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جامج اسيد

ااقسفق

ين ئنل رذ ،٠٧؛؛ ءأثكر أم أكفر ؤبمن
ال_حمد كله ،ف وحذ0
ف أدى هدث
يكن ^ثا هذؤ كنسهء رشَكمز ؟ى يق عى َريمه>،
^؛ ١نما َئ ذنتدى /p؛* آن ستا أثن قد جأءش رنن رننا أ-ليه •
اللهم لك ،الحمد حمدآ كثيرأ طيبا مباركا فيه ،ملء ال ماء
والأرض وما بينهما وملء ما نشتا من شيء بعد ،عدد حالقلث ،ورصا
نف الث ،وزنة عرثالث ،ومداد كلماتلث ،،ما ذكر الذاكرون وغفل الغافلون،

غير مكفي ولا مكمور ولا مويع ولا م تغنئ عنلثح رثنا  ،ولا نحصي
ثناء ^L؛ ، ،أست ،كما أثتست ،على نف لث ،مبحانلثج وبحمدك ،أهل الثناء

والمجد ،أحي ما قال العبد  -وكلتا للث ،عبد _ت لا ماغ لما أعطيمتح
ث* ج
ولا معملي لما منعت ،ولا ينفع ذا الجد منلثه الجد،

لآ  ^١ث ،ظثآ 1 ٠^١ث أسي

٠٠٧١؛ اجعل أءما uكئها

حالصه للت ،موافقة لسنة نيك ه ،اللهم أحرج هذا الكتان ،في أوجز
صورة وأتمها ،وأصحها وأوضحها ،وأحلصها للثج وأنفعها لعبادك،

واجعله يْلع بكل لسان ،ويبلغ كل مكان ،عايذأ بلث ،أن أؤيد به من
سواك جزاء أو شكورأ وأنت ،ربنا الرحمن المستعان.

في هذا الجامع (  ) ٣٩٨٠ثلاثة آلاف وت نمثة وثمانون حديثأ،
فيها جميع أحاديث الصحيحين دون تكرار ،مع ما صح خارجهما وهو
قليل ،وهذه الأحاديث حلاصه حلمت من (  ) ٩٥٢٣تسعة آلاف

وحم مئة وثلاثة وعشرين حديثا محي جامع الأصول لابن الأثير،
مجموعة من الكتب الستة وفيها الموطأ بدل سن ابن ماجة ،ومن

( ) ٨٣١ ٠ثمانية آلاف وثلاثمئة وعثرة أحادسث ،في صحيح الجامع
الصغير للألاني مجموعة من بمحة وثلاثين ديوانا من دواؤين الستة،

جمعها الميوطي في الجامع المغير وزياداته ،ثم أقرئ الألاني ما
صححه منها في صحيح الجامع المغير ،رحم اف ،الجميع ،ونلك
الكتب ص:

 - ١الموطأ للإمام ماللث ،بن أنس المتوفى محنة  ١١^٩ورمزه في هذا
الكتاب( :لك).

 — ٢م ند الإمام الشافعي المتوفى محنة  ٢٠٤ورمرم( :شم.)،

 - ٣م ند أبي بكر ابن أبي ثيبة المتوفى محنة  ٢٣٥ورمزه( :محن).

 - ٤م ند الإمام أحمد بن حنل المتتوفى محنة  ٢٤١ورمزه• (حم).
 - ٥محنن الدارمي المتوفى محسنة  ٢٥٥ورمزه• (مي) •

 - ٦صحيح الإمام البخاري المتوفى محنة  ٢٥٦ورمزه( :خ).
 - ٧الارخ اممير له ورمزه( :تخ).
 - ٨الأدب المفرد له ورمزه( :حد).

 — ٩صحيح الإمام ملم بن الحجاج المتوفى محنة  ٢٦١ورمزه( :م) •

 -سنن ابن ماجة المتوقي ستة  ٢٧٣ورمرم ت (م) .

 سنن أيي داود الموقى سنة  ٢٧٥ورمزه؛ (د).٢

 -م نن الترمد.ي المتوش ستة  ٢٧٩ورمزه؛ رن).

٣

 -كتاب الشمائل الجوية له ورمزه؛ (نش).

٤

 -مند الجرار ع البحر الزحار الموفى ستة  ٢٩٢ورمزه؛ (بز).

٥

 -سن النسائي الموفى منة . ٣٠٣

٦

 -ا لمنن الكبرى له ورمزهما كليهما ؛ (ن) .

٧

 -مند أيى يعلى الموصلي الموفى ستة  ٣٠٧ورمزه؛ (ع).

٨

 -ص حيح ابن حزيمة الموفى سنة  ٣١١ورمزه؛ (حز) •

٩

 -صحح ابن جبان الموفى سنة  ٣٥٤ورمزه؛ (حب).

 - ٢ ٠العجم الكبير للهلراني الموفى سنة  ٣٦ ٠ورمزه؛ (طب) ٠
 - ٢١سنن الدارقْلثي الموفى سنة  ٣٨٥ورمزه؛ (قط).
 - ٢٢الخندرك للحاكم الخوش سنة  ٤٠٥ورمزه؛ (ك).
 ~ ٢٣المنن الكبرى للبيهقي الموفى سنة  ٤٥٨ورمزه؛ (هق) .
 — ٢٤سعب الإيمان له ورمزه؛ (هب).

 - ٢٥سرح المنة للبعوى الموفى ستة  ٥١٦ورمزه؛ (خ).
 - ٢٦الأحاديث المختاره لقياء الدين المقدمي المتوفى سنة ٦٤٣
ورمزه؛ (ض)ّ

هذْ محنة وعشرون كتابا حيع منها هازا الجامع ،وبقي أحد عثر
كتابا نقل عنها ال يومحلي في الجامع الصغير ونياياته ،ولكن ما نقاله

عنها صعيف ،أو ورد هنا عن صحابي آحر؛ فلم يبق ما يمتدعي
الرمز لها وهي ت
 — ١مصنف عبدالرزاق المنعانى المتوفى سة . ٢١١
 — ٢صتن محعين .بن منصور المتوفى محته ^٠٢١^١

 — ٣زوائد المني لخبداف ابن الإمام أحمد المتوفى صتة  ٢٩٠زادها
على م ند أبيه وهى نحو عثرة آلاف ،حد.يشا .

 - ٤الضعفاء المحير للمقيلي المتوفى سة . ١٠٢٢

 - ٥العجم الأوسهل لااطراني المتوفى ستة . ٣٦٠
 - ٦العجم المغير له.

 - ٧الكامل في ضعفاء الرحال لأبن غدي المتوفى سة . ٣٦٥

 - ٨حلية الأوبء لأبي نميم الأصهاني المتوفى صنة . ٤٣٠
 - ٩تاريخ بغداد للحليب البغدادي المتوفى ستة . ٤٦٣

 - ١٠الفردوس بما صور الخهلاب للد.يلمي المتوفى ستة . ٥٠٩
 - ١ ١تاريخ مدينة دمشق لابن غناكر المتوفى ستة . ٧٥١

ولباب الكتاب من جامع الأصول لابن الأثير ،ومن صحيح
الجامع الصغير للألباني ،وأفدت كئيرأ من تحقيق الشيخ عبدالقأدر
الأزناووؤل لجامع الأصول ،ومن كتاب الشيخ عصام موسى هادي
ال راج النير في ترنيم ،صحيح الجامع المغير ،ومن تحقيق الشيخ

شعيب الأرناؤوء؛ل لمني الإمام أحمد ،هدا في المتون أما في الشروح

جعوغ؛سيه

دزآح

والتعليقات فأكثر استفادتي من شرح م لم للروي وفتح الباري لابن
حجر ،رحم اممه الجمع وجزاهم خير جزائه ،وما اختلفت عبارته عن

المطبؤع من الصححين فهو غالبا من جامع الأصول) لابن الأثير ،أو
الجمع بين الصحيحين للحميدي ،وقد صرح ابن الأُير في مقدمة كتابه
أنه اعتمد فير المقل من ،كتابي ،الخاري وم لم على ما جمعه الإمام
أبو عبدالله الحميدي في كتابه ،وما خالف ظاهره المشهور من اللغة
أو المحو فهو الوارد في الرواية ،ووجهه في العربية مثن في هامشه،
وما تركته عملأ غير مشكول ،أو ثكلته بشكل مختلف ،فى موضعين ففيه
الوجهان•

ومثل المكرر المظائر ،فيروتم) الحديث م ،أكثر من ،صحابي،،
فأكتفي ،باوفى الروايات لفظا وأترك نظانرها ،وقد أثير إلى النظير
فأقول( ،وللبخاري) عن أنى ،مثله (وللم) عن جابر ،نحوه.
وبعد استبعاد الصميم ،والمكرر والنظائر ،حلص من ذللثح

المجمؤع الشريف ،الشامل الفخم (  ) ٣٩٨٠ثلاثة آلاف  ،وت حمئة
ولمانوئ! ،حديثا فقمل أي أربعه آلافي ،إلا عشرين حديثا ،وقد ثال ،ابن

حجر في كتابه النكت ،على كتاب ،ابن الملاح

ذكر أبو جعفر محمل.

ابن الحمين البغدادي في كتائب ،الته-يير له عن الثوري وثعبة

ؤيحتك ،بن ممد القطان ،وابن ،مهدي وأحمد ؛< ،حسل وغيرهم؛ أن
جملة الأحاديث ،المنية عن ،النهم ،ه — يمي ،الصحيحة بلا تكرير -

أربعه آلافي ،وأربعمئة حدبنا ،ونقل ابن رحب ،في كتابه جامع العلوم
والحكم عمن ،أبي ،داود ،نال،؛ نظرت في الحان ءي ّث ،المني — يعني
المحيح  -فإذا هو أربحه آلاف ،حديث ، ،انتهى كلامهما بنمه
والحمد لثه.

ويل حديث تركته إلا فيه مقال ،وند صعقه غير واحد من

الأئمة ،ؤإن صححه حماعة من المحيسن ،رحم الله الجم؛ع ،ولت،

محي هذا العمل متبجحأ بفضل ،فإنما أنا نانل أستعرض أحكام
المحدثين على الحديث ،ما أمكن فلا أبقي إلا ما سلم من الطعن ،أو
محل الطاعنون عليه حدأ؛ وهو ما جعل \و\و محليلأ بالمبة للأصل لأنه
لم يبق إلا ما أسئم المخاري أو م لم وقليل حارخ صحيحيهما ،ومحي
ذكر ابن الملاح محي مقدمته أن أبا عبد اممه بن الأحنم الحافهل قال:
ما يفويتؤ البخاري ومنلما مما يثبت من الحديث ،،يعني في
كتابيهما ،ونال ابن رحب !،محل حديمثف تركاه ،إلا وله علة حفية،

قال :ؤيصفو صحيح كثير على غير شرطهما ،بل على شرمحل أبي
عسى الترمذي ونحوه ،لم يقول الإمام الذمي ٠ ،أكثر حان الترمذي
صيحاف عند المحاققة ،وقال ابن المبارك! في المحيح عنية عن

الضعيف ،،بل روى الترمذي عن أحمد بن الحسن أنه روى عند الإمام
أحمد حديثا صعيفا ،فقال أحمد! عن الحم. ،؟ قال! نعم ،قال!
فغفسثؤ على أحمد؛ وقال! استغفر ربلئؤ استغفر ر؛لثإ ،وقال الذهبي؛
من روى حديثا صعيفا فيجب ،عليه التوبة ،وقال ابن تيمية في

الفتاوى! ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجا أو
مستحبا ؛حديث ،صعيفح ،ومن محال هذا فقد حالم ،الإجماع ،وقال في

منهاج السنة النبوية! وأما نحن فقولنا ! إن الحديثإ الضعيم ،حير من
الرأي ،ليس المراد به المميت المتروك ،لكن المراد به الحس،

كحديث ،عمرو بن سعيب ،عن أبيه عن جده ،وحديثه إبراهيم الهجري،
وأمثالهما ممن يحنن الترمذي حديثه أو يصححه .وكان الحديث ،في
اصطلاح من محلل الترمل،ي! إما صحيحا ؤإما صعيفا ،والضعيف،

نوعان! صعيم ،متروك ،وصعيمؤ ليس بمتروك ،فتكلم أئمة الحديث،

^ ،^jالاصطلاح ،فجاء من لم يعرف إلا اصطلاح الترمذي ،ف مع

قول ،بعض الأئمة! الحديث ،الضعيف أحب إلي من القياس ،قفلن أنه
يحتج يالحديحا الذي يضعنه مثل الترمذي ،وأحد يرجح طريقة من
يرتم ،أنه أتبع للحديث ،المحيح ،وهو في ذلك ،من المتناقضين الذين
رجحون الثي،ء على ما هو أولى بالرجحان منه• انتهى•
وما نقلته عن ال يخين أو أحدهما قد رواه سواهما من
المحيلين ،لكني اكتفستا بروايتهما ولو كان عند غيرهما زيادة سيرة
فإن ما في المحيمن يكفى إن ناء اممه ومرد الزيادة إليه ،إلا قليلا
مما تدعو له الحاجة فأقول !،زاد فلأن كذا وكذا.

وقد جمع نحو هذا العدد الإمام الجليل محيي السنة الحين ين

مهود البعوي (طه المتوفى نة  ٥١٦في كتابه الشهير مصابيح
السنة ،إذ بلغ مجمؤع أحاديثه (  ) ٤٩٣١حديثا كما في كتاب المفاتيح
في شرح المصابيح لنغلهر الدين الزيذاني ،وكما في كتاب شرح
مصابيح السنة لابن المللث ،،وزاد عليها الخهلسبا العمري التبريزي
المتوفى ستة  ١^ ٤١في كتابه مشكاة المصابيح (  ) ١٣٦٣حديثا فصارت

أحاديث ،مشكاة المصابيح (  ) ٦٢٩٤كما في نسخة المشكاة التي حققها
وفيها روايات عن الصحابة والتابعض ،وفيها كثير من

الضعاف بل رْي ،قليل منها بانه موضع ،وقد داع عنها الإمام صلاح
الدين العلاني في كتابه النقد الصحيح لما اعترض من أحاديث،
المصابيح ،والمقصود أن الأحاديث ،المحيحة لا نتجاوز هذا الحيل بل

لا تبلغه ،وهذا فضل من اممه ونعمة

ثائ \ةه لاغنتؤأ^ فلله

الحمد حتى يرصى ،وأسأله وو بأسمائه الحسنى أن ي هل حففلها

خخ|1ييه
للمسلمين كما مهل حفظ كتابه الكريم ،حتى لا تخفى عليهم أحاديث
سهم ه كما لا تخفى عليهم آيات ربهم س
وبعد ما دفعت أوراق هذه الهلبعة الثانية

 ،وقفت -

والحمد ف  -على نتيجة مقاربة لهذا العدد وصل إليها الشيخ صالح

الشامي فإنه ذكر في مقدمة كتابه معالم السنة النتوية ،أنه جمع أحاديث
كتب السنة الأربعة عشر من موحنا مالك حتى الأحاديث المختارة
للمقدمي فوحدها (  ، ١١٤١٩٤مئة وأربعة عشر ألما ومئة وأربعة
وت عين حديثا ،مم جردها بحدفج المكرر فوحدها (  ) ٢٨٤٣٠ثمانية

وعشرين ألفا وأربعمئة وثلاثين حديثا ،وأحرجها في (  ) ٢٢مجلدآ ،يعد
الحدينا المروي عن حم ة من المحابة يعده حمسة أحاليث ، ،ثم
جردها في كتابه معالم المنة الموية فانتهى إلى (  ) ٣٩٢١ثلاثة آلاف،
وسعمئة وواحد وعشرين حديئا ،وقد أورد فيه عددأ من الأحاديث،
الضعيفة مشيرأ لضعفها ،وعددأ من الأئار عن الصحابة والتابعين.
وبعدما كتبن ،هذا بقاليل ي ر الله لي — بنضاله ورحمته — نيارة

المحقق الكبير الدكتور بشار عواد معروف  ،في منزله بعمان مع رفقة من
هللبة العلم ومحاله عن قوله في حنان اكرميي فقال! نعم كلما قال
اكرميي حن ،فهو معلول عنده في الأعم الأغلم ، ،وهو ما ي مي
الضعيف  ،المعتبر ،قال! والمرمدي إمام كبير رةٍلمح وكتابه لم يكن

جمعيا ككت-با غيره ،بل كان كتابا نقديا ،جمع فيه الأحايين ،الي
استدل بها الفقهاء وحكم عليها فقال ت هذا صحيح وعمل به فلأن
وفلان ،وهذا حن وعمل به فلأن ،وطا صعيف ؤ وعمل يه فلأن،

وهاكذا ،وأهليته نسخة من جامع المنة فنفلر في آحر صفحة ليرى عدد
الأحاديث ،فقلت ،له عذلها كذا وكدا ،وحدثته بمجمؤع كتاب ،الشامي

جعؤ|؛يإيه

دإ)

أنا أنول مند ثلاثين ّ نة؛ إف عدد
والفارق القليل بينهما،
الأحادث الصحيحة لا يمكن أن يتجاوز أربعة آلاف ،،وهو بين الثلاثة

والأربعة آلاف cJj ،له :ردها عالئ ،فردها ،وزاد بقوله :لم يترك
البخاري وم لم من الصحيح إلا المادر ،قلتا هذه مقالة ابن رجب قال
نعم ،قلتنا هي هكذا في هذا الكتاب فليس فيه ُّر ،جارج الصحيحين
إلا نحو حم مئة حديمثا يلثها تقريبا صحاح ،والباقي حنان ،وهي
بالتحديد (  ) ٥٠٩حمسمئة وتسعة أحاديثط شل ،منها (  ) ١٧٣منة وثلاثة
وسبعون صحيحا و(  ) ٣٣٦ثلاثمئة وستة وثلاثون حننا ،قطاب بذلك

نمسا  -والحمد فه  -وقال إو قول المحدثين ستون ألفا ،وألف ،ألم،
يقصدون به عدد طرق الحديحا ،والحل يحج الواحد يكون له عشرات

العلرق ،بل منان الطرق.

ولم يكرر في هذا الجامع إلا ما تعين تكراره لزاما ،وهي نحو
مئة حديث ،جاء كل حديث منها في موصعين ،ولم يكرر منها في

الموصع الأحر إلا ما يختص ؛الاا ،_-مختمرا حدأ ،وقد أسرت لذلك،
التكرار في مواضعه ،فيصبح عدد أحاديحؤ هذا الجامع بلا تكرار،
نحو ثلاثة آلاف وثمانمئة وثمانين حديثا (  ) ٣٨٨٠ومعها الإشارات

للنفلاتر كعبارة( :وللبخاري) مثله عن أنى( ،ولملم) مثله عن جابر،
(ولهما) مثله عن عانثة( ،ولم لم) ينحوه عن ابن عمر وابن عبامحي،

وأحرج (  ٠٠٧١ن هز) عن عائثة وحمصة مثله ،وهي كثيرة لا يكاد
القارئ يخهلئها ،ولعلها هي المارق في عدد الأحاديث ،بين تقديرات
الأئمة السابقة وبين مجمؤع هذا الكتابح ،فهي هنا مضمومة تهحت رقم
واحد ،ولكنها في الصحيحين وغيرهما برقمين أو ثلاثة ،ويضاف إليها

نوع آحر من الضم ،كما فكب حديث عرض ابنة حمزة على المي M

يجنحاغت ل عريا 0وحده ،ومرا ٥في كتاب  ١لأنبياء  ،وكرر البخاري
حديث ابن عباس في مام المي .من الليل وصلاته معه في
بيت ميمونة ض تسعة عثر بابا ،وكرر حديث ت كلكم راع في
س دقة فقهه واستنباطه ولطف نزعه
ثمانية أبواب ،وتكراره

بالدليل ومما تميز به كتابه ،وقد استنبعل ابن عقيمين آهءدفاق في
شرحه لحديث جابر في الحج مئة وأربعة وأربعين حكما وفائدة

وطبع الشرح مفردأ ،وفي م ند أحمد وغيره تكرار كثير ،معلوم
مقبول ،تدعو إليه الحاجة ،ولا ينكره من علم •

ويحدق المعيق والمكرر والنظائر ،أصبح هدا الجامع
بحمد اف حلاصة لصحيح السنة ،حمسك ،جهدي الفعيم ،،ولا حول
ولا قوة إلا باض ،وسميته! (جاح السنة! الصحح من نبعة وثلاثين

كثابآ مى ئي الحديث ،)،وألحقت ،بنصوصه ما لا بد منه من شرح
الغريب ،وتحليقات ،صروؤية ؤإصاءات كانفة لكبار أئمة الم لمين

رحمهم الله؛ لأن س الأحاديث ،ما هو منسوخ ومنها ما هو مخصوصن
ومنها عام مْللق ،ومنها مقيل■ ،ومنها ما ليمن على ظاهره ،والأوامر
يعضها للوجوب وبعضها للندب وبعضها نوحيه ؤإرثاد فقهل ،والواهي
بعضها للكراهة وبعضها للتحرب ،ولا يعرف  ،ذلك ،إلا الراسخون فى
.٢^١

وس أدام الفلر في هذا الجامع  -ولو لم يحفظه  -كان له
بإذن الله فرقانا يميز به تلقائيا ما يسمع من الأحاديث ،،وكان
كصاحب حيل م محيلة محن ،ظهري حيل دهم بهم ،ض بمرق
حيله ،ومن حففل هذه الأحاديث ،واستقامت ،له ،عرف الفعيم،
بمخالفته لها ،ما لم يكن له وجه يحمل عليه ،والضعاف كثيرة

)^c
حدآ ،والأحاديث المشهورة والمتداولة أكثرها صعاف ،لكن ألفاظ
ومدلولأت الأحاديث المحيحة سها كما ذكرت لك ،آنفا :غث
محجلة بين دهم بهم ،وهي كاشفة للمعاف حاكمة عاليها ،ؤإن

صححها جماعة من الحفاظ جيه وجمعن ا ب هم في

الفردوس الأعلى ،بل ءاز ،الإمام الحهلاُي في مقدمة معالم السنن:

ورأت أهل العالم في زماننا فد حصلوا حزبين وانف موا إلى
فرقتين :أصحاب ،حديح ،وأثر ،وأهل فقه ونفلر ،ثم قال :فأما
أهل الأض والحديث مإف الأكثرين منهم إنما وكدهم  -أي همهم
وقصدهم  -الروايات وجمع الهلرق وطلن ،الغرم ،والناذ من
الحديح ،،الدي أكثره موصؤع أو مقلوب ،لا يراعون المتون ولا
يتفهمون المعاني ،قال :وأما الهلبقة الأحرى وهم أهل الفقه

والنفلر فإن أكثرهم لا يعنجون من الحديث ،إلا على أقله ولا
يكادون يميزون صحيحه من مقيمه ،ولا يموون بما بلغهم منه أن
يحتجوا به على حصرمهم إذا وافق مذاهبهم ،وقد اصهللحوا على
مواصعة بينهم في قبول الممر الضعيف ،والحديحج المنقهلمر إذا كان

ذلك ند انتهر عندهم من غير ثبت فيه أو يقتن علم به .انتهى
كلامه.

وبحض المعيمؤ صعيف ،بلفغله لكن معناه ثابتغ في القرآن العفليم

أو في الأحادي ث ،المحاح ،وهانا معنى قول ابن المبارك :في
الصحيح غنية عن الضعيف ،فقولهم :استعينوا على إنجاح الحوائج
بالكتمان فال كل ذي نعمة محول صعيف ،لا يصح ز قال بعضهم:

موصؤع ،وفي القرآن ما يغني عنه ،قال يعقوب ،ءلأو^؛ل :

ال

ممص رءياق عق إ<-ويلث ،هممدمحإ للخَ ،ئدا ه قال :على إح_وت_الئإ ،ل م

ينح

وخيخ|يس؛ه

يقل• على أعيانك ولا حتى أصدقائك ،قال القرطي • وقي هذ 0ا،٧١/
دليل على أل مباحا أن يحذر المسلم أخاه الملم ممن يخافه ، ، Jlp
ولا يكون داخلا في الغيبة ،وفيها ما بدل على جواز ترك إمحلهار
النعمة عند من تخشى غائلته حدأ وكيدأ.
وكذلك حدث عمر بن الخْناب ،ه،

قال :انثاذت

رم ود اممه ء في الغمرة ،فأذل لي ،وقال لير ن لا سنا يا أحي من
دعائك ،أخرجه أحمد وأبو داود والترميي وابن ماجة والبزار والضياء
المقدسي والبيهفي وغيرهم ،لكنه ضعيف ،في محتده عاصم بن

عبيداف بن عاصم بن عمر بن الخهناب ،وهو ضعيف ،وفى صحيح
م لم ما يغني عنه وهو محول رسول اف ه( '.دعوة المرء الم لم
لأخيه بغلهر الغيب ،مستجابة ،عند رأسه ملك موكل ،كلما دعا لأخيه
بخير محال الملك الموكل به ■ آمين وللث ،بمئل) .ؤإنلثه لتعجب ،من

أحادبثا نهلع المحدئون بضعفها حسسب ،الدراسة الحديثية ثم تراها
ومحعث بتفاصيلها كما نقلها الرواة عثر القرون ،وقع ذلك ،في أكثر من
حديثؤ من أحاديث ،آخر الزمان واثراهل الماعة ،فإذا كانت ،هذه هى

الأحاديث ،الضعيفة المقطؤغ بضعمها ا فكيف ،بالضعيمخ المنجبر أو ما
يسمى الضعيم ،المعتبر؟ أم كتف بالحسن؟ أم كيف بالصحيح؟ أم
كيف إ بالخفق عليه؟ فنبحال من حفنل دينه وكتابه وسنة نبيه.
سبحانه ويحمده.

ؤإني لأحمد الق ،تعالى أصدق الحمد وأوفاه ،وأعظمه وأشقاه،
على ما مى به من نعم لا يعد ولا يحد كما قال تعالى ت

ثندمحأ

قمن ،اف لا قمبموهاه وأوصي كل من يراه بكثرة تلاوة القرآن العفليم،
ومهلالعة أحاديث ،رسول القّ  .فإل الوحي نور ،والبعد عنه هللمامتؤ،

رغم كل ما درنت وقنيت ،وعرفث ودريث ،وممث ورأيث ،قال
َكا 0متا ءأ<-ثيننه وجعلنا لئ نورا يعمى يؤء ؤ أفاثن
تعالى ت

م ت ق \ 4ص ون ^ نؤ َممبمثَ زنن

َ ١:كازأ

مثل الذي يذكر ربه ،والذي ال
إ«نئرته ،وفال رمول الله
يذكر رثه مثل الحي والميت ،ؤإن ضر هذين الوحيين وأثرهما الحميد

على هذه الأرض ومن فيها لأعظم ضا وأزكى أثرأ من سابعر الأمطار
والغسثا المدرار ،لكن الناس مختلفون ش حظوظهم منه ،لذا قال عليه

الصلاة وال لام ت إل مئل ما بعشتير اممه به من الهدى والعلم ،كمثل،

^ ،^Iأصاب أرصا ،فكانت ،منها ءلائثه ءلي؛ه ،يلت الماء فاستت ،الكلأ
والعثسن ،الكثير ،وكان منها أحادب أمنكت ،الماء ،فنمعر اش بها
الثاس ،فشربوا منها ،ومموا ورعوا ،وأصاب ظائثة منها أحرى ،إيما
هي ،قيناف لا ومسلث ،ماء ،ولا ست ،كلأ ،فذللئ ،مثل مى ئمه فى

دين الله هك ،دنثعه ما !-عثك؛ا الله به ،فعلم وعلم ^ ،من لم نر؛ع

 ،_،jbرأنا ،ولم شل هدى الله الذي أنمLئ Vبه ،فأهل ،القرآن
والحديث ،في ،حياة خاصة ونور تام ،وغيرهم منقوصون باحتادفج

انتقاصهم ،حتى قال غير واحد ت إن أهل ،الحدسث ،هم الجماعت ،وهم
الهلائفة المنحورة ،وهم الفرقة الناحية ،أسأل افه أن يجعالني ،ؤإياكم

منهم ،وك-رإ همن قال يوما من ،الدهر! لا إله إلا افه ،وأعيذ بالله
العفليم نضير وكن من ،اطير على هذا الكتاب ،أن نكون كمن قال اطه

فيه • يجوع عثهم بأ اقئ ءاتثث ء١ثننا هآمانح منها هأبيه آلقنعلن
ثكاث يل ألثاؤ؛رت  ٠وؤ ش؛نا لهنثه ها دؤممذ لمني ءلح آلاوض

ؤآثع هويه لتله! َةنلي آلخءقلس ،إن محمل عكي ئهث ،آو

ئهث،

د',لإئ ،مئل آلثوب آقيى َةدبجأ يثابيأ ^  ٠١۵٦٥٥آلمتص لعلهم
اللهم إئير أعوذ برصاك من نحهلك ،،و؛معافاتلث ،من

عفونتك ،وأعوذ بك منك ،لا أحمى يناء عاكك ،أئت كما أثنيت
على يف لث ، ،فاطن ال ماوائت ،والأرض أنت ،وليي فى الدنيا والآحرة

تؤمني م لما وألحقني بالمالحين ،ولا تكلني إلى أحد محواك طرفة
عين ،اللهم صل ومحلم وبارك على عبدك ورمحولك وحليلك ،نبينا

محمد ،وعلى آله وأزواجه وذريته ،وصحابته أجمعين ،ومن بلهم
بإحسان إلى يوم الدين•
٥٥٥٥٥٥
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محاث

(٦٥

دنوو

باب أسمانه وصفتمح وْعيشت 4وم،سزامم ه
( - ١خ م) عن حبير بن مطعم ،أن رسول اض و .قال :لي
حم ة أسماءث أنا محمد ،وأنا أحمد ،وأنا الماحي الذي يمحو الله
بي الكمر ،وأنا الحاشر الذي بمصثر الناس على عقص روقي رواية؛

على قدمي) وأنا العانن ،الذي ليس بعدم نبي رزاد م لم) ؛ وند
سماه الله رووفا رحيما،

(حيثما قلت في المتن• ١وفي رواية) ،أو (هذا لنقل البخاري ولملم كذا) أو (هذه
رواية م لم وللبخاري كن.ا) أو نحو ذلك من الإحالات عليهمإ أو على غيرهما،
في كتابه جامع الأصول ،إلا مواضع
فالقائل هو الإمام الحافظ ابن الأثير
نليلة ،وحيثما شرحت الغرب أو نشك كلاما لأحد الثراح أو ذكرت اختلاف
الروايات في الحانية ،فإنما أنا ناقل عنه أو عن النووي أو عن ابن حجر ،أو علي
القاري ،وعن غيرهم قليلا ،عظم الل أجورهم جميعا ورفع درجاتهم .قوله ت قدمي،
روي بتخفيف الياء على الإفراد وتشديدها على التثنية ،ومهناْ يحنرون على أثري
وزمان لوني ولم بعدكا لي ،ومحل؛ معناْ يسعوش•،

( - ٢م) عن أبي موسى الأثعري ،قال :كان رسول اممه .

(ت1صت1ققاوء
ي مي لما نمنه أمسماة ،فقال ت أنا محمد ،وأحمد ،والمسي،
والحاشر ،ونث الخوبة ،ونى الرحمة.

(المقهى؛ الذاهب المولي' فكأن المعنى -أنه أحر الأذسLء ،أو أنه متح النس؛ن،
عليه وعليهم صلوات الله وسلامه ما تعانب اللل والنهار).

( - ٣خ) عن أبي هريرة ،أن رسول اف  .قال; ألا تعجبون
كيف ،يصرف اض عني نتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ،ؤيالعنون
ميمما ،وأنا محمد.

 - ٤رخ م) عن أنى ،فال! كان رسول اف  .يوما يمشي
بالبقيع ،ف مع قائلا يقول ت يا أبا القاسم ،فرد رأسه إليه ،فقال
الرجل• با رسول اممه ،إني لتر أعتلث ،،ؤإنما دءورتا فلأنا ،فمال
رسول اممه ه! ثنموا باسمي ،ولا ثكنوا وكن؛تي.
(البقع -مقبرة أهل المدينة ،فال الخليل كل موضع من الأرصى فيه نجر يقال له
بقع ،وكان البقع أولا كذلك نم نبش واتخذ مقبرة).

ْ  -رخ) عن أبي هريرة ،أن رم وث) اض و .قال :بعنت ،من

حير زون بتي آدم يزنا ^ ،Uحش كنثؤ من القرن الذي كنئ ،مه.
 — ٦رم) عن واثلة بن الأمقع ،قال :سمعت ،رسول اممه
يقول :إن اض اصهلغى كنانة من ولد إسماعيل ،واصهلفى قرينا
من كنانة ،واصطفى من قريش بني هاشم ،واصهلفاني من بني
هاشم.

 - ٧رخ) عن كلمب ،بن وائل ،قال :قلت ،لزينب ،ينت ،أبي
سلمة :هل كان رسول افه  .من مصر؟ قالخ :،ممن كان ،إلا من

مصر؟ من بني النفر بن كنانة •
 - ٨رخ) عن ابن عباس أنه نبل عن قوله :ولا ألءة 4

 ٠٤٥٦فقال معيد بى جنير :لربى آو محمد ه ، lJ_ ،ابن عباس:

عجلث ،إل المص و 0لم بجن بطي من قريش إلا لكن له فيهم فرانة،
فقال ت إلا أن ئصلوا ما بيتي وبينكم مى القرابة.
( - ٩م) عن أس ،أن رسول اممه .أتاه حجربل ه وهو

يلعبا ْع الغلمان ،فأحدْ فصرعه فنؤ عن قالبه فاستخرجه ،فاستخرج
منه علقة ،فقال! هذا حظ النيهلان مناك ،ثم عنله في ءل1ستا من
ذم ،بماء زمزم ،ثم لأمه ،ثم أعاده في مكانه ،وجاء الغلمان يعون
إلى أمه  -يعني ظئره  -فقالوا ت إن محمدأ قد هتل ،فاستقبلوه وهو
 ^٠٠اللون ،قال أنس؛ وقد كنت ،.أرى أثر ذللئ ،المحبل في محيره.
(النلمث؛ القظعه عن الدم الغليفل .لأنه :جمعه ،والألتئام الاجتماع .ئنتيع اللون:
مثعير اللون ،يقال :انتقع وامتقع وابتئع ،تلامحث ،لغات ،بمعنى :تغير من حزن أو
<ع>

( - ١ ٠خ م) عن أس ،نال؛ كان رسول اش  .ربمة من
القوم ،ليس بالطويل ايائن ،ولا بالقصير ،أرهن اللون ،ليس بالأبجض

الأمهق ،ولا بالادم ،كثين العرق ،كأن ءنءة اللؤلؤ ،إذا مثى تكثأ،
ليس بجند مهلط ،ولا نجهل ،زجل ،وليس في رأسه ولحيته عنرون
معرة بيضاء ،ولم بخضسبا  .إنما كان البياض في عنممته ،وفي
الصدغين ،وض الرأس نني ،وكان صخم الرأس والقدمين ،سس
الكمين والقدمين ،حن الوجه ،لم أر بعده ولا نبله منله ،وما
مستؤ حريرا ولا ديباجا ألبث من كف ،رسول الله

ولا مممت،

عنبرا قف ولا لمكا ولا شيئا أًليك ،من ريح المي ( .زاد
الخاري) • قال ربيعة فرأيت ،سعرآ من سعره ،فإذا هو أحمر ،ف ألتؤ؟
فقيل  Iاحمئ مس الهلسب( ،وفي رواية لهما) قال ت لما ق او.م
رسول اممه .ؤ الا.ينة أحن .أبو حللبمية بيدي ،فانهللق بى إلى

رسول اش

محقال! يا رمحمول اف ،إن أنسا غلام كيس ،فليخدمك،

قال! فخدت غفز سين محي ال فر والحفر ،وافه ما قال لي ت أث
قط ،ولا قال لشيء صنعته; لتر صمش هذا هكذا؟ ولا لثيء لم

أصنعه; لم لم نصع هذا هكذا؟ (ولم لم) قال; كان رسول اطه
من أحن الناس حلقا ،فارسالنى يوما لحاجة ،محقلت; وافه ال

أذم ،،وفي نفي أن أذم ،لما أمرني به نبي اطه و .يخرمح ،حتى

أمث على صبيان ،وهم يلعبون محي السوق ،فاذا برسول افه  .قد

قبفى بقفاي من ورائي ،فنظرت ،إليه وهو يضحك ،فقال; يا أنيس،
أدهبث ،حيث ،أمرنم،؟ قلت •،نعم ،أنا أذم ،يا رسول اطه ،قال أنس;
وافه لقال خدمته تسع سنين ،فما أعلمه قال لي قهل; لم فعلت ،كذا
وكذا؟ ولا ظ; ،-علي شيئا قْل.

(ريل ربعه ،بفتح الراء أي مربوع الخلق لا طويل ولا قصير ،ليقال نربوع
ونقصد ،ومحتاتى .الامهق; الأبيض الكريه البياض ،كلون الجص ،والألم -من
الأصداد ،والمراد هنا الثاJيد المرة .التكفو; الميل في المشي إلى نيام* شعر

نبعل ،ب كون الباء وك سرها ■' سائل مسترسل ،وجعن مْلهل ،بفتح العناء الأولى
وكسرها! شديد الجعودة ،بعكس الئثْل ،وشعر دجل بكر الجيم! متومحعل بينهما •

الاسذقة! الشعرات تحت الثقة المقالي ،والفيخ! ما بين العين وشحمة الأذن .ثد!
يسبر .نثن الكفين والقاومين! ضخمهما ،ومعناه عبالة الجم لا حشونة اللمس.
ربيعة! هو ربيعة بن أبي عثدالرحنن الراوي عن أنس .قال الووى! نوله تسع سنن

وفي أكثر الروايات عشر معناه أنها تع سنين وأشهر فإن النبي ه أقام بالمدينة
عشرأ وخدمه أنس في أثناء المنة الأولى ففي رواية التسع لم بح ب ،الكسر وفي
رواية العشر حبها سنه كاملة).

( - ١ ١خ م) عن قتادة ،قال; سألمثؤ أنا عن شعر
رسول اطه ه فقال; شعر بين سعرين ،لا رجل ولا جحد محطمل ،كان

بين أذنيه وعاتقه روقي رواية) قال; كان رجلا ،ليس بالثنهل ولا

^— ^——^———٥٦؛)
الجند ،بين أذنيه وعاتقه (وفي أحرى) مال! لكن يقرب ثعرْ منكبيه
(وقي أحرى) :إلى أضاف أذنيه.
( - ١ ٢خ م) عن الراء بن عازب ،نال ت كان رسول الله ه

أحس الناس وجها ،وأحننه حلقا ،ليس بالهلويل البائن ولا بالقصير،
مربوعا ،بعيد ما بيى المنكبين ،عفليم الجمة ،له ثعر يبلغ ثحمه
ادنته ،رأيته في حلة حمراء ما رأت ثّيئا قهل أحن منه.
(النئة ت الشعر

ثنمة الأدن .الغلة ت ثوبان من حنس واحد ت إزار ورداء),

( - ١٣م) عن جابر بن نمرة ،قال! لكن رسول اض  .صليع

المم ،أثكل العينين ،منهوس النقيين ،صخم القدمين ،قد ثممل مقدم
رأسه ولحيته ،فكان إذا ادهن لم يتبثن ،ماذا ثعغ رأمحمه سن ،ولكن
كثير ثعر اللحية ،فقال رجل؛ وجهه مثل اليفج؟ مال! لا ،بل لكن

مثل الثمن والقمر ،ولكن مستديرا ،قال :ورأس ،الخاتم عند 'كتميه
مثل بيضة الحمامة ،يشبه جده .قال قمعية :قلت ليناك :ما صلع

الفم؟ قال :عفليم الفمَ ،قلت :ما أشكل العينين؟ قال :محلويل شق
الحين ،قلتا :ما منهوس العقب؟ قال :قليل لحم النقب (ولالبخارى)
عن الراء بن عازبح ،سئل :أكان وجه رسول الله .مثل ال يم،؟
ئل :لا ،بل مثل الفم.

(التمهل ،ب كون الميم؛ الخلط ،وكل مخلوط مشموط ،والنمط أيضا ت الشب،
يقال أممهل وممهناء  ،والشنهن بقح الميم ل احتلاحل مواد الشعر بالساض),
( - ١٤خ) عن خرير بن عثمان ،قال :سالت عبداض بن بمر:

أرأث رسول اش  .كان شيخا؟ قال :كان عي عنفمته ذامات بيض.
(حريز :يالحاء المهملة المفتوحة وتمر الراء ،وآحره زاي معجمة^

( - ١٠خ م) عن أبي جمنة الثواني ،فال ت رأث
رمحول اممه .فرأيت ،بياصا تحت ،قمته ال قالي  -العنممة ( -وفى

بمسةِِه
رواية)  Iرأيت رسول الله ه هذه منه بيضاء  -ووصع بعض أصابعه
على عنممته  -قيل له• مثل من أنت يومئذ؟ قال ت أبري النبل وأرينها
روقي أحرى ،؛ رأيث رمحول اف  .أبيص قد ثاب وكان الحسن بن

علي يشبهه (زاد الخاري)؛ وأمر لما الحم ،ه بثلاثة عشر قلوصأ،
ققبص النبي  .قبل أن نقيقها (وزاد الترمذي)( فلما قام أبو بكر
قال؛ من كان له عنل• رسول الله
قام لما بها.

عدة فليجئ ،فقمت إليه فأخبرته،

(أبرتم ،البل وأييثها ت أنحتها وأصلحها وأعمل لها ييشا لتكون سهاما يرمى بها،
.قال :،برى المد واّللم أتم ،نحه .الخلوص :الناقة الفئة).

( - ١٦م) ع< ،الخربري ٧١٠٠ ،قث لأبي اثم4ليت رأبش
رمحول اممه ه؟ قال :نعم ،كان ،أبيض مليح الوجه (وفي رواية) قال:
رأيث رمحول الله و .وما على وجه الأرض  ^١رحل رآ ،،غيرى،

قلت !،فكيف ،رأيته؟ قال! كان  .ملمحا مفصدأ .قال منلم بن
الحجاج! مات أبو الثلمل سنة مئة ،وكان أحر من مات من أصحاب
رسول اممه

(أبو العلفيل هو عامر بن وائلة الليثي غلت عليه كنيته .ئقفوأ :من المضي وهو
الأعتلأال أي لص بج يم ولا صئيل ولا قحير ولا حلويل وهو بمعنى الربعة
دالمربؤع•،

( - ١٧م) عن ءبل-اف بن نرجس ،قال! رأيت ،رسول الله .
وأكلح ،معه حبزأ ولحما  -أو قال! ئريدأ — فقلت !،يا رسول الله،

غفر اش للث ، ،قال! وللئ - ،قال الراوي عنه ،فقالت>! أستغئز للث،
رسول اممه؟ قال! نعم ،وللئ ،،ثم تلا هذه الأية!

وللتوبى

قال! ثم درت حلفه ،فنثلرت إلى حاتم النبوة

بض كمميه ،عند ناغض كتفه البمزى جمعا عليه حيلأف ،كامثال الثآليل.

و__؛اقء؛س؛ه
(صرجس ت بوزن نرجس .النعص والنعص والتاغص ت أعلى الكتف ،أو العظم الرقيق
على طرفه .جيلان• جمع حال ،وهو الشامة ،جمعا ،أي• كجنع الكث ،وهو أن
تامح٠ع أصابعك ونقمها  .قال القاصي عيا ضن؛ الروايات متقاربة متفقة على أنها
ثاحص فى جده تدر بيضة الحمامة وهو نحو بيضة الحجلة وزر الحجلة .وأما
رواية جمع الكف وناشز فظاهرها المخالفة فتوول على وقق الروايات الكثيرة.

ؤيكون معناه على هيئة جمع الكف لكنه أصغر منه ش قدر بيضة الحمامة).

 - ١٨رخ م) عن أنس ،نال ت كان رسول الله س أحي الناس

وجها ،وكان أحوي الناس ،وكان أنجع الناس ،ولقد ينع أهل
المدينة ذات ليلة ،فانطالق ناس من فنل الموت ،فتالقاهم
رسول افه  .راجعا ،وند سفهم إلى الموت (وفي رواية ت وقد
امحتبرأ الممر ،وهو على فرس لأبي طلحة يقال له ت المندوب ،عري ما
عليه سرج ،في عنقه السيئن ، ،وهو يقول! لم تراعوا ،لم نزاعوا ،ؤإل

وجدناه لبحرأ ،وكان فرسه ئكأ ،فما محبق بعد ذلك اليوم (وفي أحرى
مخممرأ) قال :استقبلهم الني م على فرس عزى ،ما عليه نزج،
في عنفه سيف( ،وللبخاري) أل أهل المدينة فزعوا مرة ،فركس،
الني ه فرط لأبي طلحة كان يقعلفن - ،أو كان فيه قطاث  -فلما

ر-آع قال :وحدنا فرسكم هذا بحرأ ،وكان بعد لا يجارى (وله في
أحرى) قال :ينع الناس ،فركب ،رمول افه ه فرسا لأبي طلحة
بطيئا ،ثم حرج يركض وحده ،فركسذ الناس يزكضون خلفه ،فقال:

لم تراعوا ،إثه لبحر ،فما سبق بعد ذللث ،اليوم.
(فرس عري؛ غير مرج .ؤيقال؛ للفرس بحر؛ إذا كان مرع الجري ،أو لا يفن
جريه فهو كالبحر .ضلف :،يضيق حءلوْ ؤيمع ني مشيه).

 - ١٩رخ) عن عطاء بن يسار ،قال :لمت همداض بن يرد بن

العاص ،فقلت :،أخبرني عن صفة رسول اممه .في التوراة ،فقال:
أجل ،واش إنه لموصوف فى التوراة ببعض صفته فى القرآن ؤكا؛تا

آلش إثا اوبمالة\ن> ثنهرا وبيإ ؤنذذيآه وحرزأ للأمسن ،أنت عبدي
ورسولي ،سميتلث ،المتوكل ،ليس نمل ولا غليظ ،ولا سحانم ،في

الأسواق ،ولا يدفع بال يثة السيئة ،ولكن يعفو ؤيممح ،ولن
يقبضه الله حتى يقتم به الملة العوحاء بأن يقولوا ! لا إله إلا اض،

ؤيفتح به أعيأ عنيا ،وآذانا صنا ،وقلوبا عئفا.
 • ١^^ ١١١١جمع الأمي ،وهم العرب .الئحب ،بال ين والماد! المتاح والجلبه.
نلوبا غلفا ،أي؛ مغناه مغهلاْ ،واحدها؛ أغلف .،ومنه غلاف السيف وغيره).

 - ٢٠رم) عن سعد بن هنام ،قال :لحلم ،على عائثة _:،ii

يا أم المؤمنين ،أتبتيني عن حلق رسول اف  .قالت !،أتت ،تفرا
القرآف؟ نلت :،بلى ،قالت :،فإن حلق نبي اش .كان القرآل ،قال:

يهننتؤ أن أقوم ،ولا أسأل أحل،أ عن ثيء حش أموث.،
 - ٢١رخ م) عن عائشة ،قالت : ،ما حنر رسول اممه .بين

أمرين ثقل ،إلا أحد أي ن هما ،ما لم يكن إنما ،فإن كان إنما كان

أبعد الناس منه ،وما انتقم رمون الله  .لنم ه في سيء هئل إلا أن
محهلث ،حرمه اض فينتقم (ؤلمسالم) قالت :ما صرب رسول اف .سينا
فثل بيده ،ولا امرأة ولا حائما ،إلا أن يجاهد في سبيل اممه ،وما نيل
منه شيء نئل فينتقم من صاحبه ،إلا أن يسهلث ،شيء من محارم اض
فستقم •

 - ٢٢رخ م) عن عائثة ،أف المثي ه كان يحُ.1ثح حديثا لو
■ aJsالماد لأحماه (وللبخاري) عن عروة ،قالت : ،ألا يعجبلث ،أبو
فلأن؟ حاء فجلس إلى حانب ،حجزني يحدنؤ عن رسول الله .

يسمعني ذلك ،وكنتؤ أسبح ،فقام قبل أن أقفئ سبحتي ،فلو أدركته
لرددت عليه ،إن رسول الله

لم يكن ي رد الحل.يث ،كن_ندكم

يييي".

دآآح

(ولم لم) قال! كان أبو هريرة يحدث ،ؤيفول امحمعي يا رثه
الحجرة ،اسمعى يا ربه الحجرة  -وعائثة يصلى  -فالما فضت
صلاتها ،محاك لعروة! ألا ت مع إلى هذا ومقالته آبقا؟ إنما كان
المي  .يحدث حديثا لو عدم العال لأحماه.
(الثنحة

الملأ 0النافالة .يسرد الحديث! يتابعه ْستعجاد  aJuuإثر بعفر فيلتبر

على الساعع).

( - ٢٣خ) عن أنس ،محال! كان رم وث) اض  .يفطن من

الشهر ،حتى نقلى أف لا يصوم منه ،ويصوم حتى نقلى أن لا يفطن منه

شيثا ،وكان لا تشاء أن ترام من الليل نمليا إلا رأيتئ ،ولا u؛ Lإلا

رايثه (ولملم)! أل رسول الله ه كان يصوم حتى يقال! قد صام محي
صام ،ويفعلن حش يقال! قد أفطر قل أفطر.

( - ٢٤مي ن حب لث ،ض) رحسن) عن همداش بن أبي أوفى،
نال! كان رسول اض ه يكثر اليكن ،ؤيقل اللغو ،ؤيطيل الصلاة،

ؤيقصر الخهلبة ،ولا يأنف أن يمشى مع الأرملة والمسكين ،حتى
يقضئ له الحاجة.

(يقل اللعو ،أي لا يلغو \'ىلأ' .وهذا اللففل يتعمل في ض أصل الشيء كقوله
تعالى! ،ؤ مثيلا ى

ؤيجوز أن يريد باللغو الLJعابة ،وأن ذلك كان منه

قللا).

( - ٢٠م) عن أبى المحل ،قال :فلت لأبى هماس :أراني قد
رأيت رمول اض ه قال! فصمه لى ،نلت ! ،رأيته عند المروة على

ناقة ،وقد كثن الناس عليه ،قال ابن عباس! ذللث ،رمول اغ

إثهم

كانوا لا يدعون عنه ،ولا

رلأ يدعون .من اليع وهو الدغ ،أي لا يدفعون قال ،نمالى! ؤ يوم ذنيكح إل ثار
جثقم دءا ّ 4لا بكهرول؛ في بض الأصول من صحيح م لم :لا يكرهون من
الإكراه ،ورواية الأكثر؛ لا .محووذإ بقديم الهاء أي؛ لا ينهرون ،من الكهر وهو

جغ؛قؤ؛ي؛؛ه
الانتهار ،نال القاصي :هذا أصوب).

بيد
( . ٢٦خ) عن أنس ،فال :إن لكنت الأنة
رسول اش .والبد ،ؤيجتب إذا دعي (وقي رواية) ت إن كانت الأمة
من إماء أهل المدية لتاحد يد رسول الله .ثتظلق يه حيث شاءت.

( . ٢٧م) عن أنس ،أن امرأة كان في عقالها شيء ،فقالت :يا
رسول اممه ،إن لي إلمالقؤ حاجة ،فقال L :أم فادن ائفلري إلى أي
النكلث ،شنت ،،حتى ألفي للن ،حاحتلث ،،لخلا نعها في بعض
الهلرق ،حتى فرغّت من حاجتها.

(نال النووي؛ نوله؛ حلا معها ني بعض الهلرق ،أي ونف معها في طريق سلوك
ليقضي حاجها ؤنمها في الخلوة ولم يكن ذلك من الخلوة بالأجب ،فان ^ا كان
في مم الناس ومشاهدتهم إياه ؤإياها لكن لا ي معون كلامها لأن م ألتها مما ال
ثظهرْ وافه أعلم).

 - ٢٨رخ م) عن عاسة ،أن رم ود اممه ه لكن يرثى بالصبيان

محرف عليهم ؤيخنكهم•
(يبرك عليهم؛ يدعو لهم يالبركن ،يحكهم؛ يقال؛ حناك الصي إذا مضغ تمرأ ندلك
به حتكه ،ومنه المحثك وهو الذي راضته الأمور وهديته).

( . ٢٩بز ن حب ،ض) (حسن) عن أنس ،أن المبي .لكن

يزور الأنصار ،ؤينم على صيانهم ،ؤيمح رؤوّهم•
( - ٣٠د لت ،هق) (حسن) عن جابر ،نال :لكن رسول اممه .

يتخلمر في الخير ،فيزجي الضعيف ،وJردفث ،،ؤيدعو لهم.
(بزجي؛ ننوق>.

( - ٣١م) عن جابر ن صمرة ،قال :صليحْ ،ع رمول الله

صلاة الأولى ،ثم حرج إلى أهله ،وحرجت ،معه ،فاستقبله ولدان،

فجعل يمح حدي أحدهم واحدأ واحدأ ،قال ت وأما أنا قمح
حدى ،فوجدت لدأ بردأ ونيحا ،كأنما أخرجها من جونة عقار.
(صلاة الأولى؛ يعني الظهر• جونة الغظار ،بهمزة وبلا همزة ،ومحو أكم؛ خريطة
يعد الطار فيها انملور والطيب ؤيدجرها فيها).

( . ٣٢م) عن أنس : JU ،كان رسول اض ه إذا صلى الغداة
جاء خدم المدينة بانيتهم فيها الماء ،فما يأتونه بإناء إلا عمر يدْ.
فيه ،فربما جاؤوْ فى الغداة الباردة ،فيغص ياو 0فيه.

 . ٣٣رخ^ عن الأسود بن يزيد النخص ،قال! سألغ عائشة!

ما كان الُبي . ،يصغ في بيته؟ قالت !،كان يكون في مهنة أهله -
نعني خدمه أهاله _ فإذا حضزلت ،الصلاة خرج إلى الملأة (وفي
رواية) ت فإذا سمع الأذان خرج.
 - ٣٤رحم حد> ع حب) زصحدحا عن عائشة ،أنها <_ ! ، llما
كان الّحم . ،يعمل في بيته؟ قالت !،كان ه يخيئل ثوبه ،ؤيخصم،
نعله ،لنعمل ما يعمل الرجال هم ،محوتهم•
رحضم ،نعله؛ إذا أطبهم ،طافا على طامحا؛ اتم ،كان يحررها ،عن النفق وهو صم

النم،ء إلى الشي،ء ،قال ،تعالمح ■ ،ؤش-ئاتي ء؛ثأتا ين درذ آ-لقه• ،

( - ٣٥خ م) عن جابر ،قال! ما نئل رسول اممه ه سيئا قثل
فقال لا.

( - ٣٦خ) عن سهل بن سعد ،قال! جاءت امرأة ببردة ،قال
سهل! هل تدري ما البردة؟ قال! نعم ،هي الشمله من وج في

حاشيتها ،قالت !،يا رمحود اللؤ ،إُي ،نجت ،هد؛ بيدي أكنوكها،
فأخذها رسول الله س محننا جا إليها ،فخرج إلينا ؤإنها لإرارْ،
يجئها رجل من القوم ،فقال! يا رسول اممه ،اكننيها ،قال ه•

نٌم إ فجلس ما شاء اش في المجلس ثم رجع فطواها ،ثم أرمل بها

إليه ،فقال له القوم ت ما أحستت ،مالتها إياه ،وقد عرفت أئه لا يرد
سائلا ،فقاد الرجل :واغ ما الخها إلا لثكوذ كفي ح؛ أموت .قال
مهل :فكاننا كفه.

( - ٣٧م) عن أنس ،قال :ما مثل رسول اممه ه على الإسلام
شيئا إلا أعطاه ،ولقد جاءه رجل فاعْناه عنما محن جبلتن ريش رواية •

أن رجلا ّ أل الّما ه علما بين جبلين ،فاعْناه إياْ ،فرجع إلى قومه
فقال :يا قوم أسلموا ،فان محمدأ بعملي عمناء من لا يخشى الفقر،
ؤإن كان الرجل صأ ما تريد إلا الدنيا ،فا بمث إلا يسيرأ حتى
يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها.
ربين جبلين ،أي كثيرة كانها تمالأ ما بين حبلين ،محال النووي ت فيه إعطاء المرلفة
ولا حلاف ني إعطاء مؤلمة المسلمين لكن هل يعهلون من الزكاة أو من يئن ،المال

غيه حلاف الأصح عندنا أنهم يعطون منهما وقيل من بيت ،المال حاصة أما مؤلمة
الكمار فلا يععلون من الزكاة).

 - ٣٨رم) عن محمد بن شه اب الزهري ،ف ال :غرا

رم ود النه

غريم النئح  -فتح مكة  -ثم حرج رسول الله و .بمن

معه محن الملمين ،فامحثثلوا لحنين ،فنصر الله دينه والمسلمين ،وأععلى

رسول اممه .يومثن .صموان بن أمثة مئة من الإبل ،نم مئة ،نم مئة،
قال ابن مهاب :وحييني سعيد بن الممتنّت :،أن صفوان قال له :والله
لفد ١ءءلاني رسول اممه ه يومئد ما أعهناني ؤإنه لأبغض الناس إلي،
لما ئ يمحي ،حك ،إنه لأحب  ، ٢٧١إلي•

 - ٣٩رخ م) عن المنزر بن نخرنة ،ف ال :أهدي
لرسول الله .أمحبيه من ديباج مزرره بن.ه ،،-فقسمها في أصحابه،
وعزل منها واحلءة لمحنمه ،فقال أبى مخرمه :انْللق بنا إليه ،عسى

أن يعطينا منها شبتا ،فقام أبي على الباب ،فتكلم نعرف المط ه
صوته ،فخرج ومعه ماء ،وهو يريه محاسنه ،ؤيقول! ح؛أت هذا لك،
خبأت هذا للث ،،فنغلر إليه ،فقال! رصي مخرمة ،وكان نى حلقه شيء
لد٠مح ،روايةُ ،الا■ يا بؤ' ابغ لمح ،الثي ه فأعفلمت ذلك ،وقلمت:
أدعو للث ،رمود افه .؟ فقال! يا بني ،إنه ليس بجئار ،يرعونه،

فخرج وعليه ثباء من دبماج مررر بالذمح ،فقال! يا مخرمة ،هذا
لإأناْ لك.

(أحرجه البخاري فى باب المداراة مع الناص ،فال) القرطى :القباء والفروج كلاهما
ثوب ضيق الكمين والوسط مشقوق ،من حلف ،يلبس في ال فر والحرب لأنه أمون

على الحركة ؤيلبس فوق) الثياب ،ونال ابن بطال :ي تماد سه استلاف أهل اللنن
ومن في معناهم بانملية والكلام الطيب).

( - ٤ ٠خ م) عن أنس ،فال! كنمت ،أمشي مع رمول) الله .
وعليه برد روقي ،رواية؛ رداء) نجراتؤ غليظ الحاسبة ،فأدركه اعرابي
فجبذْ بردائه حبذه سديدة ،فنهلرُئ ،إلى صفحن عايمح ،النم . ،ومحي أرت

فيها حاثيه الريا■؛ من سدة جبلته روقي ،رواية؛ ثم حبذه إليه حبذة ،رجع
نحم ،اممه ه في ،نحر الأعرابي) روقي أخرى؛ فجاذبه خر اننى النرد،

وخر بقيت حاشيته في عنق رسول اممه ه) ثم قال؛ يا محمد من لي
من مال الله الذي عندك ،فالتمتا إليه فضحك ،لم أمر له بعطاء.
(حبذه وجذيه ا نمان مشهورتان ،ونل ت هو مقلوب منه).

( - ٤١م) م ،أني ،،قال؛ انطلؤ ،رسول الله ه المح ،أم أيمذ،
فانهللمتط معه ،فناولته إناء فيه ثراب ،فلا أدري أصادقئه صائما أو لم
يرده ،فجعلتا تضخب ،عليه وئدمر عليه.

لكونها
(تصخب :ترفع صوتها ١قذنث :تتذ.مر إنكارا لامتناعه ،وكان ت ،تدل عليه
حضنته وربته ه• نال النووي ت وفيه أن للفيف  ،الامتناع ص الشام والشراب الذي
يحضره المعيق  ،إذا كان له عذر من صوم أو غيره)ا

 - ٤٢رخ م) همن أبي هريرة ،ثال؛ جاء المحو بن همنرو
اليومي إلى رسول اف .فقال :إو يومأ قد هالكث ،عصث وأنث
روقي رواية؛ كفرت) فالغ اممه علمهم ،يقلى الناس أنه يدعو عيهم،
فقال :اللهم اهد دوما ،واب بهم.

 - ٤٣زخ م) همن أبي موسى الأثعري ،فال؛ كث عند
رسول اش و .وهو نازل ؛الجعناذة ،بين مكة والمدينة ،ومعه بلال،

فأتى الني ه أعرابي ،فقال؛ ألا ينجر ر يا محمد ما وعدتني؟
فقال له :أبتن ،فقال :قد أكثرث عار س أببن ،فأمل غار وعر
بلال كهيئة الغضبان ،فقال :إن هذا زد المثري ،فاملأ أنتما ،فقلنا :

قبلنا ،ثم دعا بقدح فيه ماء ،فغل وجهه ؤيديه فيه ،ومج فيه ،ثم
نال :اشربا ،وأئرغا على وجوهكما ونحوركما ،وأبنرا  ،فا خذنا
القدح ،ففعلنا ،فنادُت ،أم ملمة س وراء الئتر :أن أنملا لأمكما في
إنائكما ،فأنملنا لها منه طائفة.

 - ٤٤رخ م) عن جابر ،قال :لقد رأيتنا مع رمول اغ .بمر
الْلهران نجني الكبايثح ،وهو ثمر الأراك ،ؤيقول :عليكم بالأسود منه،
فانه أطيبه ،فقلمت :،أكنث ،ترغى الغنم؟ قال :وهل س نر إلا رعاها؟.
(ئال ابن الأنير! الأواف؛ ثجر

له حمل كعناثيد العنب ،واسمه الكباث

بفتح الكاف ،ؤإذا نضج يمي المزي).

 - ٤٠رخ م) عن عائشة ،فالم •،كان البي ه يعجبه التئمي

في ثثثبب وئرجبب وطهوره ،وفي شأنه كله روقي ،رواية)؛ كان يحب
التئمي محا استه؛لاع في شانه كله في ءلهور 0وترجله ونعله ،قال بعفى
الرواة :وسواكه.

(التيمن؛ الابتداء باليمين .الترجل والترجيل :ت ريح الشعر وتنظيفه وتحينه،
والمرجل؛ الشعر المرح ،وت مال ،للمشهل؛ مرجل ومّزح).

وخغ؛ي؛يه

يجمح

( ~ ٤٦د ع ْلب ك هزا رح-سنا عن حفمة ،أن
كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه ونابه ،وأحاو 0وعطائه،
رممول الله
ؤيجعل شماله لما سوى ذلك.

( — ٤٧خ) عن عائشة ،قالت ت كان رسولط اممه

يقبل الهدية،

ويب عليها•

 - ٤٨رخ م) عن ابن عبامى ،ثالت كان رسول اممه ه فلما
مدم بين يديه الطعام ،حتى يحدث عنه ؤيسنى له.
(ميأتي الحديث بطوله في كتاب الأؤلمة باب الدح والمسد).

( - ٤٩خ م) عن أنس ،نال ت كان أحب ما لرسول اينه ه أن
يلبسه ا^؛^٥٠

رنال ،ابن حجر• ئال الجومرتم • ،الجمرة بوزن عنبة برد يمان .ونال ،الهروتم) ت مؤنثة
مخطعلة .وقال الداودتما ت لونها أحفر لأنها لباس أهل الجنة .كدا قال ونال ابن

بطالْ :ي من برود اليمن نمنع من قملن وكانت ،أشرف الثياب محدهم .وقال
القرطك • ،سميت ،جمرة لأنها ،يجمر ،أتم •،تزين والتحبير التزيين والتحسين ،ؤيقال
نوب ،جمره على الوصف ونوب ،جمرة على الإضافة ،وقال الروي :غيه استحباب
لباس الجمرة وجواز لباس المختلط وهر مجمع عليه).
 - ٠ ٠زخ م) عن ،كعب بن ماللثج ،قال؛ لكن رسول اممه  .إذا

م ا ستنار وجهه ،حتى كأنه قهلعه ثمر.
(محيأتي الحديث بطوله غي باب المغازي والسير في قمة تخالف كعب ،وتوبة اممه
عليه).

( - ٠١خ م) عن ،ابر> همام ،،ءالت لكن النك . ،إذا نام نفخ،
ركنا نعرفه إذا نام
رماتي الحديث بطوله في باب صلاة الليل),
( - ٠٢خ م) عن عائشة ،ثالت،ت لكن فراثى رسول ،اف ،ه من

جذه
أدم حنوه ليم ،روقي رواية) ت كان وساد رمحول اممه

الذي يتكئ

عليه ،من أدم حئوه ليم ،روقي أحرى)• الذي ينام عليه.
(الأديم! الجلد ،ومل الجلد المدبؤغ ،وجمعه ادم بغمتين كقفيز وممر ،وقد تكن

الدال تسهيلا كما يقال رنل ورنل ،والأدم بفتحتين امحم الجمع).

( — ٠٣ش حم ه د ع حز حب ك،ا زحسأنا عن أبي سعيد،
أن رسول اه  .كان بجب العراحين ،ولا يزال في يدْ منها (وفي
رواية) ت كان يعجبه العراجين أن يمسكها فى يده.
رالماجين  ٠جمع عرجون ،وهو حم اق عدق النخلة دون الثماؤيح إذا يبس واعوج،
من الانعراج وهو الأنملاء_.)،

 - ٠٤زد ت ك) ض) رحسن) عن أنس ،قال؛ كان النبي .
إذا مشى كأنه يتوكأ٠
(قال في عون المعبود! كانه بموكأ ■ قال الأزهري• الائكاء في كالم العرب يكون
بمعنى الحي الشل.يد كذا في ال راج النير ،وقال في فح الودود ،أي• لميل إلى
مدام ،وفي النهاية! وفي صفته  .إذا مشى كأنما ينحظ في ص_ا ،أي! في
موضع منحدر).

 - ٥٠زخ) عن أنس ،قال :إف نش رسول اش .كان لهما

قبالأن روقي رواية)؛ قال عيي بن هلهناف :أحرخ لما أنز نئلين
جزداؤين لهما قبالأن ،فحدثني ثابت ،الثاني بعد عن أنس أنهما نعلا
رسول الله:
(القبال! زمام النعل وهو النير الذي يكون بين الإصبعين ،حرداوان! لا نحر
عليهما ،يقال! رحل أجرئ ،أي! لا شعر عليه).

( - ٠٦خ م) عن شيد ن جريج ،أنه قال لأن عترن رأيتلث،

ئمثع أربحا لم أر أحدأ من أصحابك ،يصنعها؟ قال ت ما هي يا ابى
خريج؟ قال :رأيك لا تمز من الأركان إلا اليماقن ،ورأيئك تيز

اللمعان الئبتيه ،ورأيتلث ،ئصع بالصفنة ،ورأيتلئ ،إذا كنت ،بمكه أنت

•يرآقق1أمآتح
الناس إذا واوا الهادئ ،ولم ثؤلإ 1حتى يكوف يوم الرؤية؟ فقال

عبداش بن عمرت أما الأركاذ ،فاني لم أر رسول اش ه يس إلا
اليماشن ،وأما النعال الئبتيه ،فاني رأيت رمحول اف  .يلبس النعال

التي ليس فيها نعر ،ؤيتوصا فيها ،فانا أحب أن ألب ها ،وأما

الصقره ،فإني رأيت رسول اه ه يصبغ يها ،فأنا أحب أن أصبغ
بها ،وأما الأهالي ،فإني لم أر رسول اه  .يهل حتى ئسعثا له
راجلثه (ورواه أبو داود والن ائي) عنه ولفظه • أف الئي

كان يلبس

النعال السنية ،ؤيصفر لحيته بالورس والزعقران.
(النعال الئبتية! من حلود البقر محسث عنها شعرها ،أي• حلق ،وقيل! اسبثت

بالدباغ ،أي' لاثش -الورس • نت أصفر يصخ به ،شبيه

( - ٠٧خ) عن سهل بن محمد ،قال :كان للنص .في حائطنا

يرمحن يقاد له ت اللحيف ،قال البخاري! قال بعضهم؛ اللخيم،،
بالخاء.

(اللحيف؛ طويل الاJئب ،قال ابن الأثير؛ بالحاء المهملة؛ لكنه نلحف الأرض
بذنبه ،أي يغطيبا ،يقال؛ لحفتا الرحل باللحاف؛ طرحته عليه• ؤيروى بالجيم
والخاء).

( - ٠٨م) عن أنس ،أن رسول اف ه نال :ولد .لي ال ليلة

علام ،ف نيته باسم أبي إبراهيم ،ثم دفعه إلى أم مسف - ،امرأة قين،
يقال له! أبو سف _ فانطلق يأتيه ،وايبعنه ،فانتهينا إلى أبى سيف — ،

وهو فنفخ بكيره ،وقد امتلأ البي.؛؛ ،لحانا — فامرعت ،المى بن يدي
رمحول اف

ء_ة ال_تا  :يا أبا س يف>  ،أمسالئا ،حاء رسول اف،

قامتلذ ،فدعا النبي ه بالصبي ،فخمه إليه ،وفال ما ماء اض أن

يقول (وفي رواية) :م ا رأيت ،أ-محدأ كان أرحم ب العيال من
كان إبراهيم م ترصحا له في عوالي المدينة ،وكان
رسول النه

ج^ؤإقؤ؛ي؛؛ه
ينْللى ونحن معه ،فيدحن البين ،ؤإنه ثدحى ،ولكن ظئنْ منا ،قيأ حده

فقبل ،ثم يرجع■
(المن :الحداد ،والكٍر :ممماخ الحداد .عوالي المدية; ثرى شرق المدسة .الظثر;

المرضعه ولد غمها ،وزوجها ظنت للرصيع ،فالففلة ظتر تئع على الأنثى والذكر.
يدحن ت يرتفع لحانه ،يقال ت لحنت النار وادحثث ،أي• ارتئع لحانها ،أما لحنه
فمعنا0ت طيبه بالبخور ،تال محي مرقاة المفاتيحت يدحن  ،بضم الياء وتشديد الدال
وقتم الخاء ،ور نسخة بكون الدال ،وفى نسخة بفتم الياء وتشديد الدال وكر
الخاء).

( - ٠٩خ) عن إسماعيل بن أبي خالد ،قال؛ هملت لابن أبي
قال : ،نعم ،مات> صغيرا ،ولو
أوفى ت أرأبمن ،إبراهيم ابن الني
فضي أن يكون بعد يصد

نبي ،عاش ابنه ،ولكن لا نى بعده.

( - ٦٠خ م) عن ابن عباس ،همال :حدثني أبو سفيان ،همال؛
هال :،فبينا أنا
انْللمت ،في المدة التي ،لكنت ،بيني وبين رمحول اف،
بالشام ،إذ جيء بكتاب من الني .إلى هرهمل ،همالات وكان لحية
الكلبي حاء به ،فل.فعه إلى عظيم بضري ،فدفعه عفليم بمري إلى

هرنل ،فقال ،هرقل :هل هاهنا أحد من قوم هن.ا الرحل الذي يزعم
أنه نبي؟ قالوا  :نعم ،همدعيت ،في مر من قرص ،فدخلنا على <ذل،
فاجل نا بين يديه ،فقال :،أيكم أقرب ن با من هدا الرجل اليتم ،يزعم

أنه نى؟ فقلت : ،أنا ،فاحل وني بين يديه ،وأجلوا أصحابي حنفي،
نم دعا بتريمانه ،فقال :،قل لهولاع :إني سائل هذا عن هذا الرحل
الذي يزعم أنه نى ،فإن كدبني محكدبوه ،قال ،أبو سفيان :وائم اممه،

لولا أن تزم ض الكاjن ،لكدبثه ،ثم قال لترجمانه ،نلمة :كيف ،
حسبه فيكم؟ قلت : ،هو فينا ذو حنج ،قال :يهل لكن من أبانه من

مللن،؟ قلت : ،لا ،قال :فهل كنتم تتهمونه يالكدبج قبل أن يقول ما

جخغ؛إييه

)٦٥

قال؟ نلت؛ لا ،قال؛ فهل يئبعه أشراف الناس أو صعغاوم؟ قث؛
لا ،بل صعقاوهم ،قال؛ أبزيدون أم ينقمون؟ قالت I ،لا ،بل
يزيدون ،قال! هل يرثي أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه نخهله
له؟ قلت :،لا ،قال :فهل قاتلموه؟ قل :نعم ،قال؛ ص كان

قتالكم إياه؟ قلتؤ ؛ تكون الحرب ،بيننا وبينه بجالأ ،يصب ،منا
ونمي ،-منه ،قال؛ فهل يعدر؟ قلت،؛ لا ،ونحن منه فى هده المدة،

لا ندري ما هو صانع فيها؟  -قال؛ وافه ما أمكنني من كلمة أيحل
فيها شيئا غير هده  -قال؛ فهل قال هذا القود أحد قبله؟ قلتإ! لا،

نم قال لترجمانه؛ قل له؛ إني مألتلثج عن ح به فيكم ،فزعمت ،أنه
فيكم ذو حسمبؤ ،وكدللن ،الرمز ننبعثف في أحسماب قومها ،ومالتلث ،؛
هل كان من آبائه مللثط؟ فزعمت ،أن لا ،فقلت،؛ لو كان من آبائه

مللثؤ ،قلت،؛ رحل يهللتج مللث ،آبائه ،ومألتلث ،عن أتباعه؛ أصعقاوهم

أم أشرافهم؟ فقلتج؛ ل صعقاوهم ،وهم أتباع الرسل ،وسألتك؛ هل
كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ،فزعمت،؛ أن لا ،فعرذتإ

أنه لم يكن لينع الكذب على الناس ،نم يذهن ،فيكذب؛ على اممه،
وسألتلثؤ؛ هل يرني أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه نحعله له؟
فزعمتح؛ أن لا ،وكذللثظ الإبمان إذا خانمل بماشة القلوب ،وسألتلثح:

هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت ،أنهم يزيدون وكذللثح الإيمان حتى
يتم ،وسألتك،؛ هل قاتلتموه؟ فزعمت،؛ أنكم قانلتموه ،فتكون الحرب

بينكم وبينه بجالأ ،ينال منكم وتنالون منه ،وكذللئ ،الرمل تبتلى ،يم
تكون لها العاقبة ،ومألتلث،؛ هل يغدر؟ ذزعمسنج؛ أنه لا يغدر،
وكذللث ،الرمل لا ئغدر ،وم التكف؛ هل قال هذا القول أحد قبله؟
فزعمتج؛ أن لا ،فقلت،؛ لو كان قال هذا القول أحد قبله ،قلت،؛
رجل ائتم بقول قيل قبله ،ثم قال؛ بم بامركم؟ قلتح؛ يقول؛

تتشح
اعبدوا اض وحده ،ولا نثركوا به ثيئا ،واتركوا ما يقول آباؤكم،
ؤيامرنا بالصلاة ،والزكاة ،والمدق ،والعفاف والملة ،قال ت إن يك

ما تقول حفا فانه نبي ،وقد كنت ،أعالم أنه خارج ،ولم أف أؤلنه
منكم ،ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحيت ،لقاءه ،ولو كنتر عنده
لغ لت ،عن قدميه ،وليبلس م3كه ما تحت ،ندمي ،ثم دعا بكتاب
رسول الله هؤ فقرأه ،فإذا فيه• ب م اض الرحمن الرحيم ،من محمد
رسول اش ،إلى جرش' عفلم الروم؛ ملام على من اتبع الهدى ،أما
بعد ،فاني أدعوك بدعاية الإسلام ،أنلم تنلم ،وأسلم يوتاثح اممه
أحرك مرتين ،فإن توليت ،فإن ءاليالئح ؛(م الأرسسن وؤثأثل ألكنت،
ت\ؤا إث ًءقدز سؤآء تيسا ونيم ألا مجي• ؛ ٠^١آثت دلا فرك بوء

ئقولوأ آقهدوأ أثا
ولا يقخد نلهنا ستا آؤيابا ين دون أقو لإن
مسلنوثه فلما فؤغ من قراءة الكتاب اريفعت ،الأصوايت ،عنده ،وكثز
اللعهل ،وأمز بنا فاحرجنا ،فقلتؤ لأصحابي حين خرجنا ت لقد أمز أمر
ابن أبى كبشة ،إنه ليخافه مللث ،بتى الأصفر ،فما زل ت ،موقنا بامر

رسول الله ؤه أنه سيظهر ،حتى أدخل الله علي الإسلام.
(بدعاية الإسلام ،أي• يعره الإسلام ،من قولك ،دعا يدعو دعاية ،نحو؛ شكا يشكو
بلكية • ورواية ملم؛ بداعية الإسلام ،وهي كالمة التوحيد .الأريسيين ،قيل؛ الخدم
والأتباع ،ونيل؛ الفلاحين .نال النووي؛ معناه أن عليلئ ،إثم رعاياك الدين يتبعوك

ؤينقادون بانقيادك ،ونبه بهؤلاء على جمح الرعايا .أمر أمر ابن أبي كبشة ،أي• كنر
شأنه وعظم واسع ،وكان المشركون ينسمون البي

إلى أبي كبشة ،لأن أبا كبشة

الخزاعي ،واسمه وحز ،كان حالف قريشا فى عبادة الأوثان ،وعبد الشعري العبور،

وهو النجم المعروف في نجوم الماء فلما حالفهم النبي هت في عبادة الأصنام
لأمه ،أرادوا أنه ننع إليه في الشبه).
شبهوه يه ،وقتل' كان جد جد النم،

( - ٦ ١خ م) عن أص ،قال؛ لما أراد رسول الله ه أن يكتب
إر الروم ،قالوا ؛ إنهم لا يفرزون كتابا إلا مختوما ،هاتخذ حاتما من

.حيت)
قفة ،فصه منه ،وكان هصه حبشيا ،وكان يجعل يفه مما يلى كمه ،

ونفثه! محمد رسول الله ،وكان ثلاثة أمسثلر ت  ١٠محمد ٠مطر،
واررسول ٠١سطر ،وااالله،ا سطت .وقال! إنا اتخذنا حاتما ،ونمشنا فيه

نقشا ،فلا يئس عليه أحد ،قال أنس ت فإني لأرى تريقه فى حتصره،

وكان .
رمحول اممه
الحواتيم
حواتيمهم

يتخئم مي ب ارْ وفي يمينه روقي رواية) أنه رأى قمح ،بد
و .حاتما من ورق يوما واحدأ ،نم إن الناس اصطنعوا
ٌن درئ ،،نلبنوها ،فطرح  .خاتمه ،فطرح الناس
رومح ،أحزي،؛ كان حائم المص  .في يده ،وفي يد أمح،

بكر بميم ،وممح ،يب عمر بمد أمح ،بكر ،فلما كان عثمان ،حلس على

بئر أريس ،فاحنج الحائم فجعل تعتن ،به قفل ،فاحتلمنا ئلاثه أيام
ْع عثمال ،منترح البثر فلم نجده.
(نال النوومح ،؛ وكان ،نمه حبثيا ،قال العلماء يعني حجرأ حبشيا؛ أي ت نما من
جئ أو عقيق فان ،معدنهما بالحبنة واليمن ونيل لونه حبشي ،أكإ • أمول ،قال ابن
بطال; وفيه أن ،من فعل الصالحين العبنا بخواتيمهم وما يكون ،بأيديهم وليس ذلك
;عاب لهم ،انس ؛وزن ،عطيم ،قال ابن حجرت هي معروفة بالمدينة إلى الأن كأنها
ن ثن ،إلى بانيها).

 - ٦٢زخ عزا عن عائشة ،ئالنتؤ  Iكان رمحود اف

يجب

المنن والحلزاء ،وكان إذا انصرفؤ من المضر يحل على لمائه فيدئو
س إ حداهس ،فيحز على حممه بننا عمر ،فاحتبس أكثر ممّا كان

يحتبس ،فغزلمؤ فسألت ،عن ذللثج؟ فقيل لى; أندلمؤ لها امرأة من

ثومها عئة من عل ،مننت الني و .منه _ ،،uفقلت :،أمحا والله
لنحتالى له ،فقلت ،ل وده يتت ،رمعه :إنه نيدنو متالث ، ،فإذا دنا منلئؤ

يقولي له :يا رسول اش أكلت ،معاقين؟ فإنه سيئول لكؤ  :لا ،فقولي
ينشر عليه أل يوجل.
له؛ ما هده الرج التي أحد؟ وكان رسول الله

وؤ|يس؛ه
منه الريح ،فإنه سيقول للت ،ت سمتني حفصة سريه عسل ،فقولي له ت

زنذ نحله المهظ ،وماقوث ،ذلك ،،وهولى أب يا صفئة مثل ذللئج،
نالتج :تقود نزدة :وافه الذي لا إله إلا هو ،لقد كدت ،أن أبادنه

يالدي قلتج ر ؤإنه نمر اب! \1 {ِ ،،مالئ ،،فلنا  USمها قالت ،له
مودة ت يا ومحول افه ،أكلتؤ معافتر؟ قال! لا ،قالت ،ت فما هذه الريح
التي أجد مناك؟ قال :نمتني حمصه شربه عنل ،فقالت : ،خزّسئا

نخلة \ذوو°ئ0ل.أ فلما داز إئ ،قلتج له نحو ذلال؛ج ،فلئا داز إر صمه،
قالت ،له مثل ذللاخ ،فلما دار إر خفضة ،قالت U :،رسول افه ،ألا
أّقيلث ،منه؟ قال :لا حاجه ر فيه ،قالت :،تقود سوئه :وافه لقد

حزمناه ،نلن ،لها  :اسكتي (وفي رواية) قالت :،كان رسول اطه.
يمكما عند رينمجسإ ينحخ *جحمى ،ف ري ،عندها علا ،فتواصمست ،أئ
وحممه ،أف أيثنا لحل عليها رسول الأ 4ه يلثمن :إر أجد منالث،

ينح معاقين ،أكلت ،معاقين؟ فيحل على إحداهما ،فقال ت ،ذللث ،له،
فقال :بل ثربت ،علا عند نينب بنت جحش ،ولن أعود له،
فنزل ت :،ءؤكلإا المى لر مم مآ تل 'اثة لفاه^ ،ؤإ ^jتوآ إز ٠أهوه

لعائشة وحفصة

أسر أي إق سن أرزحم ،نويثاه لقوله :بل

ثربتؤ علا ولن أعود له ،وقد حلمت ،،فلا تخمرى ؛ذللا ،أحدأ.
رالمغافير؛ جمع *غفور ،بضم المسمم ،وهر صمغ حلر سيل من محجر النزسل،

لكن داتحته كريهة ،فإذا أكلته اشحل حمل في ملها من ييحه ،والنزسل ممتن
ينهما محكون •' جمع عرسلة ،وهو محجر من العقاه ،وفتل ت هو العللح ،والعقاْ؛

كل محجر يعفلم وله ترك كالطلح والئلم والال .ر .حزنت ،النحل النزسل ،أي!
أممك).

 — ٦٣رخ ،؛ا عن ابن عباس ،قال :مكثت ،سنة أؤيد أن أمحال

عمر بن الخهلارص ١عن اية ،فما أمحتهلح أن أساله ،هيبة له ،حتى حرج

^^٠٦

)

حاجا ،فمحرجتح معه ،للما رجعنا  -وكنا سنض الهلريق  -عدد إلى

الأراك لحاجة له فوقفت له حتى مغ ،ثم مرت معه ،فملت !،يا أمير
المؤمنين ،من اللتان ثظاهزتا على الّثى ه من أزواجه؟ فمالت تلك،

حفصة وعائثه ،فقلتح :واممه إ 0كنت ،لاؤيد أف \و}ذلذ عن هدا مند
منة ،فما أستطع ،هيبة للث ، ،محال! فلا تقعل ،ما قنن أف عندي من
علم ،فسلني ،فان كان لي به علم حبرتلئ ،به ،فمال ت هما عاننة

وحمضه ،نم أحد ي وق الحديث ،،قال  Iكنا معثز زيش قوما يئلن،
ياؤهم ،فنلفش ت اؤنا
النساء ،فلما قدمنا المدينه ،وجدتا قوما

يتنلمذ من ب انهم ،قادت ولكن منزلي في بض أميه بن نني بالنوالي،
ءتقم4ف يوما على امزأتى ،فإذا هى تراجئنى ،فأنكن<ث ،أذ تراجنتى،

فقالت ،ت ما يئكر أف اراجعلن ،،فواللث ،إن أرداغ الّحم ،ه ليراجعثه،
ويهجره إخداهى ايوم إلى اللنل ،فايثللمتؤ ،فدحلت ،على حمصه،

مملت !،أتراجعين رسول الله ه فقالت! نعم ،فمالت !،أثهجره إحداكن
اليوم إلى الل1لي؟ قالت !،نعم ،يلت !،فد حاب مى فعل ذللث ،منكن
وحسن ،أقتامن إحداكن أف يعشن ،الله عليها لعم_ ،رسول اش .

فإذا هي فد هلكت ،،لا راجعي رسول اف ،ولا تنأ ليه ثنا ،ونليني
ما ندا للثج ،ولا أ -أوإ1له أذ كانت ،جاريلثؤ هي أونم وأحن ،إلى
رسول افه

منلث - ،يريد عائثة  -وكان لي جار من الأنصار ،يكنا

نثثاوب النزول إلى رمول افه  .فينزن يوما ،وأنزل يوما ،فناتيني
بخبر الوحي وغيرْ ،وآتيه بمثل ذللث ،وكثا نتحدث !،أ 0غسا 0تنعل
الحنل
ناداني،
عئا0؟
نساءه،

لتنزونا ،فنزل صاحبي ،ثم أئاني عشاء ،ضنزب بابي ،نم
نخرجت ،إليه ،فمال! حدثؤ أمر ءذ1يلم ،فملت !،ماذا؟ جاءُث،
قال! لا ،بل أعغلم من دللث ،وأهون ،فللق رموز اف ه
قلن !،قد حابت ،حمصه وحسنث ،،وقد كنت ،أظى هدا يوشلث،

خغ؛ي؛يه

)٦٥

أن يكوون ،حتى إذا صلنثا الصبح سددت عالي ثيابي ،ثم نزلت،

فدحلث ،على حمضه ،وهي تبكيJ_ ،؛٥^٠١ '■ ،؛^^ رسول اممه
فالتق :لا أدري ،هو هذا معتزل فى هذه  ٠١١؛^^ ،فأتيث ،غلامآ له
أمحوي ،فقلت :،انتآدف لعمر ،قدحل ثم جرج إلي ،قال :قد ذكرتلث ،له
لممته ،فانهللمت ،حتى إذا أنست ،المنبر ،فإذا عنده رهظ حلوس،

يبكي بعضهم ،فجلست ،قليلا ،ثم غلبني ما أجد ،فأتست ،الغلام،

فقلمت :،امتأذو نمر ،فدخل ثم خرخ إلئ ،فقال :قد ^ Licله
فممت ، ،فخرجنت ،فجلط إلى المنبر ،يم علبنى ما أجد ،فاتت،
الغلام ،فقلت :،ا'الإ تأذدا لعمر ،فدجل ثم حرج فقال :ند ذكندلث ،له
فضمت ،،قولست ،مدبرا ،فإذا الغلام يدعوني ،فقال :ادخل فقد أذن
للث ، ،فدخلت ، ،ف لمنت ،على رسول اش

فإذا هو متكيء على رمال

حصير ،قد أثر في جنه ،فقلت ،^٥^١ :،يا رسول الله ب اءك؟ فرفع
رأسه إلي ،فقال :لا ،فقلت :،اممه أكبر ،لو رأيتنا يا رسول اف ،وكنا
معشر قريس نغلب النساء ،فلما قدمنا المدينه وجدنا قوما تعلله-لم

ب اؤهم ،فهلمى ت اؤنا يتعلمن من ت ائهم ،فنغصتؤ على امرأتي
يوما ،فإذا هى تراجعتى ،فأنكرت أن ثراجعتي ،فقالت :،ما سكت أن

أراحعلث،؟ فوالله إف أزواخ رسول اش لتزاجعنه ،وثهجره إحداهن اليوم
إلى الليل ،فثلث :،مد خاب ،من فعز ذللث ،منهن وخست ،أفتأمن
إحداهن أف يئضن ،الله عليها لغض_ا رسول اممه ،فإذا هي قد هلكت،؟
فتبثم رسول اممه.ؤ فقلته :يا رسول اممه ،ند دحلت ،على حممه

فنلثؤ :لا يعت يلئؤ أف كانت ،جاريالي ،هي أوسم وأحست ،إلى
رسول اش

منلب ،،فتبسم اخري .فقلت :،أستأنس يا رسول اممه؟

قال :نعم ،فجلست ،،فرفعت ،راسي في البست ،،فو اش ما رأيت ،فيه

شبما  ٧٠الثمن ،إلا أهثأ ^^ ،فقلت :،يا رمود اض ،الغ الله أن

يونع على أنتك ،فقد ونع على فارس والروم ،وهم
أفي ث الث ،أنث يا ابى
لا يعيدون الله ،فاستوي حالما ،ثم
أولئلث ،قوم •ءجا1ن ،لهم محلتباص في الحياة الدنيافهالث; ،
امتغفر لي يا رّوث ،الله ،وكان أفلم ألا يدش' علهمء شهرأ من أجو
ذللث ،الحديث ،،حين أفشته حمصة إلى عائشة ،من ئدة موجدته علهن

حتى عانيه الله تعالى .قال الزهري  Iفأحبرني عروة عن عائشة فاك!

لما مضت ،تسع وعشرول ليلة ،لحل علي رسول افه ه بدأ بي،
فقلت ،ت يا رسول الله ،^i ،أقنمت ،أذلثا لا ندحل علينا شهرأ، jii^ ،

دحلت ،س تسع وعشرين أعدهى؟ فقال! إئ الشهر تسع وعشرون — زاد
في رواية • وكان ذللث ،الشهر تسعا وعشرين ليلة ،ثم قال! يا عائشة

إيى ذاكر للث ،أمرأ ،فلا عليلثإ أن لا تعجلي حتى ن تأ مرى أيويالث، ،

نم قرأ :ؤدأ،ا ألبق هن لإرئحك 4إلى قوله< :؛ؤلإإ عظثاه .قاك
عائشة؛ قد علم وافه أف أبوي لم يكونا ليامراني يفراقه ،فملث :،أفي

هذا أمتأ مر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآحرة ،ثم حيز
ن اءه ،فقلن مثل ما فاك عائشة (وفي رواية) :أو عائشه محاك :ال

تخبر ي اءق أني احتريلث ،،فقال لها الّمح ،ه :إ 0الله أرسلني متئغا،
ولم يرسلني مثنئتا روقي أحرى) قال عمر :والله إل كثا في الجاهلية
ما نعد للتاء أمرأ ،حتى أنزل الله فيهى ما أئزد ،ومحني لهى ما

قسم ،محال :فبينا أنا في أمر أتأمرْ ،إي قاك امرأتي :لو صنعث ،كذا

وكذا؟ فقلت ،لها  :مالك ،زن هامحا! فيما تكلفلث ،فى أمر أريدة!
فقالت ،لي :عجبا للث ،يا ابن الخهلاد،إ ما تريد أن ئراجع أث ،ؤإف
اينتك لتراجع رمحود الله

حش يفلل يومه غضبان؟ فقام عمر ،فأحذ

رداءه مكانه ،حتى لحن على حممه ،فقال لها  :يا بنية ،إئلث،
لتراجبين رسول الله

حتى يغلل يومه غضبان؟ فقالت ،حفصة :والله

لجنتك
إما لنراجعه ،فقلت  Iتعلمين أني أحذرك عقوبه الله ،وغضب رسوبه؟
يا بنيه ،لا بئريك هذه التي أعجتها حننها ،وحب رسول الله إياها

 ي ريد عايشه  -قال ت م حرحت ، ،حتى يحلن ،على أم سالمة لفرابتيمنها ،فآكثمتها ،فمالم ،أم سلمة! عجبا لل؛ ،يا ابن الخقاب! يحنث،
ذمح ،كل سي،ء ،حتى بغي أن ئدحل بض رسول اف .وأزواجه؟
قال! فأحييني والله أحذأ كنزئني به عن بعض ما كنئ ،أجد،
فخرحن ،من عندها .وكان لي صاحب ،من الأنصار ،إذا غبمتإ أتاني
بالخبر ،ؤإذا غابح كنت ،أنا أتيه بالخبر ،ونحن نتخوف  ،ملكا من ملوك

غ از يكر لنا • أنه يريد أن ي ير إلينا ،ففد امتلأث ،صدورنا منه ،فإذا
صاحبي الأنصاري ندى البانؤ .فقال! افتح ،افتح ،فملثؤ! حاء
أزواجه،
الغ اني؟ فقال! بل أمحي من ذللث ، ،اعتزل رمحود اممه
فقلت ! ،رغم أنم ،حفصه وعائشة ،فاحنءت ثوبي ؤ\خوج حتى جنت،،

فإذا رسول الله  .في مشربة له ،يرئمى إليها يعجلة ،وغلام
لرمول النه  .على رأس الدرجة ،فقلن !،قل! هذا عمر بن

الخهلاب ،هاذف لي ،قال عمر! فمحمت ،على رسول اض ه هذا

الحديث ،،فلما بلعن ،حدين ،أم سلمه ،تبئم رسول الله  .ؤإنه لحلى
حصير ،ما بينه وبينه شيء ،وتحت رأسه وساده محن أدم ،حنوها

ليم ،،ؤإن عند رجلنه رظآ مصبورأ ،وعند رابه أهن ،معلقه ،فرأيت،
أثن الحصير في جنبه ،فبكسث .،فقال! ما يبكمكؤ؟ فقلن !،يا
رسول افه ،إن كسرى وقيصر فيما هما فيه ،وأنت ،رسول افر؟! فقال!

أما ترضى أن تكوف لهم المنيا ،ولما الأحرة؟ رولم لم أيضا نحو
ذللن ،،وفيه •،وذللث ،قبل أن يومرن بالحجامج ،وفيه! لحول عمر على
عائشه وحفصة ولومه لهما ،وقوله لحمصه! والله لقد عالمتؤ أل

رسول اطه  .لا يحيلث ،،ولولا أنا لنللملثؤ ،وفيه! قول عمر عند

الاستئذان  -في إحدى المرات ~ يا رباح ،اّتأذف لي* ،إز أظى أف
رسول اش ه ظى أني جث من أحل حممة ،واض لئن أمرنى أن
أصرب محقها ،لأصرتن عنفها ،قال ت ورفث صوتي ،وأنه أذك له محي

ذلك ،وأنه امحتاذل رمحود اض ه في أن يخبر الناس أنه لم ^Llaj
ن اءه ،فاذو له ،وأنه قام على بالت ،المجد ،فنائي بأعالي صوتي; لم
بهلنى رمحود اممه  .نماءه ،وأيه نال له  -وهو نرى الغم ،فى
وجهه -ت يا رمحود الله ،ما يشق عليك من ثان الن اء ،قاف كنت،

 iفإف الله منلئ ، ،وملائكته وجبريل ،وميكائيل ،وأنا وأبو بكر
والمؤمنون معلث ،،قال! وثلما تكلمث - ،وأحمد اممه  -بكلام ،إلا
رجود-ج أن يكوف الله يصدق قولي الذي اقوي ،فنزلت ،هذه الأية ،آية
أن تدله! أروحا نج ننآؤ؟ه ،وفيه أنه
التخييرت جني رممأ إن
قال■' فلم أزد ا حديه ،حتى تحنر الغفن ،عن وجهه وحتى كفن

فضجلث - ،وكان من أحن الناس ثغرآ -

ونزث أتثئث ،بالجيع

وهو جنغ يرقى عليه رسول الله  .ؤينحدر ،ونزل رسول النه .
كأنما يمشى على الأرض ،ما يمسه بيل<ْ• فقالت !،يا رمحول اتنه ،إثما
كست ،في الغرفة تسعا وعشرين؟ فقال! إن الشهر يكون تسعا وعشرين،

فقمتا على باب الم جد ،فنادبمتط بأعالي صرتي ،لم يعللق
رسول افه ئ .ن اءه ،ونزلت ،هذه ا لأية! ءؤوإد ١عءهتر أم تى ا'لأاتفيا

ازآي ة وأد رديم ءن ألرّتول دإك ه آلار ينثم تته
ؤ
ألإن يشثلؤثم ,مممه> فكنت ،أنا استنيئث ،ذللثج الأمر ،وأنزل اطه هر
آية التخيير.

(العوارت ما كان من الحوائط والقرى من الجهة العليا للمدية مما يلي نجدأ شرق
المدينة ،بينها وبين المدينة بضعة أميال -رمال الحصير ،بكسر الراء ومحي تضم ت
صلوعه المتداحلة بمنزلة الخيوط في الثوب' يرئس إليها بعجلي ،أي ت بدرجة من

الخل ،كما في الرواية الأحرى؛ بجنع .أهب ت جمع إهاب ،وهو الجلد .المزظ؛
شجر ندؤ به الجلود ،وقيل• هر ورق النم .ممبورأ ت مجمرط ،قال ابن حجر •
نال المهنب وفيه أن للإمام أن يحتجب عن بطانته وخاصته إدا طرفه أمر من جهة
أهله حتى يذهب غيظه لنخرج إل الاس وهو منيسهل إليهم).

( - ٦٤م) عن جابر ،قال :يحل أبو بكر يستأذن على

رمحول الله

فوجد الماس ببابه جالومأ ،لم يودل لأحد منهم ،فاذن

لأبي بكر فدخل ،ثم أقبل عمر ،فاس تأذن فأذن له ،فوحد
رسول اف ه جال آ حوله ن اوه ،واجما ساكتا ،فقال أبو بكر؛
لأقولى سيثا أصحلئ ،به رمحود اممه  ،فقال! يا رسول اممه ،لو رأيت،
بنتخ خارجة ن المى المفقة ،يممن ،إليها فوجأُت ،عنقها؟ يفجلث،

وقال! ص حولي كما ترى يسألنني المفقة ،فقام أبو بكر
رسول افه
إلى عائشة يجأ عنقها ،وقام عمر إلى حفصة يجا عنقها ،كلاهما يقول!
سّألى رسول اطه هب ما ليس عنده؟ فقلن! وافه لا نال رم ود اممه

أبدا سيئا ليس عنده ،قال* مم اعتزلهى محهرا ،أو ت عا وعشرين ،مم

نزل تؤ عاليه هذه الأية! ءؤءنلإ،ا ألبق ئل محرتيكه>  -حتى بلغ  -ؤللثبمسئت
مع؛ لما عظيماه قال! فبدأ بعائشة ،فقال! يا عائثة ،إني أريد أن
أعرصس عل لمح ،أمرا أحس ،أن لا تعجلى فيه حتى ي ت ري أ؛ويل ، ،
نالت !،وما هو يا رسول افه؟ فتلا عليها ا لأية ،قالتخ! أفيلثظ يا
رسول اطه أستثير أبوي؟ بل أختار افه ورسوله وانمار الأخرة ،وأمحالك

أن لا يخبر امرأة مى ن ائلثح بالذي قلته ،قال! لا ن الني امرأه منهي

إلا أخبريها ،إن اطه لم يبعثني معنتا ولا مثعقا ولكن بعشي معلما ميرآ.
(الواجم ت الأي اشتد حزنه حتى أمك عن الكلام .نجا عنقها يطعنه .معنتأ ؛
مشددا على الناس .متعنتات ٠لالا للزلأت ،وأصل

ت المشقة).

( - ٦٥خ م) عن عائشة ،قالت !،كنت ،أغار على اللاتي ومن

وأقود أتهب المرأة نف ها ،أما تستحي المرأة
أنمنّهى لرسول اغ
أن تهب نف ها؟ فلما أنزل الله تعالى! ؤ<نئو) من مثاء يمي ؤهؤئ إقك
من كآء رمن 'آنغتق مس ^٥ ٠^،؛^" -؛قح علكثه هيئ !،يا رمول ،،٥١

ما أرى وبث إلا ينائ في فواق•
(قال ابن حجرت قوله كنت أغار ،وير عند الإسماسلي بلنفل! كانت تنير اللاتي
ومن أنف هن ،وقولها وهبن أنف هن ،يشعر بتعدد الواهبات وذكر مهن متا

رصي ا ّف عئ• ترجي• تؤخر ،قال القرطبي ت اختلف العلماء في تاؤيل هذه الأية،
وأصح ما قل فيها التوسعة على الني و .في ترك المم ،تمال ابن العربي :حص
الني ه بأن جعل الأمر إليه ،لكنه كان يق م من قل نف ه ،طيا لتقومهن).

 — ٦٦زخ) عن ثادّتا البناني ،قال! كنت ،عند أنس وعنده بست،
له ،فقال أنس! حاءين ،امرأه إلى النبئ  .تعرض علمه نمنها،
فقالت ! ،يا رسول اممه ،أللت ،بى حاجة؟ فمالت ،ست ،أنس! ما أقن
حياءها ،واسوأتاه ،واموأتاه ،فقال أنس! هى حير منلث ، ،رغنتإ فى
الني ه فعزصتإ نف ها عليه.

 - ٦٧زخ م) عن أنس ،أف أهل مكة سألوا رسول اف ه أن

يريهم آية ،فأراهم انشقاق القمر روقي رواية)! فأراهم القمر سمتين
(ولهما) عن ابن عباس ،أن القمر انشى في زمان النك٠. ،
 - ٦٨رخ

عن عبداف ،بن م عود ،قال! بينما نحن مع

يمنى (وفى رواية! بمكة) إذ ائملق القمر فلقتين! فنقه
رسول اممه
وراء الجبل ،وقلمه دونه ،فقال لما رسول افه  !.اشهدوا اسهدوا

روقي أحرى) ت اسؤ القمر على عهد رسول الله  .بنفثتن ،ينثر
الجبل فنمه ،وكانت ،فلمه قوق الجبل ،فقال رسول ه! اللهم اسهد
(وللم) عن ابن عتر ،مثله.

( - ٦٩خ م) عن عبدالرحنن بن مداطه بن م عود ،قال!

مألغ م روقا • من آيل الني ه يالجن ليلة استمعوا القرآن؟ فقال!

حدثني أبوك يعني اين م عود ،أته آذنته بهم شجرة.
( — ٧٠م) عن جابر ،أل رسول افه

جاءْ رجل ي تهلعمه،

فأءلعمه فئلر وٌق شعير ،فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وصيفهما

حش كاله ،فأتى المؤ ه فقال :لو لم تكئه لأكلتم منه ،ولقام لكم.
رالوّق  ٠ستون صاعا .والعبارة عند ابن الأثيرت حتى لكله ثمني  ١٠وليت في مطبؤع
ملم ولا عند الحميدي).

 - ٧١رء) ص جام ،أل أم مالك ،ثان نهدي لض ه م

عاكة لها سمنا ،فيأتيها بنوها ،قي أ لون ا لأدم ،وليس عنل.هم شيء ،
فتعمي .إلى النكة التي كام ،تهدى منها للنبي .فتجد فيها سمنا،

فما زالت ،ميم لها أدم بيتها حتى عصنJها ،فأتت النبي  .فقال!
عمّرتيها؟ قالت :،نعم ،قال :لو تركتيها ما زال هائما.

(الثكة! وعاء مدير من الجالن ،.يحفظ نيه المن والسل• الألم جمع إدام كئزش
ونراثى ،والأيام :كل ما <.كل بالخز مائلا كانرق والسل ،أو حامدأ كالثراء
والخن ،والهي عن الكتل والمر وترس الركة على تركهما في حال الإنفاق لأنه
سعث على الثح وصعق اكوكل ،أما عتل اليع فالركة مرنة على الكيل لمملق حق
المتبايعين ،كما سيأتي في كتاب المؤع من حدت المقداد؛ كيلوا نلعامكم يبارف
لكم فيه).

 - ٧٢زخ عزا عن ابن م عود ،قال :بينما رسول اممه .يصلي
عند البيت ،،وأبو جهل وأصحاب ،له جلوس ،ونل .لجرث ،جزور

بالأمس ،فقال أبو جهل ت أبكم بقوم إلى نلأ جزور بني فلأن،
قيأحده فيمنه بين كينئ محمد إذا سجد؟ (وفى رواية :معمد إلى
 ١^^٢٥ودمها وسلاها ،فيجيء به ،ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين

كتفيه) ،فانبعث ،أثمي القوم عميه بن أبي معيهل فأ-حالبه ،فلما سجد
المي ه وصنه بين كفيه ،فاسضحكوا ،وجعل بعصهم بميل على

بعض ،وأنا نائم أنغلر ،فلو كانت لي منعه محلزحنه عن ظهر
رسول اف  .والنبي  .ماحي ما يرفع رأسه ،حتى انطلق إنسان

فأحبر فاطمه فجاءت  -وهي حويرية  -فطرحته عنه ،ثم أملت عليهم
صلاته رير صوته ،ثم دعا عليهم _ وكان
سبهم ،فلما نض الّص
إذا دعا دعا ثلاثا ،ؤإذا محال ص ال نلأنا  -نم ثال؛ اللهم عليك
بقريش ،اللهم ءليانا بقريش ،اللهم عليك بقريش ،فلما سمعوا صوته
ذم ،عنهم الضحك ،وخافوا دعوته ،ثم سمى  Iاللهم عليك

بعمرو بن هشام (وفي رواية؛ بأبي جهل بن هشام) وعب بن ريعة،
وسب بن ربيعة ،والوليد بن عتة ،وأميه بن حلف ،وعقه بن أبي
نمهل ،وعماره بن الوليد ،فوالدي بعث ،محمدأ بالحق ،لقد رأيت

الذين نمى صرعى ،قد عثرتهم الشمس ،وكان يوما حارأ ،ثم سحبوا

إلى القليب ،نلي— ،بدر ،ثم نال رسول اممه ه! وأتبع أصحاب،
الهلب— ،لعة.

(الئلىت الجلد الرنق الذي يخرج فه الولد من بطن أمه ،وهو في الأئمة المشبه.
الفريثح :ما يكون في الكرش .منعة :قوة وقوم بصروش).

( - ٧٣م) عن أبي هريرة ،فال؛ فال أبو جهل؛ هل بمئر محمد
وجهه بتن أظهركم؟ قيل؛ نعم ،قال؛ واللات والئزى لئن رأيته يفعل

ذللث ،لأؤناف رقبته ،أو لأعئرن وحهه في التراب ،فأتى رسول افه
وهو يصلي.; ،عم ليطأ على رقبته ،فما يجثهم منه إلا وهو ينكص
على عقبته ،ؤيتقي بيديه ،فقيل له ت ماللث،؟ فقال! إن بيني وبينه

من نار وهولأ وأجنحة ،فقال رم ود افه  .لو دنا مني لاحتثلمته
الملائكة عضوا عفوأ ^١^ ،فأنزل اطه هق  -لا ندري في حاّيثج
أش هريرة أو شيء بلغه  -ولا إة الإنس دلق 4إلى قوله؛ ءؤأد؛بم ،ان

كلب دبوقأه يعني أبا جهل ^١١؛ ثثر أف أس

إلى قوله:

ال

نينع ه وأمره لما أمره به (راد في رواية) ث

ئاديادره نعنى نومه

(وللبخاري) عن ابن عباس ،قال :قال أبو جهل ت لئن رأيث محمدأ

يصلي عند الكعبة لأطأف على رقبته ،فبلغ المني ه فقال ت لو هنله
لأحدئه المادتكة.

 - ٧٤رخ م) عن سعد بن أبي وقاص ،نالت لقد رأث يوم

أحد ،عن يمين رسول الله .وعن يساره ،رجلين عليهما ثياب
ييفس ،يقاتلان عنه كأشد القتال ،ما رأيتهما ٢؛ ولا بعد ،يعنى
•مريل وملكنل ص•

 - ٧٠رخ) عن أبي هريرة ،قال! لما يتحث ،خيبر أهديث،
لرسول اش ه شاة فيها سم ،فقال رسول اض ه '.اجمعوا لي مى
كان هاهنا من اليهود ،فجمعوا له ،فقال رسول اف

؛ إني سائلكم

عن سيء ،فهل أنتم صادقي عته؟ قالوا ! نعم يا أبا القاسم ،فقال لهم
من أبوكم؟ قالوا ت فلأن ،قال؛ كذبتم ،بل أبوكم فلأن،
رسول
قالوا * صدقتآ وبررت ،فقال! هل ألتم صادقي عن سيء إن سألتكم
عنه؟ قالوا ! نعم يا أبا القاسم ،ؤإن كدبناق ءرفث ،كدبنا كما عرفته

في أبينا ،قال لهم! مى أهل المار؟ قالوا ! يكون فيها يسيرأ ،ثم
تخلفونتا فيها ،قال رسول الله ه! اخووا فيها ،والله لا نحلفكم
فيها أبدأ ،قال! هل أنتم صادقئ عن شيء إن مالتكم عنه؟ قالوا !
نعم يا أبا القاسم ،قال! هل جعلتم في هده الشاة نما؟ قالوا ! نعم،
قال! فما حملكم على هذا؟ قالوا ! أردنا إن كنت ،كاذبا نستريح ْحلثإ،
ؤإن كنث ،نبيا لم يفنك.
 - ٧٦رخ م) عن أنس ،أن امرأه يهودية أنث ،رسول اش ه

بشاة مسمومة ،فجيء بها إلى رسول الله ه ف ألها عن ذللئ،؟ فقالت! ،

أردت لأقلك ،فقال :ما كان اغ ليلنلك على ذلك  -أو قال:
عالث  -قالوا  :ألا شلها؟ قال :لا ،قال :فا زلت أعرفها في لفوات
رمول الله

رفوله • ما كان اممه ليسلطك علي ،فيه بيان عصمته

اللهوات' جمع لهاة ،وهي

الهثة التي في أنمى الفم ،توله ما زلت أء-رفها ،أي ت العلامة كأيه بقي للم
علامة وأثر من سواد أو مرْ ،دفي ردابة ابن ماس أنه ه لنمها إلى اولماء
بثر بن الراء بن معرور وكان أكل منها فمات بها فقتلوها .قال ابن نهمون:

أجمع أهل الحديث أن رسول اض هأ قتلها .نال القاصي :وجه الجمع بين هزم
الروايات أنه لم يقتلها أولأ حين قيل له اقتلها فلما مات بشر بن الثراء من ذلك
،لمها لأولياته فقتلوها قصاصا).

 - ٧٧رش حم د قط هق) (حسن) عن عاصم بن ممب ،عن
أبيه ،عن رجل من الأنصار ،قال :حرجنا مع رسول الله ه في
جنازة فرأيت رسول الله ه وهو على القبر يوصي الحافر يقول:
أومخ من مل رجليه أومع من مل رأسه ،فلما رجع استقبله داعي
امرأة روقي رواية؛ فلما رجعنا لقينا داعي امرأة من قريش فقال :يا
رسول الله ،إن فلانة تدعوك ومن معك إلى طعام) فا جاب ونحن معه

وجيء بالهلعام فوصع يده ،ثم وضع القوم فأكلوا ،ففلننا إلى

رسول اممه

يلوك لقمة في فمه ،ثم قال :أجد لحم ثاة احّذت

بغير إذن أهلها فارمح ل تج المرأة نقول :يا رسول اممه إني أرمحث إلى

الثقيع وهو موصع يباع فيه الغنم لتشترى لي ثاه فلم توجد ،فارسك
إلى جار لي قد اشترى ساة ،أن أرسل إلي بها بثمنها فلم يوجد،
فارملئ ،إلى امرأته فارسك ،إلي بها ،فقال رسول الله هؤ •' أطعمي
هذا الطعام الأسرى.
رالنقيع ،بالنون ت موصع بشرق المدينة كان بء -تنةع فيه الماء .يلوك لقمه ت يمض_غها

واللوك إدارة الشيء في الفم• قوله• أطعمي هدا الطعام الأسرى ،قال اليبي• وهم

كفار وذلك أنه لما لم يوجد صاحب الشاة لي تحلوا منه ،وكان الطعام في صدئ
الف ال ،ولم يكن بد من إْلُام هؤلاء فأمر بإءلرامهم ،قال القارى؛ وقد لرمها نمة
الشاة بإتلافها ،ووغ هدا تصدنا منها).

( - ٧٨خ م) همن جابر ،أنه غزا مع رسول اض ه يل نجي،
فلما محمل رسول اممه ه نفل معه ،فأدركنهم الفانله في واد كثير
العقاه ،فنزل رسول اض

ونفث ق الناس فى العشاه ،ي تظلون

بالشجر ،ونزل رسول الله

نحستا سمزة فعلق بها سيفه ،قال جابر!

يدعونا فجئناه ،فإذا عنده أعرابي
فنمنا نومة ،يم إذا رسول الله
جالس ،فمال رسول افه ! إن هذا احنزط سيني وأنا نائم،

فاراسقذلتا وهو في يده صلتا ،فقال لي! س يمنالث ،مض؟ قالت !،اممه،
محثامه ئم قعد ،فهو هذا ،نم لم يعاقه رسول الله
(العصاه ،يالهاء ت كل شجر يعئلم وله شوك ،فمنه؛ الثللح ،والثمر ،وال لم،
والمدر .امحرحل سقى؛ سله من غمده .صلتا؛ مجردأ من غمده ،وكل ما جرد من
غلافه فهو صلت .،شام المم ،؛ من الأصداد فهي بمعنى سله وبمعنى أغمده،
وجواز المن على
والمراد هنا؛ أغمده ،وفي الحديث ،بيان عممه الله لرسوله
الكافر الحربي ؤامحللاقه والعفو والحلم ومقابلة الميئة بالحسنة).

( - ٧٩خ م) همن أنس ،قال! كان منا من بني النجار رجل
نصراني أملم ،فقرأ البقرة وآل عمران ،وكان يكتب الوحي للشي ه
فعاد نصرانيا ،فكان يقول! ما يدري محمد إلا ما كتبت ،له ،فقال

رسول الله  !.اللهم اجعله آية ،فأماته الله ،فدفنوه ،فأصح وثل-
لففلته الأرض ،فقالوا ! هذا فعل محمد وأصحابه ،لما هزب منهم
نبشوا عن صاحبنا فالقوه ،فحفروا له وأعمقوا ما اس-تهلاعوا ،فأصبحوا

وقد لغفلته الأرض ،فقالوا مثل الأول ،فحمروا له وأعمقوا ،فلففلته
الئالثة ،فعلموا أنه ليي من الناس فألقوه رهده رواية البخاري)

(ولم لم) قال! كان منا رجل من بني النجار  Xsقرأ البقرة وآد

عمران ،وكان يكتب لرسول الله ه فانطلق هاربا حتى لجق بأهل
الكتاب ،فرمحعوه  ،قالوا ت هذا كان يكتب لمحمد ،فاعجبوا به ،فما

لبثا أن قصم الله عنقه فيهم ،فحفروا له فواروه ،فأصبحت ا لأرض قد
نبييه على وجهها ،ثم عادوا فحفروا له فوارو ،0فأصبحت الأرض قد

نبدئه على وجهها ،تم عادوا فحفروا له فواروه ،فأصبحت الأرض قد
نبينه على وجهها ،فتركوه منوذأ.
(فوله ت فقال رصود افه .ت اللهم اجعله آية ،ليس في المطؤع من البخاري ولا
عند الحميدي ،ؤإنما هو عند ابن الأثم ،وند ساق الحدث في باب إجابة
دعاثه ه).

( - ٨٠خ م) عن أمح ،هريرة ،أن رسو3ا اممه .قال ت هل ترون

ملتي هاهنا؟ واممه ما يخفى علي ركوعكم ولا خنوعكم ؤإني لأراكم
من وراء ظهرى.

( - ٨١م) عن جابر بن سمرة ،أف رسول الله .قال؛ إني

لأعرفح حجرأ بمكة ،كان ينلم علي قبل أن أبعث ،،إني لأعرفه الأن.
( - ٨٢خ) عن جابر بن عبدالله ،قال :كان في م جد
رسول الله ه جلع في قبلته ،يقوم إليه رسول الله .في حتلبته

(وفي رواية! كال المجد مسنوفا على جدؤع من نحل ،فكان
رسول الله ه إذا حطما يقوم إلى جلخ منها) ،فلما صح له المننن
فكان عليه سمعنا للجيع صوتا كموُت ،العشار ،حتى نزل النبي
فوضع يده عليه ف كي (وفي أحرى) :أن امرأة من الأنصار قالت،

لرسول اممه

ألا أجعل لك ،شيتآ معد عليه؟ فإن لي غلامآ نجارأ،

قال! إن ثئت ،،معملث ،له المنبر ،فلما كان يوم الجمعة قعد
الني ه على المنبر الذي صغ له ،فصاحت ،النخله التي كان يخطب،

عندها ،حتى كادمتج تنشق (وفي أخرى :فصاحت ،الخلة صياح الصبي)

^جعخ|1فنقه
فنزل النبي  .حتى أحدها قممها إليه ،فجعك ثنى أنين المسي
الذي يسمحن ،حتى استقرت .فال! بكت على ما كانت ت مع من
الذم.

(العنار :الوق الحوامل التي أش ء-ليها عثرة أشهر من حملها ،ومل؛ التي
وصعتا حملها ا واحده عنراء كنفساء ،وقيل في تحديد سنها غير ذلك) •

 - ٨٣رخ) عن ابن م،

قال :كان رسول اش  .يخقب

إلى حنخ ،فلما ايخل .المنبر تحول إليه ،فحن الجيع ،فأتاه قمح
بيده عليه (وفي رواية)؛ أن الني ه لما أنس وكبر ،قيل•" ألا
نتخذ للث ،منبرأ؟ ٠ ٠ ٠وذي الحديث ،،وفيه؛ فنزل إليه فاحتضنه،
وناره سيء•

 - ٨٤رخ) عن يزيد بن أبي عبيد مولى نلمة بن الأدع ،قال:

رأبمت ،أثن صن؛ة في ساق سالمه ،فقلن : ،يا أبا م لم ،ما هذه؟ فقال:

هنأه صرية أصابتني يوم حيبر ،فقال لي الناس :أصست ،؛سلمه ،قانت،
رمحود افه.ؤ قنفخا فيها ثلاث ،مثات ،فما ائمتكيتها حتى الساعة.
(الفن ;،أيل من الفل ،لأن الضل لا يكون إلا معه شيء س الريق؛ والشن :،شه
بالفخ؛ ونل :هو التفل بميح)ب

 . ٨٠رخ م) من َا 0بن حصن ،فال :تحا في فر محع

المي Ub .اتربما ،حش إذا محا في 1خر اليل ونما ُنمت ،ولأ
وقعه عند المسافر أحلى منها ،فما أيقفلنا إلا حث الشص ،فكان أود

من استيقفل فلأن ،ئم فلأن ،ثم فلأن  -ي ميهم أبو رجاء العْلاردي،
شي عوف  .نم عمر بن الخنابذ الرابع ،وكان البي  .إذا  ٢٧لم
نوقغله حتى يكون هو ي تيقفل؛ لأنا لا ندري ما يحدن ،له في نومه،
فلما استيقفل عمر ،ورأى ما أصاب ،الناس ،وكان رحلا حليدآ (وعند

م لم :وكان أجوفن ،حليدأ) ،كبر ورغ صوته بالتكبير ،فما زال يكبر

فلما استيقظ فكوا
ؤيرغ صوته يالممجير حتى استيقظ لصوته المني
إليه الذي أصابهم ،فقال! لا صير  -أو لا يضير _ ارئحلوا ،فارتحل،
ف ار غير بعيد ثم نزل ،فدعا بالوصوء ،فنونحأ ،ونودي بالصلاة،
فصلى بالناس ،فلما امثل من صلاته إذا هو برحل معتزل لم يهنئ مع
القوم ،فقال; ما منعك يا فلأن أن تصلي مع القوم؟  ; jLiأصابتني
جنانه ولا ماء ،قال! عاليك بالصعيد فإنه يكفيك ،ثم ٌ ار الك،

فاشتكى إليه الناس من العطش ،فنزل ،فدعا فلأنا  -كان ي ميه أبو
رجاء ،ونسيه عوف  -ودعا علنا ،فقال :اذهبا فابغيا الماء ،فانطلقا،

فتلمحا امرأة بين مزادتين  -أو نطيحتين  -من ماء ،على بعير لها،
فقالا لها  :أين الماء؟ فقالت :،عهدي بالماء أمس هده الساعة ،ويقرنا

خلوف ،قالا ل ه ا  :انطلقي إذأ ،قاك :إلى أين؟ قالا :إلى
رسول اض

قالت : ،الذي بقال له :الصابئ؟ قالا :هو الذي

تحنين ،فانهللقي فجاءا بها إلى النبي .وحدثاه الحدين ،،قال:

فامتنزلوها عن بعيرها ،ودعا البي ه بإناء ،فأفيغ فيه من أفواه
المزادتين  -أو ال هليحتين  -وأوكا أفواههما ،وأطلق الغزالي ،ويودي
فى الناس :اسقوا واستقوا ،ف قي من ثاء ،واستقى من شاء ،وكان

آخر ذللث :،أن أعهلى الذي أصابته الجنابة إناء ص ماء ،فقال :اذم،

فأفرغه علبك ،وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها ،وائم الله لقد

أثيع عنها ،ؤإنه ليخثل إلينا أنها أسد ملأه منها حين ابتدأ فيها ،فقال
المبي

اجمعوا ب ،فجمعوا لها من بين غجوة ودقيقة ونويقة،

حتى جمعوا لها طعاما ،فجعلوه فى ثوبا ،وحملوها على بعيرها،

ووضعوا الثوب بين يديها ،وقال لها :تعلمين ما رزئنا س مانلث ،شيئا،

ولكن الله هو الذي أسقانا ،فأئت أهلها وقد احتست ،عنهم ،قالوا :
ما لجنتله يا فلانة؟ قالت :،العجن ،،لقينى رجلان ،فذهبا بي إلى هذا

خؤ؛يإيه

دآآح

(أجوف :ضخم الجوف عفليمه .المزادة ت القربة الكسرة سميت بذلك لأنه يزاد
فيها جلد من غيرها ،ون مى أيما محطيحة• اانزاليت جمع عزلأء وهي نم
المزادة الأسفل الذي يخرج منه الماء بكثرة .ننفرج  1تنشق من الامتلاء،
ؤيقال؛ تتضرج .نفرنا حلوق؛ عاتبون ،جمع حالم ،كقعود وماعد ،أي :ذموا
وحلفوا الت اء وراءهم• ما رنتنا ،ؤيقال :رزأنا ؛ ما أحاننا ولا نقمنا .الصرم:
الطائفة من القوم• موتمة؛ أم أيتام• ذسن ،وليت :،من ألفاظ الكنايات مثل كت
ونم،،

وكذا وكذا).

( - ٨٦م) م ،جابر ،نال ت مرنا مع رمولط اف ه حض نزلنا

واد-يا أمح ،فذهب رمول الله ه يقضى حاحتنه ،فاتثنته بإداوة من
ماء ،فنغلر فلم ير سيئا ي نشر به ،فإذا شجرتان بثاطئ الوادي،
فانطلق ه إلى إحداهما ،فأحذ بغصن من أغصانها ،فقال :انقادى

علي بإذن افه ،فانقاد<ت ،معه كالبعير المحشوش الذ.ي يصانع هائيه،
حتى أتى الشجرة الأحرى ،فأحن بغصن من أغصانها ،فقال :انقادى
على بإذن الله ،فانقاديتؤ معه كذ»لاكا ،حتى إذا كان بالنئمغه مما

بينهما لأم بينهما  -يعنى جمعهما  -ذقالت الثئما على بإذن الله،
فالتامتا ،قال جابر؛ فخرجت ،احقن ،مخايه أن يجز رسول الله ه

بمربى فييتعد فجلت ،أحدث ،نفى ،فحاست ،منى لمتة ،لإذا أنا
برسول اممه و .مقبلا ،ؤإذا الشجرتان قد افترقتا ،فقامت ،كل واحدة
متهما على ساق ،فرأينا رمول الله ه وقف  ،وقفة ،فقال برأسه

 و أثار أبو إسماعيل الراوي برأسه يمينا وشمالا  -ثم أقبل ،فلماانتهى إلى قال؛ يا جابر ،هل رأيت ،مقامي؟ قلت !،تعم يا رسول الله،
قال؛ فانهللق إلى الشجرتين فاقهلح من كل واحدة منهما عمنا ،فأقبل
بهما ،حتى إذا ثمن ،مقامي ،فأرسل غصنا عن يمينالخ ،،وعهنا عن
يسارك ،قال جابر؛ فقمت ،فأحذمتح حجرأ فكرته ،وحنّرته فاندلى

لي ،فأتيت ،الشجرتين فقهلعن ،من كز واحدة منهما عضتا ،ثم أقبلن،

أحث هما ،حتى فمت مقام رسول الله .ؤ أرسك غمنا عن يميني
وغصنا عن يماري ،ثم لحقته ،فقالت ت قد فعث يا رسول الله فعم
ذاك؟ قال! إني مرريت ،بقبرين يع؛ووان ،فأحستJ ،ثماعتي أن يرقه عنهما
ما دام الغصنان رظتين.

فال ت فأتينا الع كر ،فمال رمود افه .ت يا جابر ،ن اد
يوضوء  ،فملت : ،ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ ألا وموء؟ ثلت ،ت يا

رسول اطه ،ما وحدلم ،في الثك_ ،من دئلرْ ،وكان رحل من الأنصار
يبرد لرسول ا طه

الماء فى أشجا ب ،له على حمارة من جريد  ،فقال

لي :انهللق إلى فلأن الأنصاري ،فائظرت هل في أشجابه من شء؟
فانطالملمؤ إليه ،فنظرت فيها ،فلم أجد إلا يئلرة في غزلأء سج—،

منها ،لو أني أفرغه لشربه يائ ه ،فأتستح رسول اطه

فقلت :يا

رسول اطه ،لم أجد فيها إلا قطرء في عرلأ؛ شجسؤ منها لو أني أفرغه
لشربه يايلمه ،قال :اذهب فانتنى به ،فأتيته به ،فاحدْ بيده فجعل

يتكلم بشيء لا أدري ما هو ،ؤيئمزه بيديه ،ثم أءهلانيه ،فقال :يا
جابر ناد بجمنة ،فقلت :،يا جفنه الثكم_إ ،فاتيمتح بها نمنل ،فوضعتها

بيده في الجفنة هكذا  -في علها وفرق بين
بين يديه فقال رموز اطه
أصابعه _ ثم وضعها في لنر الجمنة ،وقال :حد يا جابر ،لمستا
علي ،وقل :ب م اطه ،فمييتج عليه ،وئالت :،ب م اطه ،فرأيت ،الماء

بثور من بين أصابع رسول اطه .ثم فارلم ،الجفنه ودارت حتى
امتلألمؤ ،فقال :يا جابر ،ناد :مى كان له حاجة بماء؟ فأتى الناس،

فاستقوا حتى رووا ،فقل ت :،هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع
رسول اطه

يده من الجفثه وهى ملأى•

وشكا الماس إلى رمول اطه  .الجؤع ،فقال :عى اطه أن

ينتح
نطعمكم ،فاتينا ست البحر ،فزخر البحن رحرة فالقي داثة فأورينا
على شمها النار ،فاؤلبخنا واثتوينا ،وأكلتا حتى شبعنا ،هال جابر ت

فدحلت ،أنا وفلان وفائز  -حتى عد حمسة  -في حجاج عينها ،ما
يرانا أحد حتى حرجنا ،فأحدنا صلعا من أصلاعه فقوساه ،ثم دعونا
باعظم رجل في الإف ،وأعظم جمل في الآكب ،وأعظم كمل في
الزكبه ،فيحل تحته ،ما يطاطئ رأنه.
الواسع .الإداوة ،بكر الهمزة إناء صغير من حلد .البعير المحشوش ت

الذي في أنفه الخشاش ،وهو عويل يجعل في أنفه ليكون أّرع لانقياده .موله لأم
اّوي بهمزة مقصورة وممدودة؛ لاءم ،وكلاهما صحيح ،أي• جمع بينهما .أحضن:
أّرع وزنا ومعنى؟ فحسرته بحاء وسين مهملتين وال ين مخففة ،أي :أحددته ليمكن
نطع الأغمان به وهو معنى فوله فانل.لق بالذال المعجمة ،أي؛ صار حادا.
الأنجاب؛ جمع نجبح ،بفتح فكون ،وهو الماء اليابس البالي .الحمار؛ ؛ ثلاثة
أعواد تضم رؤؤسها ويفتج بين قوائمها ،ؤيعلق عليها ال ماء ليبرد الماء .سيف ،
البحر؛ ساحله.حجاج العين؛ العفلم المتدبر حولها .قوله بأعظم رحل ،هو بالجيم
في رواية الأكثرين وهو الأصح .ورواه بعضهم بالحاء ،وكذا وقع لرواة البخاري
بالوجهين• البمل • ك اء يا-ار حول سنام البعير يحققن الراكب لئاد ي مهل ،.انتهى
ملمخما من نرح النووي)•

 — ٨٧رم) عن ءبل'الإه بن رباح ،عن أبي قتادة ،قال؛ حطبنا

رسول اض ه فقال؛ إنكم ن يروز عثئتكم وليلتتكم ،وتاتون الماء إن
ثاء اش غدأ ،فانطلق الناس لا يلوى أحد على أحد ،قال أبو قتادة؛
بما رسول اض  .ي ير حتى ابهاز اللل ،وأنا إلى جبه ،فنص
فمال عن راحلتثه ،فأتيته فدعمته من غير أن اونطه،
رسول اض

حتى اعتدل على راحلته ،ثم سار حنى إذا نهور الليل مال عن
راحلته ،فدعمته ،من غير أن أونهله ،حتى اعتل.ل على راحلته ،يم
سار حتى إذا كان من آحر الثحر مال منله هى أند من المنانتين

الأوليين ،حتى كاد ينجفل ،فأتيته فدعمته ،فرفع رأنة ،فقال؛ من

تتلتح

عغ|إيإيه

هدا؟ قلتؤ :أم قتادة ،قال :ض لكن هدا ذسنك بر؟ قلت :ما زال
هدا مسيري مند  ٧١؛!> ،قال! حفظلث ،افه بما حفظت له ث ،ثم قال!
هل ترانا نخفى على الماس؟ ثم قال! هل ترى من أحد؟ قلت! هدا
راكب ،ثم قالت! هذا راكب آحر ،حتى اجتمعنا فكنا سجعة ركب،

فمال رسول اف ه عن الهلريق ،فوصع رأسه ،ثم قال! احففلوا علينا
والشص فى خلهرْ ،
صلاتنا ،فكان أود من استيقغل رموز اض
فقمنا مزعض ،ثم قال! اركرا فرتمنا ،دسننا حتى إذا ارتفعن ،الشمس

نزل ،ثم دعا بميضأة كاننا معي ،فيها شيء من ماء  ،فتوصأ منها
رصوءأ دون ومحوء ،وبقي فيها شيء من ماء ،ثم قال لأبي قتادة؛

احفغل علينا ميضأتالث ،،فيكون لها نبأ ،ثم أدن بلال بالصلاة ،فصلى
رسول الله ه ركعتين ،ثم صلى الغداة ،فضغ كما كان يصنع كل
يوم ،وركب رسول الله  .وركبنا معه ،فجعل بعثنا يهص إر
بعض! ما كمارة ما صنعنا JتفرJهلنا فى صلاتنا؟ ثم قال؛ أما لكم فى
أسوة؟ ثم قال! أما إيه ليس في النوم تفريهل ،إنما المفريهل على من لم
يضن؛ الصلاة حنى يجيء وقت ،الصلاة الأخرى ،فمن فعل ذلل؛،

فلملمها حين ينتنه لها ،فإذا لكن العد فلثصلها عند وقتها ،ثم قال! ما
ترون الماس صنعوا؟ قال! أصبح الماس ممدوا ئبئهم ،فقال أبو بكر
وعمر! رموز اف  .بعدكم ،لم يكن لتخلفكم ،وقال الناس؛ إل
رسول الله بين أيديكم ،فان يطيحوا أبا بكر وعمر يرشدوا ،قال!
فانتهينا إلى الناس حين امتد المهار وحمي كل شيء ،وهم يقولون! يا

رسول افه هلكنا عثلشا ،قال! لا هنك ،عليكم ،ثم قال! أءللقوا لي
غمري ،ودعا بالميضاة ،فجعل رسول افه

يصبا ،وأبو قتادة

يقيهم ،فلم يغد أن رأى الناس ماء في الميضأة ،تكابوا عليها ،فقال
رسول اطه ! أحسنوا الملأ ،كلكم سيروى ،ففعلوا ،فجعل

رّون اض .بمب وأنميهم ،حتى ما بني غبري وغين
رسول اش ه ثم ءتسئا رمول اض ه فقال لي ت اشرب ،فقالت ت ال

أثرب حتى تثزب يا رسول اف ،قال ت إل محاني القوم آخرهم شربا،
فثرت ،وثرب رمحول اف ه فاني الناس الماء حامين رواء .قال

عبل"اش بن رباح• إني لاحدث الناس هل،ا الحديث ،في مجد الجامع؛
إذ قال عمران بن حمين ت انظر أيها الفتى كيف تحدث؟ فإني أحد
الركب ،تللث ،الليلة ،قال؛ فقلتؤ؛ فأنت ،أعلم بالحديث ،،فقالت ممن
أنثؤ؟ قلمتح Iمن الأنصار ،قال; حدث ،فأنتم أعلم بحديثكم،
فحدثت ،القوم ،فقال عمران! شهدت تلك الاليالة ،وما شعرت أن أحدأ
حفهله كما

حفغلته.

(لا يلرى على أحل ! لا يعهلف عليه ولا يلتفت •،ايهار الليل! انتصف ،وتهور ت

ذهب ،أكثره .ينجفل! ي قعل .هلكنا عظنا ،في المطبؤع س م لم ت هلمحنا عهلنئا.

أحبنوا الملأ ،هال ،ابن الأير• بفتح الميم واللام .ويالهمز ،أى الئالق ،وجمعه:
أملأء ،وكبر من قراء الحديث يقولرن• الث3ء بكر الميم وسكون اللام .قال ابن
الجوزي :وسمعت ابن الخشاب يقروها كذلك ،ومرها فقال؛ ملء القزب ،وانكز

عليه ذلك .أطلقوا لي عمري ،العمر بوزّن عمر -لدح صغير يغمر فيه ؛الماء حصاة
تقاس بها أنمية الشاربين إذا نز الماء• جانين ت ستريحثن ،وجم واستجم بمعنى
امحتراح• رواء• جمع راو ،وهو الريان الختاكفي من الماء).

( - ٨٨خ م) عن أنس ،قال :أتي البي هت بإناء وهو بالزوراء
— ق ال؛ والروراء ؛المدينة عتل .ال وقا ،والمجد فيما يمه — فوصع eJb

في الإناء ،فجعل الماء ينع من بين أصابعه ،فتوصأ حميع أصحابه.
قال قتادة :قلت ،لأنس :كم كنتم؟ قال :نلألمئة ،أو زهاء ئلأتمئة
رو؛ي ،رواية) قال :رأيت ،رمحود الله.ؤ وحانت ،صلاة العصر ،فالتمس

الناس الوضوء ،فلم يجدو ،0فاني رمحود الله ه بوصوء ،فوضع
رسول الله ه في ذللث ،الإن اء يد ،ْ-وأمر الناس أن يتوضووا منه،

فرأينا الماء يئع من تحت أصابعه ،فتوصأ الناس ،حتى توصووا من
عند آخرهم (وفي أحرى) فحزرلم ،ما بين ال تين إلى الثمانين ،فجعلت
أنفلر إلى الماء ينع من بين أصابعه (وللخاري ،مالأ خرج المي و.
في بعض مخارجه ،ومعه ناس من أصحابه ،فانطالنوا يسيرون،
فحفرت الصلاة ،فلم يجدوا ماء يتوصوون به ،فانطالق رجل من

القوم ،فجاء فدح من ماء يسير ،فأحده النبي  .فتوضأ ،ثم مد
أصابعه الأربع على القدح ،يم ^ ^١قوموا فتوصووا ،فتوصأ القوم
حتى بلغوا مما يريدون من الوضوء ،وكانوا معين ،أو نحوْ روقي
أخرى له) ثال،ت حضرت الصلاه ،فقام من كان قري-ا الدار إلى أهله،
وبفي قوم ،فاني رسول الله  .يمخصب ،من حجارة فيه ماء ،قمعن

المخمس ،-عن أن يسهل فيه كقه ،فتوضأ القوم كلهم ،فقلنا ! كم كنتم؟
قال! ثمانين ونيادة.

رالوصوء فح الواو! الماء الذي يتوضأ منه ،ويضمها ؛ الفعل نفسه .المنصب! إناء
صغير .زهاء كذا ،أي قدره وما يقاربه• قال الروي■ قوله حض تومحووا من عند

آخرهم ،هكذا هو ش انمحيحين؛ من بمد آخرهم ،لهو صحتح وثن محنا سض
إلى وص لمه).

 - ٨٩رخ) عن جابر ،نال! عيلش الناس يوم الحدسة،

ورسول اتله

بين يديه ركوة ،فتوضأ منها ،نم أقبل الماس نحوه

 -و ش رواية! جهش الماس نحوه  -فقال و '..ما لكم؟ قالوا ! يا

رمّوثا افه ،لمس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب ،،إلا ما في ركوتلث،
فوضع النبي ه يده في الئكوة ،فجعل الماء يفور من بين أصابعه

كأمثال العيون ،فشربنا وتوضأنا ،قال! فقلت ،لجابر• كم كنتم ^^LJ؟
قال! لو كنا مئة ألم ،لكمانا ،كنا خص عشرة مئة (وفى رواية)!

نحوه ،وفيه! فأدخل يده فيه ولزج بين أصابعه ،وقال! خئ على أهل

خخ|يسيه

يحتح

الوصوء ،والهن من اف ،فلقد رأبمن ،الماء يتمجر من بين أصابعه،
فتوصا الماس وشربوا ،فجعللمإ لا آلو ما جعالث ،فى بطني منه،

وعلمت ،أنه تركه ،فقلت ،لجابرث كم كنتم يومثد؟ قال ت ألفا وأربعمثة.
(الركوة ،بفتح الراء وكسرها ،ون مى العلبة؛ إناء صغير من حالي يشرب مه الماء.

جهش ،بفتح الهاء وكسرها  :نهص .لا آلو :لا أصر ولا أفتر).

 " ٩٠رخ) همن البراء بن عازب ،قال• يعدون أنتم الفتح فتح
مكة ،وقي• كان فح مكة فتحا ،ونحن نعد القنح بيعة الرضوان يوم

الًدمحة ،ؤّا ْع الّص ه أرع عشرة مئة  -والظوسة بئر  -فزحناها،
فيها ئثلرة ،فبلغ ذللث ،المبي  .فاتاها ،فجلي على
فلم
سفيرها ،نم دعا بانا ء من ماء ،فتوضأ ،فمفمض ودعا ،نم صه
فيها ،فتركناها غير يعيل• ،ثم إنها أصد'رسا ما شئنا نحن وركابنا (وفى
رواية) نحوه ،إلا أنه قال! ائتوني ؛ن .لو من مائها ،فاني به فبصق
ودعا ،ثم قال؛ دعوها ساعه ،قال! فارووا أنمهم وركابهم حتى
ارتحلوا.

 - ٩١رخ م) همن ملمة بن الأكوع ،نال؛ حرجن ا مع
رمول الله  .في غزوة ،فأصابنا جهد ،حتى هممنا أن ينحز بعض
ظهرنا ،فامزنا ني اف د .فجمعنا مزاودنا ،مبمثلنا له نظعا ،فاجتمع

راد القوم على القلع ،فتطاولتؤ لأحررء كم هو؟ فحزرئه كزبضة العتر،
ونحن أرع عثرة مئة ،فأكلنا حتى نتعنا جبا ،نم حشونا جربنا،
فقال نبئ الله .ت فهل من وضوء؟ فجاء رجل بإداوة فيها يئلمة،

فأفرغها في ينح ،فتوضأنا كلنا ،ئدعفثه دعممه ،أربع عشرة مئة ،ثم
جاء بعل• لمانية ،فقالوا ! هل من هلهور؟ فقال رمول الله

• همغ

الومحوء (هذه رواية ملم) (وللبخاري) قال محلمة ت حمت ،أنواي القوم

وأملقوا  ،فاتوا المص  .في نخر إبلهم ،فأذن لهم ،قلميهم عمر

جِسجيخكنةِِه
ذأحيروْ ،فقال ت ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فيحل على الثي  .فقال ت يا
رمول اش ،ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول اف .ت ناد في الماس
يأتوا بمقل أزوالهم ،قتسظ لذلك يثلع ،وجعلوه على النثلع ،فقام
رسول الله و .فدعا ويرك عاليه ،ثم دعاهم بأوبهم ،فاحض الماس
حتى فرغوا ،نم قال رسول اممه .ت أشهد أن لا إله إلا اف ،وأني
رم ود الله.
(مناوئنا جمع مزود كمنبر وعاء بحمل فيه الزاد ،نال المؤوي هكذا هو في بعض

المخ أو أكثرها ،وش بعضها؛ أزوالنا .وش يعفها ؛ تزوادنا بفتح الماء وكرها.
بربا؛ جمع جراب• النطفة؛ الماء القليل .ندعفش :نصه صا كيرأ)ب

( - ٩٢م) عن أبي هريرة ،ءالت كنا مع المي ه في م ير،
،ثمديتح أزوال القوم ،حتى هم بنحر بعمى حم.ائالهم ،فقال عمر! يا
رسول الله ،لو جمعثا ما ثقي من أزوال القوم ،إدءور<تإ الله عاليها؟
قال ت ففعل ،فجاء دو البر بيرة ،وذو المر بتمره  -وقال مجاهل! وذو
النواة بنواه — قلنا! وما كانوا يمتعون بالموى؟ قال! يمصونه ؤيثربون

عليه الماء ،قال! فدعا عليها ،حتى ملأ القوم أرويتهم ،فقال عند

ذللث !،أشهد أن لا إله إلا اممه ،وأني رمول اممه ،لا يلمى اممه بهما

همد غير شاق فيهما إلا لحل الجنة (وض رواية) عنه ،أو عن أبي
معيد  -شك الأعمش  -قال! لما كان يوم غزوة تبوك ،أصاب الماس
مجاعة ،فمالوا ! يا رسول الله ،لو أذنث ،لما فنحرنا نواصحنا فأكلنا

وادهنا ،فقال رسول الله  !.افعلوا ،فجاء عمر فقال! يا رسول الله،

إن فحيث ،همل الملهر ،ولكن ادعهم بمقل أزوادهم ،نم ادع اينه لهم
عليها بالمركة ،لحل افه أن يجعل في ذللئ ، ،فقال رسول الله !
نعم ،فدعا ينهلع ،فيسهله ،ثم دعا بمقل أزوالهم ،فجعل الرحل
يجي،ء بكم ،درة ،ويجيء الأحر يكف ،ثمر ،ويجيء الأحر بمرة،

حتى اجتمع على النثلع من ذللث ،ثيء يسير ،فدعا رسول اش

بالركة ،ثم فال؛ حذوا في أوعيتكم ،فاحدوا في أوعيتهم ،حتى ما
تركوا في الع كر وعاء إلا ملوو ، 0وأكلوا حتى ثسعوا  ،ويصالش

محصلة ،فق ال رسول اف ه :أشهد أن لا إله إلا اض ،وأني
رسول اض ،لا يلهى اش يهما عد غير شاك محيحجل ،عن الجنة.

 - ٩٣رخ) عن أبي هم.مة ،كان يقول :أللب الذي لا إله إلا
هو ،إن كنت ،لأعتمد بكبدي على الأرض من الجؤع ،ؤإن كنت،

لأني الحجر ض بئلني من الجوع ،ولقد قعدت يوما على طريقهم
الذي يخرجون منه ،محمر أبو بكر ،قالته عن آية من كتاب ،اض؟ ما

سالته إلا ليسئبعني ،فمر فلم يفعل ،يم مر عمر ،قالته عن آية

من كتاب ،اممه؟ ما سألته إلا ا11تتأعني ،فمث فلم يقحل ،ثم مث أبو
القاسم ه قتبمم حين رآني ،وعرفإ ما في وحهي ،وما في نمي،
ثم فال :يا أبا هر ،قلت :،لبيلث ،يا رسول اممه ،قال :الحي،

ومضى فائبعته ،فدخل ،فاستأذن ،فأذو لى فيحل ،فوجد لبنا محي
فدح ،فقال :من أين هذا اللبن؟ قالوا  :أهداه للثؤ فلأن ،أو
فلانة ،محال :أبا هن ،محلتج :لبيلث ،يا رسول اض ،قال :الحي إلى

أهل الصفة فادعهم لي  -قال :وأهل الصفة أصبافه الإسلام ،ال
ناوون إلى أهل ولا مال ،ولا إلى أحد ،إذا أتته صد قه ؛عث ،بها

إليهم ،ولم يتناول منها شبتا ،ؤإذا أتته هدية أرسل إليهم ،وأصاب،
منها وأشركهم فيها  -ف اءني ذللث ،،ويلت :،وما هذا اللبن محي أشل
الصفة؟ كنت أحي أن أصب من هدا اللبن سن؛ه أتقوى بهاا محإذا

جاووا أمرني ،فاكنتج أنا اعطيهم ،وما عى أن يبمغني من هذا
اللبن؟ ولم يكن من طاعة اممه وطاعة رسوله يد ،فأنيتهم هل .عونهم،
فاقبلوا واستأذنوا ،فأذن لهم ،وأخذوا مجالسهم من البت ،،فقال:

وجمح؛ييه
يا أبا هر ،قلت ت لبيك يا رسول الله ،قاوت خذ فأعطهم ،فأخذت
المدخ ،فجعفنإ أعطيه الرجل ،فيشرب حتى يروى ،ثم يرد على
المدح ،فأعطيه الأخر ،فيشرب حتى يروى ،نم يرد علي المدح،
فاعمليه الأخر ،فيشرب حتى ^^ ،ئم يرد علئ القدح ،حتى

انتهيت إلى الني  .وقد روى القوم كلهم ،فأخذ المدح ،فوصعه
على يدم ،ذّغلر إلي ،فتبسم ،ففال ت يا أبا هر ،قالت ت لبيك يا
رسول الل ، 4قال ت يقسن ،أنا وأنت ، ،ئلتؤ! صدنت ،يا رسول الله،
قال؛ فاقعد فاسرب ،فقعدت فثربتؤ ،فقال ت اشرب،

فنريت ،،فما

زال يقول ت اشرب حتى قلت !،لا ،والذي بعثلث ،بالحق ،ما أجد

له منلكا ،قال! فأرني ،فأعهليته المدح ،فحمد الله وسمى ،وشرب

المملة (وفي رواية أخرى مختمرا) قال! أصابني جهد شديد،
فلقيت عمر بن الخهناب ،فاستمراته آية من كتاب افه ،فدخل دار0

وفتحها غلي ،فمنيغ غير تعيد ،محررت لوجهمح ،من الجؤع ،فإذا
رسول افه  .قائم على راسي ،فقال؛ يا أبا هر ،قلت !،لبيلث ،يا
رسول اطه ،وسعديك ، ،فأخذ بيدي فأقامني ،وعرف ه الذي بي،
فانطلق بي إلى رحله ،فأمر لي بص من لن ،فشربثح مه ،نم قال
لمح '،عد يا أبا هر ،قعدت فثر؛ت ، ،ثم قال! عد فعدت فثرب تؤ،
حتى استوي بهلني ،قمار كالقدح ،قال! فلقيت ،عمر بعد ذللث، ،

وذكرت له الذي كان من أمري ،وقلت ،له! قولي الته ذلك من كان

أ-حيى به منلث ،يا عمر ،وافه لقد انتمرأيلثف ا لأية ولأنا أقرأ لها
منلث ،،قال! عمر! وافه ،لأن أكوذ أئخلتائ ،أحث ،إلؤ من أن
كون لي مثل حنر اشم.
(نوله ت ألله الذي لا إله إلا هو ،بهمزة نهلع وبجر لمغل الجلالة وحذف حرف
القسم ،هذه رواية الأكثر .الص؛ ندح محخم• فتحها علي؛ فح الأية اش الخه

تنتح

ججيخ|كفه

عنها• القدح ،بكر فكون  ٠عود ال هم إذا شدب وقوم على مقدار النبل قيل أن
يثمل ؤيراص ،يريد أن جوفه امح توى بعد التصاقه بظهره),

 - ٩٤رخ م) عن أنس ،قال! نال أبو طلية لأم نلم! قد
صعيما ،أعرف فيه الجؤع ،فهل عندك
سمعت صوت رسول اش
من سيء؟ فقالت ! ،نعم ،فأخرجث أقراصا من نعير ،ثم أحدث

خمارأ لها ،فلمت ،الخبز يبعضه ،ثم دسته تحنإ ثوبي ،وردئتي يعضه،
قال! فدهجت ،به ،فوحديت،
ثم أرس—لثني إلى رمول الله
رسول افه ه جالسا في المجد ،ومعه الماس ،فقمت ،عليهم ،فقال

رسول افه ج! أرسللث ،أبو طلحة؟ قلت !،نحم ،قال! ألثلعام؟ قلت!،
نعم ،فقال رسول اطه ه لمن معه! قوموا ،فانطالقوا ،وانهللمت ،بين

أيديهم ،حتى جئت ،أبا طلحة ،فاحبرته ،فقال أبو طلحة! يا أم سليم،

قد حاء رسول افه و .بالماس ،ولمس عندنا ما ئلجم }.فقالت ! ،اطه
ورسوله أعلم ،فانطلق أبو طلحة حّمحا لمح ،رسول افه

رسول افه ه معه ،حتى دخلا ،فقال رسول افه

فأقبل

هئئي ما عندك

يمت،،
يا أم م ليم ،فأنتؤ ؛ذللن ،الخبز ،فأمر به رسول افه
ما
وعصرت عليه أم سليم عكه لها ،قائمته ،يم فال فيه رسول الله
ثاء افه أي) يقول ،نم نال! ائزلن لعشرة ،فأذن ،لهم ،فأكلوا حتى
سبعوا ،ثم حرجوا ،نم قال! ائذين لعشرة ،فأدين لهم ،فأكلوا حتى
ثبحوا ،ثم حرجوا ،ثم قال! ائنذ tلعشرة ،حتى أكل القوم كلمهم
وشمعوا ،والقوم سبعولت ،رجال ،أو ثمانونا.
(وللبخاري نحوه)! أن أم سليم عميلته إلى مد س شعير ،حشته
وجعلت ،منه حطيغة ،وعمرت عليه عكه لها ،ثم بعثتني إلى

رسول افه ه فأتيته وهو في أصحابه ،فدعوثه ،فقال! ومن معي،
فجشت ،،فقلتإ! إنه يقول! ومي محي ،فخرج إليه أبو طلحة ،فقال!

يا رسول الله ،إنما هو شيء صنعته لك أم نلم ،فيحل ،فجيء به،
وقال• أدجل ،علي عشرة  -حتى عد أربعين  -نم أكل الّبي . ،ثم
قام ،فجعلتؤ أنظر؛ هل نقص منها شيء؟

(ولم لم) قال؛ بعثني أبو طلحة إلى رسول اف ه لأدعوه،
وفل جعل طعاما ،فأقبلت ورسول الله مع ال ناس ،فنفلر إلي،
فاسحيست ،فقلت؛ أجب أيا طالحة ،فقال لالناسث قوموا ،فقال أبو
طالحة! يا رمول الله إنما صنعت لك سيئا ،فمنها رمول اض

ودعا فيها بالبركة ،ثم قال؛ أيحل نقرأ هن أصحابي عنلء ،وقال:
كلوا ،وأحرج لهم شيئا من بين أصابعه ،فأكلوا حتى شبعوا،
فخرحوا ،فقال؛ ألحل عثرة ،فأكلوا حتى شبعوا ،فما زال يذحل

عشرة ،محنخرج عشرة ،حتمح ،لم يق منهم أحد إلا لحل ،ذأم) ،ص
شع ،نم هيأها ،فإذا هي مثلها حين أكلوا منها.
روقي أحركا له) نحوه ،وفي آحره؛ ثم أحد ما بقي ،فجمعه نم
دعا فيه بالبركة ،فعاد كما كان ،فقال؛ دونكم هدا (وفي أحرك )،قال؛
أمر أبو طلحة أم سليم أن تصخ للنبي ه طعاما لتف ه خاصة ،ثم
يده فيه،
أرم لتي إليه ..وماق ،الحديث ،،وقال فيه• فوصع النك،
وسمى عاليه ،ثم قال؛ اون.ن لعشرة ،قاذف لهم فيحلوا ،فقال؛ كلوا
وسموا اض ،فأكلوا حتى فعل ذللئ ،بثمانين رحلا ،ثم أكل النبي ه
؛عي .ذلك ،وأهل الببن ،،وتركوا سورا.

روقي أحركا له) بهده القصة ،وفيه فقام أبو طلحة على الباب،
فقال؛ يا رسول افه ،إنما كان شيء بمسير،
حتى أتى رسول الله
فمال؛ هلمه ،فان اش سيجعل فيه البركةّ

روقي أحرك ،له) بتحو هدا ،وفيه؛ ثم أكل رسول الله ه وأكل

أهل الين ،وأضلوا ما أبلغوا جيرانهم (وفي أحرى) قال؛ رأى أبو
طلحة رسول افه  .مضعلسمأ في المجد ،تتقلب ظهرأ لبطن ،فظنه
جائعا•• ومح اق الحدث ،ونال) فيه• ثم أكل رمحول الله

وأبو

طلحة ،وأم نليم ،وأنس بن مالك ،وفصك صله فأمدساْ لجيراسا.
روقي أحرى له) ؛ أنه محمع أنى بن مالك ،يقول! حشت،
رمحود الله ه يوما ،فوجدته حالما مع أصحابه ند •ءمسنإ بقه
يعمابة س نال أمح امه! وأنا أشك ! ،على حجر — نال!  UJluلبعفى

أصحابه! لم عمسنإ رمحولت) الله  .بطنه؟ فقالوا ! من الجؤع ،فذمت،
إلى أبي طلحة  -وهو زوج أم نلتم بنتج ملحان  ! ،Jl_ -يا أبتاه ،فد
رأيت ،رسول الله ه عصلم ،بعلته بعصابة ،ف ألتؤ بعضن أصحابه؟

فقالوا ! من الجوع ،فل-حل أبو طلحة على أمي ،فقال! هل من شيء؟
فقالتتؤ! نعم ،عنل-ى كسر من حبز وتمرامتج ،فان جاءنا رسول الله

وحدْ أسعناه ،ؤإن جاء آحر معه يز عنهم•  . .ثم ذكر سائر الحديث.،
(أحرجه الخارتم) في باب من أكل حتى نع ،وفي غيره ،وأحرجه م لم في باب
جواز امحتتامه غيرْ إلى دار من يثق برصاْ .قوله ت ردئني ببعفه ،أي جعلت بعضه

رداء على رأسي ،ولفظ البخاري :ولاشي سعفه ،أي ش بعضه على رأصي.
فألمه ،بالمد والقمر لغتان أئمته وأدمه ،أي :جعاك فيه إداما .جنته:

٠؛^ قليلا لتهلبحه .الحهليفة :أن بوحن■ قليل لبن وين-ر عليه يفيق ،تم يظخ فيلمه
الناس• محورا ت بقية• قوله؛ إنما كان شيء يسير ،هكذا هو في الأصول ،وهو صحح

وكان هنا تامة لا تحتاج حبرأ• هلمة :هلم بمعنى تعال) ،والهاء :هاء المكن.،
عصب بعلته ،بتخفيف ،الماد وتشديدها ٠قوله :بعثتي أبو حللحة وقل• جعل حلعاما إلى
قوله؛ وأحرج لهم نيتا من بين أصابعه ،قال النووي :هانا الحلّبمثج قضية أحرى بلا
ثلث.)،

( - ٩٠خ م) عن عبدالرحنن بن أبي باكر الصديق ،قال :كنا
هل مع أحد منكم طعام؟
مع النم . ،ثلاثين ومثة ،فقال الخم،

٠٥

^ؤ|1سيه

فإذا مع رجل صاغ من طعام ،أو نحوه ،فعجن ،ثم جاء رجل منرث
منعاف طويل بغنم ي وقها ،فقال البي ه• أبح أم عطية؟ أو مال ت
هبه؟ مال• لا ،بل بح ،فاشترى منه شاة ،يمبث ،وأمر النبي ه
سواد البطن أن يشرى ،وائم اف ما في الثلاثين والمنة إلا قد حز له
المي ه حزإ حزة من سواد بطنها ،إن كان شاهدأ أعطاها إياْ ،ثمان
كان غائبا حتأ له ،فجعل منها ئمحتين ،فأكلوا أجمعون ،وشبعنا،
فقضيت ،الممعنان ،فحملناه على البعير (وفي رواية)! ففضل في
القمعتين ،فحملته على البعير  -أو كما قال.
(مشمال الرأس ،بميم مقسمومة ونون مثيله ت منتفش الشعر ثائر الرأس .سواد

الملن! الكبد .الحزة ،لضم الحاء ت ما قطع من اللحم طولأ ،ونيل هي القطعة من
الكبو خاصة ،وبفتح الحاء هي الفرصة في العود والمواك ونحوهما).

 - ٩٦رخ م) عن جابر ،قال! لما حبز الحنا.ق رأيت،

بالنبي ه حمما شا.يدأ ،فانكمايت ،إلى
شيء؟ فإني رأيت ،برسول اممه ه حمصا
فيه صاع من شعير ،ولنا بهيمة ياجن،
ففرك إلى فراغي ،ومثلنتها في ثرمها،

امرأتي ،فةاإ ّ.ت ،؛ هل عنا-لث.
شديدآ ،فاحرجّنخ إلي جرابا
طب»<نها ،وظحنت ،الشعير،
ثم وفيت ،إلى رسول اممه .

فقالت !،لا تفخحنى برسول الله .ؤ وينس معه ،فجئته ف اررته،
فقلت I ،يا رسول الله ،ذبحنا بهيمه لنا ،وطحنا صاعا من شعير كان

عندنا ،فتعال أنمتؤ ونفر معالث ، ،فصاح النبي هؤ فقال! يا أهل

الخندق ،إن جابرأ قد ص نع سورأ يحئ هلا بكم ،فق ال
لا ينزلن بزمتكم ،ولا تجزل عجينكم حض أجيء،
رسول النه
يفل .م الماس ،حتى جئت ،امرأتي،
فجثتج ،وجاء رسول الله
فئالخ !،بق ،،ويلأ ، ،فهالت !،قد فحلته الن*ى قال ّتا ،فأحرجت ،له
عجينا فبصق فيه وبارك ،ثم عمد إلى برمتنا فبصق و؛ارلئ ، .ثم قال!

ادعي خابزه فلتخبز معك ،واقدحي من ثرمتكم ولا سزلوها ،وهم

ألف ،فأقسلم باش لأكلوا حش تركوه وانحرفوا ،ؤإن ينشا نثث كما
هم ،،ؤإين عجيننا ليحبز كما هو (وللبخاري) مال) ت إنا يوم الخندق
فقالوا  Iهده كدية
نحمر ،فعرضت ،كديه شديدة ،فجاووا النبئ

زفت في الخندق ،فقال)ت أنا نازل) ،ثم قام ونئش معصوب - ،ولبثنا

ثلاثة أيام لا ندوق دواقآ  -فأحد النبي  .المعول) ،فعاد كثيبا أمل
 أ و أهيم  -فملح !،يا رمول اش ،ائذن لي إلى البيت) ،فةالتألامرأتي؛ إني رأيت ،بالمي  .باك ما في ذللث ،صنت ،فعندك
شيء؟ قالت ت عندي شعير وعناق ،فذبحت العناق ،وءلحنت ،الشعير،

حتى جعلنا اللحم في اليزمة ،ثم جئ ن ،السي ه والعجين قد
انكسر ،والثزمة بين الأثافي ،قد كادلت ،أن ننصج ،فقلت ،ت عنئإ

لي ،فعم أنت يا رسول) اش ورحل أو رحلان ،قال) ت كم هو؟
فذكرت له ،قاو• كثير ش) ،قل لها  :لا مع الإزنة ،ولا الخبز
من التنور حتى آتي ،فقال) ! قوموا ،فقام المهاجرون والأنصار ،فلما
لحل على امرأته قال)ت ؤيحلثإ ،حاء المي ه بالهاحرين والأنصار
ومي معهم ،قالت) ! هل ص اللث،؟ قلت '.،نحم ،فقال! ادحلوا ،ولا

تضاغئلوا ،فجعل يكسر الخبز ،ويجعل عليه اللحم ،ويخمر اليرمة
والتنور إذا أحذ منه ،ؤيقرب ،إلى أصحابه ،ثم يننع ،فلم يزل يكسر
الخبز ؤيغرف  ،حتى شبعوا ،وبقى منه بقية ،فقال؛ كلى هذا وأهدي،

فان النامي أصابتهم مجاعة.
(الحمص ،بفتحتين وبفح ثم ٌكورت) ؛ الجيع• البهيمة• تصغير التهمة ،وْي المغيرة

ْن ولد الخان .الداحزت ما يربى في البيوت .السور ،بفم فكون الوليمة وقيل
العلعام مهللقأ ،وهمي فارمية .قال النووي! وقد تذلاهرت أحاديث ،صحيحة بأن
الّحم . ،تكلم بالألفاظ الفارسية ،وهو يدل على جوازم .حي هلا ،بتنوين هلا
ونيل بلا تنوين ،أي .عليك بكيا أو هاته وعجل يه .بارف! دعا بالبركة .اقدحي!

يجنح
اغرفي .والمقدحة! المغرقة .غطيهل القدر؛ صوتها  ,الكدية! حجر صلب .بطنه

معصوب! مربوط من ثدة الجؤع .الذواق ،بفتح أوله هو المأكول والمشروب ،وما
ذنن ،ذواقا ،أي! ما ذقت ،نيئا .اهيل! منهال ي جل من لينه ،وأمم مثله ،ثال
القاصي :والمعنى أن الكدية التي عجزوا عنها صارت ،بقربة واحدة صه  .رملا

سالأؤ المناق! الأش،ن ولد المعز .الأىفتي :الحجارة الص تصب القدر علمها).
( - ٩٧خ) عن جابر ،أن أباه يوش وترك عليه ثلاثين ينقا

لرجل من المهود ،ذّ1تنفلره جابر ،فابى
رسول اف ه ليئفر إليه ،فجاءْ رمول اض،
نخله بالأى له ،فأبى ،فيحل رمون افه .ؤ
قال لجابر! جد له ،فأوف ،الذي ل ه،

أن ينفلرْ ،فكلم جابر
فكلم اليهودي ليأحذ نمر
النخل ،فمشى فيها ،يم
فجيم بعد ما رجع

رسول اف  .فأوفاه ثلاثين ونقا ،وءم.ان.ث ،له سعة عثر وسقا،
فجاء جابر رسول الفة  .ليخبره بالذي كان ،فوجده يملي العصر،
فلما انصرف أحبره بالمقل ،فقال! أحبر بدللث ،ابن الخهلاب ،فدما
جابر إلى عمر فأخبره ،فقال عمر! لفد علمثا حين مشى فيها
رم ون اش  .لساوكن فتها■

(وفي رواية) قال ت نومي أبي وعليه دين ،قعرصثا على عرمائه
أن يأحذوا المر بما عليه ،فأبوا ،ولم بروا أل فيه وفاء ،فأتيت،
مش ود أذني،
المي .فدكرت ،ذلك له ،فقال :إذا جاو.دته فوصعته فى °
فلما جددته ووضعته فى المربد آذنت ،رسول الله

فجاء ومعه أبو

بكر وعمر ،فجالص عليه ودعا بالبركة فيه ،ثم فال :الغ غرماءك
فأوفهم ،لما تركث ،أحا.أ له ذيى على أبي إلا قضيته ،ويمل ثلاثة
عشر ومنا ؛ م يعة عجوة ،وستة لون — أو ستة عجوة وميعة لون —
فواقيح ،رسول اممه  .الغرب ،،فذكرت ،ذلك له ،فضحك ،ونال!

ائت ،أبا بكر وعمر فاحبرهما فأحيرتهما ،فقالا! لقد علمتا إل صغ

رمول اش  .ما صنع أن سيكون (وقال ض رواية ت صلاه العصر)
(وفي رواية :صلاة الظهر).

(وفي أحرى) قال؛ تور همدالنه بن عمرو بن ■دام وعليه دئئ،
فامتعنت بالني

على غرمائه أن يقعوا من دينه ،فثللب إليهم فلم

يفعلوا ،فقال لمح ،النم،

اذهب ،يصنف تمرك أصنافا ت العجوة

على حدة ،وعدى ثيد على حدة ،ثم أرمل إلإ ،ففعلتا ،ثم أرملت،
إليه ،فجلس على أعاده  -أو في ومطه  -ثم قال! كل للقوم ،مكلتا
لهم ،حتى أوفيتهم الذي لهم ،وبفي تمري كأنه لم ينقص منه شيء

(وفي رواية) :فما زال يكلأ لهم حش أدى.
(وفي أحرى نحوه) وفيه ليادة ،قال جابر :أصلها عبداض ،وترك
عيالأ ودينا ،فهللستا إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضأ ،فأبوا،
فامتثفعتؤ به عليهم ،فابوا ،فقال! صنفخ تمرك ،كل
فأتيت الض،
فقعد
ئيء على حدة ،ثم أحفرهم ،حتى آتيك ،ففعلتا ،ثم جاء
عليه ،وكاد لكل رجل حتى استوفى ،وبقي التمر كما هو ،كأنه لم
ص•

(وفى أحرى) :أل أيام امتئهد يوم أحد ،وترك مستا بنات،
وترك عليه دينا ،فلما حفر جراد النخل أنست ،رسول اممه

فقلت!

يا رسول الله ،قد علمتا أن والدي استسهل .يوم أحد وترك دينا كثيرأ،

وأجن ،أن يراك الغرماء ،فقال! اذهس ،ميدر كلأ تمر على ناحية،
ففعلت ،،ثم دعوته ،فلما رأوه أعروا بي تلك الساعة ،فلما رأى ما

يمنعون محلل فج حول أعقلها بيدرأ ،ثلاث مرات ،ثم جلي عليه ،ثم
قال! ايع أصحابلثج ،فما زال يكيل لهم ،حتى أدى الله أمانة والدي،
وأن ا والله راض أن ينئي اممه أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي

بتمرة ،يسلم اف السائر كئها ،حتى إني أنغلر إلى البيدر الذي عليه
رمود اض  .لكنه لم ينقص نمره واحدة.
(وفي أحرى)ت أن أباه توفي وعليه دين ،قال ت فاسغ الني .
فقلت  Iإن أبي ترك عليه دينا ،وليس عندي إلا ما يخرج نخله ،ولا
يبلغ ما يخرج منين ما عليه ،فاذْليوا مص لكيلا يغجس علي الغرماء،

فمشى حول بيير من بيادر التمر ،فدعا ،نم آحر ،ثم جلس عليه،
فقال :انزعوْ ،فاوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم.

روفي أحرى) :أن أباْ فتل يوم ألخد شهيدأ ،فاشتي الغرماء في
فكلمته ،ف الهم أن يق؛الوا ثمر
حقوقهم ،فأتين ،رسول اش
حامملي ،ؤبمحللوا أبي ،فأبوا ،فلم بعملهم رسول اش .حانْلي ،ولم
يكره لهم ،ولكن قال :مأغدو عليلث ، ،فغدا عاليتا حين أصح،
وطافح في الخل ،ودعا في ثمرها بالبركة ،فجذذتها ،فقضيتهم
حقوقهم ،وبقي لنا من ثمرنا بقية ،ثم جئت رم ود القه .فاحبرته
بذللث ،،فقال رسول الله .لعمر وهو جالس :امنع يا عمر ،فمال
عمر :ألا نكوف قد علمتا أنلث ،رسول افه ،وافه إنلث ،لرسول افه.
(المرتد :الموضع الذ.ي يجعف فيه التمر ،وكدلالثا ألموصع الذي تحبس فيه الإبل

والغنم ،وسيأتي .حددته :صرمته وقطعته .اللون :واحد الألوان ،وهو عند أهل
المدينة :كل تمر لمس بعجوة• اللض :نوع من التمر ،ومل :هو الرديء منه ،جمع
بثنة وهم ،الخلة .عدق نثب ،الدفا بفتح الين • المخلة ،وء-دق ،ليد • نؤع من

الخل• أعريا ي■' لجوا قي مطالبي وألحوا• انزعوْ ،أتم ،أحرجوْ من المدر يحييا
منه حقكم ،وقب ،رواية• أفرغوْ ،أتما أفرغوْ من المدد• يحللوا أيي ،معناه يجعلونه
غب ،حل ويبّئونه من دينهم • نول عمر :ألا نكون ،بفتح الهمزة وتشديد اللام في
ارواياتا كلها ،أي هذا الموال إنما يحتاج إليه مجن لا يعلم أنلث ،رسول الله ،وأما
من ،علم فلا يحتاج إلى ذلل؛ا ،وقيل حمى عمر لأنه كان معتنيا بقصة جابر مجسا  J،pآ

له على دين ،أبته ونل لأنه كان حاصرا مع الني ه لما مشى في النخل وتحقي ،أن

ج;جإبميه
التمر الذي فيه لا بمي سعض الدين فأراد أعلامه بذلك لكونه شاهد أول الأمر
بخلاف من لم بشاهد ،فال ابن حجر• ئم وجدت ذلك صريحا في بعض طرفه،
وذكرها).

( - ٩٨خ) عن جابر ،قال :كان بالمدية يهودي ،وكان تلفي
في تمري إلى الجدال ،وكانن ،لجابر الأرض التي بطريق وومة،

قخنستا الثئل عاما*^ ،؟ ،^١٠-اليهودي عي الجدال ،ولم أجد منها
شيئا ،فجعك أستنطره إلى قابل ،فيأبى ،فاحبن بذللث ،رسول اممه ه
فقال لأصحابه .ام وا ن تنفلر لجابر من ال هولي ،فجساؤ ويى فى

نخلي ،فجعل رمول اش  .يكلم اليهودي ،ؤيفولت لا أنْلر ،فقام
رموز الله

فطاف ،بالخل ،ثم حاء 0فكلمه فأبى ،فقمن ،،فجئت

بقليل رطب ،،فوصعته بين يدي رسول اش .فأكل ،نم قال :أين
عريشك يا جابر؟ فأحبرته ،فقال :افرش لي فيه ،ففرشته ،فيحل

فرقد ،ثم امحتيفظ ،فجئته بقبفة أحرى ،فأكل منها ،نم قام فكلم
اليهودي ،فأبى عليه ،فقام في النطاابح ،وطاف في الخل الثانية ،ثم
قال! يا جابر ،جد واقض ،فوقعت ،فى الجدال ،فجددت ،منها ما

قضيته ،ونصل مثله ،فخرجن ،حتى جنّتج رمود اض
فقال؛ أشهد أنى رمون اف.

فبشرته،

(جداد النخل ،بفتح الجيم وك رها ت صرام النخل ،وهو نطع نمرتها .حننت

اللمحل • ناحرت عن قبول اكلقيح ،فلم ت نكمل حمالها ،والعبارة في مهلجؤع
البخاري والحميل.يت فجلنل ،فخلا عاما ،والمثبت هنا ما عند ابن الأثير في جامع
الأصول ،وكنؤلك في الهابة ،ونال ابن حجر في الفتح :كأن الدي في الأصل
صحيم ،من هذّْ اللفغلة .الرء1ابح :النخل ءف> تمره).

( - ٩٩خ م) عن جابر ،قال؛ غزويثج مع رسول النه  .فثادحذ

بي المي .وأنا على ن اصح لما قد أعيى ،قال :فثح_لمإ
رسول اممه

فزجره ودعا له ،فما زال بين ندي الإبل ،طامها

وعغ؛سةه
يسير ،فقال لمح •،كيف ترى بعيرك؟ فقلتا! بخير ،ند أصابته بركتك،

قال! أيتبينتيه؟ قال! فاستحيستا ،ولم ياكى لنا ناصح غيره ،قال!
ذق-لت ،ت نعم إ منته إياه ،غلى أل لي مماو ظهره ،حتى أبلغ المدينة.
قال! فقيتا! يا رسول اممه ،إني عروس ،فامح تأذنته ،فاذن لي،
فتقدمتط الناس إلى المدينة ،حتى أتيت المل.ينة ،فلمتي حالي ،ف ألي
عن البعير ،فأحبرته بما صنعت ،فيه قلامني ،فالما قدم رسول النه
عدويتج عليه بالعير ،فاعهلاني ثمنه ،وردم غلي روقي رواية)• أنه كان
يسير على جمل له ق -اعص ،ممث به الني  .مشنته ،ودعا له ،نار

سير ليس نمير مثله ،ثم قال؛ يعنيه بأومة ،قالت I ،لا ،ثم قال؛ يعنيه
بأوقية ،فبعته ،واّتثنست ،حملانه إلى أهالي ،فلما قل.منا أتيته بالجمل،
ومدني ثمنه ،ثم انصرفت ،،فأرمل على أثري ،فقال؛ ما كنت ،لأحد
حمللث ،،فخل .حمالك ، ،فهو مالالئج (وفي أحرى) ثال؛ قامر بلالا أف

الميزان ،ئاJثلالمتا ،فلما وللت،
يزن لي أوقيه ،مورف لي بلال،
قال؛ ائغ لي حادتا ،قدعيث ،،فقالت،؛ الأن ^ علئ الجنل ،ولم
يكن ثيء أبغفس إليه منه ،فقال؛ حد جملك ،،وللاج ثمنه.
(سأتي للحدبث ،روايات أحرى في كتاب ،اليع .تلاحق يي :لحق بي .ناصح :حمل
يسقى عليه• عروس • تقال للرجل والمرأة .نقدني نمته ؛ أعطانيه نقدا).

 - ١ ٠ ٠رخ م) عن أبي حميد الساعدى ،نال؛ حرجنا مع
في غزوة نبوك ،فأتينا وادي المرى على حديقة لامرأة،
رسول الله
فقال رسول الله .؛ احرصوها ،فحزصناها ،وحرصها رمود الله ه

غثرة أومق ،وقال؛ أحصيها ،حتى نر-؛ع إليلث ،إن ساء اممه ،وانهللقنا
حتى دد.منا تبوك ،فقال رسول اممه ؛ ستهست ،.عليكم اللياله ريح
شديدة ،فلا ينإ فيها أحد منكم ،فمن كان له بعير فليشد عقاله،
فهيئا ييح مديدة ،فقام رجل ،فحملته الريح حتى ألمته بجبل هلتئ،

تنيح

^|وسيه

وحاء رسول ابن العلمام صاحم ،-أيلمة (وفي رواية! ملك أينة)  ،إلى
رسول اف  .بكتاب ،وأهدى له بغلة بيضاء وكناه بردأ ،وكتب له

بنحرهم ،ثم أقبالنا حتى قدمنا وادي القرى ،ف أل
رمول الله
المرأة عن حديقتها ت كم بلغ ثمرها؟ ففالت ،عشرة
رسول ا ف
إني منؤع ،فمن
أوسق ،حرص رمول الله ه فقال رسول اممه
شاء منكم فليسرع مم ،،ومن ماء فليمكث ،،فخرحنا حتى أمرقنا على
المدينة ،فقال! هذه طائه ،وهذا احد ،وهو حبل يحبنا ونحثه.
روائي الئرى؛ بين تيماء وحيبر ،احرصوهات قدروها ،أيلة؛ موينة معروفة على
محا حل البحر بين المدينة النبوية والشام ا ونمى اليوم العقبة وجزء منها ي مي

أيلأت .كتب ،له ببحرهم ت أي ببلدهم والرب ت
أمره عليهم يما اكزموه من الجزية• ومال الروي•
المشركين أنه مخصوص بالقيء الحاصل بلا قتال
طمع في إسلامه وتأليفه ورد هدية من لم يهلمع

مي الهرمخ ،البحار ،أي* أنه
ّجب تنول ،الحم ،ه هدايا
بخلاف غيره ،فقبل  .ممن
في إسلامه ،وأما غيره من

العمال والولاة ملأ يحل له قبولها لتف ه عند جمهور العلماء فإن قبلها كان ت،

نيتا للملمين ؤإن كانت من قوم هو محاصرهم فهي غنيمة ،وهدا معنى هدايا
العمال غلول أي إذا حفوا بها أنف هم لأنها لجماعة الم لمين بحكم الفيء
والغنيمة).

( - ١ ٠ ١خ م) عن عائشة ،ؤاك :نلت للنبذ

هل أتى

عليلث ،بوم كان أمد مى يوم أحد؟ قال! لقد لقيت من قومالث ،ما
لقيت ،،وكان أمد ما لقيت ،منهم يوم العقبة ،إذ عرضت ،نفي على
ا:ن غد ذلل بن غد كلأل ،فلم ثجبني إلى ما أردلم ،،فانطلقت ،وأل
مهموم على وجهي ،فلم أمتفق إلا وأنا بفن ن الثعالب ،،فرفعن،
رامي ،فإذا أنا بسحابة قد أظلتني ،فنغلريتن ،فإذا فيها حبريل ،فناداني،
فقال! إن افه قد سمع قول قومالئ ،للت ، ،وما ردوا علياكه ،وقد يعن،
إليلنؤ مللئ ،الجبال لتأمره يما مشت ،فيهم ،فناداني مللث ،الجبال ،فلم
علي ،يم قال! يا محمد ،إل اطه قد سمع قول قوملث ،للث ،،وأنا مللئ،

الجبال ،وهد بعثني ربك إل-ك ،لتآمرني بأمرك ،هما شئت ،إف ثئث
امحلبقث عالمهم الأحثبض ،قال رم ود اش .ت بل أرجو أن يخرخ اش

من أصلابهم س تعبد اطه وحده لا يترف به شيثآ.
( ،^١همد  JJLبكسر  _i ٢^١وكلأل بضم اللكف وتخفيف اللام :من ألكبر
أهل الطائف من ئقيفح .انهللقت على وجهي ،أي؛ في الجهة المواجهة لي .قرن
الثعالب :،هو قرن المنازل ،على مرحلتين من مكة ،أي* م يرة يوم وليلة ،وهو

ميقاينت ،أهل نجد ،وأصل القرن؛ كل جبل صغير منقطع من جبل كبير .الأحثبان:
جبلا مكة المحيطان بها ■ ممقعان وأبو قيس ،وكل جبل عقلتم فهو أحثي.)،
 - ١ ٠ ٢رخ م) عن جناو.د_ ،بن عباواض ،هال :سما نحن مع

رسول اف ه إي أصابه حجر ،يعثر روقي رواية؛ كان رسول اف .

في بعض المئاس) ءاو.م؛.لم ،إصبعه ،فقال؛ هل أنب إلا إصع دمست،؟
وفي سل الله ما محت•

 - ١ ٠٣رخ م) عن أبي هريرة ،أن المي ه قال :اللهم إني
أتخل ،عندك عهدأ لن ثغلعنيه ،فانما أنا بشر ،أعصث ،كما يعص،
البشر ،فأي المؤمنين آذيته ،سننته ،أو لعنته ،أو جلدته ،فاجعلها له
صالة وزكاة ،وقربه تقربه بها إليالثح يوم القيامة ،واجعل ذلك ،كمارة له
إلى يوم القيامة.
(هدا من تمام رحمته وشممته على أمته ه فخاف أن يدعو في حال غضب أو كما
حرت عادة المرب يقولهم ثكلتاك أمك ونحوها من أدعية لا يقصدون بها حقيقة الدعاء
فسال ربه سبحانه أن يجعل ذلك زكاة وقربة لمن ليس بأهل للدعاع كما محتده في حديث
أنس الأتي ،أما من كان أهاد من المشركين والمنافقين فليسوا داخلين في هذا).

 - ١٠٤رم) عن عائشة ،قالتؤ :لحل على رسول اض و.

رجلان ،فكلماه بشيء لا أدري ما هو ،فأعصتاه ،فلعنهمّا وسثهما،
فلمإ حرجا ،قلن؛ !،يا رسول اف ،لمس أصائن ،من الخير سيئا ما
أصابه هن.ان ،قال! وما ذللا،؟ قالت I ،لعنتهما وسببئهما ،قال؛ أوما

جخإقؤ؛يي.
علت  Uشارك عليه ربي؟ قلت :لا ،محال :محلت :اللهم إنما أنا
بشر ،فأي الم لمين لعنته أو نننته محا جعلها له زكاة وأجرأ (وقى
رواية) عن جابر :سمعت ،رسول الله

يقول :انما أنا بشر ،ؤإنى

اشترطت على ربي :أي عبد من الم لمين سبته أو شتمته :أن يكون
ذلك له زكاة وأجرأ.

( - ١٠٠م) عن أنس ،قال :كانت عند أم نليم يتيمة ،فرآها
رمول اممه

فقال :آنت هيه؟ ا فقد كبرت ،لا كبر سك  -أو محريك -

فربمت اليتيمة إلى أم نلم تبكي ،فقالت لها  :مالك ا بثة؟ فقال!:،
دعا علي نبي افه أن لا يمحر سني ،فاذذ لا يكنن مني أبدأ ،أو قالت:،
محرني ،فخرجت ،أم سليم م تعجلة ئلوُث ،حمارها ،حتى لقلئ،
رموز اطي و .ممال لها ه :مالك ،يا أم سليم؟ فقالت :،يا نبي افص،
دعون ،على يتيمتي فقال :وما ذللئ ،يا أم سليم؟ قالت :،زعممتح أنالث،

دعون ،أن لا يكبر بثها ،أو محرمها ،فضحلثح رسول افه

ثم قال:

يا أم سليم ،أما تعنين شرش ،على ربك،؟ إني اشترطت ،علك ،ربي،
فقلمتج :إنما أنا بشر ،أرضى كما يرضى البشر ،وأعض ،كما يغضب،

البشر ،قائما أحد دءودن> عليه من أمتي بدعوة لير لها بأهل ،أن
تجعلها له ظهورأ وزكاه ،وقربة تقريه بها يوم القيامة.
 ~ ١ ٠٦رم) عن ابن عبامر ،قال :كنت ،ألعب ،مع الصبيان،
فجاء رسول افه  .دئواريّتح حالف ؤ بائح ،فجاء دحهلاين حعناة،

وقال :اذهن ،،فاقع لي معاؤية ،فجئت ،،ففلتح هو يأكل ،ثم قال
لي :اذهبخ ،فادغ لي معاؤية ،فجئت ،،فقلت :،هو يأكل ،فقال :ال
أسبع اطه بهلنه ،قال ابن انمئتى :فقلت ،لأمية :ما معنى حهلآني؟ قال:
هثال.نى محمية.

كان يال قي مرصه الذي مات
روقي رواية) ت أل رسول اش
فيه ،يقول! أين أنا غدآ  -يريد يوم عائثه  -فاذن له أزواجه أن يكون
حيث ثاء ،فكان في بيت عائشه حتى مات عندها ،ناك عائشة؛

فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي ،فقبضه اض هك ؤإف
رأنه كن نخري ونءمي ،وخالط ريقه ريقي ،لحل همدالرحمن بن
أبى بكر ،ومعه سواك ي ثن به ،فنفلر إليه رسول اممه

قفلت له؛

أغطني هازا السواك يا عبدالرحنن ،فأعطانيه ،فقضته ،ثم مضغته،
فاستن به وهو م تني إلى صدري روقي رواية)؛
فاعطيته رسول الله
فى بت ميمونه ،فاستاذن
نالت؛ أود ما اثتكى رسول اممه

أزواجه أن بمرض فى بيتي ،قاذف له (وفى أخرى) ت إذ كان ليتفئد فى

مرصه ،يقول؛ أين أنا اليوم؟ أين أنا غدآ؟ استبهناء ليوم عاينه ،فلما
لكن يومي فقه النه محن نحرى ونحري ودفن في محتي روقي أحرى) ت
أف رمحود اتثه  .لما كان في مرصه جعل يدور في نانه ،ؤيقول؛

أين أنا غدآ؟ جرصا على بيت عائثة ،قالت عاتثة؛ فلما كان يومي
ساكن.

(وفى أخرى)؛ قالتؤ :توفئ رسول اممه ه في محتي وفي يومي،
وبين نخري ونحري ،وكانت إحدانا زنعود 0بدعاء إذا مرض ،فدهبت

أعزذه ،فرفع رأمحه إلى ال ماء ،وقال؛ في الرفيق الأعلى ،في الرفيق
الأعلى ،وم عدالرحنن بن أبى بكر وفى يدْ جريدة زنلبة ،ينفلر إليه

النص

ففلنث أ 0له بها حاجة ،فأحدثها يمضغت رأسها ونفضتها،

فيقصها إليه  ،فاستئ بها كاحن ما كان منتثا  ،يم ناولنيها  ،فنمثلتا

يده  -أو مقطت من يده  -فجمع اف ين ريقي ،وليفه في آخر يوم من

الدنيا ،وأول يوم من الأخرة (وفي أخرى) نحوه ،إلا أقه قال؛ هالمت ،؛
دخل عبدالرحمن ب واك ،ففعفإ الشي  .عنه ،فمضغته ،ثم سننته به.

عخ|دسيه

تتتقح

(وفي أحرى)• أف عائشة لكنت مول ت إن من يعم اش علي• أف

رم ود اض و 0تولي في بيتي ؤيومي ،وبين نحرى ونحرى ،وأذ اث
جمع بين رفي وليقه عند موته ،لحل علن عبدالرحنن وبيده سواك
وأنا م نية رمحود اف

فرأيته ينظر إليه ،وعن ثن ،أيه يح! ،السواك،

ففلث !،أخذه للث،؟ فأثار برأسه! أف نعم ،فتناوله ،فاشتد عليه،

فقلن :،ألته لك،؟ فأثار برأسه :أف نعم ،فؤتن ،فامئه.
رساني يعفر روايات الحدث في كتاب الجنائز .يحيا  :يسلم عليه صائم الوداع ،أو
ينلك إليه أمرْ ،والتحثة من معانيها السائم والمالك .الحانة! الوغدة النحفصة يض

القرءودتن من الحلق ،والذافة؛ الدفن• وفل! نلن ف الحلقوم ،ونل :ما يناله الأفن
من الصدر .السحر ،بفتح ف كون! الرقة ،أي أنه مات وهو غي حفنها .تعوذه!
تقرأ عليه وترقيه .جريدة! قهلعة من غصن الخيل)ّ

( - ١ ٠٨خ) عن عائشة ،قالتؤ  :كان رموز اممه ه يقول في

مرصه الد-ى مايتح فيه• يا عائشة ،ما أزال أجد ألم العلعام الذي أكلئ،
بخيبن ،وهذا أواو وجدث ،انقطاع أبهرى من ذلك ،الثم.
رالأبم• عرق إذا  ^ ٥١١مات صاحبه ،ونل هو الأكحل).

 - ١٠٩رخ) عن أنس ،قال :لما مل رم وث ،اف  .جعل يتعثّاه
الكرنؤ ،فقالت ،فاطهة :وا كن^ ،أنثاة! فقاللها  :ليس على أ؛يكا

°و ت

اليوم ،فلما مالت ،محالت :،يا أنثاه ،أجاي ،ربا دعاه ،يا أنثاه ،جنه
الفندوس مأواه ،يا أبثاه ،إلى جبريز ننعاه ،فلما دفن هالت : ،يا أنس،
كيف طابنج أشمم؛ أن تحثوا على رسول اممه ه الزان،؟
 — ١ ١ ٠رخ) عن عائشة ،قالتؤ :إل رسول الله

مان ،وآبو بكر

بالثنح — قال إمماعيل :تعني بالعالية — فقام عمر يقول :والله ما مايتح

رسول افه  -قالت :،وقال عمر :وافه ما كاف نمع في نفي إلا ذاك -
وللعقه الله فليمطس أيدي رجال وأرجلهم ،فجاء أبو بكر ،هكشمح عن

رسول افه  .محمله ،ومحال! بأبي أيث وأمي طبث حيا ومنأ ،والذي
نفي بيده ،لا يذيمنلث ،الله المؤثثين أبدأ ،ثم تمج أبو بكر ،فقال!

أئها الحابم ،عر رنبم ،،محنها تكلي أبو م خلس ئمن ،نمد اض
أبو بكر ،وأثنى عليه ،ومحال! ألا ،مى كاف يعبد محمدا قان محمدأ قد

مايتؤ ،ومن كان يعبد افه محإف الله حئ لا يمويت ، ،وقال! <ؤإةق مت

يؤم منود،ه ،وف  ،ل! ؤوم 1محمد إلا رسول مد ثنت ،ين تله الرسل افا

ماث أو فيد آنتجم ؤ املإلأ وش نثيب عث ؤت ش بمز آثت ثتة
ومثتزى آس آك٩ءكيينه فنشج الناس يكون ،محال! واحتمعت ،الأئصار
إر سعد بن عبادة في سقيمة بني ساعية ،فقالوا ت منا أمير ،ومنكم
أمير ،يدهن ،إليهم أبو بكر ،وعمن بى الخطاب ،وأبو عنندة بى

الجراح ،ذدم_> عمر يتكلم ،محاسكته أبو بكر ،وكان يقول! والله ما

إلا أني قد فئأث كلأما' أسني ،نمث ،أف لا نبك أبو
أردلم،
بكر؟ يم ثكلم أبو بكر ،محثكلم أبلغ الناس ،فقال في كادمه! ثحن
الانراة ،زأنئم النزنا ،٤فقال نان ،بن النير! لا والله ،لا نفنل،

مثا أمير ،ومنكم أمير ،فقال أبو بكر! لا ،ولكنا الأمناء وأنتم الوزراء
رزاد ولين ت لن بمرق هدا الأمر إلا لجي من هربس) ئأ أونثل الحرب

دارأ ،وأعربهم أحسابا ،فبايعوا عمر ،أو أبا عبيدة بى \ذإزأ\ح إ فقال
عمر! بل دن-اينائ ،أنث ،،محأي ث ،سندن ا ،وحنرنا ،وأحين ا إلى

رسول افه ه محاحد عمر بيد؟ محبايعه ،وبايعه الناس ،فقال قائل! قتلم
سعد بن عبادة ،فقال عمر! قتله افه.

(الئنح ،بفم ال ين وآحرْ حاء مهملة؛ موضع معروف شرق المدينة في العوالي،
بينه وبين مجد رسول اش  .ميل واحد .الئقيفة! كل بناء سقفت به صمه أو

شبهها مما يكون بارزأ ،وسقتفة بني ساعدة مكان لهم كانوا ي تفللون به .ورزين
بوزن صغير ،هو رنين بن معاؤية المدري الأندلسي ،صاحب كتاب التجريد في
الجمع بين الصحاح ،مات بعد العشرين وحممئة).

 - ١١١رخ) عن أبي مية بن عبدالرحنن ،قال :فالت عاننه

في حديثها؛ أمبو أبو بكر على مرس من مكنه بالنلمح حتى نرد،
فدخل المجد ،فلم يكلم الثأس ،حتى لحل على عائثه ،فبمر
برسول الله و .وهو مسجى ببرده ،مكنما عن وجهه ،وأكب عاليه

يقبله ،ئم نكى ،فقال :بأبي أنث ،وأمي يا رم ود الله ،لا نجنع الله
عليلثأ مؤثثين ،أما الموثه التي كتلث ،علياك ،،ففد منها ،فقال أبو
نلنه؛ يأحبرني ،ابى صاس•" أف أبا بكر حرج ،وعمر يكلم الناس،
فمال :اجلز ،يأبى ،فقال :اجلس ،ئأبى ،يتنهد أبو بكر ،قناد إليه
الناس ،وئركوا عمز ،فقال :أما بعد ،نمى كان منكم يعبد محمدأ،
نإف محمدا ئد مات ،ومن كان يعبداض ئإل الله حى لا يموت،

قال الله ١^^^ :محني إلأ رثول هو ثنت ين مله \زإثذه إلى:
ؤآشءثأ_ن 4نال :والله ،لكأف الثاّل لم يكونوا بملنوذ أو اث
أنزل هذه الأيه حتى تائها أبو بكر ،قثلماها منه الناس ،فما أمسهع
بثرأ س الناس إلا نتلوها,

 - ١١٢رخ) عن أنس ،أمه نمع حطبه عمر بن الخطاب،
الآخنْ ،حين جلس على منثر رسول الله و .وذلك الند س يوم يور
 ،ثم قال عمر :أما
رسول اممه ه قتنهذ ،وأبو بكر صامت ،ال
بعد ،فاني فللمؤ لكم أمس ممالة ،ؤإنها لم تكن كما فللمؤ ،ؤإنى والله
ما وجدت الممالة التي ،نلن ،لكم في كتاب ،أنزله اممه ،ولا في عهد

عهدْ إلى رسول اض  .ولكني ،أرجو أن يعنس رسول الله ه حتى
بدبرنا  -يريد• أن يكول آخرهم  -ؤإن يكن ،رسول اممه  .فد مات،
فإل الله جعل بين أنلهركم نورأ يهتدول به ،ئه هدى الله محمدأ ه
ناعنصموا به ئهثدوا بما هدى الله به محمدأ ،ؤإن أبا بكر صاحب،

رسول اش .ونايي ،اثنين ،،ؤإنه أولى الناس ياموركم ،فقوموا إليه

فبايعوه ،وكانت طائفه منهم قد بانعوْ قبل ذلك في شقة بني ساعية،
وكانت بيعه العامة عند المنبر.

 ١١٣ء زحنا عن عائشة ،قالت! إف فامحلمه بنت رسول اممه

والعباس أتيا أبا بكر نلثمنان ميرا يهنا من رسول افه ه وهما حينئذ

يئللنان أرصه من مدق ،وسهمه من حيبر ،فقال لهما أبو بكر! إني

سمعت رسول افه ه قال! لا ئورث ،ما ركنا صدقه ،إنما ياكئ آذ
محمد في هدا المال ،ؤإني وافه ،لا أنع أمرأ رأيت ،رسول افه ه
بمنعه فيه إلا صنعته (وفى رواية! قال! لت ،تاركا سيئا كان

رسول اطه ه يحمل به ،إلا عملتح به ،إني أخشى إن تركت ،شيئا من

أمره أن أزيغ) فاد! وأما صدقته يالمدينة يدفعها عمر إلى عالي
وعباس ،فغلبه عليها علي• وأما حتبر وفدك فامنكهنا عمر وفاد!
هما صدقة رسول افه  .كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه ،وأمرهما
إلى من ولي الأم .ثان! فهما عل ذلك إلى اص.

(وفي رواية)! أن فاطمة بنت رسول افه ه أرم لت ،إلى أبي
بكر المديق ت أله ميراثها من رسول افه ه مما أفاء اممه عاليه

بالمدينة ،وقدك ،وما بقي من حمى حيبر ،فقال أبو بكرت إن
رسول افه ه قال! لا نونت  Uتركنا محدقة ،إنم ا اكل آل

محمد .ؤ في هل،ا المال ،ؤإني وافه لا أغير شيئا من صدقة
رسول الله  .عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول اطه .

ولأعملى فيها بما عمل به رسول اطه  .فأبى أبو بكر أن يدفع إلى
فاطمة شيثآ ،فوجدمحت ،فاطمة على أبى بكر فى ذللثط ،قال! فهجزيه،
ستة أشهر ،فلما
فلم تكلمه حتى نوهيت ، ،وعاشحج بعد رسول اطه
يوقثنؤ دفنها زوجها علي بن أبي طالي ،ليلا ،ولم يؤذن بها أبا بكر،

ووؤ|[ي؛؛ه
وصلى عليها علي ،وكال لعلي من الماس وجه حياه فاطمة ،فالما

توقيث استنكر على وحوة الماس ،فالتمس مصالحة أبى بكر ومجايعته،
ولم يكن بايع تلك الأشهر ،فقال رجل للزهري ت فلم يايعه علي سنه
أشهر؟ فقال ،ت لا واف ،ولا أحد من بني هاشم حتى بايعه علي  -يلما
رأى علي انصراف وجوه الماس عنه صنع إلى مصالحة أبي يكر،

هأرنل إلى أبي بكر؛  ،١^١ولا ثاتنا معك باحد ،وكره أف ناسه عمن
لنا علم من شدة عمن ،فقاد! لا ئاتهم وحدك ،فقال أبو بكر• والله

لاينهم وحدي ،ما عى أل يمنعوا بي؟ فانهللى أبو بكر ،فيحل على
علي ،وقد جمع بني هاشم عنده ،فقام علي فحمد الله ،وأثمى عليه
بما هو أهله ،ثم قال■ أما بعد ،قلم يمنعنا أن ساينلل ،يا أبا بكر
إنكارأ لمضاسك ،ولا نماسه علنلئ ،بحير نافه اف إلملث ،،ولكن كنا

ضى أف لما في ^ ١الأم خقآ ،و\ض°لإ ^ ،١:تإ ذكر قراظ من
رسول ،اض وحمهم ،قلم برد علي يدمء حتى .د أبا بكر ،وصنك
علي ،فتنهد أبو بكر فحمد اف ،وأثنى عليه بما هو أهله ،ثم قال،؛

أما بعد ،فوالله لمرابه رسول اف  .أحث ،إلي أف أصل من قرابتي،
ؤإني والله ما ألوث ،في هذه الأموال التي كانت ،بيني وبينكم عن
الخير ،ولكني ممعن ،رسول اف

بقول I ،لا نورين ، ،ما تركنا

صدقه ،إنما يأكل آد محمد في هذا المال ،ؤإني واف لا أئح أمرآ
صنعه رمحون اش  .إلا صننته إن ث اء اش ،وقال ،علؤي؛ موعدك
للبيعة العنئه ،فلما محلى أبو بكر الغلهر أقبل على الناس يعذر عليا

ببض ما اعثدر به ،لم قام علي ،فععلم من حى أبي بكر ،وذكر
فضيلته وسابقته ،ثم قام إلك ،أمح ،بكر فابمه ،قائل الاس ،علك ،علي،،

فقالوا ! أصبث ،وأحتث ،،وكان الم لمون إلى علي قريبا حين راجخ
الأمر المعروف  ،،رمحي اف عنهم أجمعين (وللبخارى مختمرأ)! أن

فامحلمة ،أرسلت إلى أبي بكر ت أله ميراثها من النبي  .فقال أبو
بكرت إن رسول اض س فال ت لا نورث ما تركنا فهو صدقة ،إنما

يأكل أد محمد من هدا المال ،يعني ماد اش ،ليس لهم أن يزيدوا
على المأكل ،ؤإني واش لا أغير شيئا من صدقات المي  .ولأعملن
فيها بما عمل فيها رسول اش

فتشهد علي نم محال! إنا قد عرفتا يا

أبا بكر ففيلتك ،وذكر قرابتهم من رسول اش ه وحقهم ،فتآكلم أبو
بكر فقال! والذي نفى بيده ،لقرابة رسول اش

أحب إلى أف

أصل من ،قرابتي• ،
( - ١١٤خ) عن عمرو بن ،الحارث ،أحي ،أم المؤمنين) جويربة
بست ،الحارث ،قال! ما ئرق رسول اض ه دينارأ ولا درهما ،ولا
كان يريها،
يدأ ولا أنة ،ولا نيئا ،إلا نغلئئ البيضاء
وسلاحه ،وأرقا جعلها لأبن السبيل صدقة.

( - ١١٠خ م) عن عائشة ،أن أزواج رّول الله  .حين ،لوقي

رسول اغ  .أردف أن سعس عثماو إلى أبي بكر ،يسأله ميراثهن،
فقالت ،عائشة! أليس قد فال رممول اض

! لا نورث ،ما تركنا

صدقة؟ .

( - ١١٦خ م) عن أبى هريرة ،أن رم ود اغ  .فال! ال

ثفتسم ورثتي دينارأ ،ما تركت ،بعد نفقة نسائي ومرونة عاملي فهو
صدقة (وفى رواية)! أنه قال! لا نورلم ، ،ما تركا صدمة.

 - ١١٧رخ  )۶ص ر _؛' أن الني  mنال :ياتئ ض
أحدكم زمان لأن يرانئ أص ،إليه من أن يكون له مثل أهله وماله
(هد 0رواية البخاري) (ولم لم) قال! والذي نفس محمد بيده ،ليأيى

)(٦٢
على أحدكم يوم ولا

ثم لأن

أحب إليه من أهله وماله

معهم.

(قال الحنيدي ت ض ه نف ه إليهم ،وعرفهم بما يحديث ،لهم بعده من تمني لقائه،
وفيه فضل الفلر إله { .وقفل يمص ذللث.)،

 - ١١٨رم) عن أنس ،نال ت رأيث رمول اش  .والحلاق

يحلقه ،وأطاق ،يه أصحابه ،ذم -ا يريدون أن تقع معرة إلا في يد
رجل•

 - ١١٩رخ) عن عنمان بن عبداض بن مزهتح ،هال :،أرسلني
أهلي ،إلى أم ملمة بقدح من ماء ،وكان إذا أصاب ،الإن ا 0عين ،أو
شيء بعث إليها مخصه ،فأحرجتإ من معر رسول الله ه وكانت
يمسكه في جلجل من فضة ،يخمخمته له ،فشربح منه ،نالت

فاطلعت ،ش الجليل ،فرأيت ثنرات حمرآ رو؛يا رواية) قال ت دخلتح
على أم ملمة ،فاحرجت إلينا شعرأ ٌن شم الّمحا

مخضوبا.

(المحصي ،ت إناء صغير كالمزكن تغل فيه الثياب ،،ؤيقال ت إحانة ،بكسر الهمزة

وتشدبل .الجيم وبعد الألف ،نون .الجالجلت نبه الجرس ،وقد تننع منه الحصاة
فيوضع فيه ما يمان).

 — ١٢٠رخ) عن محمد بن سيرين ،قال! هلث ،لعسد.ه!  lJ.X،Pمن

ضر اض ه أبا .س تل أض ،أر ص تل أهل أض ،فئال;
لأن تكون عندي ثانزْ منه ،أحث ،إلئ من الدنيا وما فيها.
(عبيدة ،بفتح العين وكر الباء؛ هو عبيدة الثلماني أحن كبار التابعين المخضرمين،
أملم فلر وفاة الني ،ه ب نتض ولم يرْك

 - ١٢١رخ) عن عاصم الأحول ،نال؛ رأيئ يدح النبي .

عند أنس ،وكان قد ائصيغ ،ملنله بقصة ،قال! وهو قدح عريض
من يشار ،وقال أنى! لقد سمت ،رسول اممه

في هذا الع.1ح أكثز

من كذا وكذا• نال ابن بئرين• وقد رأيت ذاك الهذخ ،ولكن فيه حلقة
من حديد ،ذاراد• أنس أن يجعل مكانها حلفة من قصة أو ذهب ،فقال
أبو طلحة! لا ثمن نيئا صنعه رمول اش و .فتزكه.
(نلنله :وصل بعضه ببعض .النقار :نجر ينجد تخذ منه الآنٍة ،ونل :ص الأئل).
( - ١٢٢م) عن سماك بن حرب ،قالت سمعت النعمان بن

بشير يخظ ،-قال؛ ذكر عمن ما أصاب الناس من الدنيا ،فقال :لمد

راث رمحول الله  .نظل اليوم يلثوى ،ما يجد لقلا يملأ به بهلنه
روقي رواية) قال :محممتإ النعمان بن بشير يقول :ألستم في طعام

وشراب ما محثتم؟ لقل■ رأيت ،نبثكم وما يجد من الدمل ما يملأ به
بطنه ،وما رصون دون ألوان الم زالزئي..
(الدفل ،بقح الدال والقاف :رديء التمر ؤياسه).

( - ١٢٣خ) عن م ،أف المحي  Mكال محع نخل بني المضير،
ؤيحجى لأهله قوت ّشهم•
( - ١٢٤خ م) عن عائشة ،قالت،؛ يومي رسول الله

ودرعة

مرهونه عند يهودي ثي ثلاثض صاعا من ثعتر•

(لا تعارض ين هذا الحديث وسابقه لأنه ه كان يدحر لأهله نوت محنتهم ثم ني
طول السنة ينفق ٌنه لمن يطرقه فيحتاج إلى أن يعوض عنه قلدك استدان),
( - ١٢٠خ م) عن عائشة ،قالتؤ :تويئ رسول اممه  .وليس

ءنا-ي شيء يأكله دو كيد ،إلا سنلر شعير في رفل لي ،فايلت ،منه
حتى طال علي ،فكلته قش.
( - ١٢٦خ م) عن عانثة ،قالمنه :كان يأتي عفا الشهن ما

يوفد فيه نارأ ،إنما هو التمر والماء ،إلا أن يوثى باللمحيم (وفي
رواية) قالت ،؛ ما شع آد محمد من حبر الثت ثلاثا ،حتى مضى ل بيله

روقي رواية) قاك ت ما ثح آن محمد مند قدم المدينة من طعام ثلاث
ليال تباعا حتى مص (وفي أحرى) قالت! وما نع آل محمد من حبز
شعير يومين متتابعين حش مص رسول اض .روقي أحرى) قالت :ما

أم آد محمد اكلتين في يوم واحد إلا ؤإحداهما نمت (وش أحرى):

كانت تقول لعروة ت واش يا ابن أختي ،إن كنا نننهلن إلى الهلال ،نم
الهلال ،نم الهلال  -ثلائه أهلة في شهرين  -وما أوقد في أبيات
رسول اض .نار ،قال :قالت :،يا حاله ،فما كان يعيشكم؟ قالت:،

الأسودان :التمر ،والماء ،إلا أنه قد كان لرسول اف .حيران من

الأنصار ،وكانت ،لهم متانح ،فكانوا يرسالوو> إلى رسول اش ؤه من
أل-انها ،لي قيناْ روذمح ،رواية) ت توذكا السمح . ،حين شبعنا من
الأسودين؛ التمر والء (وقمح ،أخرى)ت وما شغنا من الأسودين (وش

أخرى) قالت،؛ يومي رم ود اش ه حين سبع الناس من الأسودين؛
التمر والماء (ولملم) قالت :،لقد مات رسول اش ه وما سع من
خبر ونيت ،في يوم واحد مرتين.

( - ١٢٧خ) عن أنس ،قال؛ رهن النبي  Mدزعة بشعير،
ومثيت ،إلمح ،التي

يخبز سعير ؤإهالة سنخة ،ولقد سمعته يقول :ما

أصح لأل محمد و .إلا صاع ،ولا أمسى ،ؤإنهم لتعه أبيات.
(الإعالة! ما أذيب من الشحم ،ونيل! الدسم الجامد ،وهى بيعة غي الحالق،
والثنحة المتغيرة الرح),

 - ١٢٨رخ) عن قتادة ،قال :كنا نأتي أنس بن ماللث ،وخثازة
ئانم ،مقدم إلينا العلعام ،ؤيقول أنى :كلوا ،فما أعلم النبي

رأى

رغيفا مريقا حتى لجى باض ،ولا رأى شاة نميهلآ يعينه قظ.
ررغيفأ مريقا أي* لينا واسعا .شاة مميط :مئوية ،واصل الممهل أن ينزع صوف
الشاة المذبوحة بالماء الحار ليشويها ،واثمط أما:

التعليق).

ج;جمحالي؛يه

)٦٥

( . ١٢٩خ م) عن مالك ن أزن بن الخدنان ،قال :أرسل
إلئ عنن ،محجئته حين تعالى النهار ،فوجدته في تنته جالسا على

سرير ،مئضيا إلى رماله ،متكئا على وسادة من أدم ،فقال لي• يا
مال ،إيه نل دف أهل أبيات من ءومائ ، ،وقد أْwنث sفيهم بزصخ ،
نخدم يائسمه بينهم ،قلت :،لو أمرث ،بهذا غيري؟ محال :حده يا مال،
قال :فجاء حاجبه يرفا ،فقال :هل للث ،يا أمير المؤمنين في عتماف
وعبدالرحمن ن عوف  ،والزبير وسعد يستأذنون؟ قال :نعم ،ناذو لهم

فيحلوا ،فسلموا وجل وا ،ثم جلس ين فا يسيرأ ،ثم قال :هل للث ،في
عباس وعلي؟ قال :نعم ،ئأذل لهما ،فقال العباس :يا أمير
المؤمنين :اقض بيني وبين هدا ،وهما يختممان فيما أفاء النه على
رسوله  .من مال بني النضير ،فقال الرههل ،عثمان وأصحابه :يا

أمير المؤمنين ،اقض بينهم وأوخهم ،قال مالك بى أوست محل إلئ
أنهم قد كانوا قدموهن لذلاث ،،فقال عمر :ثنيكم ،أسدكم بالله الذي

بإذنه نقوم الماء والأرض ،أJعلمول أل رسول النه ه قال :ال
نورث ،ما تركنا صدقة؟ قالوا  :نحم ،ثم أيل على العثاس ،وعلي،

فقال :أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم الماة والأرض ،أنشاز أف
رسول الله .قال :لا نوريت ،،ما تركنا صدئة؟ قالا :نحم ،قال

عمر :فإني أحدثكم عن هذا الأمر ،إف الله قد حص رسوله .في
هدا الفيء بشيء لم يعطه أ حدأ غيره ،ثم قرأ :ؤو؛آ أفاء أممه عق وعه
 ٠٤١٠٣٠إلى قوله :ء؛ؤفيمثه فكانت ،هذه حالمة لرسول افه ه وافه ما
احتازها دونكم ،ولا استائر بها عليكم ،قد أءهلاكموها وبثها فيكم،

حتى نقي منها هذا الماث ،،فكان رسول افه  .ينفق على أهله نفقة
نحتهم من هذا المال ،ثم يجعل ما بفي مجعل مال افه ،فحمل

رسول اطا . ،؛ذللث ،حيائه ،أنئدكلم باطه ،أJعلمول ذللث،؟ قالوا :

نعم ،ثم نشد عباسا وعليا بمثل ما ثني به القوم؛ أثعلمان ذلك؟
مال أبو بكر! أنا ولي
قالا؛ نعم ،قال ،ت فلما نومي رسول اف

رمول الله ه  -زاد في رواية؛ يجئتما ،يهللن ،أنت ميراثك من ابن
أجيلث ،،ؤيهللن ،هدا ميراُث ،امرأته من أبيها؟ فقال أبو بكر؛ قال

رسول اش ه؛ لا نورلم ، ،ما تركنا صدقه ،فعمل فيها بما عمل
رسول اطه .ؤ وافه يعلم إنه فيها لمادق بار رامي تابع للحق ،ثم

ثومحي أبو بكر ،وأنا ولي رسول افه  .وولي أبي بكر ،فشخئها
سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول افه  .وما عمل فيها
أبو بكر ،وافه يعلم إني فيها لصادق بار رامي ناع للحق ،ثم حشي

أنتر وهذا ،وأنتما حميع ،وأمركما واحد ،قملتم؛ ادقعها إلينا،
فقلت،؛ إف سئم دفعتها إليكم ،على أن عليكما عهد افه وميثاقه
لتعملان فيها بما عمل فيها رسول افه

وبما عمل فيها أبو بكر،

وبما ءمدت؛> فيها منذ وليتها ،فقلتما ؛ ادفعها إلينا ،فبذللئ ،لفحتها

إليكما ،فأنشدكم بافه هل دفعتها إليهما ؛ذلك،؟ قال الرههل؛ نعم ،ثم
أقبل على علي وعباس فقال؛ أنشدكما بافه هل دفعتها إليكما ؛ذلك،؟
قالا؛ نعم ،قال؛ فتلتم ان ض قضاء غير ذللث،؟ فوالله الذي بإذنه

تقوم ال ماء والأرض ،لا أنصي فيها قضاء غير ذلك ،حتى نموم
الساعه ،فإي ،عجزتما عنها فادفعاها إلئ ،فإني أكميكماها (وفى

أحرى)• وأف عمر قال؛ كانت ،أموال بني النضير مما أفاء افه على

مما لم يوجم ،عليه المسلمون بخيل ،ولا ركايتؤ ،فكانت،
رسوله
للنبي خاصة ،فكان ينفق على أهله ئفمة منة (وفي أحرى)• ؤنحبس
لأهله شوث ، ^^_> ،وما بقي جعله في الكراع والسلاح ،عدة في
سبيل افه.

جعقؤ؛ييه

()٤٦

(رمال السرير ،بضم الراء وقد نكرن ما ينج من ورق الخيل لمطيع عليه .يا

مال• مرحم يا مالك .يرضخ؛ بع3لاء قليل غير مقدر .ؤنذفإ ؛ امحم فعل بمعنى
اصبروا وائئدوا).

 - ١٣٠رخ) عن عروه بن الزبير ،قال ت لما سقط حائط حجره مر

رسول الله

في زمان الوليد بن ءبداللاث ،،أحدوا في بنائه فديتف لهم

فدم ،ففزعوا يظنوا أنها قذم الّكا ه فما وحدوا أحدأ يعلم ذللث ،حتى
نال لهم عروة • لا والاه ما هي لدم الثي و .ما هي إلا قدم عمر ه.
 - ١٣١رحم د هب) (حسن) عن أبي هريرة ،قال :قال

رسول الله

لا تتخذوا قبري عيدأ ،ولا تجعالوا بيوتكم قبورأ،

وحيثما يتم فصلوا علي ،فإن صلاتكم تبلغني.
(نال ابن الشم في تهدي— ،سن أبي داود؛ نهاهم أن يجعلوه مجمعا كالأعياد التي
يقمد الناس الاجتماع إليها للصلاة ،وقوله؛ لا نج ٠١الوا بيوتكم نثورأ ،نال
القاري؛ أي؛ كالقبور الخالية عن ذكر افه و٠لاءته ،بل اجعلوا لها نميبأ من
العبادة اJاف.)a

 - ١٣٢زم) عن أبي م عود الأنم اري ،قال :أت ان ا
رمون الله .ونحن في مجلس سعد بن عبادة ،فقال له بشين بن
سعد :أمننا الله أ 0يملئ عليلثج ،فكيف ،نملى عليك؟ فمكن؛،

رسول اممه .حتى ثمنينا أنه لم يناله ،ثم قال :قولوا ت اللهم صل
على محمل ،.وعلى آل محّمل ،.كما صلبتا على آل إبراهيم ،وبارك
على محمد ،وعلى آل محمد ،كما باركن ،على آل إبراهيم ،إيلئ،
حممي مجيد ،واللأم كما قد علمنتم ٠
 - ١٣٣رحم بز ن حب طب )،J ،رصحيح) عن عبدالله بن

م عود ،أن رسول الله  .قال(\ :؛ ممه تعالى ملائكة سثاحين فى
الأرض يلغوني من أثتي الملام.

(سياحيز! صياؤين بكثرة في ساحة الأرض من ساح لمعنى ذهب يقال! ساح الماء
إذا جرى على وجه الأر٠سا•

 ١٣٤ء رحم د هق) زحسن) عن أبي هريرة ،أن رسول اش س

قال :ما من أحد ظم عر إلا رد اض بارك وتحار علي ردحي حتى
أزد عليه اللام.

 - ١٣٠رم) عن أبي هريرة ،وعبداف بن عنرو ،أن

رسول اممه  .قال ت مى صر علي واجدة صلى الله عليه عئرأ (وفي
رواية) • من صر علي صلاة صر افه عليه بها عثرآ.
 . ١٣٦رخ م) عن أبي هريرة ،أن رسول اممه .قال :ما من

ص م ن الأنبياء إلا أ-تمهلئ من الايات ما مثله أأمن عليه البئر ،ؤإيما
كان الذي اوتيته وحيا أوحاه اف إلي ،فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا
يوم القيامة.

 - ١٣٧رخ م) عن أبي هريرة ،أن رسول اف  .قال؛ بعثث

بجوامع الكلم ،ومن ، Jiبالنعت ،،وبينا أنا نائم رأيتني أنيئ ،بمفاتيح
حزائن الأرض ،محومحنت ،في يدي• نال أبو هريرة • فقد ذهنا
رسول افه .وأنتم ثنتثلموسما (ولم لم) قال؛ يصلن ،على الأنبياء

سسث،؛ أعه1ياإ جوامع الكلم ،وصرلم ،بالزيخ ،واحف ،ر الغنائم،
وجعلتا ر الأرص ظهورأ ومسجدأ ،وارسلتإ إر الخلق كامحة ،وحتم
بي الثيوف-
(جوامع الكلم! الألفانل الموجزة التي تشمل معاني كثيرة .يوله نصرت بالرعب،،
أي؛ بخوف المدو مني ،وسيأتي في كتاب الصلاة من حديثا جابر بريادة ■ مسيره

شهر ،أي :يخافني وبيض وت مسيرة شهر من أدام أو ززاء ،وفد فال أبو سفيان
قبل أن ي لم! إنه ليخافه ملك بني الأصفر ،وكان ؛يتهم.ا مسيرة شهر أو نحوه ،
وهل ذلك مختص به أو يشمل أمته؟ أو محروم منه من ترك الجهاد وأحب ،الحياة

٦٥؛)
وكره الموت غ~زع مهابتهم من ملوب ،عدوهم كما في حديث ثوبان ،وسأتي في

أتراهل المائة .سلونها  :ت تخرحونها ،يعني الأموال وما نح عليهم من زهرة
الدنا).

 - ١٣٨رم) عن أبي هريرة ،أن رم ود الله  .قادت أنا نني ولد

آدم يوم القيامة ،وأود س ثنى عته الأرض ،وأود ثائر وأود منشر.
 - ١٣٩زم) عن أنس ،قال ت قال رسول اغ ه•' أنا أول شفيع
في الجنة ،لم بمث.ق نبي من الأنبياء ما صدقت ،ؤإن من الأنبياء نبئا
ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد روقي رواية) ت أنا أول الناس يشفع
في الجنة ،وأنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة ،وأنا أول من  ٤٨٠باب
الجنة روقي أحرى ،ت أن رسول الله  .قادت آتي باب الجنة يوم
القيامة هاستفتح ،فيقول الخازل! من أنث؟ فأقول؛ محمل ،.فيقودا

يلث ،أمرلم ،أن لا أفتح لأحد قبلك.

باب ندء الوحي وشئتا»

إ

 - ١٤٠رخ م) عن عائشة ،ف الت :أود ما نيئ ب ه
رسول الله  .من الوحي؛ الرؤيا الصالحه في النوم ،وكان لا يرى

رؤيا إلا جاءت مثل نلق الصبح ،ثم حبب إليه الخلاء ،وكان يخلو
بغار جراء ،فيثحنئ فيه  -قال؛ والتحنث :،التعئن - .الليالئ ذوات،

العدد قبل أن يننع إلى أهله ،ويتزود لدللئح ،ثم يرجع إلى حديجة،
فيتزود لمثلها ،حتى جاءْ الحق (وفى رواية؛ حتى نجثه الحق) وهو

في غار ^اء ،فجاءْ الملك ،فقال؛ اقرأ ،قال؛ قلت؛ ما أنا

بقارئ ،هال•' فاحيني فنكي ،حتى بلغ مني الجهد ،ثم أرسلني،
فقال؛ اقرأ ،فقلت،؛ ما أنا بقارئ ،فأحدنى فغملنى الثانية ،حتى بلغ

مني الجهد ،ثم أرسلني ،فقال؛ اقرأ ،فقلت،؛ ما أنا بقارئ ،فاحدني
ئأني رك
فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ،ثم أرسلني فقال؛
أدى طق  ٠نفز 'ألإيتن ين ش  ٠ ٢^١٧^١^ ٠أككا ءثألننِ
• عؤ 'الأمن نا ز يره فرجع بها رم ود اممه ه ننجف-ح قواده ،فدخل
عر خديجة بنتا حويلد ،فقال! زملوني ،زئلوني ،فزملوْ حش ذهب

عنه  ،٤^^١نم قال لخديجة؛ أي خديجة مالي ،وأخبرها الخبر،
وقال :لقد خشيثج على نفى ،فمالت ،له :كلأ ،أبثر ،فواف ال

يخريلث ،اف أبدأ زوقي رواية؛ لا يحزنلثج اش أبدآ) إنلثا لتصل الرحم،
ومدق الحديث ،،وتحمل الكل ،وتكيب المعدوم ،وثمري الفيف،،
وتعين على نؤانس ،الحق ،غانطالمت ،به خديجة ،حتى أتننإ به ورقة بن

نوفل بن أسد بن عبد الغزى بن قصي  -وهو ابن عم خديجة ،أخي
أبيها  -وكان امرءأ ئنهنر في الجاهالية ،وكان يكتس ،الكتاب ،العنراني،
فيكتسخ من الإنجيل بالعبرانية ما ثاء اش أن يكتس( ،وفي رواية؛ وكان

يكتس ،الكتاب العربي فيكتِ ،بالعربية من الإنجيل ما ساء اف أن
يكتس )،وكان سيخا كبيرأ قد عمي ،فقالت ،له خديجة؛ يا ابن عم،
اسمع من ابن أخيلئ ،،فقال له ورقة؛ يا ابن أحي ،ماذا ترى؟ فاخبره
رسول اف

خبر ما رأى ،فقال له ورقة؛ هذا الناموس الذي أنزل

على موسى ،يا ليتي فيها خدعا ،ليتي أكون ختا إذ يخرجك ،قوئلثج،
فقال له رسول اف.؛ أو مخرجي هم؟ قال؛ نعم ،لم يايت ،رحل

قثل بمثل ما جنت ،به إلا عودي ،ؤإن يدركني يوملث ،أمن ك نمرأ
موررأ ،ثم لم ينثن ،ورقة أن رقي ،وقتر الوحي•
(نجته وفجاه ،لغتان مشهورتان• الكل ،بفتح الكاف؛ الأثقال والحوائج المهئه
والعيال ،وكز ما يتكلمه الأسان من الأحوال ،ؤيحمله عن غيره ،نهو كل ،نال

تعار؛

حقل عك مثنت؟بم .لم يشب :لم يلنث).

( - ١٤١خ م) عن جابر ،أن المي  .قال؛ جاورت !١^٠-؛
شهرأ ،قلما نفت حواري مهلت ،فنوديت فنظرت أمامي وحلفي

وعن يميني وعن شمالي ،فلم أر أحدأ ،نم نوديت ،،فنظرت فلم أر
أحدأ ،نم لوليت روُي ،رواية ت سممن ،صونا من ال ماء) فرفعن،
رأّيا ،فإذا الملك الذي جاءذيا ؛^١؛ جالس على كرمي بين ال ماء
والأرض ،فيبشتا منه رعبا حنك ،هوث إلك ،الأرض (وض رواية ت

فأ حدتني رجفة شديدة) فانست ،حديجة ،فملت ! ،دثروني ،فديرونى،
وصبوا على ماء باردأ رومح ،رواية؛ _،؛ زملونح ،زملونح ،،ءددروذءا،
فان—زل اض ه•' ^؛^؛ ٦١آلتئتمث • ؤ  • ^١٠ؤدبث' ،م  ٠وذ1بك

قلير  ٠والثم ظهجز؟ 4وذلك ،قبل أن مرض الصلاة (وفي رواية) هال!
هثر الوحي عني فترة ،فينا أنا أمثي . . . .ثم ذكر تحوه.
(جبمتح :فز-مت.)،

( - ١٤٢خ م) م ،ابن عباس ،مال؛ أنزل عش المحم . ،وهو
ابن أربعين ،فمكب بمكه ثاد ن عثرة سنه يوحى إليه ،يم أمر بالهجرة
فهاجر إلى المدينة عئز بنين ،ومات وهو ابن ثلاث وبنص (ولملم)
قال! أقام بمكة حمس عشرة سنة ي مع الصويتح ،ؤيرى الضوء ،ولا
يرى شيئا سع سنين ،وثمار منين يوحى إليه ،وأقام بالمدينة عثرأ،
وتوفي ،وهو ابن حمس ومتن سنة (وفي رواية) عن عمار بن أبي
عمار قال! سالت ،ابن عباس كم أتى لرسول اف

يوم مات؟ قال!

ما كنن ،أحيسسح مثللث ،يخفى عليه ذللثح ،قلتؤ! إني قي .سألتؤ الماس،

فاحتلفوا علي ،هأحببث ،أن \ءلم ^ ، JlJiهيه ،قال! أتحسبج؟ قلمت!،
نعم ،قال! أم اك ،أربعين بعن ،بها ،وحمسز عشره بمكة يأمن
ؤيخافج ،وعنرأ مه.اجرأ إلى المدينة (ولهما) عن أنس ،قال! بعثه الله
على رأمى اربعن سنة فاقام بمكه ع ر منن ويالمل.ينة عر ّنن،

وتوفاه اف على رأس ستين محسنة ،وليس فى رأمحه ولحيته عشرون شعرة
بيضاء رولهما) عن عائثة ،أن رسول اممه

تويئ وهو ابن ثلاث

وستين•

رمحال ،القاري ت يمع الموت ،أي• صوت جبريل ،ؤيرى القرء  ،صياء عظيمأ محي
اااJالي المفللمت ،ولا يرى محيتا ،أي :لا يرى محوي الضوء ،وقال ،ابن حجر بعد
ذكر نوحيه الروايات؛ والحاصل أن كل من روي عنه من المحابة ما يخالف

المشهور وهو نلاث وستون جاء عنه المشهور وهم ابن عباس وعانشة وأنس ولم
يختلف ،على ٌعاوية أنه عاش ثلاثا ومحتين).

( - ١٤٣خ م) عن أبي هريرة ،قال :قام رم ود اش .حين
أنزل اممه هك • ؤوأني.ر عيووق

فال! يا منشر يريش  -أو

كلمة نحوها — انثروا أنفكم ،لا أغني عنكم من اض شيئا ،يا بني
عبد مناف ،لا أغني عنكم من اض شيئا ،يا عباس بن عند المطلتؤ،
لا أغني عنك من اممه شيئا ،ؤيا صمية عمه رسول اف ،لا أغني عتلئح
من اش شيئا ،ؤيا فاطمة ؛نث ،محمد ،سلينى ما شسن> من مالي ،ال

أغنى ^ ،^liمن اممه شيئا (وللبخاري) محا ل ت يا بني عبد مناف ،اشقروا

أمنكم من اممه ،يا بني عبد المهللّ_> ،اشتروا أنفكم من اف ،يا أم
الزبير عمه رسول اممه ،يا فاطمة بنش محمد ،افتريا أنمنكما من افه،
لا أملك ،لكما من افه شيئا ،سلاني مى مار ما شئتما (ولم لم)
دعا
محال؛ لما نزلت ،مدم الأية ءؤوأذي-ر ءش\ريلئ،

رمود اممه ه قريشا ،فاجتمعوا ،فعم وحمى ،فقال؛ يا بي ،كعب بن

لوي ،أمدوا أمنكم من الثارُ ،ا بّي ،مرة ين كعك ،،أنقذوا أمنكم
مى الثار ،يا بني عبد شمس ،أنقدوا أمنكم مى النار ،يا بني عبد
مناف ،أنقدوا أنفكم من النار ،يا بني هاشم ،أنقذوا أنفكم من

النار ،يا بني عبد المهلاو_ ،،أنقدوا أنمنكم مى الثار ،يا محاحلمه،

^JC

^أأسيه

أنقذي شج من النار ،فار لا أمالك لكم من اف شبما ،غير أف لكم
رجما ،نأبمها نلالها.
(البلال ،،بفتح الباء وكسرها ؛ ما ينل به ،استعاره لملة الرحم ،أي' محاصلها
بصلتها^

 — ١٤٤ريزإ عن عائثة ،فال ن ،؛ لما نزك •' ءؤوأنذ■ر عشميثر

أ؛دشبمثه نام رم ود اممه

على الصفا ،فقال! يا فامحلمه ست،

محمد ،يا صفية شنا عبد المهلك ،،يا بني عبد المهلاو_ ،،لا أملك،

لكم من الفه شيئا ،ملوني من مالي ما مئتم •
( - ١٤٥م) عن قبيحة بن النخارق ،وزهير بن عنرو ،قالا:

إلى رصنة
لما نزل ت ،ءؤوأنذر عشميك ،أبررلإ/كه انعللق نبي الله
خبل ،فتلا أعلاها خجرأ ،لم نائي• يا بتي عبد مناف إني نذير

لكم ،إنما مقلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو ،فائثللق نرتأ أهله،
فحثي أن ي بنوه ،فجعل تهتف ت يا صثاحاه.
(الرصمة ،بفتح الراء مع فتح الضاد وسكونها ت واحدة الرصم والنصسامت وهي

صخور عظام بعضها فوق بعض .يربأ :يحرسهم ؤيتهللع لهم ،والربيئة :العين
والطلعة الذي يتطلع للقوم ،لئلا يدهمهم عدو ولا يكون ،إلا على جبل أو نن؛—٠
ينفلر منه .يا صباحاه كلمة يصيحون بها عند ومع أمر عفليم ليجتمعوا ؤيتأهيوا له).
 - ١٤٦رم) عن عبادة بن الصامت ،،قال :كان ض اض ه إذا

أنزل عليه كرب ،لألك ،،وترئد له وجهه (وفى رواية)■ كان إذا أنزل

عليه الوحي ناكس رأسه ،ونكس أصحابه روومهم ،فلما أليي عته رغ
رأمحه (وفي أحرى) :كان إذا أنزل عليه الوحي عرفنا ذلك ،فيه،
وهمض هميه،

وتربد وجهه•

(كرب :،أصابه الكرم .،ترني وجهه :تعير لون وجهه ،والزبدة :عبره مع صواد كلون

الرماد .أئيي عته :ارتنير عنه الوحي).

ج

جيخ|1ييه

 — ١٤٧رخ ي عن عائثة ،أن الحارث بن هنا م محال
رم ود اف

فقال ت يا رمحود اف ،كيف يأتيك الوحي؟ فقال

رسول اممه .؛ أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس ،وهو أشده علي،
فنمصم عني وقد وع1ت ما قال ،وأحيانا يتمثل لي المللث ،رجلا فيكلمني،
قاعي ما يقول .فاك عائشة! ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم
الشديد البرد فيفصم عنه ؤإن جبينه لمممد عرقا (ولم لم) قالت :إن كان
في الغداة الباردة ،ثم تفيض جهته عرقا •
لينزل على رسول اف
رانفصد الشيء وتمصي ،أي• سال ،ؤيتفمد عرتا ،أي• بمسيل عّرقا ،كما بمسيل
الدم ْن المرق إدا نمهد ،والعرق المفصود! هو الذي سى ليستخرج دمه فيسرب،
وكانوا يشربونه في الجامة ؤيعالجون يه حلعامهم تبل تحريم الدم).

 - ١٤٨رخ م) عن بملي بن أمية ،أنه كان يقول لعمر :ليتني

أرى رسول اف  .حين ينزل عليه الوحي ،فلما كان النبي ه
بالجنرانة وعليه ثوب قد افلل به عليه ،ومعه ناس من أصحابه فيهم
عمر ،إذ جاءه رجل متضمح طيب ،فقال :يا رسول اف ،كيف ترى

في رجل أحرم في جثة بعد ما ئصمخ طيب؟ فنظر الّك . ،ساعة،
ثم مكتف ،فجاءْ الوحئ ،فأثار عمر إلى يخلى :أن تعال ،فجاء
يملى فأدحل رأسه ،فإذا هو محم الوجه ،يغعل لدلك ساعة ،ثم سرى
عنه ،قال :أين الزى سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمز الرجل ،فجيء
فقال :أما الئليب الذي بك فاغ له ثلاث مرات،
به إلى المبي
وأما الجثة :فانزعيا( ،م اصغ في عمرتك كما تصغ في حجك.
(الجعرانة ،بتسكين العين والتخفيف وقئ تكر العين وتشدد الراء؛ موضع قريب من
التضمخ بالهليب؛
مكة ،وهي قي الحل ،وميقات للإحرام ،اعتمر سها الّص

التلثلح يه .الغفل؛ صوت ثنى النائم .انفاث قريا ،أو الأن).

( - ١٤٩خ) ص ند بن 'ات ،أن دّول الم .أش ت:

تنوى آشووث يى ألثمحث وآلمجهدة فُّ ،بمل ،أق^ فج—اءْ ابن أم

مكتوم وهو يملها علي ،فنال! يا رسول الله ،لو أسطع الجهاد
لجاهدت  -وكان رجلا أعمى  -فانزل الله نبارف وتعالى على

رموله ه ويخدم على فخذي ،محتفك علي حتى جئت أن ثرص
فخذي ،ثم سري عنه ،فانزل الله هذت ؤء؛و أول ألصزره.
ربثلها على• يقروها على لأكتبها ،يقال ت أملى عليه وأمل عليه

واحد ،نال

تعالى• ءؤوو-للس أرى عله أنهوه .ئرص فخدي؛ ندلها• صري عته ،يغم ال ين
وتشديد الراء ت كثف ،عنه).

( - ١٠٠م) عن ابن عباس ،أن صمادآ قدم ماكة ،وكان من أزد
منوءة ،وكان يرقي من هن ْ.الريح ،ف مع سمهاء مكه يقولون ت إل

محمدأ مجنون ،فقال ت لو أني أتيتإ هذا الرجل ،لعل الله يشفيه على

بلي ،فلقيه ،فقال؛ يا محمد ،إئي أرش من هذه الريح ،ؤإن اممه
بشمي على بلي من ماء ،فهل ل لث،؟ فنال رم ود الله ه؛ إن
الحمد لله نحمل ، 0،ون تعينه ،من يهد ْ-الله فلا مضل له ،وْس يملل

فلا هادي له ،وأنهي أن لا إله إلا اممه وحده لا ثريلث ،له ،وأف

محماوأ عبده ورسوله ،أما بعل ،.قال صمادت فقلته له ت أعد عالئ
كلمايائ> هؤلاء ،فاعادهن عليه رسول النه

تلأيث ،مرات ،فقال! لقد

سمعتح قول الكهنة ،وقول ال حرة ،وقول الشعراء ،فما سمعته مثل

كلمانلث هؤلاء ،وقد بلغن قاموس البحر ،هاين ،يدك أبايعلئه على
الإسلام ،فبايعه رسول اينه ه فقال رسول اممه ه•' وعلى قوملئه؟
قال! وعلى قومى .فبعثه رسول الله

سرية بعد مقدمه الماوينة،

فمروا على قومه ،فقال صاحبه السرية للجيش  Iهل أصبتم س هؤلاء
شتتا؟ فقال رجل س القوم! أصستته متهم مئلهرة  -وفي نسخة! إداوة -
فقال! ردوها ،فإن هؤلاء قوم صماد.

(قاموس البحر! لجته ووصطه ،وفل قم 0الأقصى).

( - ١٠١خ) عن ابن عمن ،قال! ما سمعت عمر يمول لشيء

قئل :إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن ،سا عمر جالس :إذ م به
رجل جميل ،فقال :لقد أحطأ ظني ،أو إن هذا على دينه فى

الجاهلية أو لقد كان كاهنهم علي الرجل ،يدعي له ،فقال له ذلك،
فقال :ما رأيت كاليوم استمل به رجل م لم ،مال• فإني أعزم عاليك
إلا ما أخرسي ،قال :كث كاهنهم في الجاهلية ،قال :فما أعجنج
ما جاءتك به جنثتك؟ قال؛ بينما أنا يوما فى ال وق جاءتني أعرفح

فيها الفزع ،قالت\ ;،ذأ تر الجن ؤإئلأنفا؟ ذانها من بعد إنكاسها،
ولحوقها يالفلاصى وأحلاسها؟ قال عمر؛ صدق ،بتنا أنا نائم عند
آلهتهم ،إذ جاء رجل يعجل فذبحه ،فصرخ به صارخ لم أسمع صارحا

نقل أسد صوتا منه ،يقول; يا جليح أمر نجيح ،رجل فصيح ،يقول;
لا إله إلا الله ،فوثل ،القوم ،قلت ن لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا،
ئم نائي :يا جليح ،أمر نجيح ،رجل فصيح ،يقول; لا إله إلا الله،
فقمت ،،فما نشنا أن فيل :هذا نى.
رقال) ابن حجر! إ،لاسهسا ر المراد ته اليأس غد الرجاء .الخلاص ،جمع للمص
بضمتتن وهر جمع فلوص وهي :الفتية من التياق .الأحلأس ،جمع جنس ت وهر ما
يوصع على ظهور الإل تحت الرحل• جليح! بالجيم والمهملة برزن عظم معناه
الوقح المكاشف ،بالعداوة .قال ،ابن التين؛ يحتمل أن يكون نائي رحلا بعينه

ويحتمل أن يكون أراد ص كان بتلك المنة .أمر تجح • سريع ناجح).

( - ١٥٢خ م) عن أنس ،قال؛ إل اض تابع على رسوله M
الوحمم ،قبل وفاته ،حتى ئومحاْ أكثر ما كال الوحظ ،،ثم ئولي
رسول الله ه يعد.

 - ١٥٣رحنا عن أنس ،قال :قال أبو بكر لعمر ها بعد وفاة

رسول الله ه؛ انطلق ينا إلى أم أيمن نزورها كما لكن رمول اف ه
يزورها ،فلما انتهيا إليها بكت ،فقالا لها ت ما يباكيك؟ أما تعلمين أن

ما عند اف حير لرسوله ه؟ فماك إ ما أبكي أن لا أكون أعلم أن

ما عند اف حير لرسوله ه ولكن أبكي أن الوحي محي انقطع من
ال ماء ،فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها.
□□□□□□

غمح|إي؛؛ه

كظس

ر

لعفلم

ب اب فضانل اهرآن

إ

 . ١٥٤رخ) عن عبدالزن بن رفح ،هال :دخلت أنا وشداد بن
معقل على ابن عباس ،همال له شداد :أئرق النبي .من شيء؟
قال :ما ترك من شيء ،إلا ما بين الدهتن ،قال :ودخلنا على محمد
ان الحنفية هالناه ،فقال :ما ترك إلا ما بين الدهتين•

(ها بين الديتين ،الدئتازت حافتا المصحف).

 - ١٠٥رخ) عن عثمان بن عفان ،أو رّود الله .نال؛
من

الئرأآو وعلمه.

 - ١٠٦زما عن عامر بن وانلة ،أن نافع بن عبدالحارث لقي
عمر بعنفان ،وكان عمر استعمله على مكة ،فما ل •' من امتعمك على

أهل الوادي؟ قال :ابن أبزى ،قال :ومن ابن أبزى؟ قال ت مولى من
موالسث ا ،قال :ف انثحلف ث ،عليهم مولى؟ قال :إنه قارئ
لآكتاب اض هؤ ،ؤإنه عالم ؛الفرائص ،قال عمرإ أما إل
قال :إن اممه يرح بهيا الكتاب أقواما ،ؤيضع به آحرن.

 .قد

(حج)

و__جاقؤالس؛ه

( - ١٠٧خ) عن أبي هريرة ،أف رمرل اض و .قال :لا حند
روقي رواية؛ لا نحاند) إلا في اثنتين؛ رجل آتاه روقي رواية؛

علمه) اض المراق ،فهو ظوْ آناء الليل ؤاناء النهاو مسمعه جار له،

فقال؛ لتتني أوتيلم ،مثل ما أوين يلاق منبللمؤ مثل ما نعمل ،ورجل
آتاه اف مالأ فهو يهلكه في الحق ،فقال رجل؛ ليي أونسن ،مثل ما

فعمك بئل ما نعمل•

أومحي

 - ١٥٨رخ م) عن مداض بن م عود ،أل ربوي اض .قال؛

لا خسد إلا في اكن :رحل آتاة اض مالأ طثلة على غضه في
الحي ،ورجل آتاْ اش الحكمه ،فهو نقضي بها ؤيعلمها .
(الحكمة ،إذا انترنت مع القرآن فالمراد بها الة ،ؤإذا انفردت فالمراد بها القرآن
والمنة حميعا).

( - ١٠٩خ م) عن ابن عمر ،نال؛ ممعتج رسول اض ه

يقول؛ لا حني إلا على اقين؛ رجل اتاه اض القرآل فقام به آناء الليل
واناء النهار ،ورجز أعهلاْ الله مالأ ،فهو ينفقه آثاء الليل وآناء النهار.
 - ١٦٠رخ م) عن عائثة ،أن المي ه قال؛ نثل الذي يفرأ
القرآن وهو حافغل له ،مع السمرة الكرام البررة ،ومثل الذي نمزا،
وهو نتعاهده ،وهو عليه شديد نله أجزان (هذه رواية البخاري)

(ولم لم) قال؛ الماهر بالقرآن مع السمنة الكرام البررة ،والذي نمزأ
القران ؤيتتمغ فيه وهو عليه شاق له أجران.
 - ١ ٦ ١رش حم د ت حي ،ك هق بغ) رحسزا عن ءب ال.الأوه بن

عمرو بن العاص ،قال؛ قال رمون اتله

؛ يقال لصاحب ،القرآن ت افرا

وارق وزيل كما كنت ،ئريز في الدنيا ،فإن متزلتك ،عد آخر آية تقرنها.
 - ١٦٢رم) عن أبي هريرة ،أل رم ود اينه ه نال؛ أيجب

_.؛قؤ؛ييه
أحدكم إذا رجع إلى أهاله أن :جذ ئلاث حلفات عظام منان؟ ذلنا :
نعم ،قال ت فثادث آيات يقرأ بهن أحدكم في صالة حير له من ثلاث
حلمات عظام منان.
(الحلمات؛ جمع حلفة ،بفتح الخاء وكر
عاليها نمق  ،أمدها ،ثم هي عشراء).

ومي النائة الحامل إلى أن يمضي

 - ١٦٣رم) عن عقبة بن عامر ،قال! حرج رسول اممه ه

ونحن في الصمة ،فقال ت أيكم يحلم ،أن يعدو كل يوم إلى ننلحاو) أو
إلى العقيق ،فياتث منه بناقتين كوماؤين في غير إثم ولا قئلع رجم؟
فقلنا  Iيا رسول اف نحلم ،ذلك ،،قال ت أفلا يعدو أحدكم إلى المجد

بنم ،أو يئنأ آبتين من تمتاب اق قلث ،،حير له من ناقتين ،وثالث
حير له من ثالث ،وأربع حير له من أربع ،ومن أءا-ادس من الإبل•
ربظحان والعقيق ت واديان بالمدينة .وناقة كوماء ت عفليمة الشام عاليته) •

 - ١٦٤رخ) عن معيد بن حير ،قال؛ إ 0الدي تدعونه المفصل

هو \ذوحمحأ I.قال؛ وقال ابن عباس؛ يومئ رمحوث ،النه ه ومد مرأت
الننصل المحكم (وفي رواية) قال! حمعت ،المحكم في عهد
رسول اق ه قال؛ فقلن ،له؛ وما المحكم؟ قال؛ المفصل.
 - ١٦٥رخ) عن علقمة بن قيس اشحعي ،قال؛ كنا حلوما مع
ابن م عود ،فجاء حثاب ،،فقال؛ يا أبا عبدالرحمن ،أيستطع هؤلاء

الئساب ،،أن يمزأوا كما ثرأ؟ فقال؛ أما إدك ،إن سشث ،أمرت بعضهم
يقرا عليكه ،قال؛ أحل ،قال؛ اقرأ يا علقمة ،فقال زيد بن حدير

 -أ حو زياد بن حدير  -أتآمر علقمة أن يقرأ وليس؛اiنئنا؟ فقال؛ أما

إنلث ،إن مئن ،أحبرثالئ ،بما قال النبي

في قوملئ ،وقومه ،فقرأت

حم ين آية من محورة مريم ،فمال عبدالله؛ كيف ترى؟ نال؛ قل
أحن ،قال ءباJالنه؛ ما أقرا محيئا إلا وهو يقروه ،ثم الثنثؤ إلى

خباب ،وعليه حائم من ذهب ،فقال! ألم يان لهذا الخائم أذ يلقى؟
محال :أنا إنك لن تراه ص بعد اليوم ،فألقام
(نال ابن حجرت فيه أن بعض الصحابة كان يخفى عليه بعض الأحكام ،فإذا نته

عليها ربع ،وفيه منقبة عظيمة لعلقمة حث شهد له ابن معود أنه مثله فى القراءة).

( - ١٦٦م) عن أبي الأسري الدولذ ،قال ت بث أبو موسى إلى
مرا؛ أهل المسنة ،فيحل عاليه ثلاثمتة رحل قد ءنووا القرآن،

أنتم خيار أهل المنة ،وماؤهلم ،قائلوه ،ولا نئلولى عليكم الأمد،
قثمنز نرئيب ،ك>ا قسسث ،قلوب من كا 0ملكم ،ؤإنا كنا مرا سورة
نثنهها قى الهلول والنية ببراءة ،قاسيتها ،غين أنى قد حفظت ،منها ت

 ،ولا نملا حوفنح
لو كان لابن آدم واديان من ماو لابثعى واديا
ابن آدم إلا التراب ،وكنا نقرأ سورة كنا يثنهها بإحدى المسنحابح

قاسيتها ،غير أني حفغلت ،منها ت يا أيها الدين آمنوا ،لم تقولول ما ال
تفعلون هتكتهب ،سهادة في اعناهكم فتنالول علها يوم القيامة •
( — ١٦٧خ) عن حديقة قال ت يا معشر المثاء ،امتقيموا فقد

سمتم سبقا بعيدأ ،ؤإن أحدتم يمينا وشمالا ،لقد صللتم صادلأ بعيدا •
(الفراء جْع قارئ والمراد بهم; العلماء باكرآن والسنة النئاد .سمتم؛ ;وى بفتح
• والأول المعتمد).
أوله ،وبضمه ،نال الحافنل ابن حجر في فتح

 - ١٦٨رخ

عن ابن م حوي ،قال! قال لي رسول اغ ه؛

امرا علي القرآل ،فقلث ،؛ يا رسول الله ،أقزأ ءالإال؛> وغليل؛ ،انزل؟
قال؛ انى أحن ،روقي رواية؛ أشتهى) أن أسمعه من غيري ،قال؛
فقرألم ،عليه محورة الت اء ،حتى جئت ،إلى هذه الأية؛

إدا

حن نا ين َلإا أثؤ منهيي و-إئنا ij؛ ،عق ^٢٥؛؟^ ثإ_سداه قال؛ ■ح ثلثج
الأن ،فالتمت ،إليه ،فإذا عيناه تذرفان (وزاد م لم) قال؛ قال

الّما .؛ ثهيدآ عليهم ما لملم ،فيهم ،أو ما كست ،فيهم.

عخ|1سةه
 - ١٦٩رحم د تض ن ع ص س ك ص بغ) رصحبح) عن

مهلرف بن عبدالله عن أبيه ،نال ت انتهيتح إلى رسول الله

وهز

بملي ولجوفه أنين كأزيز المرجل (وفي رواية) :وفي صدر؛ أزيز
كأنيز الزخى من ال؛كاء ،فال همداش بن أحمد بن حنبل ت لم يقل س
البكاء إلا يزيد بن هارون.

(أنين ،أي؛ صوت ،والمرجل :هو القدر من حديد أو حجر أو حزف؛ لأنه إذا
نم— Vكأنه أنم على الرحل ،والرحى :حجران م تدبران تطحن ينهما الحبوب).

 . ١٧٠رخ م) عن عبدالنه بن عمرو بن العاص ،قال :فال لي

رسول \ش ه :م أخن أنك ضوم الئ< ،و-شا  JS ٧^١ليلة؟
قلغ :بلى يا نبي اممه ،ولم ارد يذلك ،إلا الخيز ،قال :فصم صوم
داود ،وكان أعبد الناص ،واقرأ القرآن في كل شهر ،هيت :،يا

نبئ افه ،إني أطيى أهمل من ذللث ،،قال :فادنأْ في كل عشرين،
يلم؛ :،يا نبي اممه ،إني أطيى أيصل من ذللث ،،قال :فاثزاة في كل

عثر ،قلتخ :يا ني اممه ،إني أطيق أقفز من ذللث ،،قال :فاقرأه في
كل شيع ،لا نرد على ذللثج ،قال :فئدديتح ،فشدد علي ،وقال لي:
إناiإ لأ'-دري ،لخلك ،نثلود بلث ،نمن ،قال :نمزث ش الدي قال لي
الّكا  .فلما لمإت وددينح أيي كنت ،هبلمتط رحمة لي الله ه' وذلل،-
أئي لمزت وصعمت ،،وكان يقرأ على بعض أهله الثبع من القرآن
بالنهار ،والذي يقروه يعرفه من الليل ،ليكون أحم ،عليه بالليل،

ؤإذا أراد أن يتقوى أفعلر أياما وأحصى ،وصام مثلهص ،كراهية أن
قال البخاري :وقال بعضهم :في
نئزق شيئا فارق عليه المؤ
ثالآ'ن ،ومح ،حمم_ ،وأكثرهم ض نع•
للحديث روايات أحرى في باب صيام التطؤع).

 - ١٧١رخ م) عن أبي ،موممح ،،فال؛ بعثني رسول الله .

ومعاذأ إلى اليمن ،محمدمنا اليمن ،وكان لكل واحد منا محبة نزلها على
حده ،فأتى معاذ أبا موسى  -وكانا يتزاووان  -فمال! يا أبا موسى،

كيف تفرأ القرآن؟ قال ت أئمويه ئموقا ! على ذراشي ،ومحي صلاتي،
وعلى راحلتي ،ثم محال! فكيف تقرأ أنث ،يا معاذ؟ قال! أنام أود
الليل فأقوم ومحي قفيت ،جزئي من النوم ،فأقرأ ما كتس ،اض لي،
فاحتيسإ يومأى كم؛ا احشب محومتى٠

(أنموقه موقا؛ أمؤْ شيئا بعد شيء ،ووقتا بعد ونت ،،من ^ ،^١الناقة ،وهو أن
تحلب ،نم تترك صاعة حض ثدر ،ثم تحلج.)،

( - ١٧٢خ م) عن أبي مومى ،ء-الت ق ال رسول الله ه:
ثعاهدوا هذا القرآن ،محوالذي ئمس محمد بندم ،لهر أثد ثملتا (وفى
رواية :مصبا) من الأيل في عملها •

 - ١٧٣رخ م) عن ابن عمر ،أف رمود الله  .قال! إنما مثل
صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعملت ،إذ عاهد عليها أملكها،

ؤإن أءللمها ذهجث( ،وزاد م لم) ت ؤإذا قام صاحب ،القرآن فقرأه بالليل
والمهار ذكزه ،ؤإن لم يئإ به نبنه.
 - ١٧٤رحم ئ ،ن حر ك ،هق) زصحيح) عن أبي معيد الخيري،

قال! اعتكننج رسول اممه ه في المسجد ،ئتبغضأ يجهرون بالقراءة،

فص ،النم ،ومحال :ألا إن كلم ياجي زب ،فلا

بعثكم

بعضا ،ولا يري بعثكم على بعض في القراءة أو قال؛ في الصلاة.
 - ١٧٠رحم د ت ن ع حب ،طب،

عامر ،قال؛ قال رسول اممه

زحسزا عن عقبة بن

! الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة

(وفي رواية؛ المجهن بالقرآن كالمجهر بالصدقة) والمسث بالقرآن
كالميت بالصدقة.

 _( - ١٧٦حم مي م د ن ع ك هب) (حسن) عن الراء بن

عازب ،أف رسول الله

قال! نيتوا الهرآف بأصواتكم.

 - ١٧٧رخ ،؛إ عن عبداش بن معمل ،قال; رأيت رمحول اش ه

يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ محورة الفتح قراءة لينة ،يقرأ وهو

^^ ،فقرأ ابن ئغئل وزجغ قال معاؤية بن قرة :ولولا أن يجتمع
الماس علمكم لرجعلم ،كما رجع ابن معمل بحكي المى .روزاد
البخاري) قال شعبة :فقلمتا لمعاؤية :كيف كان ترجيعه؟ قال، ١ ١ ١ :
ثلاث ،مرات.،

 ١٧٨ء رخ^ عن قتادة ،قال :محاللم ،أن ا عن قراءة

رمحول اممه فقال :كان يند مدأ ،ثم قرأ :ئ م الله الرحمن
الثحيم  :يمث .بب م الله ،ؤيمد بالرحمن ،ؤيمد بالرحيم.
( - ١٧٩خ م) عن أبي هريرة ،أن المبي .قال :ما أذف الله
لثيء ما أذو (وفي رواية :كأذنه) ص حض الصزت ،يتعنى بالقرآن،
يخهث به (وللمخاري) :ما أذف اللة لشيء ما أذف ليبي  Mثقتي
بالقرآن روقي رواية له) :أن يتغنى بالقرآن .قال محنيان :تضيره يستغني
له.

(أذن أذنا ،كفرح فرحا ،معنا 0اسمع ،محال ابن حجرت قال ابن الجوزي اختلفوا في
معنى قوله يتغنى على أربعة أقوال أحدها تحسين الصوت والثاني الاستغناء والثالث

الئغزن قاله الشافعي والرابع التشاغل به ،وفيه قول آم حكاه ابن الأفاري محي
الزاهر محال المراد به التلميذ والأستحادء له كما ستلد أهل الهلرب بالغناء وفيه نول

آحر حمن وهو أن يجعله هجيراه كما يجعل المسافر والنارغ هجيراه الغناء).

( - ١٨٠خ) عن أبى هريرة ،قال :قال رسول الله و .لمس منا

من لم يثس بالمرآن روقي رواية) ت يجهر به•

( - ١٨١خ م) عن أبي موسى ،أف رسول الله .قال :مثل

المؤبن الذي يفرأ المرآل مثل ١لأئرجة ،ريحها ظنت ،،وطعمها طنت،،
ومثل المزمن الذي لا يفرأ القرآن مثل؛ التمرة ،لا ريح لها وطعمها
ريحها طست،،
حلو ،ومفز المنافق الذي يفرأ القرآف مثل
وطعمها مز ،ومقل المناقق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنمللة ،ال
ريح لها ،وطعمها نر (وفي رواية ت ومثل الفاجر في الموصعين بدل
المنافق).

( - ١٨٢خ م) عن عبداممه بن م عود ،أن المي ه قال :بئما

لأحدهم أن يقول :ست ،آية كنث ،وكنت ،،بل هو نسئ ،وانتاو.كروا
القرآن؛ فانه أثد شنئا من صدور الرحال من النعم من عملها (وفي

رواية) :لا يقل

 :سيح ،آية كذا وكذا ،نز هو نني.

"( - ١٨١خ م) عن ابن عمر ،أل الهي ه لهى أل ب اقر
ب القرآن إلى أرض العدو (ولملم) :أف رسول الله و .قال :ال
سافروا بالقرآن ،فانير لا آس أن يثاله العدو زوقي أحرى له) :فاني
أحافث ،أن يناله العدو ،قال أيوب :فقد ناله العدو وخاصموكم به.
رقال الووى • فته الهى عن السفر بالصحف إلى أرض الكفار للعلة المدكورة وهى

خوف أن ينالوه فينتثهكوا حرصته فان أمتت هذه المحلة فلا كراهة ولا مغ).
.

.

.

باب فضائل اسزر

( - ١٨٤خ) عن أبي سعيد بن النعلى ،قال :كث أصلي في
فلم أجبه ،ثم أتيته ،فقلته :يا
المجد ،فدعاني رسول الله

رمول الأه ،إني كنت أصالي ،فقال ت ألم يقل اض ت ؤ أسمبوأ دن

مللزسول إي ،دعآؤ تيا عما=ظلمه ثم قال لي ت لأعئمثك محورة هي
أعفلم الثور في القرآن قبل أن Jخرج من المسجد؟ نم أحد بيدي،
فلما أراد أن يخرج ئلغ ت ألم ثمل• لأعلمنك محورة هي أعفلم محورة
هي الئنع الثاني،
في القرآن؟ فال! ء؛ؤآ.لدنث ممع تث
والقرآن العظيم الذي أوتيته.
( - ١٨٠م) عن أبي بن كعب ،قال :قال لي رسول اف ه :يا

أبا  ،^١أتدرى أي آية من ^ ^١ ، ١٠٠ط ،أعظب؟ قلث^١ ;،
ورسوله أعلإ ،قال :يا أبا المنير ،أتدري أي آية من كتابح الئه معلثظ
أعنلإ؟ قلث :،ؤ'آثن لا إقه إلأ هو أوى آلثثم؟و•  .فضرب في صدري
وقال :لنهنلث ،العالم أبا المنير.
(ت4نك الحلب ،أي :ليكن العلم ْبآ لك).

 - ١٨٦رخ) عن أبي هريرة ،قال :وكلني رم ود اممه ه بحففل
زكاة رمقال ،فأتاني آمت ،محجحز يحثو من الهلعام فأحدته ،وقلخإ '•
لأزنننلث ،إلى رسول اطه .قال :إني محتاج ،وعلي عيال ،وبئ
حاجة سديدة ،يحلتخ ،عنه ،فأصح.تت ،،فقال الني س• يا أبا هريرة •

ما فعل أمحيرك الارحة؟ قلم ;،ا رسول افه' ،شكا حاجة وعيالا،
فرحمته فخليت ،سبيله ،قال :أما إنه قد كد؛لن ،وسيعود ،فعرفت ،أنه
سيعود ،لقول رسول افه

إنه م يعود ،ءنصدته ،فجاء يحثو من

الهلعام ،فأحدته ،فقال ت :،لأرهعنالث ،إلى رسول اطه  .قال :دعتي،
فإني محتاج ،وعلي عيال ،لا أعود ،فرحمته فخلي تإ س بيله،
فاص.حتا ،فقال رسول افه

 :يا أبا هريرة ،ما فعل أسيرك؟ قلمت:،

يا رسول الأه ،شكا حاجة شديدة وعيا لا فرحمته ،فخليهتا سبيله،

فمال ت أما إنه ئد كديلئ ،وسيعود ،فرصدته الثالثة ،فجاء يحنو من
وهدا آخر ثلايث ،مرات،
العلعام ،فقلتج  Iلأرءعنلث vإلى رسول اش

أذلث|ا تزعم لا تعود ،ي م تعود ،فقال ت دعني ،اعالماك كلمات
ينفعلث ،الله بها ،نلت ،ت ما ص؟ ئال! إذا أؤيث ،إلى فراثالث ،ياقزا آية
حتى تختم ١لأية ،فإنه لن
لا إكع إلأ هو ألم
الكرمي

يزال ءل1ان ،مى اف حافغل ،ولا

ثيهلا jحتى مسح ،فخلستح

مثيله ،فاصحنخ ،فقال لي رمود الله  .ما فعل أسيرك البارحة؟
ملث ،ت يا رم ود اف ،زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني اف بها ،فخاست

سيله ،قال :ما هي؟ قلت :،قال لي :إذا أتنك إلى فراشاك فاقرأ آية
الكرمي من أولها حتى تختم ا لأية جث' ب إثه طإلأ هو آلي
وقال لي ت لن يزال ءليلث ،من افه حاففل ،ولذ يمزبلث ،شيهلان ،حتى

تصح  -وكانوا أحرصن ميء على الخير  -فقال الّثي و '•.أما إثه قد
صدقلثه وهو كذوبج ،ئعلم مذ تخاطب ،منذ ثلايث ،يا أبا هريرة؟ قلث:،
لا،

قال:

ذاك شعلان.

( - ١٨٧م) عن ابن هماس ،ءالت بينما جريل ٤دقاؤئ قاعد عند

الّبي

مسمع ئفيفا من فوقه ،فرفع رأسه ،فقال :هذا باب من

ال ماء ئح اليوم ،لم يمح فثل إلا اليوم ،فنزل منه مللث ، ،فقال :هدا
مللت ،نزل إلى الأرض ،لم ينزل فهل إلا اليوم ،ف لم ،وقال :أبين

بنونين أونيتهما ،لم يويهما ني بللثج :فاتحه الكتاب ،وخواتيم سورة
البقرة ،لن تقرأ بحرف ه منهما إلا أعطته.
(التقيضر ت الصوت).

( ٠ ١٨٨م) عن أبي هريرة ،أن رسول الله  .هال! لا تجعلوا
بونكم ممار ،إن الهسطان لنهر همن الست الذي تقرأ همه سورة الهرة.

( - ١٨٩خ م) عن أبي مسعود ،أن المي.

من نرأ

با لأيتتن من آخر صورة البقرة فى ليلة كمتاه.
(سْ ،نل مماْ _ ،س مام اللل ونل محام س كل ّوء).

 ~ ١٩٠رم) عن ال نواص بن نمعان،

رسول اش

؛—ّ ijlمت

يقول ت بوئي بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا

يعملون يه ميمه صورة البقرة وآل عمران ،وصرب لهما رسول اش ه
ثلاثة أمثال ما نسينهن بعد ،قال! كأنهما عمامتان ،أو حللتان،
سوداوان بينهما ساق ،أو كأنهما جنيان من طير صواف ،حاجان
عن صاحبهما.
(حزقان ،بالحاء المهمالة والزاي; حماعتان ،والحزنة! القطعة من كل شيء .بينهما

نرق ،بكون الراء ،أي* نحياء ويور ،والسرق .ال مسآ ■

 . ١٩١زم) عن أيي أمامة الباهلي ،قال; سمعت ،رسول اف ه
يقول; اقرؤوا القرآن ،فانه يأتي يوم القيامة سميعا لأصحابه ،افرزوا
الرهراؤين; البقرة ،وسورة آل عمران ،فانهما تأتيان يوم القيامة كانهما
عمامتان ،أو كأنهما عيايثان ،أو كأنهما قرفان من طير صوافث،،
و،حا-حان عن صاحبهما ،اقرؤوا سورة البقرة ،فإن أحدها بركة ،وئركها

حنزة ،ولا تستطيعها الثلله .قال معاؤيه بن سلام! بلغني أن البهلله!
السحره I

 ١ ١٩٢رخ م) عن الجراء ،قال; كان رجل يفرأ سورة الكهف
ؤإلى جانبه حصان مربوحل بثعلنتن،

سحابة فجعلت ،تدنو وتدنو،

وجعل فرسه ينفر ،فلما أصبح أتى النبي ه فل.كر ذللئ ،له ،فقال;
تللثح ال كينه ثننلت ،بالقرآن (ولم لم) قال; اقرأ فلأن ،فإنها السكينة
تنزلت ،عنلء القرآن ،أو تنزلت ،لالقرآن.

جخإقءي؛يه

رآزآت)

(الئنلن ،بفتح الطاء ت الحبل .وقيل ألثلويل منه .ؤإنما شده يثهلنين لموته وندته،
والفرس والمر تْللق على الذكر والأش كما تطلق إنسان على الرحل والمرأة).

 - ١٩٣رم) ص ر الدرداء ،أن المي.قال:سدظغثر

آآيات من أول سورة الكهف ،عمم من الدجال ،قال شعبة! من آآحر
الكهف ،،وقال همام :من أول الكهف ،كما قال هشام.
 - ١٩٤رخ) عن نيد بن أسلم ،عن أبيه ،أل رسول الله
كال ي ير في بعض أسفاره ،وعمر بن الخهلاد_ح يسير معه ليلا ،فسأله

عمر عن شيء فلم يجبه ،ثم سأله فلم يجبه ،ثم ماله فلم يجبه ،فقال

عمر :ؤكلئلثح أملئط يا عمر (وفي رواية إ يكانثح أم عمر) يزرن،
رم ود اممه ه ثلاث ٌراُيج ،كل ذلك لا بجيبمج ،قات ،عمر• هنزئ
بعيري ،حتى كنت ،أمام الناس ،وحثست ،أل ينزل فئ قرآن ،فما نتسن،

أف ممعتج صارحا يفرح بي ،فقلت :،لقد خثيت ،أن يكون نزد في
قرآن ،فجشت ،رموز اف ه ف لممت ،عاليه ،فقال :لقد انزلت ،علئ
الليله سوره ،لهي أحب إلي مما هللعت ،عليه الشص ،ثم قرأ :ءؤإئا
ك ئئث ئتا.4
(ئكلتكه انك : ،فقدتك ،ولا يراد بها حقيقة الدياء ،كما قالها عمر ها هنا لف ه.
نزرت ت ألححت عليه فى السؤال .ما نشسثح ت ما لبثت).

( - ١٩٠خ م) عن عائشة ،أن النبي ه ؛عث ،رحلا على سرثة

وكان يقرأ لأصحابه في صالتهم ،فيختم ؛ _

هو آثه \ثتكيم فلما

رجعوا ذكروا ذللئ ،لرسول اممه ه فقال :ملوم :لأي شيء يصنع
ذللث،؟ فسألوه ،فقال :لأنها صفة الرحمن ،فانا أحث ،أن أقرأ بها،
أحبروه أن افه يحثه.
فقال رسول اممه

ج

ج1وخ|كده

( - ١٩٦م) عن أبي هريرة ،ثال؛ حرج إلنا رسرد الله .

أيرأ عاليكم ثالث الغرآن؟ فقرأ :ظ هن آس -أمحثد  ٠أس
آلمثتده حتى ختمها روقي رواية) قال .ت احندوا ،فإني ّاءنأ
علمكم ثلث القرآن ،محني نى حثي ،ثم خرج المبى .فقرأت
هو آللئ أحده ثم دخل ،فقال يعصنا لبعض! إني أرى هذا حبرأ
حاءه من ال ماء ،فذاك الذي أيحله ،ثم خرج و .فقال ت إني قالت

لكم :طمأ علمكم ثك القرآن ،ألأ إنها ئنون نلث القرآن.
 - ١٩٧رخ) عن أبي سعيد الخيري ،أن رحلا سمع رحلا
يقرأ ت وض هن آس أرثيه دنددها ،فلما أصبح حاء إلى النبي ه
فذكر ذللئح له ،وكا 0الرحل يتمالها ،فقال رموز اض

والذي

نفي بيده ،إنها لثنيي يلن ،القرآن (وفي رواية) قال؛ قال الني ه

لأصحابه؛ أيعجز أحدكم أن يقرأ ئلمثؤ القرآن في ليلة؟ فئى ذللثح
عليهم ،وقالوا  :أينا يعليق ذللث ،يا رسول اش؟ فقال :وش هن أس

أحد  ٠أس أشذكده ثللمح القرآن روقي أحرى) عن أبي سعيد
الخيري ،أخبرني أخي قتادة بن النعمان :أن رحلا قام في زمن
الحم . ،يفرأ من السحر:

هن أس أحثنده لا يزيد عليها ،فلما

أصحنا أتى الرج(؛ الني و .:وذكر نحوه.

 - ١٩٨رم) عن أبي الدرداء ،أن الني .قال :أبمجز أحدكم
أ 0يقرأ فى ليلة نلثح القرآن؟ قالوا  :وكيف يمرأ نلمث القرآن؟ قال:
جذ هو أس أحده تعدل ثلمثؤ القرآن روقي رواية) :أن الني فه
قال :إن اممه حزأ القرآن ثلاثة أجزاء ،فجعل ء هن أس أرثد؛
جزءأ من أحزاء القرآن.

ج;مح؛يي.
( . ١٩٩حم ن طب) (صحيح) عن عقبة ن عامر بن عاص

الجهني ،قال ت بيتا أنا أقود برمول اممه  .راحلته في عزوة إذ قال ت
يا عقبة ،ثل ،فاستمعت ،،ثم قال! يا عقبة قل ،فاستمعت ،،فمالها

الثالثة ،فقالت !،ما أقود؟ فقال! ؤءل هو آثه أرتده فقرأ حتى

ختمها ،نم قرأ ؤءز أعود منن' ،ألث1ق؛ا> وقرأيئ ،معه حتى ختمها ،ثم
قرأ ^ ،[٠أعود يتن آلئاّنه فقرأث ،معه ،حتى ختمها ،نم قال! ما
ثعوذ بمثالهن أحد لوفي رواية)؛ أن رسول الله  .قال له! يا ابن
عابر ،ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قل تؤ! بلى.

وه أعوذ يتث آقابزه هاتين

فقال و :.ه أئوذ يئن،
السورتن.

( . ٢ ٠ ٠م) عن عقبة ن عامر الجهني ،أن رسول اممه  .قال!

ألم ثز آياين ،أنزلت ،هذه الليله ،لم ير منلهن دْل ^؛ ،3آعوذ برت
أعود يتن ،آقايد،ه (وفي رواية) ق ال! ق ال لي
;•ُ

الخد-

وء

ر

رسول اممه  !.أنزل ،أو أنزل ت ،علي آيات ،لم ين مثلهن يهل!
المعوذتين.
.

.

.

ب1ب اثمراءات

( - ٢٠١خ م) عن ان عباس ،أو رسول الله ه قال! أقرأني
جبريل على حرف ،فراجنته فزادني ،فلم أزد أنتزيدْ ويزيدني ،حتمحا
انتهى إلى سبعة أحرف ،،قال ان مهاين ! ،بلغني أف تللث ،السبعه

الأحرف ت إنما هي في الأمر الذي يكون واحدأ ،لا يختلش في حادو
ولا حرام.
(قال ابن حجر في فتح الباري ت قال أبو شامة وقد اختلف الملف قيئ الأحرف
المبعة التي نزل بها القرآن هل هي مجموعة في المصحف الذي بأيدي الناس اليوم
أو ليس فيه إلا حرف واحد منها؟ والثاني ت هو المعتمد وند أحرج ابن أبي داود
سألت ابن عيينة عن اختلاف
في الماحق عن أبي الطاهر بن أبي المج
قراءة المدنيين والعراقيين هل هي الأحرف الميعة؟ قال ت لا ،ؤإنما الأحرف الميعة
مثل هلم وتعال وأقبل ،أي ذلك قالت احزاك .قال؛ وقال لي ابن وهب مثله،
وألحق أن الذي جمع في المصحف هو المتفق على إنزاله المقطؤع به المكتوب
بأمر النيئ ه وما عدا ذااكا من القراءات مما لا يوافق الرسم فهو مما كانت
القراءة جوزت به توسعة على الماس وتسهيلا ،فلما آل الحال إلى ما ول من

الاختلاف في زس عثمان وكئر بعضهم بحضا اختاروا الاقتصار على اللففل المأذون
في كتابته وتركوا الباقي ،وقال الغوي في شرح المنة ت المصحف الذي استقر عليه
الأمر هو آحر المرضان على رسول افه ه ،فأمر عثمان سحه في المصاحف

وجمع الناص عليه وأذهب ما سوى ذللثا قتلحا لمائة الخلاف ،فصار ما يخالف
خعل الصحف في حكم المنسوخ ،وسيأتي قريبا حديث أنس عند البخاري ت حتى
إذا سخوا الصحن فى المصاحف ،رد ءثما 0الصحن إلى حفصة ،وارنل إلى

كل أمحق ومم،حف مما سخوا ،وأمر بما سوى ذلك س القرآن ،في كل صحيفة أو
مصحف أن يحرك ،وقال أبو شامة ظن؛ قوم أن القراءات المسع الموجودة الأن
هي التي أييدت في الحدث وهو خلاف إجماع أهل اللم قاطبة ؤإنما يظن ذلك
بعض أْل الجهل)-

 . ٢٠٢رم) عن أثي بن كعب ،قال :كنت في المجد ،فيحل
رحل يصلي ،فقرأ قراءة \<و؛فو°ئه \  ،ثم يحل آخر ،فقرأ قراءة محوي
قراءة صاحبه ،فلما يصلنا الصلاة ،لحلنا جميعا على رمحول الله ه
_ :، lLإف هذا قرأ قراءة أنكرنها عاليه ،فل.حل آحن فقرأ سوى قراءة

صاحبه ،فأمن هما رسول اممه  .يمنآ ،هحس النبي ه محانهما،

فنمهل في نفي مى التأيزيب ،ولا إي كنغ في الجاهلية ،فلما
رأى ه ما قد عشنني ،صن ب في صاو<رى ،محفصث ،عنقا ،وكأنما

أنقلن إلى اف قك هزقا ،فقال لي :ا أئ ^ ٠٠١ ،إلئ :أو اقرأ

'ظ \ك

على حرفؤ ،يزذدت إليه :أف قول علي أمتي ،قرئ إلي الثانية :أن

امرأْ على حرفين ،فرذذت إليه؛ أل فول على أمتي ،فرد إلي الثالثة:
أن افراة على سبمة أحرف ،نلك بكو رذة زذذتكها ْنالة تنألمها،

فقالت :الأهم اغفن لأنتي ،اللهم اغفن لأنتي ،وأرف الثالثة ليوم
بزعن ،إلي الحلي كلهم حتى إبراهيم ( .1وفي رواية) قال :كاف
عند أمحاة بتي غفار ،فأتاه جبريل ء؛وؤي ،فقال :إ 0الأه
النبي

يامنك أف ئفزأ أمتك المران على حرف ،فقال :أسأل الله منافائه

ومنمزئئ ،ؤإف أمتي لا يطيى ذلك ،ثم أتاه الثانية ،فقال :إف الله
يامرك أف تقرأ أمتك القرآف على حرفين ،فقال :أسأل الله معافائه

ونئفرثه ،ؤإف أمتي لا ثهليق ذلاك> ،ثم حاء الخالة فقال :إن اممه يأمرك
أن تقرأ أئتلث ،القرآن على ثالثة أحرف ،فقال :أسأل الق ئنافائة

ونعغن؛ه ،ؤإف أمتي لا يهليى ذلك ،ثم حاءه الرابعة ،فقال :إن اممه
يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سعة أحرف ،قائما خرف ،قرؤوا عليه
فقد أصابوا.
(الأصاة; الغدير ،وجمعها أصى ،مثل حماة وحصى).
 - ٢٠٣رخ م) عن عمر بن ؛  ،،^ liajiJقال :سممت هنام بن

حكيم بن حزام يقرأ -ورة الفرقان ،فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة،
لم يمرينيها رسول اض ه فكدت أناوره في الصلاة ،يتربعئه حتى
ملم ،ئلببته بردائه ،نقنت :من أمحرأك هذأه ال ورة التي سمّعنك
نقزوها؟ قال :أننأن_يه ا رسول افه ه نئ الت>  :كد؛ثإ ،فإف

رسول اللي ه قد أقرأنيها على عر ما قرأن ،،فانمللفث ،به أقرذة إلى

فقلن : ،يا رسول اف ،إيى سممت هدا يفرأ سورة
رصول اض
أرسله ،اقرا يا هشام،
الفرقان على حروف لم تمرينيها ،فقال

فقرأ عليه القراءة التي يمعنه يفرأ ،فقال
الني

! هكذا أزلن ،ثم قال

اقرأ يا عْن ،فقرأت القراءة الش أقرأنى ،فقال و :0هكذا

أيرلئ ،،إو هذا القرآو أنري على نبعة أحرف ،هاقرووا ما يثن منه,
(لبنته؛ حمت عليه ثوبه الأي هو لابسه ،ونبضت عليه \جو'أأح نال ابن حجر؛
واستدل بقوله؛ فاقرؤوا ما ير منه ،على جواز القراءة بكل ما نبتح من القرآن

بالشروؤل المتقدمة وقل قرر ذللث ،أبو سامة في الوجيز تقريرآ بليغا وقال خلو استمال ت،
الأية الواحدة على قراءات مختلفة •ع وجود الشرمحل المذكور حازت القراءة بها
بشرْل أن لا يختل المعنى ولا يتغير الإعراب وذكر أبو شامة في الوجيز أن فتوى
وردت من الخجم لدمنق مالوا عن قارئ يقرأ عثرآ من القرآن فيخلهل القراءات
فأجاب ابن الحاجب وابن الملاح وعير واحد من أئمة ذللث ،الصر بالجواز
بالثروْل التي نكرuها كمن قرأ مثلا فتلقى آدم من ربه كلمات فلا قرأ لابن كثير

؛نص ،آدم ولأبي عمرو بنصح كلمات قال أبو شامة لا سلث ،في مغ مثا  ,هان,ا وما
عداه

فجان

 . ٢٠٤رحم د هق ض) (صحيح) عن م بن كعب ،قال:

قرأت آية ،وقرأ ابن م عود حلاقها ،فاست ،النبي ه _ : ، i_Iألم
تقرنني آية كذا وكذا؟ قال؛ بلى ،فقال ابن م عود :ألم تقرئيها كذا
وكذا؟ قال :بلى ،كلاكما نغض نيمل ،قين ;،ما كلأل أحسن ولا

أجمل ،فقرب صدري وقال :يا أبي بن كعب ،إني أقرئت القرآن
فقيل لي على حرف أو على حرفين؟ فقال المللث ،الذي معي على
حرفين ،فقلت ،على حرفين فقال على حرفين أو ثلاثة؟ فقال الملك،

الذي معي على ثلاثة ،فقلت ،على ثلاثة حنثي بلغ سبعة أحرف ،ليي
منها إلا ث اف ،كافه ،إن قلت : ،غفورآ رحيما ،أو قلت :،سميعا

عليما ،أو عليما سميعا فالله كذلك ،،ما لم تختم آية عذاب برحمة،
أو آية رحمة بعذاب.
(فال الإمام أبو جعفر الطحاوي في شرح مشكل الأنار؛ كانت ،ه ْد ال عة للناس في
هذه الحروف في عجزهم عن أحد القرآن على غيرها مما لا يقدرون عليه ،لما قد

جعغإ؛ييه

دهآآح>

له في هذا اياب  -أي من حديث حذيفة ،أن الض ه م جمريل
تقدم
ذة-الت إني أرملت ،إلى أمة مهم الشيخ الكسر ،والعجوز ،والغلام ،والخادم،
والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتابا تعل ،فقال ت إن القرآن أنزل على سبعة أحرف .
لكانوا على ذلك حتى كثر من يكب ،منهم ،وحتى •مادنط لغاتهم إلى لسان
رسول اف هت فقرووا بذلك ،عالي ثحئغل القرآو بألفاظه التي نزل بها ،فالم ي عهم
حينتذ أن يقرووْ بخلافها ،وبان بما ذكرنا أن نالك ،ال بحة الأحرف إنما كان ت ،نى
ونت ،حاصى لضرورة دعت ،إلى ذللئ ، ،نم ارتفعت تلك ،الضرورة ،فارتفع حكم هانْ
السعة الأحرف ،وعاد ما يقرأ به القرآن إلى حرف واحد .ومما يدل على ذلك ،ما

كان من أبى بكر وعمر من جمع القرآن وتابعهم عاليه عثمان والصحابة فاكان
إجماعا).

( — ٢٠٠خ) عن عبداف بن م عود ،أنه ممع رجلا يقرأ آية،
نمع رسول الله ه يقروها على خالآف_ ،ذلالئج ،قال ت فاحذت بنده،
فانثللمتا به إلى رسول اممه ه فذكرت ذلك ،له ،يعزيتؤ في وجهه
الكرامة وهال;  ،1^1فكلاكما محمس ،ولا ئحتلموا ،فان من كان

نلكم اختلفوا فهلمحوا.
 - ٢٠٦رخ م) عن جندب بن مداممه ،أن ال نص  Mنال:

ارووا القرآن ما اسلمث ،عليه  ،^J^iفإذا احتلمم فقوموا عنه.
(فوله! فقوموا عنه ،نال ان حجر • قال ماض بمحتمل أن يكون الهي حامحا بزمنه و.
ؤيحتمل أن يكون المعنى إذا احتلفتم في فهمه فاتركوا القراءة وتمكرا بالمحكم
الموحب ،للألفة وأعرضوا عن المتشابه المودي إلى القرفة ،ؤيحتمل أن المقصود
الاحتلأف في كفية الأداء كما في حديد ان م عود السابق انتهى ملخصا).

 - ٢٠٧رخ م) عن علقمة ،محال! كنا بحمص ،فقرأ ابن م عود

محورة يومفن ، ،فقال رجل؛ ما هكذا أنزلن ، ،فقال عبداممه! وافه لمد
فنائها على رسول الل . 4فقال! أح1نث ، ،فيا هو يكلمه ،إي وجذ

منه ريح الحمر ،فقال ت أثئزب الحمز ،ووكداءسا ؛الكتار»_إ؟ محصزبه

ج;وقؤ؛ييه

( - ٢٠٨خ) عن عمر بن الخطاب ،قال• أقرونا أبي ،وأنفانا
عليb ،نا ثدغ كيرا من لض 1تي ،وذلك أن أنا يقول :لا أذع شيئا
سمعنه من رسول الله  .وقد قال الله تعالى! ج ثسح يذ ءابغ أو

سناهاه روقي رواية) :وأتي يمول :أخدئه من في رمول الله  .قلا
أتركه لنيء.
(اللحن :الطريقة واللغة ،والمراد به هنا روايته وغراءته .نلناها  :ذرا،ه ابن كثير
دأبي عمرو ،من النبت ،وهي الناخر ،وقرأ حمص ونافع ت نليها ،من النيان).

 - ٢٠٩رخ) عن نبد بن ثابمن ،،ئال،؛ أرسل إلي أبو بكر ،مقتل
أفل اليمامة ،فإذا عمر جالز عنده ،فقال أبو بكر :إف عمن حاءني،

فقال :إف الفتل محي اسثحئ يوم اليمامة بئراء المران ،ؤإني أحنى أف
بمر المتل بالمرا■؛ في كل المواض ،فثدمؤ من القرآن كير ،ؤاني أرى
أذ تأمر بجمع القرآن ،قال :قلت ،لعمر :كيف أمحعز سلنا لم يفعله
رسول اف س نال عمر :هو والله حنر ،فلم يزد يراجعني في ذلك،
حتى ث رخ الله صد.رى لليي ث رح له صدر عمر ،ورأيت في ذللئ ،الذي

رأى عمر ،قال زيد :فقال لي أبو بكر :إئ-ك ،رجل ساب ،عاقل ال
ئتهملث ،،فد كنن ،تأكتث ،الوحي لرسول اممه محثتح الهران محاجمعه ،قال
زيد • قواللب لو كلنى نقل جبل من اتجال ما كان أيفل على مما أمرنى به

مل جمع القرآن ،قلتؤ :كيم ،معلأن نيئا لم يفعله رسول اممه

 ،فقال

أبو بكر؛ هو واغ حير ،فلم يزل أبو بكر يراجعني• وفي أحرى ت فلم يرل،
عمر يراجعني ،حص مرح الله صت-رى لليي سرح له صت• ر أبي نكر وعمر،

ذتتنثمتؤ المران أجمعه من  ^^١والعنت ،،واللخافج ،وصدور التجال،
حتى وجدت آحر سورة التوبة مع حزيمة  -أو أبي حزينة الأنصاري  -لم
.جآء^كم رسولأث__ .نن أشهكمه> خاتمة
أجدها مع أحد غيره
براءة ،قال :فكانت ،الصحفن ،عند أبي بكر ،حتى يزمحاه اممه ،ثم عند

عمر ،حتى ئزقاة اممه ،ثم عند حمصه بنت عمر روقي رواية) قال زيي بن

ثابت ت مميت آية من سورة الأحزاب حين سخت الصحما قد كث أسمع

ر م ود الله

يقرأ بها  ،فالتمنناها  ،يوجدناها مع حزيمه بن نابت

الأنصاري الذي جعل رسول الله  .شهادته سهادة رجلين وهي قوله•
ؤ؛ى ألفييث ر؛ْات صدمأ ما ثهدؤإ أس عث_هه ذألحفناها في سورتها من
المصحف .قال بعض الرواة فيه؛ اللخاف يعني الحزف.

 — ٢١ ٠رخ) عن أنس ،أ 0حديثة بن اليمان قدم على عثمان وكان
يغازي أهل الشام في محئح إزمينثه ،وأدرييجان مع أهل العراق ،يأينع
حديثه احتلاله؛ في القراءة ،فقال حديفه لعثمان! يا أمير المؤمنين،
أدرك هذه الأمة قبل أن يحتلموا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى،
فارسل عنمان إلى حممه! أ 0أرسلي إلينا بالصحم ،ينسخها في
المصاحف ،ثإ نردها إلنك ،فأرسلت بها إليه ،قامر رند ين ثابت
وعبدافه بن الزبير ،وسحي بن العاص ،وءبلاpحنن H؛ ،الحارين ،بن

هشام ،هنسخوها في المصامحب ،وئال عثمان

الئرسست إدا

اخثلمتم أنتم وزيد بى ثايت ،في شيء من المرآن ،فاكتوة؛4ان محريس،
فإنما نزل بلسانهم ،ممعلوا ،حتى إدا سخوا الصحفن ،في المصاحف ،رد

عثمان الصحفن ،إلى حفصه ،وأرسل إلى كل أمحق يمصخمج مما نثخوا،
وأمر بما سوى ذلك من القرآن ،في كل صحيفة أو مصحم ،أن يحن ق
(وفى رواية) قال ابن شهاب! احتلموا يومئذ فى (التا؛وتا فقال زيد!

(التابوه) وقال ابن الزبير وسعيد بن العاص (التابوت) قربع اختالقهم إلى

عثمال ،فقال! اكتثوه (التابوت) فائه بلسان قريش.
( - ٢١١خ) عن ابن الزبير ،قال! قلّت لعثمان!

يثدمئ

ويدروف أروثاه  -إلى قوله _! ءؤءين إ-خئاجه> قد ن حتها ا لأيه

الأولى ،ثم ينفخ في الصور ،ءؤقن*يى ش ف ،آلثثديت ،وش ي ألاض إلا

س ث اء اثده فلا أن اب بينهم عند ذللث ، ،ولا يتساءلون ،نم في النفحة
الأخرة وؤمحل بمفم■ عق بعض 'ومآءفي،ه وأم_ا نوله ت بزهة رتثا ما َقا
 ،ءؤولُ ةتحو 0آثآ حديثاه ،فإل اممه يغفر لأهل الاحادصى

ذنوبهم ،فيقود المشركون ت تعالوا نقود ت ما كنا مشركين ،فيختم الله
على أفواههم ،فثنْلى حوارحهلم بأعمالهم ،فعند ذلك عرف أل الله ال

يكتم حديئا ،وعنده ءاؤ3يما يود آفين ًتكدعأ لو َكامأ ثسدىيم وحالق

الأرص في يومين ،تإ استوي إلى السماء ،ق واهن بع سموات في
يومين آخرين ،ثم لحى الأرض ،أي :سهلها ،وأحرج منها الماء
والمرعى ،وخلق مها الحال والأشجار ،والأكام وما بينهما في يومين
آخرين ،فدلك قوله ت

وقوله• ^٤٠ -؛ ،ألأيض ؤ ،نوم؟نه فحلقت

الأرص وما فيها من نى؛ فى أربعة أيام ،وحلمت الئموات في يؤمن،
ونوله :ؤوً=قاى اس عمئ نجِثاه ممى نف ه ذلك ،أي :لم يزد،
ولا يزاد كذلك ،ؤإن الله لم يرد شينا إلا أصاب به الذي أراد ،فاد
يختلث عليك القرآل ،قاف كاد من عند ادل.4
وجمع الجمع آكام ،مثل
(الاكام؛ جمع أكنة ،وهى الراية المرتفعة جمعها
بقرة وبقر وأبقار .كا0ت تفيد المضي والدوام ،قال النحاة :كان لنبوت حبرها
ماضيا دائما أو منفعلعا ،قال اممه تعالى^٥١^ :؛ َكتا 0لإلم من َين ي ألثهو
نماه).

( - ٢١٤خ م) عن أبي ب أن المي .قال :قيل لمي

إسرائ_يل :ؤادحلوا آثاتبم .شجتدا َوئوأ جئ' شر نغن ظذمحإه

فبدلوا ،فدخلوا الباب ،يزحفول على أنتناههم ،وقالوا • حبة في نعرة
(وللبخاري) وقالوا  :حظه ،حثه في ثنن؛.
(نجدأ :منحنين كهيثة من يريد السجود؛ خضوعأ فه وشكرأ له .تولوا جهلة ،أي:

مألتنا حثلة ،وهي أن ئحهل عنا حطايانا .أمتاههم :جمع است ،وهي الدب).

تنثتح

قعققحه

( - ٢١٠خ) عن البراء بن عازب ،قال! لما فدم رسول افه .
المدينه صلى نحو سّتا القدس ستة عشر أو محبعه عر سهرا ،وكان
يحب أن يوجه إلى الكعبة ،فانزل الله تعالى! جش رى ثقنب ؤحهك ؤ،

الشمآء هلئوكنائ ،تلا ر<ثعه فتوجه نحو الكعبة ،وفال النمهاء -
وهم المهود  !-ونا زكي ش قي؛ آؤ عاو\ ئثهأ ض قِ آلتنرق
ؤألمنرب ،؛يدتم ،من نثآء إق صمط تسثذيءِه (وفى رواية)! أنه مان ،على

القبذت  -قبل أف تحول  -رجاد ويتلوا فلم ندر ما نقول فيهم؟
فانزل اللئ ٌ• ؤننا

أثث شخ إثقلإ.4

( - ٢١٦خ) عن أبي ،بد ،أن النبي ه قالا بجي ء نوح
وامته ،فيقول الله! هل نلعتا؟ فيقود! نحم ،أي رب ،فيقول لأمته!

هل بلعكم؟ فيقولوف • لا ،ما جاءنا من نبي ،فيقول لنوح! من يشهد
للن،؟ فيقول! محمد وامته ،فنثهد أيه قد نلإ ،وهو قوله جز ذكن!،
ؤؤد'س ،كنتم' محه ومهل-ا نثظومأ تمدآئ عل آلثابم،ه•
 ٢١٧ء (خ م) عن عاصم بن سليمان ،قال! هلن ،لأنس! أكنتم

تكرهون الئنئ بين الصفا والمروة؟ فقال! نعم؛ لأنها كانت ،من
شعائر الجاهلية ،حتى أنزل اف تعالى! قبآ الثما وآلمنوْ ين معآر آم

ئس حج آلمثؤ أو اعنعر يلأ طح؛ عثه آن بملودى بهعاه (وفى
رواية)؛ كنا نرى ذللث ،من أمر الجاهالية ،فلما جاء الامايم ،أمكنا
عنهما ،فأنزل اش هث ،وذكر الأية (وفي أحرى) قال! كانت ،الأنصار
كرهون أن يثلوئوا بين الصفا والمروة ،حتى نزلن !،ؤ\ 0آلثما والمنوه
ين ثعزر إلإه
( - ٢١٨خ م) عن عروة بن الزبير ،قال! م ألتؤ عائشة فقالت،

لها ؛ أرألم ،قول اش تعالى • ءؤ.إة آلثما والتنوه ي<!ا ثعآر آم ثنى حج

أليث أو آغثعر ئلأ  ٤^٥٢عئه آن بملوك بهعاه فوالله  Loعلى أحد

جناح أن لا يثلوف بالصما والننو ،0قالت! يئما هك يا ابن أحش،

إن تدم لو كانت عر  Uأزلتفا  :كانت لا حناخ عاله أن لا ، i^L
بهما ،ولكنها أنزلت ،في الأنصار ،كانوا قبل أن يلموا يهلول لمناه
الهناغية ،التي كانوا يعبدونها عند المنلل ،وكان من أه-ر؛ لها يتحرج
أف يئلوف بالصفا والمنوة ،فلما أسلموا سألوا الني هؤ عن ذلك،

فقالوا ت يا رسول ،اممه ،إثا كنا نتحئج أن نهلوفث ،بين الصفا والمروة؟
يأنزل ،ال له قك • ؤءة الثما وآلموْ ؛ ،/ثعآر ١؛^^> الأية ،ق التا
الهلواف بينهما ،فليس لأحد أن يترك
عائثة ت وقد ٌس رسول النه
الطواف بينهما .قال الزهري; فاحبرت أبا بكر بن عبدالرحمن ،فقال;

ما كنت ،سمعته ،ولقد
إ 0هدا العلم (وفي رواية! إن هذا
سمعت رجالأ من أهل العالم يذكرون أف الماس  -إلا ْبن ذكررن vعاثشه
ممن كان يهل لمناة  .كانوا يهلوفون كلهم بالصفا والمروة ،فلما

ذكر افه الهلوات ،؛الست ،،ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن ،قالوا !
يا رسول اطه ،كنا نئلوف بالصفا والمروة ،ؤإن اطه أنزل الهلواف

بالييت ، ،ولم يذكر الصفا ،فهل علينا من حمج أن نهلوف بالمهما

والمروة؟ فانزل الله نعالك •،ؤ1ة ألثما وآلمريْ ثن ،عر أف ه الآية،
قال أبو بكر! فاسنع هذه الأية نزلت ،في الفريقين كليهما ،في الذ.ين
كانوا يتءمحون أن يهلوفوا فى الجاهلية بين الصفا والمروة ،والذين

كانوا يعلوقو 0ثم تحئجوا أن يثلوئوا يهما في الإسلام ،من أحل
أن اطه تعار أمر بالطواف ؛البيت ، ،ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذللث،
يعد ما ذكر العلواف باليت (وفي رواية)! أ 0الأنصار كانوا  -قبل أن

ينلموا — هم وغثان يهلو 0لمناة ،يثحرجوا أن يئلوفوا بين الصفا
والمروة ،وكان ذللئف سنة في آبائهم ،من أحرم لمناة لم يثلفن ،بين

الصفا والمروة ،ؤإنهم مالوا النبي  .عن ذلك حين أسلموا،
فانزل اف تعالى في ذللث '■ ،ؤ](؛ آلصثا وآلثنوْ ثن ثعآر أف  ٠٤وذكر إلى
آخر الأية.

(يهلون لمثا ٥ت ١لإهالآن• رغ الموت يالتلبية ،ومناة! صنم كانت لهذيل وحزاعه،

ين مكة والمدينة .الئثئل ت موضع ين مكة والمدينة ،حدو قديد),
( ~ ٢١٩خ) عن مجاهد ،محال؛ ممعتؤ ان عباس يقول ت كان فى

بني إسرائيل القصاص ،ولم تكن فيهم الدته ،فقال اش  -ه  -لهذه

محآ

:^١

ؤ آقئ آقئ إو ن\ص أتي

ألأنة

شن عن لم< ين آحه ش« ءا,تإع ألممؤن ،ؤأدآء إقه ُانثسه فالعفو أن
يقبل الرحل الدية فى العمد ،وو3ابماع أتمون ،ؤأدآء إثو ُاغتسه أن
طلن ،هدا ومعروف_ ، ،ويودي هدا ُإحان ءؤد*إك ،نحمم ،من رهنا ورن»هه

مما كثب على من كان قبلكم ^ ،٥٠٢سو .ك! ،بمد د'لأئ،ه قتل بعد قبول الدية.
 - ٢٢٠رلك ،شف ،هق) رصحدحا عن عروة ،أن عائثه ايتمنت،
حفصه بنث عدالرحنن ن أبي بكر الصديق ،حين ذحلت ،في الدم من

الحمضة الثالثة ،قال ان سهاب ،ت فبلغني ذلك ،،فدكرثه لعمرة ينتج
عبدالرحمن ،فقالت :،صدق عروه ،وفد جادلها فى ذلك ناس،

وقالوا  :إن اف تعالى يقول في كتابه:

روءه فبالغ عائثة،

فقالت :،صدقتم ،أتدرون ما الأقراء؟ هى الأؤلهار .فال ان شهاب;
سمعت ،أبا بكر ن عبدالرحمن يقول :ما أدركت ،أحدأ س فقهائنا إلا
وهو يقول ما قالتؤ عائثة.

(انتملت ،عانته حفحه ،أي نقلتها ،وسيأتي في حديث أم ذ،رع ٠ولا صمين منتقل،
أتم ،يفل)•

 - ٢٢١رخ) عن عبئد ن عمنر ،نال :قال عمن ن الخءلاب

يو_ما لأصحاب الّم،

فتم درو 0هده الأية نزلنن ،جآ<ود آحدحفم آن

ج;وقء؛يإيه
يولوا ت نطز).
ظك َلن جئاه قالوا ! اض أعلم فغضب عمن؛
أو لا نعلم ،فقال ابن هماست في نفي منها شيء يا أمير المومنتن،
قال عنن • يا ابن أجي ،ثمل ولا ثحفر نشك ،قال ابن عئاس!
صربث ،مثلا لعمل ،قال عمر ،أي عمل؟ قال ابن عباس ،لعمل ،قال

عمر• لرجل غي ينمل بطاعة الله ،ثم بمثا اممه هل له الئيطال لعمل

بالنناصي حش أعرق أعناله.
( - ٢٢٢م) عن أبي هريرة ،قال ت لما نزلت عر رسول الله و'-.

ءؤ,ق ما ؤ آلثمو؛ت وما ق آلآرُفي وإن يبدوأ ما ؤآ أنمهكم أو تخموء
يحاسبكم يد

الأية ،اشتد ذللئ ،على أصحاب رسول افه

فأتوا

رسول اممه ه ثم بركوا على الركبؤ ،فقالوا ! أي رمول افه ،كلفنا من

الأعمال ما نطيق ،الصلاة والصيام ،والجهاد ،والصدقة ،وقد أنزك
عليك هذه ا لأية ،ولا نْليمها ،قال رسول اطه

! أتريدون أن تقولوا

كما قال أهل الكتابين من قبلكم! سمحنا وعمينا؟ بل قولوا ! سمحنا
وأطعنا غفرانلث ،ربنا ؤإليلث ،المصير ،قالوا ! سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا

ؤإليلث ،المصير ،فلما اقنرأها القوم ،وذلت ،بها أل نتهم أنزل افه في
إثرها ؛ ؤءاس آليئوث يثآ أيزث إنه ين رنهء دآهمئدف ؤ هس ام
دملرمحي' ُنجوء ورسله؛• لأ مريخ .جك أحد نن رملي ،وقالوأ سيننا ؤأطننا
ءفراواس رثا وإثك آل»صاره فلما فعلوا ذللن ! ،ن خها اطه تعالى،
فأنزل اطه هق! <؛ؤلأ هف آس متا للأ وسعهثا ثها ما كسيت ،وعنيا ما

أكتبت

ي دؤا-خاوثا إن م_؛نا أو -آ حثاأه قال! نعم

ثنبل ى إنثا تا

ولا

< ^١ ،من ملماه قال! ن عم ^؛؛١

ولا تع!ن،لنا ،ا لا صنامع ثنا يهءه ق آل! نعم جتنث ^ ١وآغنز يا وآزح٠نا
أنت موكنا ظذممميا عز آلموو آلبمقذلإثه قال! نعم.
( - ٢٢٣م) ص ابن هماس ،قال :لما نزك هذْ الأية< :نإن

ننروأ ما ؤآ أمسأكم أو تخفوء يحاستكئر يب ةئُه> يحل يلونهم منها
شيء لم ندحز يلونهم من شيء ،فقال النبي ه :قولوا  :سمعنا
وأطعنا وسلمتا ،نال؛ فالقي اف الإيما 0في يلويهم ،فانزل اش هث؛
ولا يكتف آثه ثمنا إلأ ومعها لها ما َةسيئ ،وعثءا م ١أكسبم ،£وقا ال

تؤا-ءذنا إن م-انا أو .أ ءكاأ؟ه دالث ئد فعلل ورننا ولا ثنمز ءلسنا
إصئا 'قا كظثه .عز

عن ئلناه نال :قد فعلت :،ووآغغز U

وآنثنأ أنك تزلن_ناه قال :قد _.،J1
( - ٢٢٤خ) عن مروال الأصفر ،عس رحل من أصحاب
رمحول اض  .وهو ابن عمر ،قال :ووإن ثدوأ ما ؤآ أئهقم أو

ثنموث يثاسة؛ئأ يم اثآ ييمفث لثن بثاء ذعأث ؛ن يثآأ نآثت عق
طي _ /ئدؤ 4إنها قد سختا (وض رواية) :نسختها الأية التي
بعدها.

 - ٢٢٠رخ) عن ابن عمن ،أنه محمع رسول اف م إذا رفع
رأسه من الركوع في الركعة الأحرة من الغجر يقول :اللهم العن
فالأنا ،وفلانا وفلانا ،يعد ما يقول :سمع اممه لمن حمده ،ربنا وللث،

آلحمد ،فانزل اض عليه :ولمس لاك يى آلأعر شء أد شوب ءث؛م أو
بمدنهم ح هثو1ه (وفي رواية معلقة) :قال :وعن حنغللة بن أبي
يدعو على صنوال بن أمية،
سفيان عن محالم ،قال! كان الني
وسهل بن عمرو ،والحاريث ،بن هشام ،فنزلت : ،ولمل لاك من آ'لأم
 - ٢٢٦رخ م) عن أش محعيد ،أل رحالا من المنافقين على

عهد رمحول النه ه كانوا إذا حرغ رسول اش  .إلى الغزو ئخلموا
عنه ،وفرحوا بمقعدهم حلاي رسول اممه

فإذا مدم رسولط الله

^^^٥اعتذروا إليه ،وحلفوا له ،وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا ،فنزلمى!
و عسأل الخن بميوو يتآ لوأ ونحنوف أن نحندوأ تما لإ يمعواه الأية.
( - ٢٢٧خ م) عن حمئد ن عدالرحنن بن عوف ،أل ْزوان
قال لوابه :اذهب يا راثع إلى ابن عاس ،فقل :لئن كان م امرئ

منا لرخ بما أتى ،وأحب أن يحمد يما لم يفعل معذبا لنعدن
أ-يمعون ،فقاد ابن عباس :ما لكم ولهذه إنما دعا النبي ه يهود
ف ألهم عن نيء ،فكتموه إياه ،وأحنروه بغيره ،فاروه أف ند
انتحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما م الهم ،وفرحوا بما أتوا من

كتمانهم ،ثم قرأ ان عباس:

 -ح تى قوله -

أحد أس مشى اَؤتي رم؛ الكتب ه

^ ١أوأ ونحبوف أن قيتووأ تما م سلواه.

عن عائشة ،قالت :،إن رحلا كائث ،له يتيمه
 . ٢٢٨زخ
فكحها ،وكان له عدق نحل ،فكانت شريكته فيه وفي ماله ،فكان
يمسكها عليه ،ولم نكى لها س نمه شيء ،فنزلت ،فيه< :ؤوإن خفم

(وفي رواية) :أف ءنوة الها عن قوله تعالى:
ألا ميظوأ 4
ما نظت
 إلى قوله -حمم أي ئثسظوأ ؤ أدس
قالت : ،يا ابى أحتي ،هذ.ه اليتيمة تكون في حجر وليها،
فيرعب ،فى حمالها ومالها ؤيريد أن ينتقص صل.ادها ،فنهوا عن

نكاحهن ،إلا أن يمسطوا لهن في إكمال الصداق ،وأمروا بنكاح من
يعد ذللث،،
سواهن ،قالت ،عائشة :فانتفتى الناس رسول اممه
أف
ف انزل ا فه تعالى :ءؤود1نئتوائ ،ة ألنا,؛ ه  -إلى -

فين اطه لهم أف اليتيمة إذا كان ت ،ذاث ،حمال ومال رغبوا

في نكاحها ،ولم يلحموها بثنتها في إكمال الصداق ،ؤإذا كانت،
مرغوبا عنها فى قلة المال والجمال ،تركوها ،والتمسوا غيرها من

المساء ،قالت! فكما يتركونها حين يرغبول عنها ،ليس لهم أن
ينكحوها إذا رغثوا فيها إلا أن يقسثلوا لها ،ؤيغئلوها حئها الأوفى

من الصداق (وفي رواية) تحوم ،وفيه قالت :ب-ا ابن أحيي ،هي
اليتيمة تكون في حجر وليها ،تشاركه في ماله ،فيعجبه مالها

وحمالها ،ؤيريد أن يتزوجها بغير أن يمثل في صداقها ،فيعطيها
ينهوا عن نكاحهن ،إلا أن محقوا لهى،
مثل ما محليها
ؤيبلغوا بهن أعلى منتهس من الصداق .وفيه Iفاك عائشة ،والدي

ذكر اللة أنة <تل صم  4الكشه> الأية الأولى! ،لتي قال
 Liلن!،
خفم أي مسظؤأ ؤ ألس ةكم>إ ما
فيه_ا!
أن تكمهنه; رغبة
وقول الله ه في الأية الأخرة:

أحدهم عن يتيمته التي في حجره حين تكون قليلة المال ،فنهوا أل
ينكحوا ما رغبوا فى مالها وجمالها من يتامى الم اء ،إلا بالمهل،

من أحل رغتهم عنهن ،إذا كن قليلات ،المال والجمال (وفي أحرى
عنها) في قوله ت ءؤوب-تمحدق ق الباء ئل أثل يفًطم ذتؤس"*ه إلى
آخر الأية .قال ت هي اليتيمة تكون في حجر الرجل ،قد شركته في
ماله ،فيرغب عنها أن يتزوجها ،ويكرْ أن يزوجها غره ،فيحل
عليه في ماله ،بحينها ،فنهاهم الله عن ذللئ.،
(الندق ،بالفح ت الخلة ،وبالكسر ت العرحون بما فيه من الثمايخ ،وحْع على عذاق.

لم يم لها من نفيه شيء؛ لم يعاملها معاملة الأزواج ،ولم يمتعها يف ه زوجا•،

( - ٢٢٩خ) عن ابن عب اس ١^^ ،ذؤ' لا قيأدن ف سيل ،آم

والسماإإثه>  -؛لى قوله! -

أنلهاه  Liل كنت ،أنا وأمي من

الم تخنفيى من الرجال والم اء (وفي رواية) ؛ نالا ابن شاس؛ ؤءلأ

قحتيؤتأ ثث ١^٢؛ ،ؤأؤاء وأبلدزه فمال! كست ،أن ا وأمي ممن
غدر الله ،أنا من الولدان ،وأمي من الماء.

(٦٣٥
( - ٢٣٠خ م) عن سعيد بن حسر ،قال :قلت لأبن عباس:

ألمن قثو مزما سنأ من :زنة؟ قال :لا ،ففلزئ علمه هدْ الأية

ال ني في الفرق ان< :؛ؤوآئتي لا بنشك ح آش إلنها ءآحئ وو مثؤن
القس أنير حزم آممه إلا ُالصه إلى آخر الأية ،قال :هدم آية مكية،
نسختها آية مدنية ؤوس يمنل مويث ا متعني ١فحزاؤُْ جهنمه

ردءيا رواية) قال :احتلمؤ أهل الكوفة في فتل المؤمن ،فرحلت ،فيه
إلى ابن عثاس ،فقال :نزلمتنا في آخر ما نزل ،ولم ين خها شيء
روقي أحرى) قال ابن عباس :نزلت ،هذه الأية بمكة:

ال

بيميك ثع أش إلنها ءاحره إلى قوله :رؤتهتا،ه فقال المشركون :وما
يغني عنا الإسلام وقد عدلنا بالله ،وقد قتلما النص المي حزم اش،
وأتينا الفواحش ،فأنزل الله هقت ءؤللأ س ثاب وءانيى نعمد عتثماك

صيقاه إلى آخر الأية ،فأما من يحل في الإمادم وعمله ،ثم فتل،

فلا توبة له روقي أخرى)؛ أمرني عجدالرحنن بن أبزى أن أسال ائن
عباس عن هاتين الابثتن؛ ووثن بمثل مويننا ممنيا دج_زآؤه,

جهثمِه قنالمه قفاي :لم ين خها فيء ،وعن هده الأنة :ووآك؛را ال

بذشمك ج آثه إلنه-ا ءاحر ولا بمثمحث آفنس أو حنم ق إلأ ألص ه
فاد؛ نزلم ،في أهل الشرك روأخرج أبو داود عن أبي مجلز) :في
قوله تعالى :ووثن بمقل ،مويث ا متمندا ذج-زآؤْ< جهنم ه قال:
هي جزاؤْ ،فان ثاء الله أن يتجاور عن حزانه فعل.
رثال ،ايووى في ثرح صحتح م لم؛ هذا هو المشهور عن ابن هماس ،وروى عنه

أن له توبة ،والرواية الثانية هي مذهب ،حمتع أهل السنة الصحابة والتابعين وس
بعدهم ،وما روي عن بعفر ال لف ،مما يخالف هذا محمول عالي التغليفل

والتحذير ،وليس في الأية تصريح بأنه يخلد في النار ،إنما فيها جزاؤه ولا يلزم منه
أن يجازى ،انتهى كلام النووي ،وهذا المروي عن ابن عباس ه وهو حبر الأمة
وترحمان القرآن مثل ما روي عنه في حل الحمر الأهلية ،وجواز نكاح التعة،

جيء؛ييه

(؛ )٦٣٨

وجواز كنف المرأة وجهها ،وجواز الربا في الصرف ،وتحلل الحاج بعد طواف
القدوم ،دليل على أن لا أحد تؤخذ كل أقواله إلا رسول اف  ،.وأما غيره
فأقوالهم معروصة على سنته ،فما وافقها قبل وما خالفها ترك).

لص ،آلق

 - ٢٣١رخ م) عن ابن شاس ،ج

آكلتم لست ،مويناه فال ت كان رحل فى غنيمة له فلحقه الم لمون،

فقال :الئادم عليكم ،فقتلوه وأحيوا عنيمته ،فانزل اف في ذللث ،إلى
قوله:

عرمى أل<ثوآ آلت.بثاه تللئ ،ال٠نيمة ،قال :قرأ ابن

عباس :الئادم ،قال البخاري :النلم

والثلأم واحد.

 . ٢٣٢رخ) عن ابن عب اس ،قال :ف تنوى  ^'١ئ
أإمح؛ث 4ص ندر ،والخارجون إلى بدر•

 - ٢٣٣رخ) عن ابن عب اس< :اؤإن كاف

آذ ،/نن تملر أو

كنتم ميبمؤئآه قال :عثدالرحمن بن عوف ف ،وكان جريحا.
 - ٢٣٤رخ م) عن طارق بن ش ه اب،

جاء رجل من

اليهود إلى عمر بن الخطاب ،فقال! يا أمير المؤمنين ،آية في كتابكم
تقرؤونها ،لو علينا — معشر اليهود — نزل£ا ،لأنحينا ذلك اليوم عيدآ،
لم ؛ ^0وآهثث عوئم يممق ورضبت،
قال :أي آية؟ قال:

لم آلإنلم دّ,أه> ،فال عمر :قد عرفنا ذلك اليوم ،والمكاو الذي
نزلت ،فيه على الني ه وهو قائم بعرفة يوم جمعة.

( . ٢٣٥خ م) عن أنس ،قال :كنتّ ،اقئ القوم في منزل أبي

ءللحة ،فكان حمرهم يومئد الفصيح ،قامر رسول الله مناديا ينادي:
ألا إن الخمر ف -حرمتح ،قال :يجرئن ،في كل سكلث ،المدينة .فمال
لي أبو طلحة • احرج فأهرقه.ا ،فخرجت ،فآهرهتها ،فقال بعض القوم:

؛ ١٣١

فد يبو ثوم وهى في بطونهم ،فانزل اغ ه ؤلمس عئ
وعملوأ ألمتيحب جنيح ث أسواه.
(سالي الحا.يث بطوله في كتاب الأتربة .الءض؛حت شراب يتخذ من بنر مفضوخ،
أي مشدوخ ،والأية جاءت بعد آيات تحريم الخمر ن1ل تعالى! <ؤيملر) أهون ٣١٠؛! إثا
عد أل؛ق «امدأ رئبمزأ ألقلنب يثاح؟بم وسأتى فى
'اثر د'دب؛ر 4إلى نوله ■'
كتاب الجهاد حديث جابر أن الخمر حرمت بعد احد).

 - ٢٣٦زخ ،؛ا عن أنس ،قال! حطب رم ود اف  .حثلبة ما

ممعنح مثلها محظ ،فقال؛ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ،ولنكنم
^ ،١نعش أصحاب رسول اض ه وجوههم ،ولهم حنين ،فقال
رجل• من أبي؟ قال؛ فادو ،فنزلت هده الأية< :ؤلأ ثقلزأ ص أسآآ
انممتلإذثؤلإ4ا
(الخنين ،بالخاء المعجمة صوت يخرج من الأنف ،وهي رواية الأكثر ،وروى
بالحاء المهملة وهو صوت Jخ٠ج من الفم).

( - ٢٣٧خ م) عن أبي هريرة ،أن المي) ه قال ت رأث عمرو

ابى عامر بن لمحي الخزاعي ،نجث نمه في النار ،وكان أود من
ننج ،المواب ،روقي رواية) ت رأبش عمرو بذ لحي بن فمعه بن
حند.ف ،أبا بني كعب هؤلاء ،يجر يمنه فى النار .قال سعيد بن

المننس،؛ البحيرة؛ التي يمنع درها للهلواغيت ،،فلا تحلبها أحد من
الماس ،والسائبة؛ كانوا ينسبونها لألهتهم ،لا يحمل عليها شيء،

والوصلة •' الماقه الكر نني في ،أول بتاج الإبل باش ،ثم نفي بعد
بانثى ،وكانوا يسيئونها لطواغيتهم إن وصلتف إحداهما بالأحرى ليس

ينهما ذكر ،والحام؛ فحل الإبل نضرب الصران ،المعدود ،فإذا قصي

صرابه ،ودعوه للهلواغيت ،،وأعموه س الحمل ،فلم يحمل عليه شيء،
وسموه الحامئ.

رهمنرو بن لمحي ت أحد رؤساء حزاعة الذين ولوا البنت بعد • ، ٥٢^٢٣وهو أول من
بدل دين إبرامم ننصب الأصنام وثرع لهم هدم الثراتع في اي انبة والبحيرة
والوصلة والحامي .المصب بغم مسكون ت واحد الأنماي— ،وهي الأمعاء ،كئمل
وأسال .الساسة ،والسراثب ،من تسييب الJواب ،وهو إرسالها ندمت ،وتجيء كيفج

ثاءين •،كان الر.جل إذا نذر لمرء مريض ،أو قدوم غاب أو غير ذلك ،نال ناثتي
مانية ،فلا تمنع من ماء ولا مرعى ،ولا تحاب ،،ولا تركب ،؛ يفعلون ذللت ،تقربا
للطواغيت.)،

( - ٢٣٨م) عن سد بن أمح ،وقاص ،قال• كنا مع امحن و.
ّيثه نفر ،فقال الْشرضن للّكا  I.اظند هولا؛ لا نجترون عالينا،

قال ت وكنث أنا وابن م عود ورجل من هديل وبلاد ورجلان  -لغ
ما شاء اممه أن يقع ،فحديثح
أسميهما  -فوقع في نفس رسول اش
نفسه ،فأنزل الاه هك • ^^ ٠ظر؛م آؤ؛ن يدعوة لبهم العدوؤ ؤآلسي
دجمث'•4
( - ٢٣٩خ) عن جابر ،قال! لما نزلت ،هذه ا لأية ت

هو

أعوذ
 Liل رمول الله
الثائر عق آن يبمث ٤؛؛^،؛ عدابا نن
ئل :أعوذ بوجهالاح ،قال٠ :
بوجهلئج ،قال ^١^ :من محت،
شكم سعا و،ذتي تتمك أس بؤ ه نال رسول الله  :هذا أهون ،أو
هذا اسمر •

مالن ،ربي ثلاثا،
(سيأتي في أسراٍل الماعة من حديث ،سعد نول النبي
،
نأمطاني شن ،ومنعني واحدة ،صالت ،ربي أن لا يهللث ،أمتي بالثنة،
وسألته أن لا يهلك أمتي بالغنق ،ذأءaلانيها ،وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم
شكأ تيماه أتم •،يجعلكم فرقا
ممثعنيها ،نال ١لطيبي • هو من قوله تعالى•
مختلفين على أهواء ثض كل قرفة تابعة لإمام ،ؤينثب ،القتال بينكم ،ؤيذيق يعضكم
بأس بقس•،

 - ٢٤٠رخ م) عن ابن م عود ،قال :لما نزلت ،هل .ه ا لأيه:

وقا ءامنوأ وؤ شوا إيمننهر بفاّاليه ثى ذل لث ،على أصحاب،

النيئ س وقالوا  Iأينا لم يظلم شنه؟ (وفي رواية! أينا لا يظلم نمنه)

فقال

ليس ذاك ،ؤإيما هو الشرف ،ألم قمعوا ما قال لقمان

لابنه وهو يعظه :ج  iمحك ائ إى ^ للأن

(وفي

رواية)• ليس كما نظنورا ،إنما هو كما قال لقمان لأبنه :ويبى ال

محك اممو إى يجتئ لئلاثِ عظسث؟بم (وفي أحرى) :ألم سمعوا قول

 ^١المالح :ه لا محك إة إى ألئزف لثلث
( - ٢٤١خ) عن ابن عباس ،قال :إذا

'ء أن نئلإ جهل

العرب ،قافزا ما فوق الثلاثين ومئة من سورة الأنعام :ء؛ؤهد محير

الذ;ن ئثأوأ اوكل٥؛! سمهثا

ءنِ وحثزموأ ما ررهمهثِ أثث أفرآ؛ عق أثث

قد صثلوأ وما حقازأ مهتدمك<"ه •

 ٢٤٢ء رم) عن أبي هريرة ،أف رسول اللي .قال ،L^ :إذا
حرحس لا يتمع نف ا إيمانها لم تكن امنت من قل أو كننث ،في
إيمانها حيرأ :محللؤع الشنس من مغربها ،والدجال ،ودابه الأرض.
 ٠ ٢٤٣رم^ عن ابن عباس ،قال :كانت المرأة تثلوذ بالبيت
وهى عزيانه ،فثمود :من يعينني تئلزافا؟ جعله على زجها ،وتمول:

اليوم يبدو بعضه أو كله . . .وما بدا منه قلا اجله• فنزلت هن"ْ الأية:
ؤ.فذوأ زيثء عذؤا متميه.
(التطراف ،بكسر التاء :ثوب تجعله المرأة على فرجها نطرف به وكان أهل

الجاهية يطوفون عراة ،وبفتح التاء ،على حيف المضاف; أي ذا ئْلواف).

أنثن رأئة
( - ٢٤٤خ) عن عبداللة بن الزبير ،في قوله ت
قال :ما أنزل  ،٥١هذ 0إلا في أخلاق
وآعيس عيب
الماس.

(قال الراغب؛ خذ العفو ،معناه خذ ما نهل تناوله وقيل• حذ ما

لك من

أمحعال الماس وأخلاقهم وسهل من غم كلفة ولا تظنب منهم ما ينق

 . ٢٤٠زخ) عن ابن عب اس :هآ ثز ألئوآ<ن ،عند أثو ألمم
 ^^١آدمي لا بمقلو0ه قال؛ هم نفر من بني عبد الدار •
(قال الحاقغل؛ نول ابن هماس الصم البكم نقم من بتي همد الدار هم الدين 'قايوا
يحملون اللواء يوم أحد حش محتلوا وأسماؤهم في النيزة).

 - ٢٤٦رخ م) عن انس ،قال :فال أبو جهل :ءؤآللهئ إن
َكارنثتا ندا م الص ين عندك ثأملمز عكن) <-جثار؛ من ألكعاء أو آفيثا

عدام ،ألمِه فنزلت :ق ،يتتقاى أث ،لعدهم وأث يعم وما َكرك
اضُ ص ^ منمحون  ٠زى ثق آي ثن;لإ آفث ثم
بمدويكن عي آلتتجد آوح_رايه الأية.
(قال ابن حجر؛ قوله نال أبو جهل اللهم•■ إلخ ،ظاهر أنه القائل وإن نسب هذا
القول إلى حماعة فلعله يدأ به ورصي الباقون قنب إليهم.،

( - ٢٤٧خ) عن ابن عباس ،قال :لما نزلت :وإن ؛؛ ١^٠مدآؤم
كتب عليهم أن لا يفر واحد من عشره،
عن-رؤل صنمؤن بتلوأ
وقال سفيان غير مرة :ألا يفر عشرون من مئتين ،يم نزلت:

حمق أثن

الأنة ،يكتب ،عليهم ألا يفت منه من منتجن ،وزاد

منيان مرة :نزلت :ؤ-كرما ألموينمك عق آثتثاإ ،إن ذش منكم بمحموف
نٍووذه .قال سفيان :وقال ابن ئبرمة :وأرى الأمر بالمعروف
والنهئ عن التنكر مثل هد• ا (وفي رواية) مال ابن تماست لما نزلت ت

^إن

منك! عثرءنف صثتجلأ يتيوأ ما'ثتتيه ثق ذللئ ،على المسلمين

جين فرض عنيهم ألا يفر واحد من عشزة ،فجاء اشحفيف ،ثقال:
صنمأ ؛ن ة؛و ينآًظم ءا'دم
^^٦؛؛ ثمف أثن ذم ؤبملر لى

عغ؛إيإيه

(مقنع

صا؛رْ بميوأ يأث\يه ،للما خفف الله عنهم من العدة نمص من الصير
يقدر ما حمق عنهم.

(فوله؛ مئل هدا ،أي أن الأمر بالمعروف والهي عن المنكر؛ حكمه حكم الجهاد؛
فان كان من يفعل النكر أم من اثنين حاز للواحد عدم الإنكار ،ؤإن كانا اثنين
فانل وجب الإنكار).

( - ٢٤٨خ م) عن سعيد بن مر ،ثال :قلت لابن شاس:

مورْ القوبة؟ فقال ت التوبة هي الماصحه ،ما زاك تنزل! ءؤومنهمه،
ءاؤونهم؛بم حتى خلنوا أن لا يبقي أحد إلا يكر فيها ،قال; قلت; ،
سوره الأنفال؟ قال ت يزلئ ،في بدر ،قلت ،ت سورة المحشر؟ قال ت نزلن،
في بني ،النضير (وفي رواية) ت قلت لابن عباس ت محوره المحشر؟ قال:

قل؛ ّورْ بني الأمير•
( - ٢٤٩م) عن العمان بن بنير ،قال :كنت ،عند منير

رسول النه س فقال رجل؛ ما أ؛الي ،أن لا أعمل عملا بعد الإسلام،
إلا أف أنقي الحاج ،وقال آخر ت ما أبالير أف لا أعمل عملا بحد

الإمحالأم ،إلا أذ أعنز المجد الحرام ،وقال آحر :الجهاد في
سبيل اممه أيصل مما ثلتم ،فزحرهم عمر ،وقال :لا ترفعوا أصواتكم
عند منبر رسول الله

وهو يوم الجمعة ،ولكن إذا صلت ،الجمعه

دحلتغ فاسمثته فيما احتلفتم فيه ،فأنزل اف هج< :ؤلثلبم محماة هج
ثمبمار؛ آلسحد لترامّ َكن ءامن أش دآتوم؛ الأثره الأية إلى آخرها.

( - ٢٥٠خ) عن محمد بن عباد ،أنه سمع ابل عباس بقرأ ت

فال :فألمه عنها؟ فمال :كان أناس
ِ '٠تي قزتي
ي ثحيول أل شحئوا سفوا إلى الماء ،وأن يجامعوا نساءهم ممفوا
إلى الماء ،فنزل ذللث ،فيهم روفمح ،رواية) ت قال :كان الرجل يجامع

CliD

امرأته يئشهمي أو بئحر ئبمشمحي ،فثزلث • ^ألأ !،مم ئئثوني
ص.
(تثنوني ،وقرئ• يثنوني ،مضارِع اثنونى أي انعطف ،؛ان أحدهم يطوي بعضه
على يعص لستر عورته ،وقيل نزلت في المنافقين .يتخلوا ت يقضوا حاجتهم في
الخالء

( - ٢٥١خ) عن ابن مسعود ،قرأ ؤه4غ  ^، iJUوقال :إنما مرأ
كما علئنا ،وعنه ت وبل عجنت ؤقتيخلأه■ يعتي بالرغ.
رفي مت حمس قراءات؛ قرأ نافع وابن ذكوان وأبو جعفر Iؤه_1ثاه ،بهاء
مكسورة ؤياء ساكتة وتاء مفتوحة ،وابن كثير؛ ءؤهسنإيم ،بهاء مفتوحة ؤياء ماكنة
بهاءمكمورة وهمزة ساكنة وتاء
وتاءمضمومة ،وهشام؛
بهاء مفتوحة ؤياء ساكنة وتاء مفتوحة،
مفتوحة أو مضمومة ،والباقون؛
ومعناها جميعا• هلم وادن• وفي عجيت قراءتان؛ فتح التاء وصمها).

( - ٢٠٢خ) عن عروة بن الزبير ،أنه سأل عائثة عن قوله

تعالى ت وحئ ^ ١أنقص آليثز رحلوا أم هد كدبواه أو كدا_وا؟
قالت ،ت بنإ كيتهم يومهم ،فمنت ت والله ،لمد انتشوا أو يومهم
كدبوهم ،وما هو بالعلي ،محقالت،؛ يا عربه

 ،لقد استيقنوا بدلك،

محقلث !،لعلها وق حفززاه محقالت ،ت معاذ اض ،لم تكن الرسل نفلن

ذللث ،بربها ،يلت،؛ هما هدم ا لأية؟ قالت ،ت هم أئاع الرنل الدين آمنوا
بربهم وصدقوهم ،وحتال عليهم البلاء ،وانتاحن عنهم النصن ،حتى
إذا انثياس الرنل ممن كدنهم من قومهم ،وظنوا أف أباعهم
كدبوهم ،جاءهم نعر اف عند ذللث( ،وفي رواية عيدالله ين

بن

أبي محكة) قال :قال ابن عباس< :تئ  ١^٠ص أؤل وقؤ\ أنم
محل حكذبواه حقيقة ،نال؛ ذهن ،بها هناك ،وتلا وحئ يتول ألئسول

دقخأ ءامتوأ معه مئ شر أس ألا ان ذمس أس ؤأ؛ثاه> ،قال؛ ذلقست>
عروة بى الزبير فدكريت ،ذللث ،له ،فقال؛ قالت ،عائشة؛ معاذ اش ،واش

مأ وعد الله رسوله من ثيء مثل إلا علم أئه لكنى نبل أو بموت،
ولكن لم ترل البلايا يالرنل ،حتى حاموا أن يكون من معهم من

قومهم يكدبونهم ،وكانت

اؤوءلنوا أيهئ؛ مد كدثواه مثئلة .قال

أبو عدالاه! ءاؤأسقئسواه استفعلوا ،من يبست منه.
رئال ابن الجوزي في ذاد المتر؛ م؛ ابن كير ،ونافع ،وأبو عمرو ،وابن عامر:
ؤكد؛واه مشددة الذال مغمومة الكاف ،والمعنى; وتيمن الرمل أن قومهم فئ
كذبوهم ،فيكون الغلي ها هتا بمعنى اليقين ،هذا قول الحسن ،وعطاء ،وقتادة،

وقرأ عاصم ،وحمزة ،والكائن :ؤكذ؛واه حقيقة ،والمعنى؛ فلن نومهم أن الرمل
فد كدبوا مما وعدوا به من الممر ،لأن الرسل لا يفلون ذلك ،وقرأ أبو رنين،

ومجاهد ،والضحاك! ؤكد؛واه بفتح الكاف والدال حقيقة ،والمعنى  Iفلن قومهم
أيما أنهم قد كدبوا ،قاله الزجاج).
( - ٢٠٣خ) م ،عمري بن دينار ،عن عْناء ،عن ابن ماس ،ش

موله تعالى؛ ؛^ ^١ئر إئ أؤ_ئ بدؤأ سن ،آثبَة،ه قال :هم كمار
مكه (وفي رواية) فال :هم واف كمار مريش ،مال عمو ■.هم __،

ومحمد ه؛ نعمه اف ،ءاؤوأ-ءزأ همزتهم دار آمحواره قال• الثار يوم بدر•
( - ٢٠٤خ) عن ابن عباس• ر؛ؤأئبم حميأ ألئزءائ ءْبميم قال:
هم أهل الكتاب :اليهود والنصارى ،جرووه أحزاء ،فامنوا ببعض،
قال :
وكفروا بمر (وفي رواية عته) :ؤا ارتا عل
آمنوا ببمثس وكفروا يعض ،النهود زالتحازى.
رجضثن* جمع عمة ،من عفنغ الشيء إذا إتإت 4ولجقلقه أعضاء ،وفيل; الأصل:
عنوة ،فحدمت الواو وجمنت بالنون ،كما عمل ش جزئن جمع عزوة).
( - ٢٥٠خ) عن ابن سود ،قال :في بمي

واص،،

ومريم ،وش ،والألماءت ص ص العتان ،الأول ،وص من تلادى•
(العتاق ،الأول؛ الود التي نزلت ،أولأ بمكة .تلادى ،يعني؛ من أول ما تعلمته،
والتلاد والمالي والمليد :المال القديم ،وصده الهنارف والهلريف).

^|كفه
 - ٢٠٦رخ) عن ابن م عود ،ني فوله قك• ءؤأٌر ،ثمحا4
قال :كا تقود للحث في الجاهلية .إذا  \/pقد أبر بنو ملأن.
(فال ابن الجوزي في زاد الممرن فرأ الأكثرون ت ؤأمنوا؟اا مخففة ،على وزن
نعلنا ،وروى خارجة عن ناسر! ؤآُرناه ممدودة ،مثل! آمتا ومعناه! كثرنا ،وروى
ابن مجاهد أن أبا عمرو قرأ! ؤأمنJاه ،مثيلة الميم ،والمعنى! جعلناهم أمراء).

 . ٢٠٧رخ م) عن همداض ين م حوي ،في قوله تعالى،ii^^ :
أئن ثدعورثت ,يغوى إك رنهر ألومسنهه قال :كان نغر من الإنس

يعبدون نمرأ من الجن ،فاسلم الثمن من الجى ،قاسمنك ،الاحرون
بعبادتهم ،فنزلت :،ووفق أئن ثدعوى بمعوى إك ريهم ألنم_ٍةه.
(الوسيلة ت ما يتوسل به إلى الشيء ،أي• يطلون القربة إلى اش تعالى ،وقرأ ابن
مسعودت ؤأولتاك الدين ثدعوزه ،بالتاء المثتاة الفوتانية).

 - ٢٠٨رخ) ابن عباس ،فى قوله هك •'

جثيا اؤ؛يا الو أوتك

إلا قنه ص ،4قال ت هي رؤيا عين أريها المي .ليله أنري به إلى
سن ،المقدس ،ؤرأش<ري آلمنمؤثه ق النزءان؟ 4قال :هي فجرة الزقوم.
 - ٢٥٩رلي ،ش هق) رصحبح) عن ابن عنر ،كان يقود:
دلوك الئمس :نلها رزاد ابن أبى شيبة ■ ،ميلها بعد نمن  ،النهار.
 - ٢٦٠رحم ت ،ن ع حم ،ك) رحسن) عن ابن عباس ،نال:

قالت ،قريش لليهود :أععلونا صمئا ن ال عنه هدا الرحل ،فقالوا  :صلوه

عن الروح ،ف الوْ عن الروح ،فانزل اض تعالى :ءؤوئظونك ،ءن آلزبج

من ،ألريح ين آنر  }jpومآ رتإن< من آدنّ إلا فملأه قالوا  :أوتينا علما
كثيرأ ،أوتينا التوراة ،ومن أوتي التوراة فقد أوتي حيرأ كنيرآ،
فأنزل اش< :اؤءل ثز كان آينز
'؛يت،

إو جثنا ثعتلي ،.مجدداه.

رن ،ثيد آبمر ئر أى تمد

ء<قت)
(سأتي يي كتاب صفات المخاروىت حديث ابن م عود أن اليهود هم الذين سألوا
الّى هأ عن الروح فنزلت الأية؛ أي؛ في المدينة ،أحرجه الخاري وملم • نال
ابن حجر ؛ ؤيمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته في المرة الثانية محلى توقع
_ j Jيان في ذلك ؤإن ماغ هدا ؤإلأ فما في الصحيح أصح).

 ٢٦١ء رخإ عن مصعب بن سمد بن أبي وناص ،قال! سالث،

 ٣إلاحثؤآ أنأيه أهم رؤية؟  : jLsلا،
أبي عن قوله تعارت
هم اليهود والنمارى ،أما اليهود! فكذبوا محمدأ  .وأما النصارى I
فكدبوا بالجنة ،قالوا  :لا طعام فيها ولا شراب ،والحروريةت <؛ؤآلنتي

شثؤن عهد آث ،مى بمد مقمهءه ،وكان سعد ينميهم :الفاسقين.
(الدورية! هم الخوارج ،ن ثة إلى حروراء ،بفتح ثم صم وهي قرية قرب الكوفة،
ومه' ابتدأ خروجهم عر يلن ه).

أ1أ_(خم)ضلإاب ،قاو :كنن،منافيالخاطة ،زكالرءر

الناص بن وائل

يبن ،فاتنته أنماصام(وفي رواية ت فعملت

للماص ؛نوائلننفا ،دجشهأشاصاه) ،يفاد :لا أععليلئح حثي تكفر
بمحم،و  ،ئقك :،لا حتى نموت ثم يبمث ،ففا د • ؤإيي لنت ثم مبعوث؟

قالمن :،نحم ،قال :إن ر هناك مالأ وولدأ فاقضيكه رومح ،رواية • دعني حتى
أموت وأبعثؤ ،فاوز مالأ وولدا محأمحضيائ،آ ،دنرلّتإ :ؤأفرءبمت ،آةلتم ،لتكثر

ث١ثينا ؤبمالء لأؤنجى تاب وؤوا  ٠أطخ العبمت ،أيّ آمحد عند !٢٥١؛ ■تهدا  ٠لتقلا
سنكثن ،ما مول ،وثني لمُ ين العداد> مدا  ٠رميثه' ما مؤل ،وأسا مداه.
(المن :الحداد).

آلنايى ر ثنتر آس عك
 - ٢٦٣رخ) عن ابن ماس ،نال:
حنءأ_،ه كان الرجل نقدم المدينه دنن_للم ،فإن ولن .ت امرأته علاما،

ونيخئ ،حنله ،قال :هذا دين صالغ ،ؤإن لم تلمي امرأئه ،ولم سج
حيله ،قال :هدا دين سوء.

(ذال ،القرطص؛ معنى على حرف ،على شك ،وحرف كل شيء طرفه ونفيره

وحده ،ومنه حرف الجبل ،وهو أعلاه المحدد .شبمت ،بفم النون ،فهي صتوجة ،
مثل مست فهي منفوست).

 - ٢٦٤رخ م) عن مس بن عناد ،قال :نمغث أبا ذز ثقسلم
آحمعؤأ ؤ،

فسما! أف هذْ الأية!

نزلت في

الدين بنروا يوم بدر :حمزة ،وعلي ،وعبيدة بن الحارث ،وعتبة

وشيا اش ربتعه ،والولي بن تحه•
(ثيس ين عباد؛ يقم العين وتخفيف الباء).

 ~ ٢٦٠رخ) عن عائشة ،أنها كانت ،يقرأ ^إذ ئلموثه بألسئءث؟ه
وتقول :الولي :الكذب.

(مال ابن الجوزي; فرأ أبى بن كعب ،،وعائشة ،ومجاهد ،وأيو حموة؛ ؤو\ذونهه
بتاء واحدة حقيقة مفتوحة وكسر اللام ورغ القافْ ،ن الولق ،وهو الكذب ،يقال!

ولق نلمى ولقا ،وقال علي لرحل ت كذبف واش وولقث ،وقرأ عمر بن الخطاب I
ؤدلقونهه بتاء واحدة حقيقة مرفوعة ؤإمكان اللام من الإلقاء ،وقرأ جمهور البعة؛
بفتح التاء واللام وتشديد القاف ،مجن التلقي).

 - ٢٦٦زم) عن جابر ،قال :كان عبداض بن أبي ابن نلود
يقود لجاؤية له :اذهبي هابغينا شبما ،فأنرد الله هث:
إنئبكب' عل آنغلء إن لئن محننا هعؤأ عمحى -آ لإوة آليتا ؤبمن دؤههن

آفه
ثن بمب أوبهي لهى عمر نجثه (وفي رواية) :أن جارية لعبداض بن

أبي يقال لها :مننكه ،وأحرى يقال لها أميه ،كان ممرههما على
الزنا ،هثكتا ذللث ،إلى المي ه فأنزل < : ٠٥١ولإ ئمبمأ
آلءه إلى قوله ت

<،

لهث.4

منزلة فإنه لم
(مال النووي؛ هكذا ويح في النسخ كلها ،ولم يرد أن لفظة
يقرأ بها أحد ؤإنما هي نف ير ،أن المغفرة والرحمة لهى لكونهن مذكرهات لا لمن
أممهن>•

( - ٢٦٧خ <؛) من ابن ماس ،أن  Luص أمل الشرك كانوا
فد قتلوا وأكثروا ،وزئوا وأكثروا ،فأئوا محمدأ هأ فقالوا ت إن الذي
تقول وتدعو إليه لحن ،لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل•

لا بفميت> عع أش إلنها ءاحر ولأ ثتلؤى افنس آؤ حرم آثه إلا يالحق
ي ُزمزك> ومن بمثل يمح ،يلي أئاثاه ونزك ت جز ثبمادئ آفيي ،أم/ءرأ
هق أيهم لا منهمإ من قتؤ
 . ٢٦٨زخ

عن ابن عباس ،قال ت لما نزلث!،

ثيمحا

 ^^٥^١صعد الني  .على الصفا ،فجعل ينادي؛ يا ض م ،يا
بمي عدي  -لبمون محريش  -حتى اجتمعوا• فجعل الرجل إذا لم ي ئْلغ

أن يخرج أرمل رمولأ ،لبملر ما هو؟ فجاء أبو لهب وقريش ،فقال ت
أرأيتكم لو أحثندكم أن حيلا بالوادي ،تريد أن تغير عليكم ،أكنتم

مصدقي؟ قالوا ؛ نعم ،ما جربنا عليلثإ إلا صدقا ،قال ت فإر نن.ير لكم
بين يدي عياب شديد ،فقال أبو له_ ،ت ثتا للث ،سائر اليوم ،ألهن<ا
^*^١؟ فنزل ت ،L_^ !،بدآ ب*^3 ،؟ ،وثب • ما أعئ عنه ^١-،وماطّب 4روقي ،رواية)؛ أل النبي .خرخ إلى الننلحاء ،فصعد
الجنل ،فنائي؛ يا صناحام ،يا صباحاة ،فاجتمعت ،إليه لريش فقال؛

أرألمم ^ خدمح؛ أن  ^١نجي ،أو _؛ ،أكئم تحدقوني؟
قالوا ؛ نحم ،قال؛ فإني نذير لكم بين يدي ءن.اد_ ،شديد  -وذكر نحوه

•ممشهميكه آلآيكيه جعل النبي ه
(وللبخاري) قال؛ لما نزل؛
يدعوهم قبائل ،قبائل رولم لم  C؛ لما نزلت •،ؤؤوأنذر عشيرثلنف الأقربين
 ٠ورهثللئ ،منهم المخلصينه ،حرج رسول اه ه حتى صعد
الصفا ،فهتت؛ يا صباحاه ،فقالوا ؛ مى هذا؟ فاجتمعوا إليه ،فقال؛

أرأيتم إن أحبرتكم أن حيلا تخمج من نمح هذا الجبل ،أكنتم
مصدقي؟ قالوا ؛ ما جربنا عليلثإ كذبا ،قال؛ فإني نذير لكم بين يدي

محيي؛؛ ه
عداب شديد ،قال أبو لهب ت ئثا لك ،ما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام،
بدا أي ،لهب ونمتاه.
فنزلن ،ت
(محوله! ورفنلك منهم المغنمين ،محال النووي! الذل1هر أن هذا كان قرآنا أنزل ثم
نسحت نادوته ،ولم صر هذه الزيادة قي روايات البخاري),

( - ٢٦٩خ) عن سعيد بن جبم ،قال؛ سألي يهودي من أهل

النمرة ،أئ الأخم قض موس ء؟ قلث :،لا أدري ،حش أقذم
على حبر العرب فأماله ،فقدمت ، ،فسالت ،ابن عباس؟ فمال! قصي
إذا قال قعل.
أكثرهما وأطيبهما ،إف رسول اض

( - ٢٧٠خ) عن ابن ب'س ،في قوله تعالى ت ^ ^5إك ء
قال :إلى م
(قوله تعالى ت لرادك إلى معاد ،قيه أربعه أقوال ،قيل• مكة ،وقيل الموت،
وقيل :بوم القيامة بالبعث ،،وقيل :الجنة ،ذكرها ابن الجوزي والمرض
وغيرهما),

( - ٢٧١م) عن أئ بن يب ،في قوله نعالك،؛ ^^ ) ٥٤٠محكت
آلمراد_ ،آلأد'ن دؤف آلعاواد_\ ،بآؤنه قال! مه اد_ ، ١^^١ ،والثوم،
واليفلثه أو الدخال .ثلث ،ثنمه فى البهلثة أو الدحان.

( - ٢٧٢خ) عن عائشة ،في قوله تعالى :وذ %ولإ نن ءن5ةز
وبن أنمل منكم ؤإذ وكي امحرم١نر ويتت ،آلنلولض آلحثثاحره :،!uJLi
كان ذللئ ،يوم الحندق.

( - ٢٧٣خ) عن أنس ،قال ٧١ :أعالم الئاس لهد؛ الأنة ،آنة
الحجاب ،،لما اهديث نيب بنت جمٌثرا إلى الثكا  .كانت ،معه في

اكت ،،صنع هلعاما ودعا الثوم ,فقعدوا يتحدمن ،فجعل البي ،ه
يخرج ثم يرجع ،وهم قعود يتحدثون ،فانزل ا ض تعالى :ؤ£إث\ الأت

محت اق إلا أن ثيدث لم 4إلى فزله :وين وي
َ،اثءأ لا
حماُ_،ه• ،فقرب الحجاب ،وقام اكوم.
(يمال! نهمت ،العروس إلى زوجها ،أي اهدي إليه ،وهو معنى قوله هنا! اهدث
نتب بمن جحش إلى الني •).

 — ٢٧٤رخ عزا عن ابن م عود ،قال ،ت احثبمع عند الست ،ثلاثة

نمر؛ قمفيان وقرشي ،أو هرشيان ومفي ،كمحر فحم بموتهم ،فلتل فمه

قلوبهم ،ممال أخدم :ص أف اض بمع ما نثرد؟ ممال الأخت:
سمع إذ ^^؛ ، ٠١ولا سمع إذ أحمنا ،وقال الأحر  Iإف لكن يسنع
إدا جهرنا  ،فهو يسمع إذا أحقننا  ،فانزل اف هك ت <ؤوما كنمتن
ئ ني مح؛ ع'ولا أثؤ؛  ifiji. %الآة.
( - ٢٧٠خ م) عن م روق بن الأجدع ،قال :كنا جلوسا عند
عبدالله بن م عود  -وهو مصقلمع بيننا  -فاناْ رجل فقال :يا أبا
عبدالرحمن ،إف قاصا عند أبواب كندة نقص ،ؤيزعم أف آية الدخان
تجيء فتاخد بأنفاس الكفار ،ؤياخد المؤمنين منها كهيئة الزكام ،فقال
عبداممه — وجلس وهو عقبان _ :يا أيها الناس ،انفوا اممه ،مى علم

مناكم شيئا فلنئل بما يعلم ،ومن لا يعلم ،يلنثل :اض اعلم ،فإنه
أعم لأحدكم أو يقود لما لا ينلإ :اض أعلم ،فإن افه تعالى قال
هقي من م زآ آنأ يق ^١ ،^،:_^ii
لنبيه ه ٠ :ة
رسول اممه  .لما رأى من الناس إدبارأ قال :اللهم سنعأ كننع
يوسم( ،وفى رواية :أف رمود الله

لما دعا قريثا كدبوه،

واستنصوا عاليه ،فقال :اللهم أعني عليهم ب بع ك تع يوسف).
فا خذيهم نته خصث ،كل شي؛ ،حتى أكالوا الجالود والمنته من الجؤع،

ؤينئلن إلى الماء أحا.هم ،ميرى كهنئة الدخان ،فأتاه أبو سفيان،
فقال :يا محمد ،إئلثخ جثت ،تامر يهناعق الله وبصلة الرجم ،وإ0

جعغالس؛يه
محوماك محي هلكوا ،فايع اش  -هن  -لهم ،قال اف تعالى!

توم

ثأف ألنث;ُ دخان بن  ٠بمش ألئاش سا هداي فين  .لثنا

ومحذ -ءآءم ثنوث بن •
'أتمف آددابث إJا مؤيمف  ٠أئ ٤؛؛^
ثلمَ رو تن; SiUتلا محئ  .إنا َكانيإ ألذاب محللا إء ةيتوث 4ف!ل،
ع_سداض! أيثكنش ء_اواب الآح_رة

بطش أتطثه أوكمئ إثا

٠نتفوله؟ فالبطنه ت يوم بدو روقي أحرى) نحوه ،وفيها • فقيل له• إل
كنفا عنهم عادوا ،محدعا رثه فكثف عنهم ،فعادوا ،فانتمم اف منهم
يوم بدر ٧٧ ،؛ ،قوله  Iؤ  ،!٠٥٧٤يوم نأيى ألسعآء بدحان مناه إلى قوله ت

^؛ ١منقموثه> (زاد في رواية) ت فدعا رسول اممه .فنفوا الغين،،
فأئلنمت ،عيهم سبعا ،وشكا الماس كثرة المطر ،محال؛ اللهم حوالينا،
ولا علينا ،فانحدريته السحابة عن رأسه ،حم قوا الماص حولهم (وفي
أحرى) قال :محال عبداممه :حص محي معين :الدحاف ،واللزام،
والروم ،والبهلثه ،والقمن.
(أبواب كندة ت باب الكوفة .حمت ،كل شيء ت أذمته .والحص ت إذهاب الشعر ■كن
الرأس بحلق أو مرض ،وحمه :أحرقه ،لغة في حئه .نوله فسموا الناس حولهم،
نال ،ابن حجر :كذا في جمع الروايات ،في المحح بفم الين والقاف وهو على

لغة بتي الحارث ونى رواية اليهقي فأمقي الناس حولهم .اللزام :المراد به قوله:
أي :يكون عذابهم لازما ،وهو ما حدث يوم بئر ،وآية
ؤمو؛و ،همحق
الروم ،الراد بها محوله :ؤؤعأست ،؛ق_مه).

 . ٢٧٦رخ م) عن شعبة ،عن قتادة ،عن أنر^ :؛ ١ئحنا ك
؛ هنيئا مريئا،
هتنا معناه محال؛ الحل.يلمه ،فقال أصحاب رسول اف
محما لما؟ فانزل الله هك • <ؤؤد..خل ،التيه) وعبي جقت هميٍكا ين همه

ألامتره ّ محال شعبه؛ فمدمت ،الكوفه ،فحدلمتط بهيا كله عن محتادة ،ثم
ئحنا لق ،هقثا معناه محعى أنس ،وأما
رحمت ،فدكرمحت ،له ،فقال؛ أما
راهنيئا مريثا ٠٠قعي عكرمة (هذه رواية البخاري) (ولملم) عن أنس،

—ؤحهت)
قال :لما نزلت :ق ،قثا لك تث يثاه !لى قوله :بث؟ ثظيثآه

من جنه من الحديبية ،.وهم بمالثم الحزو والكابه وقد نحر الهدي
بالحديية ،قال رمول افه ه :لقد أنزلش علي آية هي أحب إلي من
الدنيا حميعا.

بهذا الفتح ،والهنيء :الذي لا ينغعه شيء،
(هبا مرينا ،أي :للنبي
والمريء• المحمود العاقة .فما لنا؟ أي■ فما حفلنا نحن من هذا الفتح؟).

( - ٢٧٧خ) عن ابن ء-ب است

ئثة ووه ،بمارمأ4

قال :اللعويسؤ  :القبائل الكبار العظام ،والقبائل :الثئلول.
( - ٢٧٨خ) عن مجاهد بن حبر ،نال ابى عباس :أمرة أن

ينح في أدبار الفلواينؤ كلها ،يعني قوله :ؤوئ'-<.لت آشم_ده.

( - ٢٧٩خ) عن ابن بست <محَيم آلك آق 4قال :كان
اللأيت ،رجلا يلت ،نويق الحاج.

( - ٢٨٠خ م) عن ابن م عود ،قال؛ قرأت على رسول اف M

ُ؛ؤث؛ًًؤر 4مردها علي

(وفي رواية) :سمعته يقول:

ذالا.

( - ٢٨١خ) عن ابن شاس ،في قوله :و

ق

معم،واني،؟ا> قال :إثما هو ئرمحل ذنهله افه للتاء.
رئوله؛ شرطه اممه للنساء ،أي؛ على الم اء ،واحتلمف فى الشرط فالأكثر على أنه

المياحة ،وقيل؛ هو أن لا نخلول بالرحال وحا Jؤانا ،وحمع قتادة بينهما فاحرج
اتجري عنه قال؛ أحذ عليهن أن لا ينحن ولا يحدتن الرحال .فقال ءنر.الرحنن بن
عوف؛ إن نا أصيافا ؤإتا نغب عن نسائنا .فقال؛ لبى أولتك عنت).

( - ٢٨٢خ م) عن جابر ،قال :كان رمول افه ه يخثلمث،

قائما يوم الجمعة ،فجاءت ،عين س الشام تحمل طعاما فانمثل الماس

بمد رسول أف حق ثمحاه (وللبخاري عن أنس) ت أنه سل عن زيد؟
فقال :هو اأانى يقول له رم ود افه

هدا الذي أور الله له باينه.

( - ٢٨٤خ) عن ابن بماس ،في فوله تعالى ت ؤءّل بمق دألك
ربيه قال• رجل من قريش ،كانت له رئمة مثل رنمة الشاة.
(العتل؛ المغل الغليظ ،وقيل ت الجافى الثديي الخصومة .الزنمة ،نال ني تاج
العروس؛ نال الخليل؛ الزلمة نكون للننز في حلمونها متعلقة كالمزط ،ولهّا

رلنتان ،فإن كانت في الأذن فهي رنمة بالنون تما في المحاح ،قال والزنيم؛

اللئيم المعروف بلومه أو شرم ،كما تعرف الشاة يزننتها ،وبه ئسرت ١لأية أيضا).

 — ٢٨٥رم^ عن الئعبي ،عن علقمة ،قال؛ قلت لابن م عود!
هل صجب الني ه ليله الجن منكم أحد؟ فال :ما صحبه منا أحد،

ولكنا كثا مع رسول الله ؤ .ذات ليلة فمة.اّ.ناه ،فاكِناه في الأودلأيت
والثع-اب ،فقلنا  :امتهلير ،أو اغنتيل ،فبتنا بثر ليلة بان ،بها قوم،
فلما أصسحّنا إذا هو حاء من قبل جراء ،فقلنا :يا رسول الله،
فقدناك ،فطلبناك ،فلم نجدك ،فبتنا بثر ليلة باث ،بها قوم ،قال:

أت١ذي ،داعي الجن ،فل.هث.تا معه ،فقرأت عليهم القرآن .قال :فانهللق
بنا ،فأرانا آثارهم ،وآثار نيرانهم ،قال الشعبي :وسألوه الزاد ،فقال:
لكم كل عفلم ذكر اسم افه عليه يسر في أيديكم أومر ما يكون لحما،
وكل بغرة علم ،لدوابكم .فقال رمول اتله ه :فلا ن تنجوا بهما،
فإنهما طعام إخوانكم•
(امتطير؛ دم ،به ب رية كأن الهلير حملته .اغتل؛ يتل صرأ .وما  JL»<Jقوله؛ وأثار
ن؛رانهم ،من كلام الشعى ،وقد ثت من حدث أي هريرة عند الخارمحا وسأتب ،مح،
باب آداب شاء الحاجة).

( - ٢٨٦خ م) عن ابن بماس ،قال :ما يزأ رسول اممه  Mعلى
الجن ولا رآهم ،ائفللق رسول الله  .في طائفة من أصحابه ءامدين إر

لثاثق لنجل

نال ت كان النبي ه يمابج من التنزيل شدة ،وكان

مما يحرف به سنتيه  -فقال ابن عباس! أنا أحركهما كما كان
رمول اض  .بمحركهما ،وقال سعيد بن جير ت وأنا أحركهما كما كان
ابن عباس بمحركهما  -فحزك نمتنه ،فانزل الله تعالى! ^لأ محلك يوء
ه مال؛ جمعه لك فى صدرك،
لسائق قجز دء  ٠إن ءابما بمعه.

ثم تقرنه!

قرأثع ءايع هزءاوث,ه قال! فاستمع وأنصت ،ئم علينا أن

تقرأه ،نال :فكان رسول اممه  .إذا أناة جبريل ص ،بمد ذلك

اصثمع ،فإذا اُطلمح ،جبريل قرأْ الّمح ،ه كما أقراه روقي رواية) ؛ كما
وعدم الله هق (زاد البخاري) ،!^١^ :لق ،نأوك؛بم ئوعل.
(كان مما يحرك ،أي؛ كال كيرأ ما يفعل ذلك• أولى لك :تهديد ووعيد ،أي :ثاربك
ما تكر ،0ونل تلهفه وتحنر ،أي؛ يا محروم أي شيء فاتك ،والأول أنهر).

( - ٢٨٩خ) عن ابن هماص ١^١^ :ى ح /كالمضره نال:

كثا نرفع الخشبة للشتاء ثلاثه أديع أو أيل ،وسميه :المصر ءؤك0ثر
تنئ صُن؟ ماد السفن جمع ،حى تمحول كاوناحل الرجال.
ركالفمر ،قرأ الجمهور بإمكان الماد ،أي؛ كالبناء الشامخ في عظمه وارتفاعه،
وقرا ابن ء؛ا'ما بغتحسن ،ومعناْ كما فرْ هنا ،وقرئ بفمتثن ،وبفتح ئم كر،

وبكسر ثم قتح ،وبضم تم مكون ،فهل ْ-متا هراءايت ،،وقرئ جمالة ،بضم الجيم
والإفراد ،وهو الحبل الغلميغل ،وقرئ جمالات جمع جمالة ،وقرئ؛ جمالة ،بكسر
الجيم ،جمع جمل ،كما قيل؛ حجر ،وججارة ،وفرئ؛ جمالامت ،،جمع الجمع

كرجال ورجالالته ،فءذْ أدع ،والصفر؛ إبل مود مثوبة بصفرة ،تسميها العرب،

صفرأ ،كما نموا العلياء أدما؛ يا يعلو بياضها من الغللمة).

،بمأ(-خ)عنءكرمة :وخ دم قال :نلأى متتابمة ،قال:
وقال ابن عيامى :مسمع— ،أش في الجاهالية يقول :اسقنا كاسا دهاقا.
رقوله في الجاهلية ،قال ابن حجر؛ أراد أنه سمعه يقول ذللت ،قبل أن يسلم),

يغ؛سة__ه
( - ٢٩١خ) ص ابن ماس ،قال:
خالا بمد خاو ،قاد هدا ضم ه.
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(قال الطبري :قرأها ابن م عود وابن عباس وعامة غراء مكة والكوغة بفتح الباء،

حطابا للّم . ،وعلى هذا ممرها ابن عباس ،وقرأ الباقون بالضم على أنه حطاب
للأمة).

 - ٢٩٢رخ م) عن عبداف بن زمئة ،قادت حطب رسول اف ه

 ،فقال :ه انتق أئقهاه انبعث لها
قذغأ الثامة وذكر الذي
رحل عزيز عارم ننح في رهطه ،مثل أبي زمعة ،عم الزمحر بن العوام•
(عقر الناقة؛ قتلها ،وأصل العقرت صرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم.
العارم ت الثديل الممتع).

 . ٢٩٣رخ م) عن يندب بن شبان التجلي ،قال :اثتكى

رسول اش  .فلم حأ بتين أو ثلاثا فجاءته امرأة ،ففالن ; ،يا
محمان ،إني لأرجو أن يكون شيطانك ند تركلث ،،لم أرْ لربك مند
بتين أو ثلايث ،،فانزل اف ه•' ؤرألئ،ش  ٠وأص ،إدا تمح)  ٠ما
روقي رواية) قال؛ أبطا حجريل على رسول اممه.
ودعك ربم" وما

فقال المشركوف :قد ولع محمد ،فأنزل الله هك •
إدا سمح ٠ ،ما ودعك رق وما محاه•

• إلل

 ٢ ٩ ٤ء رد ن ْفا رحسزا عن ءسد.اض بن م عود ،قال :كنا

نعد الماعون على عهد رسول الله ه عاريه الألو والقدر.

 - ٢٩٠رخ م) عن أنس ،قال :بينا رسول اش  .ذات يوم بص

أظهرنا في المجد ،إي أعمى إغفاءة ،ثم رقع رانه متيما ،فقلنا  :ما
أصخكافؤ يا رسول اممه؟ قال :أنزلت ،على آنفا سوره ،فقرأ ءؤد-سيّ

أص؛ّ ألر*ّذ ،آلقبءِه وإيا نطقك آلكوئر • دتؤ بيلئا ؤآعير •
إمحى حإظك هو آ'لأبر؛بم ثم ثال :أثيرون ما الsكوثر؟ فقلنا  :ادل4

يخ|كيه

(٢٥٦

)

ورسوله أعلم ،قال ت فإنه نهر وعدنيه ربي قق ،عليه حير كثير ،هو

حوض ئرد عاليه أئتي يوم القيامة ،آنيته عري نجوم ال ماء فيحنلج
العبد منهم ،فاقوي ت رب ،إنه من ائتي ،فيقول  Iما ثدوي ما أحدث
بعدك (هذه رواية م لم وفي أحرى له نحوها وفيها)؛ إنه نهر وعدنيه
رثى فى الجثة ،عليه حوض روللبخارى) قال؛ قال رمحون اممه

لما عرج مي إلى النماء ،أنست ،على نهر حائتاه ثباب اللؤلؤ
المجوف ،يمنت،؛ ما هذا يا جبريل؟ قال! الكوثر (وفى أحرى له)
قال؛ بينا أنا أبيث فى الجثة ،إذا أنا بنهر حانثاة مان ^^١

النيزف ،قالت،؛  Uهدا ا حثريل؟ قال؛ الكزر الذي أعمناك رنك'،
فإذا طبه  -أو طينه  -منلثح أدم ،ثلئ ،الراوى•
(أنفا؛ فريا ،أو الأن .الشانئ؛ المبغص .الأبتر! المقطؤع .تختلج؛ تجذب ؤينتنع.
الدمحر بالتحرJلن١؛ شدة ذكاء الرائحة ،والأذفر؛ أجود المسانثج وأذكا 0رائحة ،مال،؛

مك أذفر ،وبك ذكي ،أك '،شديد الرائحة ،وقد برب ملم على الحدي ن،
بقوله* باب حجة من قال؛ البسملة أية من أول كل محورة محوي محورة ب ٠اءة).

 - ٢٩٦رحم ت ن ك ض) (حسن) عن أب ،،أن النم ،و.
محئل عن الكوثر ،فقال؛ نهر أعهنانيه ربى ،أشد بياصا من اللبن،

وأحلك ،من العسل ،ومه طير كأعناق الجرر (وقمح ،رواية؛ فيه طيور
أعناقها

الجزر) .فقال عمر؛ يا رسول اف ،إن تلل ،لظنن

ناعمة ،فقال؛ أكلئها أنعم منها يا عمر.
(الجرر؛ جمع جزور ،وهو العير ذكرأ كان أو أنثى .قوله؛ أككها أنعم منها ،في
رواية؛ آكلها ،وفي أحرق ،آكلوها ،وهو كقوله تعالى؛ ؤو-مثُ

نا;معه؛)ا

( - ٢٩٧خ) عن عامر بن عبداممه بن م عود ،قال؛ التح عائشة

عن قوله تعالى؛ ^إدآ اقطبمف آJؤشنب^ _، lJ؛ الكن م نهر أعطيه
سكم  .ناطقا ٥عليه در مجوفت ، ،آنيته كعدد المجوم.
(قال العيني؛ عليه ،يرجع لجنس الشاهلئ؛ ولذلانإ لم يقل عيهما).

جعقؤ؛ييه
( - ٢٩٨خ) عن أبي بشر جعفر بن إياس النثكرى ،عن
سعيد بن جسر ،عن ابن عباس ،فال فى الكوثر :هو الخير الذي

أعطاه اف إثاه ،ئك ل عيد :فإو ناما يزعنون أثه نهن في الجنة؟
فقال سعتد :الهر الذي في الجنة س الخير الذي أعطاه الiه إياه.
(الكوثر في اللغة! الكثير من كل شيء ،نال الحافظ ت أراد سعيد أن يجبمع بين
نأؤيل ابن باس وبين حديث عانثة ،لكن ب تخصمى الكوثر بالنهر من لفظ
الحم . ،فاد معدد منه)

( - ٢٩٩خ) عن ابن عباس ،قال :كان عمر تدخلني نغ أشياخ
بدر ،فكال يطهز وجد في نف ه ،فقال ٢٧ :يدخل هذا معنا ،وكا أبناء

مثله؟ فقال عمن :إيه من قد علمشر ،فدعاه داث ،يوم ،فأذحله معه«إ،
قال :فما ؤئتت أنه دعاني يومئذ إلا لترنهثآ ،قال :ما تهولون في قول اممه

هث • ^إدا كتاء مر أس و'ألئ£حه؟ فقال؛عضه*؛  :أمرنا بأف نحمد اممه
وسثعفنه ،إذا نصننا وفخ عليتا ،وسكت ،رعضهأأ،

يقل شيئا ،فقال

لي :أكداك تقود يا ابن عباس؟ قالت :،لا ،قال :فما نقول؟ هلت :،هو

أحل رمول الل4

أعلمه له ،فقال^ :إدا محاء مبمر آس والفتح ه

فذللئ ،علامأ أخيلئ ،ؤء ت زه ثا;تلفنث ٍ ٠٩قان زاثا 4فمال
عمر• ما أعلم منها إلا ما تقول روذي ،رواية) :أ 0عمر كان يدني ابى

عباس ،فقال له عبدالرحمن ن عوف ،،إل لنا أبناء مثله ،فقال عمر :إثه
من حيث،

فأد عمت ابن عباس عن هذه الأبة؟ قال :أجل

رسول الله .أعلمه إياه ،قال :ما أعلم منها إلا ما ثغلم (وفي أخرى):
أل عمر سألهم عن فوله :ءؤ.إدا كاء مبمر آلله والمنحه قالوا  :فتح
المدائن والقصور ،فال :يا ابى عباس ،ما تقول ،قال :أجل أو مثل
صرب لمحمد ه نعلتخ إليه ئئ ه.
(ثن حيث تعلم ،أي! ص أحل ما تعلمه س أنه عالم).

ججيخ|1سيه

( - ٣٠ ٠خ) عن زر بن محس ،قال؛ سألت أني بث م عن
 ،،^٩^١قك :يا أبا التjر ،إف أخاك ابن حنوي يقول :كذا
وكذا؟ فقال :سألت رسول اممه .؟ فقال :قيل لي :فقلت :فنحن
نقول كما قال رسول اممه ه.

(قاو> الحاففل ت أبهم قول ابن م عود استعظاما له من بعض الرواة ،وهو أنه كان
أن
يحك المعوذتين من المصحف ؤيقول لي نا من كتاب الثه إنما أمر النبي
يتعوذ بهما ،قال البزارت ولم يتاح آبى م عود على ذلك أحد من الصحابة ،وقد
صح عن الني .أنه قرأهما قي الصلاة).

 - ٣٠١رحم ت ن ع ك،ا زحسزا عن عائشة ،قالت :،أحن.
رسول اش ه بيدي فأراني القمر حين محللع ،فقال :تعوذي باق من
ثز هازا الغامق إذا وقب (وفي رواية) :استعيذي بالله من شر هذا،
فإف هن.ا هو العاسق إذا وم.،

(ودأ،

غاب أو يحل ،والوثوب ■' الدحول في كل شيء' قال اّ.ي في حاميته

على م ند أحمدت وهو إذا غاب انتثِر القسمة؛ للسرقة رللفجور بالت اء).

 - ٣٠٢رخ) عن يوسم ،ين ماهلث ،،قال :إني عند عائشة إذ

حاءها عراقإ ،فقال :أي الكفن خير؟ قالت :،ؤيحك وما ؛فإك؟ قال:

يا أم المؤمنين؟ أريني مصحثلئ ،،قالتخ :لم؟ قال :لعلي أزلف القرآن
عليه ،فإنه يقزأ غيز مولفح ،قالتؤ :وما نفث ك أيه قرأيت ،قبل؟ إنما نزل
أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار ،حش إذا ثاب

الماس إلى الإسادم نزل الحلال والحرام ،ولو نزل أود شيء :ال

تشربوا الخمر ،لقالوا  :لا نيع الخمر أبدأ ،ولو نزل :لا ئزنوا ،لقالوا :

لا ئنع الزنا أبدأ ،س نزل بمكة على محمد ه ؤإني لجارية ألعب
ؤ بل ألناعة موعدهز وآلتاءمح أدم ؤأتنزه وما نزلت ،سورة البقرة والم اء إلا
وأنا عنده ،قال :فاخرحت ،له المصحمؤ فاملتج عليه آي الثور.

جخ1وؤ|1فن؛ه
(ماهك ،بفتح الهاء وكرها ،معناه; الئمير ،تصغير القمر ،ؤيجوز صرفه وعدم
صرفه).

 - ٣٠٣رخ م) عن الراء بن عازبج،

إن آخر سورة أنزلت،

تامة ت سورة التوبة ،ؤإن آخر آية نزلت ،كاملة! آية الكادلة (ولم لم)
 - ٣٠٤زم) عن عبيداض بن عبدالله بن عتبة ،قال :قال لي ابن

عباس :تدرى آخر سورة من القرآن نزلت ،جميعا؟ قلت :،نعم ^إدا
؛؛؛ ١٠،ثمر آس واك_ ثممح قال :صاوئت.،

 - ٣٠٠رخ) ءن ابن هماس ،قال :آخر آية نزلت عر المكب M
آية الإبا•
رئال ابن حجر' يجمع بين قول البراء ومحول ابن عباس بأنهما لم يقلاه ؤإنما ذكراه
عن اسقراء بحب ما اطلعا عليه ،وأولى منه أن شال المراد أن ا لأيتين نزلتأ
جميعا فيمله ق أن كلأ منهما آجر بالن ية لما عداهما ،ؤيحتمل أن تكون

قي آية الماء مقيدة بما يتعلق بالوارسث ،مثلا بخلاف آية البقرة ،ؤيحتمل عكسه

والأول أرجح ،ؤيجمع بين قوليهما محي آجر سورة ،أن آجرية سورة الصر نزولها
كاملة إذ نزلت يوم المحر وهو بض في حجة الوداع بخالق براءة ،وقيل في آجرية
نزول براءة إن الراد بعضها فقيل هو محوله ءؤ؛ذا ئابوا وأئاعوأ آاضاوْه ومحيل ُاؤلئن

قق٠طلم رنولثنم تن آفظم^ واش أعلم).
.

.

.

 - ٣٠٦رخ) همن ابن هماس،

أن ننرأ من أصحاب

رسول الثه .مروا بماء فيهم لديغ  -أو نلم  -؛عرض لهم رجل من

أهل الماء ،فقال :هل منكم من راق ،فان في الماء رحلا لديغآ أو

سلمأ؟ فانطلق رجل منهم ،فقرأ بفاتحة الكتاب على ثاء ،فبرأ ،فجاء
بالثاء إلى أصحابه ،فكرهوا ذللئ ، ،وقالوا ! أحدث ،على كناب اممه
أجرأ ،حتى هدموا المدينة ،فمالوا ! يا رسول اش ،أحذ على كتاب اممه

أجرأ ،فقال رسول افه ه! إن أجي ما أخذتم عليه أجرأ كتاب اش.
(فال ابن حجرت اسدل الجمهور بهذا الحديث لجواز أحد الأجرة على تعليم
القرآن ،وأحابوا عما ورد بخالقه بانها في أحوال خاصة وليس فيها نهي صريح،
وحالف  ،الحنفية فضعوْ في التعليم وأجازوه في الرش) •

 ٠ ٣٠٧زحم د س

رحسن) عن جابر ،قال! خرج علينا

رسول ا  . ٠٥ونحن نمزأ المرآي) ،وفينا ا لأعزابئ والعجمي ،فقال!
اقرنوا ،فكل حنن ،وسيجؤيء أقوام يقيمونه كما يقام القيح،
شخلونئ ولا يتأينونه/
(القدح ،بكر فكون • عود ال هم قبل أن يعمل له ريس ولا نصل ، ،وقال في
لسان العرب ،قال أبو حنيفة؛ القدح العود إذا ني يثدسؤ عنه الغصن وققلمر على
مقدار النبل الذي تراد من الملول والقصر).
□□□□□

□

(؛)٦٦٤

جعوخ|يسيه

(الأجادب; الأرض الصلبة اش لا ينف منها الماء ،واحينها حدبة شح أوله
وكر ثانيه وفد ي كن صد الخصبة ،وقال الأصمعي ت الأجادب ما لا ينبن،
الكلأ).

( - ٣١ ٠م) عن أبي هريرة ،أن رسول الله  .قال؛ من سلك

طريقا تلمتص فيه علما سهل الله له يه طريقا إلى الجنة ،وما احئئع
نوم في بيت من بيوت الله يئلو 0كتاب الله ،ويتد.ارسووه بينهم إلا
نزك عليهم ال كينه ،ونميتهم الرحمة ،وحمتهم الملائكة،
ويكرهم الله فيمن عنده (وفي رواية) عته وعن أيي سعيد ،أنهما شهدا
على المي  .أنه قال؛ لا يفند نوم يذكرون اف هق إلا حمتهم
الملائكه ،وغشيتهم الرحمه ،ورلت ،عليهم ال كينه ،وذكرهم اف فيمن

( " ٣١١خ م) عن أبي واقي الليثي ،قال؛ بينما رم ون اممه .
جالس في المجد والا-ن معه ،إذ أقبل ثالثة نفر ،فأقل اثنان إلى
رسول الله

وذم ،واحد ،يوقفا على رسول الله

قاما أحدهما ت

فرأى محرجة في الحلقة ،فجلس فيها ،وأما الأحر! فجلل حلمهم،

وأما الثالث :،فأدبر ذاهبا ،فلما فرغ رسول افه ئ .قال! ألا أحثركم
عن النمر الثلاثة؟ أما أسهم :فأوى إلى اممه  -جق _ ،فآواه الله،

وأنا الأحر :فاستحيي ،فاستحيي افه منه ،وأما الأحر :فأعنض،
فاعرض الله عنه,

 - ٣١٢رن ك هق) رصحيح) عن أنس ،قال :كان أحوان على

عهد المي و .وكان أحدهما يحثرث ،وكان الأحر يلزم النبي ه

ؤيتعلم منه ،فشكا المحترئ ،أحاْ إلى المي ه فقال : ،لغئلث ،رزق به.
(يحترف ت يعمل ؤيتكبلأ ،ومنه الحرفة ،وهي الصنعة وجهة الكِا).

( - ٣١٣خ م) عن ءبدارله بن عنرو بن العاصي ،قالّ :معث،

رسول اف ه يقول :إن اف لا تمبص العلم اسزاعأ ننثرعه س الماس
(وفي رواية :من العباد) ولكن يمبص العلم بقبض العلماء ،حتى إذا

لم يبق عالمأ ،احد الماس رزوسا جهالأ ،منئلوا ،فافتوا يغير علم،
يصلوا واصلوا (وللبخاري) ثال :إن اف لا يننع العالم بعد أن

أعطاهموْ انتزاعا ،ولكن ينتزعه منهم مع قبفس العلماء بعلمهم ،فيبقى
ناس جهال ،متفتون ،مفتون برأيهم ،مضلون ؤيضلون.

 - ٣١ ٤رمي ت لث( )،حسن) عن محر بن نمر ،عن أبي
المرداء ،نال •،كّا ْع الّتي ه فشحص يبصرْ إلى ال ماء ،ثم قال:

هدا أراو يخقلز العلم من الماس حتى لا يقدروا منه على شيء،
فقال زياد بن لبيد الأنصاري؛ كيف ،يحثلملر منا وقد قرأنا ^٠^١؟
فواممه لنمزأيه ،ولنفرسه أبتاءنا ؤيساءنا ،فقال رم وئ ،النه  :فكلئك

أملت ،يا زياد ،إذ كنث ،لأعدك من فقهاء أهل المدينة ،هذه التوراة
والإنجيل عند المهود والنصارى ،فماذا تعيي عنهم؟ قال حتير :فلقيثإ
عباده بى الصامتج ،فقلت :،ألا ت مع ما يقول أحوك أبو اكرداء؟
فأحبرته باليي قال أبو الارداء ،فقال :صدق أبو اكرداء ،إن ثئث،

لأحدسلت ،بأول عالم برقع من الماس؟ الحثؤع ،يوشك أن ندحل
المسجد الجاهع فلا ترى فيه رجلا خاشعا.
ربوب علته الدارٌي بقوله ■ بابح س ئال،

العلم

الخنيه وتقوتم ،اف).

 — ٣١٠رخ م) عن شفيق بن مؤلمة ،قال :كان عبداض بن

م عود بد-ك-ر  ١٢^١؛ ،في ،كئ حمم ،،فقال له رجل :يا أب ا
عبدالرحمن ،لوددت أنلئ ،دكرثنا كل؛ يوم ،قال :أما إنه يمنعني من

ذللن ،أني أكرم أن أبلكم ،ؤإني

يالموعفلة ،كما كان

رسول اض ه شملما بها نخامحه المثانة علمنا (وفى رواية) قال :كنا

<جآآآ)
حلوسا عند باب عبداف ننتظرْ ،فمر بنا يزيد بن معاؤية الثحعى،

فقلنا ! أعلمه بمكاننا ،فيحل عليه فلم يلبث أن حرج علينا عبداض،

فقال؛ إني أحبر بمكانكم ،فما بمّما أن أحرج إليكم إلا كراهية أن
أملكم ،إن رسول افه  .كان يتخولنا بالموعفلة في الأيام ،مخافة
السامة

علنا.

! يتعاهدنا .يزيل بن معاؤية المحعى؛ كوني تابعي ثقة عابد قتل غانيا بفارس
فى حائفة عثمان).

 - ٣١٦رخ) عن عكرمة ،قال :فال لي ابن عباس :حدث

الناس كئ جمعة مرة ،فان أبيث فمرئين ،فإن أكثرث ،فثلاث مرار،

ولا ثمل الناس هذا القرآل ،ولا ألفثك تأتي القوم وهم في حديث
من حديثهم ،فتعص عليهم ،فتقنلع علمهم حديثهم فتمئهم ،ولكن
أنتث ،فإذا أمروك فحييهم وهم ينتهونه ،وانئلر اش<خ مى الدعاء
وأصحابه لا تفنلول ذلك.

فاجثيبه ،فإني عهدت رمحود الله

ه ء

٠٠٠٠

إ باب رواء امحويث اشوي وكهابته إ
 - ٣١٧رخ) عن أبي ،هريرة ،فال؛ ما من أصحاب المص ه
أحد أكثر حديثا عنه متى ،إلا ما كان س ابن عمرو ،فإنه كان يكتب،
ولا أكتب.،
 - ٣١٨رش حم مى د لت )،رحسن) عن عدا ض بن عمرو بن

العاصن iJU ،كنت أكتب كل شيء سمعته من رسول افه

أويد

حقظه ،ينهئني قريش ،وقالوا ! تكتب كل شيء ورسول افه  .بمر

^|وسيه
يتكلم في العفنسب والنصي؟ ف\تشئ عن الكتاب ،حتى ذكرت ذلك
لرسول اض ه قاوما بإصّمي إلى فيه ،وقال ت اكتب ،فوالدي نفي
بيده ،ما يخرج منه إلا حى.

 . ١١٩رخ) ءن أم المحل ض بن واممة ،ان طي بن
أبى ءلال_ ،فاد! حدثوا الناس يما يعرفون ،أنجبوذ أن يكدب اممه
ورسوله؟

( - ٣٢٠خ م) عن الأعرج ،عن أبي هريرة ،قأل■' إنكم
تقولون! إن أبا هريرة يكثر الحديث ،عن رسول افه
ناد المهاحرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله

وتقولون! ما
بمثل حديث،

أبي هريرة ،ؤإن إخواني من المهاجرين كان بمنهم القس
بالأسواق ،وكنت ،ألرم رسول افه ه على ملء بهلني ،فاسهد إذا

غابوا ،وأطل إذا ثنوا ،وكان يشغل إخواني من الأنصار غمل
أموالهم ،وكنت ،امرءأ مكينا من م اكين الممة ،أعي حين يننوف،
ولقد قال رسول افه

فى حديث ،يحدثه! إيه لن ينتثل أحد نونه

حتى ألفي مقالي لم يجمع إليه يونه ،إلا وعى ما أقول ،قيهلته
نمرة علي ،حتى إذا قفى رسول اطه ه مقالته جمعتها إلى صدرى،
تللنج من شيء (وفير رواية)• فما
فما سست ،من مقالة رسول افه
نيين ،نيتا سمعته منه (وفى أحرى) قال! إن الناس يقولون! أكثر أبو
هريرة ،وال له النزعي ،وما كنثؤ لأكذب ،على رسول اطه ه كير

ئهثدوا وأص(؛ ،ولولا آيتان في كتاب اطه ،هق ،ما حدئت ،حديثا ،نم
يتلو• ءؤ,إة افيث ءتنو 0مآ  ١^١مى ألثنتأ ؤآيدكي بئ بمد ما بينشه
 ^١ . ^٠٧١أئن تاوأ
ص ذ ألكش ،1أركاث ،قتمحر اثُّ

وآنثثوأ وبثتوأ يأركدثث أم-ب قإيإ وأق آلواث ،أؤمثره إن إحواننا من

المهاجرين كان يثعلهم الصفق بالأسواق ،والأنصار كان يشنلهم
العمل محي أموالهم ،ؤإن أبا هريرة كان يلزم رسول النه  .بشجع
بطنه ،ؤيحفر ما لا يحفرون ،ؤيحففل ما لا يحففلون . . .الحديث

(وللبخاري) محال؛ ينول الناس  Iأكثر أبو هريرة هلقست ،رحلا ،فقلت!،

قرأ رسول اض ه البارحة في العتمة؟ قال ت لا أدري ،محقلت !،لم
يشهدها؟ قال ت بلى ،قلت ،؛ لكن أنا أدري ،قرأ محورة كذا وكذا (وفي

أحرى له) قال! قلت ،لرسول اض! إني أمحمع منلث ،حديثا كثيرأ أسماه،
قال ت اينئل رداءق ،فبسطته ،فغرق بيديه _ أو قال _ت فغرق ،بيده فيه،
ؤم قال  Iصمه محفممته ،فما ن يح ،حم ثا يعد ■
(على ملء بطني ،أي :ألازمه وأقع بقوتي ولا أزيد على القوت ،دض الحديث

معجزة للمي غ وكرامة لأبي هريرة < ، 4esوفل ذكر الذهبي في محير اعلأم البلاء
محي نرجمة أبى هريرة أن أحاديثه همي م ند بقى بن مخلد بلغت  ، ٥٣٧٤اتفق

الشيخان على  ، ٣٢٦وانفرد البخاري ب  ٩٣وم لم ب  ، ٩٨وأحصى له شعيب
الأرناؤوءل محي تحقيقه لم ني أحمد  ، ٣٨٧٠وما من حديح ،رواه أبو هريرة محي
الكتب التسعة إلا همد رواه صحابة آحرون ،سوى اثنين وأربعين حديثا فقحل ، ٤٢
انفرد بها  ،وروى عنه حلق كثيرا محال البخاري ت روى عنه ثمانمئة أو أكثر).

( - ٣٢١خ) عن أبي هريرة ،قال؛ حمقك من رسول اقّ ه

وعاءين ،قاما أحدهما ثتثته فيكم ،وأما الأحر محلو بثثته ههحر هدا التلئوم،
(البلعوم؛ مجرى الطعام ،محال ابن حجر! حمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على

الأحاديث التي فيها محتن أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم ،وقد كان أبو هريرة
يكئي عن يعفه ولا يصتح به حوهما على نف ه منهم كقوله أعوذ بالله مجن رأس
المتين وإمارة الصسان يشير إلى حلافة يزيد لأنها كانت سنة ستين واستجاب افه
دعاءه فمات همثلها بسنة ،وقال ابن المنتر! جعل الباحلنيه هذا الحدين ،ذريعة

لتصحح باطلهم أن للشرمة ظاهرأ وباطنا وحاصل باحلتهم الانحلال من الدين قال!
ؤإنما أراد أبو هريرة محثح أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم وتصليه لسعيهم
ولو كان ما يكتمه من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها لما ذكره محي الحديث
الأول من الأية الدالة على ذم من كتم العلم).

)(٦٤
( - ٣٢٢خ م) عن أبي بكرة نميع بن الحارث النفقي ،أن

المي ه قال في حجة الوداع :ألا هل ئث؟ قالوا  :نمم ،قال:
اللهم اشهد ،فلتتير الشاهد العائب ،فرب مبير أوعى من محاهع (وفي
رواية) ت فلعل بعفر من ظغه أن يكون أوعى له من بعض من نمنه.
دكان سد ن ئرن إذا ذمْ قال :صدق المغ ه ثم قال :ألا

هل بك؟ ألا هل بك؟
زمحيأدى الحديث بطوله قى كتاب يد ء الخالق وصفات المخالوقاتا.

 - ٣٢٣رحم مى ه د ين) ن حب طب هب) ا رحمس إ عن

زيد بن ثابت ،قالّ :معت ،رمود الله

يقول :ثصر اممه امرءأ سمع

منا حديثا فحففله حتى يبلعه غينه ،هرب حامل فقه إلى من هو أممه
منه ،ورب حامل فمه ليس لمقيه.

(نمر الله امرءأ؛ قيل دعاء له بالضارة وص الهجة والمرور والبهاء ،ونيل؛ المراد
هنا النمرة من حيث الجاه والقدر ،وفيه الترغيس ،فى حففل الحدث وتلينه^

 - ٣٢٤رفنا عن أبي معيد الخيري ،أن رسول اممه ه قال :ال

؛تكتبوا عني غير القرآن ،ومن كتب عني ،غير القرآن يئيسحه ،وحدثوا
عي ،ولا حرج ،ومن كدب علي متحمدأ ،محليثبوا مقعده من النار.
(قال ،النووي! قاوأ القاصي كالن بين اللف  ،من الصحابة والتابعين احتلاف كثير في

كتابة العلم فكرهها كثيرون منهم وأجازها أكثرهم ،ثم اجمع المسلمون على جوازها
وزال ،ذللث ،الخلاف ،واحتلمفوا في المراد بهيا الحديث ،،فقيل؛ هو منسوخ بغيره

كحديث ،؛ اكبوا لأبى شاه ،وحديث ،صحيفة علي ،ونيل غير ذللثح ،انفلر ثرح
النووي للم .قليثبوا ؛ فليتخل .مثاءة ،والباءة المنزل ،،ومحنه البيثة ،أتما* فليتخذ

لنف ه محنزلأ من النار ،وهو أمر بمعنى التهدياو ،ومحل .روي محوله من كن.مب> علي• • •،
الخ ،عن ثالثة وستين صحابيا ه) •

 - ٣٢٥رخ) عن عداض بن عمرو بن العاص ،أن رسول اممه .

قال؛ بلعوا عني ولو آية ،وحدثوا عن بمي إّرائتل ،ولا خرج ،ومن
كدب علي متعمدأ هلشوا مقعده من النار.
(نوله؛ حدثوا عن بني !ّرانل ،ولا حرج :من المعلوم أن المي .لا يجيز
التحدث يالكذب ه فالمراد حدثوا عنهم بما لا تعلمون كدبه ،قاله مالك والثاقريا.
( - ٣٢٦خ م) عن المعسرة بن ث عبة ،قال؛ م معن،

رسول اف ه يقول• إل كذبا علي ليس ككذب على أحد ،من كذب

علي متعمدأ محكوأ مقعده من النار.
( - ٣٢٧خ) عن علي بن أبي طالب ،قال؛ قال رسول اش
لا تكذبوا علي ،فانئ من كدب علئ فليلج الاز.
(الحديث أحرجه أيضا مسلم في المقيئ).

( - ٣٢٨خ) قالط الخاري حدئنا مكي بن إبراهيم ،قال :حدشا

يزيد بن أبي عبيد ،عن سلمة بن الأكؤع ،قال؛ سمعت ،النيئ ه

يقول؛ مد ثمود علي (وفي لمظ؛ من نمل علي) ما لم أض يكوأ
مقعده من المار.

( - ٣٢٩خ) عن أنس ،قال،؛ إني لبمئني أن أحدثكم حديثا

كبرأ؛ أل الني ه قال؛ من تعمد علي كذبا يكوأ مقعدْ من المار.
(الحدث أحرجه أيضا مسالم فى المء.دهة).

( - ٣٣٠خ) عن همداض بن الزمحر ،قال؛ قلت لأبى؛ ما لى ال
أسمنك تحدث عن رسول اف  .كما يحدث فلأن وفلأُن؟ قال؛ أما

إثي لم أفارقه منذ أسلمث ،،ولكني محمعته يقول؛ من كذب عشمأ
متعمدآ فليتبوأ مقعده من المار.
( - ٣٣١خ) عن المانب بن يزيد ،قال؛ صحبث ،همدالرحمن بث

عوف ،وطلحه بى عبيداض ،والمقداد ،ومعدأ ،فما سمت أحدأ منهم

يحدث عن رسول الله

 ،إلا أنى سمعت طالحة يحدث عن بوم

.^١

(الساب بن يزيد ولد في السنة الثانية للهجرة ،وحضر حجة الوداع ُع أيه وم ابن
سبع ضن ،وسعد ،هو معد بن أبي وناص ،وفي دوابة ابن ماجة عن الساب
قال! صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة فما سمعته يحدث عن النبي
يحريث واحل• قال اين حجر• نال ابن يطال وعيره• كان كثير من كبار الصحابة ال

يحدثون عن رسول اف ه حنية الزيادة والنقصان ،وأما تحديث طلحة فجائز إذا

أمذ الرياء والنحب ؤيترش إلى الاستحباب إذا كان هناك من يقتدي بفعله).

 ٠ ٣٣٢رش حم ى ت حب طب) رحسسا عن نمرة بن

جندبؤ ،عن النبئ ه مال :من روى عني حدبنا ،وهو برى أنه
كدب ،فهو أحد الكاذبيى (وفى رواية)! من حدث بحديث وهو يرى

أنه كدب ،فهو أحد الكاذمص  -ليس في هده الرواية فوله! عني -
(وفى أحرى)

فهو أحد الكدايين بدل الكاذبين فى الموضعين.

(الكاذبين؛ صبْلت ،بالتثنية والجمع ،وكيلك الكدابين صهلت ،بهما ،والحديث ،رواء

م لم أما ،لكنه رواء في المقل.مة مقدمة المحح ،وليس في الصحح نف ه).

ر اب كرافة ممرة اثوال

ا

( - ٢٣٣خ م) ص أض ،نال :الوا الض.خمأمح؛في

المسألة ،فخرج حين زاغت ،النسل ،فصلى العلهز ،فقام على المنبر
^كر الماعث ،وذكر أل بين يديها أمورأ aP؛ ، L،،Jثم نالا من أحن ،أن
يأل عن ميء فلياد ،فواممه لا سالوني عن محيء إلا أحبريكم به ما
دست ،في مقامي هل.ا ،فأكثن الناس البكاء ،وأكثر أن يمول! نلوا،

فجعلت ،أيثلت يمينا وشمالا ،فإذا كل رحل لأى رأنه في ثوبه سكي،

محييإ؛__ه
أزو عقك آلكثب نه ءايك

إلا أولوأ

 -وقرأت إلى -

يدحقر

فقال؛ فإذا رأيتم الدين دسعول ما تشايه منه ،فاولئلث،

الذين سمى الله فا حذروهم.
(محال ابن حجرت محيل المحكم من القرآن ما وصح معناه والمتشابه نقيضه ،وقيل
المحكم ما عرف المراد منه بالنلهور أو التأويل والمشابه ما امتاير اض بعلمه كقيام
الساعة وحروج الدجال والحروف الخقشة ،وقال القاري في مرقاة المفاتيح؛ قال

في ثرح ا فسنة ؛ اتفق عطلخاء اللف من أهل السنة على النهي عن الجدال محي
الصفات ،وعن الخوض محي علم الكلام وتعلمه .قال مالك؛ إياكم والبدع .قيل ت

وما البلع؟ قال؛ أهل البيع الدين يتكلمون في اسماء افه وصفاته وكلامه وعلمه
وقدرته ،ولا يسكتون عما مكن عنه الصحابة والنا بعون ،ولو كان الكادم علما

لتكلموا فيه كما تكلموا محي الأحكام ،ومثل سفيان الثوري عن الكادم فقال! يع
الباطل ،انح المنة وح الميعة .وقال؛ عليكم بما عليه الجمالون ،والماء في

البيوت ،والصبيان في الكتاب من الإقرار وانممل ،ونال المافعي؛ لأن يبتلى
الرحل بما نهى ا فه عنه حلا الشرك با فه حير من أن يبتلى بالكلام .وقال مرة
أ-محرى :لأن ألقى اف بكل ذنب ما خلا الشرك باش أهون من أن ألق ْا بمألأ في

علم الكادم• ونال؛ رأيي وحكمي في أهله أن يقربوا بالجريد محيطاف بهم فى
هذا جزاء من ترك الكتاب والمسنة
الأسواق أو في العنائر والقبائل،
واشتغل بالكلام).

( — ٣٣٨خ) عن أنى ،قال؛ كنت عند عمر ق معته يقول! نهينا
عن التكلفط.

(أحرجه في باب ما يكره من كثرة آل وال ،،وأحرج أبو نعيم في المتخرج أن عمر

قرأ:

نأ٤ه فقال :هذه الفاكهة فد عرفناها فما الأم،؟' نم قال ;،مه ،نهينا

عن التكلف ،انتهى ،والأب :،المرعى ،وقيل هو للدواب كالفاكهة للأن ان).

 - ٣٣٩رم) عن عبداممه بن عمرو بن العاص ،محال :خ4ر°ط إلى

يوما ،محنمغ أصوايثإ رجلين احتلنا في آية هخؤج
رسول الله
رسول افه  .وعزف ،1محي وجهه العم ،،فقال؛ إئما هللث ،مس كاف
قبلكم باختلافهم محي الكتاب.،

رسول اش  .امتهزاء ،بول الرحل؛ من أبي؟ ؤيقود الرجو ،ثضل
ناقته :أين ناقتي؟ فانزل الله تعالى هميهم هذه الأية ^؛^؛ ٦١أدرض
 pcلا قظوأ ثن أش؟؛ إن ند ٣
\
( - ٣٤٣خ) ءن الزبير بن غدي ،قالّ :أد نير؛ اينمحءن

يستلمه ؤيمبمه ،قال:

استلأم الحجر؟ فقال :رأيت رم ود اف

أرأت ؛ن زجت؟ أرأت !ن غلت؟ قال :اخعل أرأيت بالمن،
رأيت رسول الله

يستلمه ويمله.
□□□□□

□

ج;وقغ؛ييه

كتان:

الإسلام والإيمان والإحسان

باب تمرما الإسلام ويوازس
٣٤:

(خ م) عن ابن عنز ،قال :قال رسول اض .

-ض

الإسلام على حمس :نهاية أن لا إله إلا اف ،وأو محمدا عنده
ُْ

ورسوله ،ؤإقام المائة ،ؤإيتاء الزكاة ،وحج البت ،وصوم رمضان

(ولم لم) :الإملأم أن سهد أن لا إنه إلا اغ ،وأ 0محمدا
رموز اف ،وتقيم الصلاة ،وتوتئ الزكاة ،وتصوم رمقان ،ونحج
البيت ،إن امتهلعتؤ إليه سبيلا (وفي أحرى له) • بني الإسلام على
حمتة :على أ 0يوحد الله ،ؤإقام الصلاة ،ؤإيتاء الزكاة ،وصيام

رمضان ،والحج (وفي أحرى له) :على أن يعند الله ويكنز بما
دونه . . . .وذكر نحوه.

( - ٣٤٠خ م) عن طلحة بن ميداف ،نال :جاء رجل إلى

من أهل نجد ،ثائر الرأس ،ن مع دوى صوته ،ولا
رسول الله
فإذا هو ينال عن الإسلام؟
نممه ما يقود ،حتى دنا من رسول اممه

فقال رسول اممه ه•' حمس صلوات في اليوم والليلة ،فقال! هل

علي غينهس؟ iالت لا ،إلا أن تثلؤع ،فقال رسول اممه ه '.وصيام
رمفاذ ،فقال :هل عاؤ غينْ؟ قال :لا ،إلا أف تثلئ ،قال :وذكر
له رسول اف ه الزكاة ،فقال :هل علي غيرها؟ قال :لا ،إلا أذ
تثلؤع ،فالبر الرحل ،وهو يقول :واف لا أزيد على هدا ولا أنقص
منه ،فقال رمحول اف ه :أملح إ 0صدق ،أوت لحل الجنة إن صدق.
آ،آ  -رخ م) ص اس ماس ،أن الض ه نال لماذ؛ن جل
 ح ين بعثه إلى اليمن ِ :إنك محتاني قوما أهل كتاب ،فإذا جنتهميادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا اف ،وأ 0محمدأ رسول اف،

فإن هم أهياعوا لك> بدللتح ،ذ\-ثمو°م أف اف قد فرض عليهم خمس
صلوات في كزإ يوم وليلة ،فإن هم أطاعوا للث ،بذللث ،،فاخبرهم

أن اف قد فرص عليهم صدقة ثوحد من أغنيائهم فترد على فقرائهم،
فان هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرانم أموالهم ،واثق دعوة المظالوم،
فإنه ليس بينها وبين اث* حجاب (وفي رواية) قال؛ فلجمحن أود ما
تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى ،فإذا غن فوا ذللثه ،فا خبن هم
أن الله فرص عليهم حس صلوات في يومهم وليليهم ،فإذا صلوا
فاحبرهم أن الله افترض عليهم زكاه في أموالهم ،يوحد من غنتهم

فثري على فغيرهم ،فإذا أءنوا يذللثخ فحد منهم ،وثوئ كرائم أموال
الناس•

(كرانم أموالهم ت نفائسها من أي صنف كان ،ومحي بوب البخاري على الحديث
بقوله• باب لا توحد كرائم أموال الناس في الصدقة ،نال النووي ت واستدل به
بمصهم على أن الكفار ليسوا مخاين بفرؤع الشرمة مجن الملأ ة والصوم والزكاة
فان هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن عليهم ،فدل
لتحريم الزنى وتحوها لقوله
على أنهم إذا لم يطيعوا لا يجب عليهم وهدا الاستدلال صعيف ،والمختار أن
الكفار مخاحلبون بفرؤع الشريعة المأمور به والمنهي عنه هازا محول المحقمين

ُتتيتح

تيغ|[سيه

والأكثرين ومحيل ليسوا مخاطبين بها ،ومحيل :مخاطبون بالمنهي دون المأمور واف
اعلم ،محال الشيخ أبو عموو ين الصلاح آهءزفه؛ هذا الذي ومحع محي حديث معاذ من
ذكر بعض دعائم الإيلام دون بعض هو من تقصير الراوي كما بيناه محيما محبق من

( - ٣٤٧خ م) عن أبي هريرة ،أل اعرابيأ جاء إلى
فمال ت يا رسول الله ،دلي على عمل إذا عملته ذحلث
رسول الله
الجنه ،قالت تعبد اممه ،ولا تشرك به شيئا ،وتقيم الصلاة المكتوبه،
ونودي الزكاة المفروصه ،وتصوم رمقال ،محال! والذي نفي بيده

لا أنيد على هذا شيئا ،ولا أنقمي منه ،فلما وئ قال الّثي .؛ مى
نئْ أن يقلن إلى رحل من أهل الجة ،محليفلر إلى هذا.

( - ٣٤٨م) عن جابر ،أن انماف بن فزفل ّاءل المئ M
فقال؛ أرأيث إذا صالست ،المكتوبه وصمت ،رمقان ،وأحللئ ،الحلال،

وحثمت ،الحرام ،ولم أزد على ذللث ،شيئا ،أيحل الجنة؟ محال! نعم
(وفى رواية)! أن رجلا مأل النبي  .فقال! أرأيت ،إذا صليت،
المكتوبه وصمت ،رمضال ،وأحللعت ،الحلاد ،وحئم!!إ الحرام ،ولم

أزد على ذللئط سيئا ،أدحإ؛ الجنه؟ قال! نعم ،قال! واممه لا أنيد على
ذلك ،شيئا.

 - ٣٤٩رم) عن عمرو بن العاص ،قال! لما جعل الله الإسلام

في قلبي ،أتبت ،الني ،فقلت !،ابنثل يمينلث ،يلابايعلث ،،فث قل يمينه،
فقبضت ،يدي ،فقال! ما للثؤ يا عمرو؟ قالث !،أردث ،أن أئسثرئل،
فقال! تشترمحل ماذا؟ هلت !،أن يعمر لي ،قال! أما علمت ،أن الإسلام
يهدم ما كان قبله ،وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها ،وأن الحج يهدم
 Uك ان قبله؟.

(ميأتى الحلّي» ،1بطوله فى كتاب المنام ،والقفاتل باب فضائل المحابة <ه).

( . ٣٥٠خ) عن أنس ،أن رسول اف .قال:

أن JJlil

ال ناس حتى يقولوا  :لا إله إلا اش ،وأف محمدا رمحود اض ،فإذا
سهدوا أن لا إله إلا اش وأف محمدا رسول اش ،وانثمبلوا قبلتنا،

وأكلوا ذبيحتنا ،وصلوا صلاثنا ،حرمن ،علينا دماؤهم وأموالهم إلا
بحمها ،وحسابهم على الأة (وفي رواية)؛ أن رسول اش ه قال ت من
صلى صالتنا واسشل قبلتنا وأكل ذبيحتا ،فذلك الم لم الذي له
ذمة الله وذمة رسوله ،فاد تخمروا اض فى ذمته (وفى أخرى) قال:

سال ميمون بن سياه أنس بى ماللث ،،قال؛ يا أبا حمزة ما يحرم دم
العبد وماله؟ قال :س شهد أو لا إله إلا اممه ،واستمر قيلشا ،وصلى

مادتنا ،وأكل ذبيحتنا ،فهو الم لم ،له ما للم لم ،وعليه ما على
الم لم ٠
(يوله؛ إلا بحقها ،أي لا بجل أحذها إلا بحق شرعي فرصه اف ،كالقحاص
والحدود والزكاة والجزية ومائر الحقوق الشرعية محي الل.ماء والأموال .حه_نت

الرجل! أ-مته وحمئلته ،وكنتا له حفيرأ حامحظأ ،وأحمتته :نفقّث عهده وذمته،

والهمزة فيه للارالة ،أي• أزلتا حقارته وهو المنهي عته محي الحديث.)،
 _( - ٣٠١حم د ن هق) (صحيح) عن يزبد بن همداض بن

الئحير ،قال :كنا بالمربد بالبصرة ،فإذا رجل؛ أثعث ،الرأس ،بيد؛
قهلعه أديم أحمن ،فناولناها ،فإذا فيها  :مى محمد رسول الله ،إلى

بني رمر بن أيئس ،حي من عكل ،إنكم إن شهدتم أن لا إله
إلا اممه ،وأن محمل<أ رسول اممه ،وأقمتم الصلاة ،وآتيتم الزكاة،

وأديتم الحس من المغنم ،وسهم رسول اممه و .وسهم الصفتي :أنتم
آمنول يامان افه ورسوله ،فقالتا  :مى كتن ،للث ،هذا الكتاب؛؟ قال:
رسول الله ه
(المرتاد؛ محلة بالبصرة س أشهر محالها وأطيبها .ومد صرح باسم الصحابي في
بعض الروايات بأنه المر بن ثولب العكلي ■،قال ،الخطامح •،أٌا سهم النم . ،فإنه

ج;أإتيييه
كان يهم له كهم رجل سن سهل -الوقعة حضّرها رسول الله

أو غاب عنها،

وأما الصفي فهو ما يمشه من الغنيمة قبل أن ثغتس عبد أو حائية أو فرس أو
سئم ،أو غيرها وكان ه مخصوصا باوللث ،مع خص الخمس الذي له خاصة،
وخص بهده الثلاثة عوضا من الصدفة الش حرت عليه .).

 - ٣٠٢رم) عن طارق بن أثيم الأشجعي ،أن المي  .قاوت
من قال ت لا إله إلا اض ،ونحر يما تغبي من دون الائه (وقي رواية• مذ
وحد اممه) حرم ماله ودمه ،وحاثه على الله.

 - ٣٠٣زخ م) عن أسامة بن زيد '•^٧ ،نعقا رسول اممه ه إلى

الحرمة ،مصبحنا القوم فهزمناهم ،ولحقث أنا ورجل من الأنصار رجال
منهم ،ملما عثيناْ ،قال :لا إله إلا اممه ،نكت عنه الأنصاري ،وطعنته

برمحي ،حتى قتلته ،فلما ماي'منا ،بلغ الني

فقال؛ يا أسامه ،أقتلثه

بعدما قال :لا إله إلا اممه؟ قلث : ،إنما كان متعوذأ ،فقال :أقتلته بعد ما

حتى تجئ ،أني لم أكن أملمثؤ
قال :لا إله إلا اممه؟ فما زاد
قبل ذللت ،الوم روقي ،رواية) قال :بعثنا رسول الله ه في ،سرثة،
مصحنا الحزيايتؤ من جهينة ،فأدركت ،رحال ،فقال :لا إله إلا اممه،

أقال:
فطعنته ،قوقع في ،تني من ،ذلك ،فذكرته للنؤ و .فقال
لا إله إلا اممه وقتك؟ قلئ :،يا رسول اممه ،إنما قالها خوفا من

النائح ،قال :أفلا ثسث ،غن مه ،حتى تعلم أقالها ،أم لا؟ فما زال
يكررها علي ،،حتى تمنيث ،أني أسلمثؤ يومئن..
(متاني رواية أحرتم ،للحويم ،عن جندب بن عبداممه فى كتاب الجهاد باس ،أحكامه
وأدابه).

 - ٣٥٤رخ م) عن ابن ،عمر ،و-أبيف موسى ،أن الني،

مال:

من خمل علينا السلاح محليس مئا (ولملم عن ّنمة بن الأكؤع) قال!
س نز علينا السف فليس منا.

(محوله ؛ فليس منا ،جاءت به الأُمحاديث في

كثيرة ،نال النووي؛ قيل هو

محمول على الن تجل بغير تأؤيل مكفر ويخرج من الملة وقيل معناْ ليس على
محيرتنا الكاملة وهدينا ،وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يكره قول من يف ره بليي

على هدينا ؤيفول بئر هذا القول بعني بل يمك عن 'اؤيله لياهرن أوقع في
النفوس وأبلغ ش الزجر)■

 ٣٥٥ء رخ م) عن ابن معود ،أن رسول اش  .قاد! محساب

الملم متوق ،وقتاله كفت.
(الماب .الثي ،والشتم ،يقال محيه منا ومابه م ابة وٌيبابا أي شاتمه .قوله
ف وق ،أصل الغسق في اللغة الخروج ،والمربح تقول إذا حرجت ،الثءلبة من
محشرها • قد ف قنؤ الرًلبة من قشرها ،وفي ،ال مع الخروج عن محناعة اممه ورسوله،

قال ،ابن حجر• وهو محي عرف الثؤع أمحي من الخصيان قال افه تعالى؛ ءؤقرْ إلءء
آومحر ؤألموق رأينِثاةه ،قوله وقتاله كفر ،كقوله فى الحد.يث ،الأحر! لا ترجعوا
بعدي كفارأ يقربا بعضكم رقابإ بعص ،ومحوله أيما رجل قال لأحيه يا كافر فقد
باء بها أحدهما ،ومحوله• ليس من رجل ادعى لخير أبيه وهو يعلمه إلا كفر،

ونحوها ،وفد بين الخلخاء أن ظاهر هذه الأحاديث ،غير مراد ،ولهم فيها تأويالآات،ث
الأول أن ذلل؛ ،كمر في حق المثجل بغير حق ،والثاني أن الراد كفر النعمة،

والثالثح أنه يؤد'ي إلى الكفر ،والرابع أنه بت{ا كفعل الكفار ،ذكرها النووي ورجح
الرابع وقال اختاره عياض رحمهما الله؛ ؤإنما أولها العلماء لأن الأيايتح

والأحاديث ،كثيرة

هرة على أن كل ما دون الشرك من المعاصي لا يكمر صاحها

ولا يحلد في المار بل هو تحت ،مثيئة الله محال تعالى• ءؤ1لا أثن لا بمفر آن يننتق
ومحي حديثا الشفاعة :وعرتي وجلالي وكبرباش
بو' نسر نا محل د'.لأئ ،لتن
وعظمتي لأحرجن منها من قال؛ لا إله إلا الله ،رواه الشيخان).

 - ٣٠٦رخ م) عن الأحنف بن قيس ،قال :حرحت ،أنا أؤيد

هذا الرحل ،فلقيني أبو نكره ،فقال :أين تريد يا أحنفح؟ قالتا  :أرين،
فقال :يا أحنمح ارجع ،فإلي سمعننؤ
نصز ابن عم رمحول الله
رمحول الله

يقول :إذا تواجه الملمان بسيفيهما ،فالقاتل والمقتول

في النار ،فقلت - :،أو قيل - :يا رمحول اممه ،هذا القاتل فما باد
المقتول؟ قال :إنه قل -أراد قتل صاحبه (وفى رواية) :إذا التقى

الم لمان ب ينبهما فالناتل والمقتول في النار روقي أحرى)■ إذا
الم لمان حمل أحدهما على أحيه السلاح ،فهما على حرف جهنم،
فإذا قتل أحدهما صاحنه دخلاها حميعا.
(نهى أبو بكرة الأحنف هنا ،وبأتي في باب أئمة الجور امتناعه عن اللحاق
بأصحاب الجمل وسيأتي في كتاب الفتن امتناعه حتى من الاءذاع عن نف ه أمام
حيثي خارجة بن قيامة ،لأنه يرى الكف تماما عن قتال المسلمين ،وفاقا ل عد بن

أبي وناص ومحمد بن م لمة وعبداممه بن عمر وأسامة بن نيد وغيرهم رصي اممه
عنهم أجمعض•،

( - ٣٠٧خ) عن ابن عمر ،أن رسول اف  .نادت لص بزاد
المؤمن في قحة من دينه ما لم يصب دما حراما ،قال ابن عمر! إن

من ورظات الأمور التي لا مخرج لمن أوير نف ه فيها ،سملث ،الدم
الحرام بغير حله.

( - ٣٠٨خ ،؛) ص أي صس الأشسي ،أن ائت : JU .إذا
مر ا حدكم فى مسجدأ نا او فى موقنا ومعه نبل فلميلل — ا و لشصى —
على نصالها بكمه؛ أن يصبن ،أحدأ من الم لمين منها ثيء (وفى

رواية)؛ إذا مث أحدكم في مجالس أو سوق وبيده سل فلياحد بنصالها ،
ثم لياحد بنماب  ،نم ليأحل ينماب .قال؛ أبو موسى؛ واممه ما متنا
حش نددنا بعضها في وحوم بعض.
(نمالها ،وفي لفنل ت مولها ت جمع نضل ،والصل حديدة الهم ،وحديده الرمح.
نددنا يعصها •' مدد السهم إلى الهدف ت صوبه نحوه ووجهه إليه).

( - ٣٥٩خ م) عن حائر ،قال :م زحل بسهام في المسجد،

أمسالث ،ينماي روقي رواية)؛ فأمره أن ياحد
فقال له رم ون الله
بنماي محلا بحباس م لما (ولم لم) • أل الّى ه أمز رحلا كان
يتصد.ق بالنبل في المجر؛ أن لا يمز بها إلا وهو آحد ينمالها.

( - ٣٦٠خ) عن عبداف بن ممرو بن العاص ،أن رسول اممه س
قال .المملم من سلم اللون من لسانه ؤيده  ،والمهاجر من هجر
ما نهاة الله عته.

( - ٣٦١خ م) عن أبي موسى ،قال :قالت :يا رسول اممه ،أي
الملمين أقفل؟ قال :من سلم المسلمون من لسانه ^.jo
 - ٣٦ ٢رحم مي ه د ت ن حب طب هب ا زحسيزا عن

زيد بن ئابت ،،قال :سمعت ،رسول اممه ه يقول :ثلاث ،لا يغااً
عليهس قلب م لم أبدا  :اخادص الممل لله ،ومناصحه ولاة الأمر،

ولزوم جماعة المسلمين ،فإن دعونهم يحتظ بى ورابهم-
رلأ نغل؛ عليهى ،أي؛ لا يغل معهن ،وروى< :الأ مخ" من الأغلال ،وص الخيانة،
وروي؛  ١٠لا يغل® بفتح الياء من الغل وهو الجئد أي لا يل؟ حله جمد يزيله عن

الحي ،وروي؛ رالأ يغل ١١بالتخفيف ،من الوغول ،وص الذحول في الشن ،قال ابن
الأثير؛ والمعنى أن هد 0الخلال الثالآاث> ئتملح بها القلوب ،حمن ومّس.اث ،بها حلهر
قلبه من الخيانة والدغل والتر).

( - ٣٦٣حم بر ع ض) (صحبح) عن أض ،أن ،المحي  Mقال

لرجل :أن4لم ،قال :أجدني كارها ،قال :ص ؤإن كث ،كارها؛

(فيه نوحيه عفليم للعور بالخير أن يفعله الإنسان ولو كان كارهأ فإن اممه سينولاه
ويرضيه ،ولا يستسلم لما يجد من كراهته فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم رئي)•

 - ٣٦٤رحم د ت ن حر حب ،طبر هق

رحسزا عن

أن يغتسل يماث ومدر
فيس بن عاصم ،أنه أسلم ،فامره النبي
روقي رواية) قاد :أئستث ،رسول افه .فذ الإسلام ،فأمرني أن
أغتسل بماء ومدر.
(نال الخهلابى; هذا عند أكثر أهل العلم على الاستحباب لا على الإيجاب ،وكان

أحمل .بن حنبل وأبو ثور يوجبان الاغت ال على الكّافر إذا أسلم فولأ بفلاهر
الحل .و

( - ٣٦٠خ م) عن عروة بن الزير ،أن حكم بن جرام أعتق
في الجاهلية مئة رقبة ،وحمل على مئة بعير ،ثم أعتق في الإمادم مئة
رمة ،وحمل على مئة بعير ،وأحبره أنه أتى المى ه فقال؛ يا
رسول اغ ،أرأث أمورا كنئ ،أتحنث بها فى الجاهلية ،مى صدقة،

أو عتاقة ،أو صلة رجم ،أفيها أجر؟ فقال رسول اش ه؛ أسلمث
على ما أنلمث ،من حير ،محال؛ قال ث !،فواض لا أقع شيئا صنعته في
الجاهلية إلا قعئثج في الامادم مثله.
 — ٣٦٦رخ ،؛إ عن ابن م عود ،قال؛ ثال رجل يا رسول اش،

أنواحي بما عمالنا ٥في الجاهالية؟ قال؛ من أحن في الإسلام لم

بواحل بما عمل في الجاهلية ،ومن أماء في الإسلام أجد بالأول
والأخر.

 - ٣٦٧رخ م) عن أبي هريرة ،أن رسول اف  .قال؛ ممه حى
على كل م لم روقي رواية؛ حى ممه على كل م لم ،أن يخل في كل
سبعه أيام يوما ،بميل فيه رأنه وحده،
(هذا عام يشمل من وحثت عليه الجمعة ومن لم تجب عليه كالنساء والصبيان
والعبد والمسافر ،أما غسل الجمعة فيستحب لمن شهدها وسيأتي فى باب صلاة
الجمعة).

 - ٣٦٨رخ م) عن أبي هريرة ،أل رسول الله  .قال؛ ص
الم لم على الم لم حمن! رد ال آلم ،وعيادة المريفر ،وايتاع
الجنازة ،ؤإحابه الدعوة ،وتئمين ،العاطس ( ولم لم) ؛ حى الم لم
على الم لم سث ، ،قيل؛ ما هى يا رسول اممه؟ قال؛ إذا لقيثه ف لم

عليه ،ؤإذا دعاك فاجنة ،ؤإذا اّتنصحك ،فانضخ له ،ؤإذا عثلل
محمد الله فنمته ،ؤإذا مرصز فعد ، ْ.ؤإذا مات فاسعه.

بمنيِ..

)٦٨٥

( - ٣٦٩خ م) عن الراء بن ءازُتا ،قاد :أمرنا رم ود اممه ه
سبع ،ونهانا عن مسع ت أمرنا بعياله المريض ،والباع الجنازة،
ونشمت العاطس ،ؤإبرار القسم  -أو إبرار المقيم  -ونمر المفللوم،
ؤإحابة الداعي ،ؤإفثاء السائم ،ونهانا عن تختم واللم_( ،وفي

رواية• عن حاتم الذهب) وعن مرين ،بالفضة ،أو قال ت آنية القمة

رزاد في رواية ت فإئه من ثرب فيها في الدنيا ،لم يثرب فيها في،
الاخرة) وعن المياير (وفى رواية :وعن المياثر الحنر) وعن المنئ،

وعن م الحرير ،والإنتبرق ،والدساج (وفي رواية لملم :ؤإنشاد
الصالة) بدل :إبرار المقيم (وفى أحرى له :رد ال لام) بدل ت إفشاء
الملام.
(المئسم ت الحالف ،ؤإبرارْ • إنفاذ قسمه■ المتاثر* جمع مثثرة وهي وطاء من حرير،
تجعل على المروج والرحال ،مال :،وين ،أي :زطيء لثن .الخنئ :ياب من كتان

نغلوط بحرير ،لقتل ،هو من المز بالزاي :وهو رديء الحرير ،والإّتيرق :،ما غئظ
من الحرير ،والأيباج :صرب من الثياب مدبجة بالحرير ،أي :مزئتة به .إنشاد

الضالة :تعريفها وهو مأمور به كما سيأتي في باب اللقهلة ،وانظر مميل النووي
ُةقفؤ لهدم الأوامر والمواهي فرصها ونفلها وعينها وكفاسها والخلاف فجها
وا لإجماع) •

( - ٣٧٠خ م) عن ابن عتر ،قال :محنا عند رسول افه ه

فقال :أخبروني بشجرة نبه  -أو كالرجل  -المسالم ،لا يثحاث،

ورئها ،ولا ،ولا ،ولا ،ووني أكلها كل حنن ،فوقع الماس في ،شجر
البوادي ،ووقع في نمي أنها النخلة ،ورأيث ،أبا بكر ،وعمر ال
يتكلمان ،فكرهن ،أن أتكلم ،فلما لم يقولوا شيئا قال رسول اض

:

هي النئله ،فلما قمنا قلمت ،لحمز :يا أبتاه ،والله لقد كان وغ في

نفسي أنها المخلة ،فقال :ما منحلئ ،أن تتكللم؟ فقال :لم أركم
يكلمون ،فكرهت ،أن أتكلم ،أو أقود سيئا ،فقال عمرت لأن تكون

ُنئها أحئ ،؛لؤ من ئدا ،رئذا روقي ررابات)  : JUإذ بن الفم
شمة لا ينمط وريها ،ؤإنها مثل الملم ،فحدثوني ما هي؟ قوقع

الناس في شجر البوادي .قال عبداممه ت فوقع في نفي أنها النخاله،
فاممتحييت ،ثم قالوا ! حن.ثنا ما هي يا رمود اض؟ قال! هي النخالة.
 - ٣٧١رخ م) عن أسامة بن نيد ،أن رسول اغ  .ركب على
حمار عليه إكاف ،تحته قطيفة فدكية ،وأردف أمحامة بن ند وراءه،
يعود سعد بن شالة في بني الحارث بن الخزرج ،وذلك فل وقعة
يدر ،فار حتى مر بمجلس فيه عبدالله بن ابئ ابن ّ لول ،وذلك قبل

أن ي لم عبداش بن أبي ،ؤإذا في المجلس أحلاط من الخلين
والمشركين عبل.ة الأوثان واليهود ،وفى المجلس عثل.الاله بن رواحه،

فلما غنيت المجلل عجاجه الو.ا؛ة ،حمر عبداض بن أبئ أنفه بردائه،
ثم قال؛ لا تغتروا علينا ،ف لم رسول اف ه عليهم ،ثم وقف ،،

فنزل فدعاهم إلى اممه ،وقرأ عليهم القرآن ،فقال له عبداممه بن أبي ابن
محلول؛ أيها المرء ،لا أحس مما تقول إن كان حقا ،فلا تؤذنا به في
مجال نا ،وارجع إلى رحلك ،فمن جاءك فاقمص عليه ،فقال

عبداممه بن رواحة؛ بلى يا رسول الله ،فاعشنا به في مجال نا ،فإنا
نحب ذلك ،فاستب الخلمون والمشركون واليهود ،حتى كادوا

يتشاورون ،فلم بزل المي و, .ثئشتهز حتى سكنوا ،ثم رلمج
النبي  .دابته ،ف ار حتى لحل على سعد بن عبادة ،فقال له

النبي ه! أي معد ،ألم ت مع إلى ما قال أبو حنايس،؟  -يريد
•^ ^١٥-بن ايي  -قال! كذا وكذلأا ،فقال محعي .بن عبادة! يا رسول اممه،

اعف ،عنه واصفح ،فوالذ.ي أنزل

الكتاب ،لقد جاء الله بالحق

الدي أنزل عليلثإ ،ولقل -اصعللح أهل هدْ البحيرة على أن يتوجوه،
ؤيعصبوه بالعصابة ،فلما أبى الله ذللث ،بالحق الذي اعمناك الله ،نرق

و__وقء|إيإ؛ه
بذللث ، ،فدلك ،الذي فعل به ما رأت ،فعفا عنه رمول افه ه ولكن

النبي  .وأصحابه يعفون عن المثرين وأهل الكتاب ،،كما
أمرهم اطه ،ؤيمبرون على الأذى ،قال ،اطه تعالى ت ؤئنسي من

 ١^١ ٧٢أصت ين ميهظم وين أدبيي
ثإن ذمبميوأ وتئقوأ

ادر كؤسهأ

دبلبمد ين كرب آُلأموره .وفال) اطه تعالى

َمحثارل

^ود ءءكيت بث أنل ،آلكنف أو /ادتم نن بمي

حدا ين عند أشمهر *ئ بحي ما دبجن لهم الحق ئاعنوأ ؤأمشحوأ حئ

بأي ،أث؛ يأب إة آثد و طذ ّيىء مد,ره • ولكن النبي ه يتأول في
العفو ما أمرْ اغ به ،حتى أذن افه له فيهم ،فلما غزا رسول اطه ه

يدرأ فقتل اض يه صناديد كفار محريش ،محال ابن أبي ابن سلول ومن
معه من المشركين عبدة الأويان! هدا أمر محي توجه ،قسايعوا

الرسول .عر الإمادم فأشرا.
(إكاف الحمار؛ بردعته  ٠وهو للحمار كالسرج للفرس .القطيفة؛ دثار مخمل والفدكية
منسوبة إلى فدك بلدة معروفة على مرحلتين أو ثلاث من المدينة .الثحيرة بالتصغير
ورويتث البحرة ،يْللق على القرية واللي ،والعرب تسمى القرى البحار ،والمراد

هنا المدينة .يتوجوه ؤيعصبوه ؛ يجعلوه ملكا عليهم .ثرق يدلك؛ غص به).

( - ٣٧٢خ م) عن ابن عباس ،ءالت لما حضر رسول اطه.
هلنوا
وفي المت رحال ،فيهم عمر بن الخطاب  -فال المبئ

أكتب ،لكم كتابا لن ئضلوا بحده ،فقال عمر! رسول افد

قد علن،

عليه الوجع ،وعندكم القرآن ،حنثكم كتابف اطه ،فاحتلف ،أهل الست،

واختصموا ،فمنهم من يقول ت قربوا يكتب لكم رسول اطه ه ومنهم
من يقول ما قال عمر ،فلما أكثروا اللممثل والاختلاف! قال

رم ود اغ ه قوموا عني( ،وفي ،رواية) قال ت ئوموا عني ،فلا ينبغي
عندي التنانع ،؛خرج ابن عباس وهو يقول؛ إل

كذ  ،^١ما

خ1قخيس؛ه

(جنح

حاد محن يسول اف ه ومحن كتابه روقي أحرى ،قال ابن ءجاست يوم
الخميس ،وما يوم الخميس؟  -راد في رواية؛ ثم بكى حش بل دمنه
الحصا — قلت! يا أيا عباس ،ما يوم الخمثسس؟ ئال ت اشتد
وجعه ،فقال! ائتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا
برسول اممه

بعده أبدأ ،فتنازعوا  -ولا ينبغي عند نى تنانع  -فقالوا ! ما شانه؟
هجر؟ استفهموه  ،فدهبوا يردون عليه ،فقال! يروني ،دعوني ،قاليي

أنا فيه حير مما تدعونني إليه ،فامرهم روقي روايه  ٠فاوصاهم) بثلاث
فقال! أحرجوا المشركين من جزيرة العرب ،وأجيزوا الوهمي بنحو ما
كنت أجيزهم ،قال سليمان! وسيت الثالثه.
رهمجر فلأن همجرأ • بالفتح هدى هديانا ،أي• تكلم بما لا يفهم ،وأهجر ت إذا نطق
بالفحش ،والهين بالفم! الفحش في النطق .قوله! أجيزوا الوفد ،قال العلماء هذا
أمر منه ه بإحازة الوفود ؤإكرامهم مواء كانوا مسفين أو كفارا لأن الكافر يفد
غاليا فيما يتعلق بصالحنا ومصالحهم).

 . ٣٧٣رم^ عن عمر بن الخطاب ،أنه سمع رسول اف.

يقول ت لأحرجى اليهود والنصارى من جريرة الرب ،فاد ألغ فيها إلا
 - ٣٧٤رخ م) عن أبي هريرة ،ةال،ت بينما نحن في المجد

يوما ،حرج رموز الله

ففال! انهللفوا إلى اليهود ،فخرجنا معه

حتى جئنا ست ،المدراس ،فقام

فناداهم ،فقال! يا معشر يهود،

أننئوا ن1نثوا ،فقالوا  :قد لهتث يا أبا القاسم ،فقال :ذللث ،أريد،
أسلموا سالموا ؛ فقالوا ؛ قد ؛لغث ،يا أبا القاسم ،فقال لهم
رسول اممه ه :ذلك أريد ،ثم قالها النالنة ،ثم قال :اءاموا أن
الأرض ض ولرسوله ،وأش أؤيد أن أجليكم من هذه الأرض ،فمن
وجد منكم بماله شيئا فلتثعه ،ؤإلأ فاعلموا أنما ا لأرض فه ولرسوله.

)(٦١٢
(محيتؤ المدراس  ٠البنت الدي يدرصرن فيه• وحد بماله شيثا ت وحد في نفسه تعلما
بماله ومحّة له).

( - ٣٧٥خ

عن ابن عنر ،قال :حاربت المضين

فأجلى رّول افه ه بني الضير وأم قرظه وس عليهم حتى حارث
قريغله ،فمثل رجالهم ،وثنم ناءهم وأولادهم وأموالهم بين
الملمين ،إلا بعثهم لحقوا بالني ه فامنهم وأسلموا ،وأجلى يهود
المدينة كلهم بني بقاع وهم رهنل همدالله بن سائم ،ؤيهوذ بني
حارثه ،وكل يهودى كان بالمدينة.

( - ٣٧٦خ م) عن ابن م ،أن عنر أجلى اليهود والنصارى

من أرض الحجاز ،وأ 0رسول اف ه لما ظهر على خيبر أراد إخراج
اليهود منها ،وكانمت ،ا لأرض لما ظهر عليها ض ولرموله وللمسلمين،

أن يق.زهم بها
فأراد إخراج اليهود منها ،فسألت اليهود رمحود الله
على أن يكعوا العمل ولهم نمق  ،الثمر ،فقال لهم رسول اممه
يفدكم بها على ذلل؛ ،ما محثتا ،همدوا بها حتى أجلاهم عمر في إمارته
إلى تيماة وأؤيحاء (زاد في رواية) :وأجلى أهز خيبن وأهل يذك،
ونصارى نجران ،للم يجل أهل الوادي ،ولا أهل ئيماء  ،لأنهما ليستا
من جزيرة العرب.
(سيأتي الحديث فى باب المسا محا  0والمزارعة).

( . ٣٧٧خ) عن نافع مولى ابن عمر ،قال :لما ندع أهل خيبر
عبداطه ابن عمد ،قام عمر خطيبا ،فقال :إن رمحود افه ه كان عامل

يهود خيبر على أموالهل؛ ،وقال :ؤافإ ما أقركم الله ،ؤإف عبدا فه بن
عمد خرج إلى ماله هناك ،فعدي عليه من الليل ،ئمدعئ ،يداه
ورجلاه ،وليمل لنا هناك ^و غيرهم ،هل عدونا وئهمتنا ،وقد رأيت
إجلأءهم ،فلما أجمع عمر على ذلك ،أتاه أحد بني أبي اصنق،

^جعخ؛فنةه
فقال ت يا أمير المؤمنين ،أتخرجنا وقد |همذا محمد ،وعاملنا على

الأموال ،ونرظ ذلك لما؟ فقال عمرت أظثنمت ،أني سين ،نود

رسول اممه  .للث I ،كيف يالث ،إذا أحرجث ،من حسر ،نعدو بك
قلوئك  UJبمن يلة؟ فقال ،jir :ذلك ئزبمة من أبي القاسم ،فال:
كدث يا عدو اف ،محاحلاهم عمر ،وأعط-اهم قيمه ما كان لهم من
الثمر! مالأ ؤإبلأ وعروقا من أقتانم ،وحبال وغير ذللث.،
(يلغ الرجل؛ اعوج رسغه ،فكون منقلب الكف أو القدم إلى ما يلي الإبهام•
هزيلة؛ تصغير هزلة ،وهي المرة الواحدة من الهزل صد الجد• القلوص• الناقة
الشابة).

 . ٣٧٨ريرإ عن عائشة ،محالم !،نلت! يا رسول اف  Iإن ابن

حدعال كان في الجاهلية يصل الئ<-م ،ؤيطعم المكين ،فهل ذللث،
نافيه؟ قال إ لا ينفعه ،إنه لم يقل يوما ت رن ،اغفر لي حطيمط يوم
الدين•

 . ٣٧٩رش حم د هق) رحسن) عن غنرو بن ثعبي ،عن أبيه
عن حده ،أن العاص بن وائل ،أوصى أن ينتق عنه مته رقبة ،فأعتق
ابنه هشام حم ين رقثة ،فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين
الباقية ،فقال :حتى أسال رسول اممه  .فأتى النبي .فقال؛ يا
رمحول الله ،إن أبي أوصى أن يعتق عنه مئة رقبة ،ؤإن هشاما أعتق
عنه حم ين ،ويقين ،عاليه حم ون رقبة ،أفأعتق عنه؟ فقال

رسول الله هؤ •' إنه لو كان م لما فأعتقتم عنه ،أو تحدقتنم عنه ،أو
حججتم عنه بلغه ذلك ردفي رواية)؛ أن العاص بن وائل نذر فى،
الجاهلية أن ينحر مئة بينة وأن هشام بن العاصي نحر حصته حمسين

بينة ،وأن ^ ١ال المي س عن ذلك؟ فقال :أثا أبوك ،فلو كان
أقث بالتوحيد ،فصمث ،،وتصدقث ،عنه ،نفعه ذلك• ،

<حآز؛)
( - ٣٨٠م) عن أنس ،أل رجلا قال؛ يا رسول الله أيى أبي؟
قال :في المار ،فلما قفي دظ فقاد :إو أبي وأباف ني المار.
رفيه وفي —اشه ولاحقه أن من مات على الكم فهو في المار ،ونوله .إن أبي
وأباك في النار هو من حن العشرة للتسلية بالاشتراك قي المصيبة ،ناله الورى),

 - ٣٨١رم) عن أبي هريرة ،أن رم ود افه .ق ال :والذي
نض محمد بندم ،لا ب مع بي أجد من هده الأنة  -يهودي ولا

مراني  -ثم يموت ولم يومي بالذي ارسلث ،به ،إلا كان من أصحاب
النار.
.

ه .

باب نمريف الأيمان وعلاماته ا
 - ٣٨٢رم) عن أبي هريرة ،ض حديث جمريل الطويل ،أنه
قال :يا رصول اف ما الإيمان؟ قال :أن نومن ب اق ،وملائكته،

وكتابه ،ولقائه ،ورسله ،ونومن بالبعث ،ويومي بالمدر كله (وفى
رواية) :أن نومن بالله ،وملائكته ،وكتبه ،ورنبه ،واليوم الأخر،
وتوس بالقدر حترأ ونره• قال :صدقث.

 - ٣٨٣رخ م) عن أبي هريرة ،أن رسول اممه ه قال :الإيمان

بضع وسبعون ،أو بضع ومتون شعبة ،فأفضلها قول :لا إله إلا افه،
وأدناها إماطة الأذى عن الهلريق ،والحياء شعبة من الإيمان.

 - ٣٨٤زم) عن أبي مالك الأثعري ،أن ال نبي ه قال:
الثلهور ننلر ا لإيمان ،والحمد لله تملأ الميزا ن ،ومحال اممه والحمد
ممه تملأن  -أو تملأ  -ما بين ال موات والأرض ،والملأة نور،

تتلمآتمجقء
والصد قه برهان ،والعبن صماء ،والمراق حجة ٧؛ ،أو علك،

الناس يغدو ،فباغ نمه فمعتمها ،أو موقها.
(الثلهور بشم الهناء على المختار وقول الأكثرين؛ هو الطهارة ،ويفتحها هو الماء
الذي يتْلهر به• قوله؛ فباع نف ه فمعتقها أو موبقها ،معناه منهم من يبيعها لاه تعالى
بطايته فيحتقها من المذاب ومنهم من يبيعها لالشيهلان والهوى ياساعهما فيوبقها،
أي :يهلكها).

 - ٣٨٥رم) عن سميان بن عبداممه الثقفي ،فال :فل تح :يا

رمحول اف ،يل لي في الامح ادم قولأ لا أمحال عنه أ حدأ بعدلئ، .
قال ه :قل آمنت ،باش ثم امحتقم.
(قوله؛ نم استقم ،أي استقم على أمر اممه كما نال تعالى؛

َةآ برث رمن

 ،<٤معلى رلأ ثلعوأ إئن< يما سفيى نججره).

 - ٣٨٦زم) عن معاؤية بن الحكم السلمي ،قال :كانت ،لي

جارية ترعى غنما لي مل أحد والجوانثة ،فاءلالعتا ذات ،يوم ،فإذا
الذئسح قد ذهمس ،بناة من غنمها ،وأنا رجل من بني آدم ،آنف ،كمِ ا

فعهلم ذللثح
بأمحقون ،لكني صككتها صية ،فأتي ت ،رسول اض
علي ،قلنتح :يا رسول اف ،أفلا أعتقها؟ قال• ائتس بها ،فأتيتته بها،
فقال لها  :أين اغ؟ قالتح :في الماء ،قال :من أنا؟ قالتح :أنتف
رمحول اف ،قال :أعتقها فإنها مؤمنة.
 - ٣٨٧رم) عن العباس بن عبد المهليمح ،قال< :معم؛؛ح

رسول اض  .يقول :ذاق محنمم الإيمان من رصي باض رنا ،وبالإسلام
ليثا ،وبمحمد رمحولأ.
( - ٣٨٨خ م) عن أنس ،قال :قال رسول اش س :تلأين ،من

كى فيه وجد حلاوة الإيمان روقي رواية • وجد طعم الإيمان) :أن
يكون اش ورسوله أحب إليه مما سواهما ،وأن يحس ،المرء لا يحثه

إلا ض ،وأن يكره أن يعود فى الكمر يعد إذ أنقذه اطه ْنه ،كما كره

أن يقذف فى النار (وفى رواية)• لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى

ثحث  ٤^١لا س؛لأ ش ،زخر أن نقيق في  ^ ٥١أخي ض بن

أف يرجع إر  ^ ٥٤١١يعد إل أمده الله ،وخر يكوف الله ورسوله أخي
إلنه بما سواهما (ولم لم) نحوه ،إلا أنه قادت ومن كاف ان يلقى في
النار أحي إليه من أن يرجع يهوديا أو صرانتا.
(نال ابن حجرت أن يكون النه ورسوله أحب إليه مما سواهما معنا I ٥أن من استكمل

الإيمان علم أن حق افه ورسوله آكد علبه من حق أمه وأبيه وزوجه وبنيه والناس
أجمعين لأن الهدى من الضلال والخلاص من المار ،إنما كان باض على لسان رسوله

رمن عادمايته محبته نصر دينه بالقول والفعل والمخلق بأخلاقه واش أعلم).

 - ٣٨٩زخ م) عن أنس ،فال ت سمعت رسول افه و .يقول!

لا يومي أحدكم حتى أكون ألحي ،إليه من ولده ووالده والماص أجمعين
(ولم لم)! لا يؤْس أحدكم حتى أكون ألحب إليه من ماله وأهله
والناس أجمعتن•

 . ٣٩٠رخ^ عن عسراممه ين هشام القرني ،فال! كنا مغ

الثني ه وهو آخذ بيد عمر بن الخهلاب ،فقال له عمرت يا رسول اممه،

لأنت اث!لن س كل شي .إلا ثم ،فعال اشي

لا ذالذى

نقبي بين•؟ ،لحر أكون أحي ،إليك من يم لئ ،،يمان له عمرت يإئه
الآن ،لأئن ،أى إلي من مسي ،ممال الثك !. ،الأن يا عمر •
(أحرجه أيضا ني ماو_> عمر بن الخطاب ه؛ مكتفيا بقوله ت كثا ٌع الس ه
وهر آخذ بيد عمر بن الخطاب ،لم يزد على هذا القدر).

 ٠ ٣٩ ١زخ م) عن أنس ،قال سمعنت ،.رسول اممه ه يقول ت ال

يوس أحدكم ،حتى يحب لأخيه ما يحب لتف ه.

^خ|1سايه
( - ٣٩٢خ م) عن أبي مومس الأشعري ،أف رسول الله .
مال

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا .وسك بين أصابعه.
 - ٣٩٣رخ م) عن النعمان بن بنير ،أن رم ود الله ه قادت

مثل المومنض في ئوادهم وتراحمهم وتعائلفهم مثل الجسد ،إذا اشتكى
منه عضو ثداعى له مانر الجسد بالثهر والحمى (وفى رواية)؛
المؤمنون كرجل واحد ،إذا اشتكى رأسه تلءاعى له سائر الجد بالسهر
والحمى (وللم) ؛ المسلمون كرجل واحل ،.إن اشتكى عينه اشتكى

كله ،ؤإن اشتكى رأسه اشتكى كله.
(نال القاري• نوله إن اشتكى ء~ه ،بالرغ ،دش نخة بالصب وينا مما ,) oJbu

 - ٣٩٤رخ م) عن أبي موس ،أن رسول اممه ه قال؛ إل

ا أل شعريص إذا أرملوا في العزو ،أو ؤأ ظعام عيالهم بالمدينة ،جمعوا

ما كان عندهم في قوب واحد ،ثم اقنننوه بينهم في إناء واحد
;الئوبة ،فهم مر وأنا منهم•
(أنمل القوم؛ نفد -زادهم ،وأصله من الرمل كانهم لصقوا بالرمل من الشله كما فيل
ني ندله؛ ؤذَا ءه فوله فهم مني وأنا منهم ،قال ابن حجر :أي متصلون بى
ونسمى من هذْ الاتصالية ،ونال النووي :معناه المبالنة في اتفانهما واتحاد

'لرفهما ،وني الحدث فضيلة ءف-ة للأشعريين نجلة أبي موسى ونضيلة الإيثار
والمواساة واستحباب حللي الزاد فى ال فر والحض ).

 - ٣٩٠رم) من منللة بن الآيع الأّدي .وقان س ئئاب
رسول اض .نال ت لفينى أبو بكر ،فقال :كيف ،أنث يا حنظلة؟
يلث ،؛ ناثى حننلله قاد؛ سبحان الله! ما ثمود؟ يلت،؛ ناكوو عند
رسول اف و .يذكرنا بالنار والجنة حتى كأيا رأي عين ،فإذا حرجنا

من عنل -رسول الله .عامحسنا الأزواج والأولاد ،والصنعات ،،ونسينا
كثيرا ،قال أبو بكر؛ فواممه إما لنلمى مثل هذلأا ،فانثللمتج أنا وأبو بكر

دق0
حتى يحلنا على رسول اش

فقلت! نافق حنظله يا رسول اف .فقال

رسول اش و '■.وما ذاك؟ قالغ ت يا رسول الله نكون عندك Ij^Ju

بالنار والجنة حتى كائا رأي عين ،فإذا حرجنا من عندك عاق نا
الأزواج والأولاد والمعان ،وسمنا كثين و فقال رسول اض
والدي نفي بيدْ  ،لو Jدومول على ما تكونون عندي ،وفي الذكر،

لصاقحتكم الملائكة على لربكم ،وش ثلرقكم ،ولكن يا حنفلله م اعه

وساعة  -ثلامث ،مرار ~ روقي رواية) قال؛ كنا عند رسول اف

فذكر

النار ،ثم جئت إلى السثإ ،ففاحكش الصنمان ،ولاعب ت ،المرأة،
فخرحت ، ،فلقيئ أبا بكر ،فذكريت ،ذللث ،له .فقال! وأنا فد فعلت مثل
ما تذكن ،فلقينا رسول اطه ه فقلت !،يا رسول افه نافق حنغلله،

فقال! مه؟ فحدثته يالحل.ين .،وقال أبو بكرت وأنا فعلت ،مثل ما لعل.
فقال! يا حنفللة ،محاعه وماعه ،لو كانت ،تكون قالوبكم كما تكون
عند الاكر لصاقحتكم الملائكه ،حش سلم عليكم في العلريق.
(الأمحسدي :شم الهمزة وكر الياء الأولى منددة ،وضمها ومحكون الياء الأولى
وجهان• الضعايت !،جمع صيعة ،وهى معاش الرجل من محال ،أو حرفة أو صناعة،
مه! للاستفهام وقن .تكون لالكف .ه والزجر).

( - ٣٩٦م) عن أبي هريرة ،فال! حاء نامحى من أصحاب،
الم؛ا ؤه قالوه! إنا نجد في أنف نا ما يتعاظم أحا.نا أن يتكلم يه،
محال؛ وقل -وحدنموه؟ مالوا ؛ نعم ،محال؛ ذاك صريح الإيمان.

( - ٣٩٧م) عن ابن م

عود ،فالط ت نبل الئص  .عن

الوسوسة ،محال؛ تللته محض الإيمان روقي رواية) فال؛ سئل النبي .j
عن الوسوسة؟ فقالوا ! إن أحدنا ليجد فى نف ه ما لأن يحترق حتى

يصير حممة ،أو يخر من ال ماء إلى الأرض ،أحن ،إليه مجن أن يتكلم
به؟ محال؛ ذللثج محض الإيمان.

(المحص؛ الخالص من كل شيء ،وكيلك الصريح .حننة؛ مححمة ،نال
النووي* نوله ذاك صريح الإيمان ومحقن الإيمان معناه استتعذلامكم الكلام به
هو صريح الإيمان فإن اس؛تعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به إنما يكون
لن استكمل الإيمان وانتنت عنه الشكوك .وقيل معناه؛ أن الثسهنان إنما
يوسوس لمن أيس من إغراته ،فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه ،،وأما
الكافر فإنه يأتيه من حيث شاء ؤيتلاعب به ولا يقتصر معه على الوسوسة فعلى
هذا معنى الحديث سبب الوسوسة محص الإيمان أو الوسوسة عائمة محقي

الإيمان ،وهذا القول اختيار القاصي عياض• انتهى ،وسيأتي في باب أذكار
ت بأني الشيطان أحدكم فيقول من حلق
الأحوال وانمقامات حديث أبي
كذا وكذا حتى يقول له من حلق ربك فإذا بع ذلك فليستعذ بالله ولينته ،وفي
رواية ت فليقل آمنت بالله ورمله ،ومعناه الإعراض ص هوا الخاطر الباطل
والأكجاء إلى افه تعالى في إذهابه).

( - ٣٩٨حم د حب هب) رصح٠يحا عن ابن عباس ،قال؛ جاء

رجل إلى المي .فقال :يا رمول اه ،إني أحدث نمي بالشيء،
لأن أحر من الماء أحب إلي من أن أتكلم يه (وفي رواية :إن أحدنا
يجد فى نف ه  -يعذض بالشيء  -لأن يكون حممه أحب إليه من أن

يتكلم يه) فقال المي ه؛ اش أكر ،الله أكر ،اممه أكبر ،الحمد ض
الذي رد كيده إلى الوسوسة.

( - ٣٩٩خ م) عن أبي هريرة ،أن رسول اض .قال :لا بليغ
المؤمن من جحر واحد مرتن•

(قال الخطايي هدا لففله حبر ومعناه أمر ،أي؛ ليكن المؤمن حازمآ حذرآ لا يخيع
مرة بعد أحرى).

 — ٤ ٠ ٠رحم م ت ن حب ك هب ا رحسنا عن بريدة بن

الحضنب الأملى ،أن رسول اغق^قال :المؤمن يموت بغزق
الجبين روفى رواية) :عن عبدالله بن بريدة ،عن أبيه ،أنه كان
بخراسان ،فعاد أحا له وهو مريض فوحال .ه بالموت ،ؤإذا هو يعزق

جبينه فقال! الله أكبر .سمعت رسول الله  .يقول! موت المؤمن
.نو'ق المحن•

( - ٤٠١خ م) عن أبي هريرة ،أن رسول اممه ه نال :ال
يزني الزاني حض يزني وهو مؤمن ،ولا ب رق السارق حين ب رق
وهو مؤمن ،ولا يشرب الخمر حنن يشربها وهو مؤمن ،ولا بمثهب

نحه ذايث ،شرف يرفع الماس إليه فيها أبصارهم حين ينتيها وهو
مؤمن ،ولا بعل أحدكم حين بعل وهو مؤمن ،فإياكم إياكم •
(ولم لم) :والتوبة معروضة بعد (وللبخاري) عن ابن عباس ،أو

رسول اف و 0قالا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ،ولا
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ،ولا يرق حين ي رق وهو

مؤمن• قال ابن عباس :تمسره :يننع منه الإيمان ،لأن الإيمان نزه،

فاذا أدنن ،العبد قارقه ،فإذا ننع عاد إليه هكذا  -وشنك بين
أصابعه ،ثم محرقها
(النهنه ت المال ،المنهوب وهو الماحوذ جهرأ نهرأ .الئلول! الخيانة مهللقأ ،ثم غلب
اختماصه بالخيانة في الخيمة ،وال رقة س الخائم قبل أن مم ،وفي الحديث
التغليذل في تحريم هذه المذكورات ،والمراد نفي كمال ،الإيمان عمن يتلبس بها ال

أنه يخرج عن الإيمان حملة ،لذللث ،نال ،ه في محارب الخمر! لا والعنو ،0فواف ما
علمت ،إنه يحن ،اض ورمحوله ،وفي رواية! لا تكونوا عون الثيألان على أحيكم،
كما محياني في كتاب القضاء).
.

ر

.

الإحسان أن تخفى اممة كائك ثراه
( - ٤ ٠ ٢خ م) عن أ؛ي ،هريرة ،نال؛ كان رسول اض ه يوما

جعقغ؛؛ييه
بارزأ للناس ،فأتاه رحل فقال ت يا رمرل اف ،ما الإيمان؟  ( ، jLiأن
نومن باف ،وملأئكته ،وكتابه ،ولمائه ،ورس له ،ونومن بالبعث ،فال!

ما الإسلام؟ قال! الإسلام أن تعبد اممه ،لا تشرف به نيئا ،وتقيم
الصلاة المكتوية ،ونودي الزكاة المقروصة ،وتصوم رمضان .قال! ما

الإحسان؟ فال! أن تعبد اض كانلئ ،تراه ،فإن لم تكن تراه فانه يرالأ.
قال! متى الساعة؟ قال! ما المؤول عنهأ يأعلم من السائل ،ولكن
م أحدثالث ،عن أثراهلها ! إذا ولدت الأمة ربها ،فازاك من أشراؤلها،
ؤإذا كانن ،العراة الحفاة رووس الناس ،فذاك من أثراهلها ،ؤإذا

تعناول رعاة اللهم في الجنيان ،فذاك من أشراؤنها ،في خص ال
بعلمهن إلا اف ،ثم تلا رسول اض ه! وف آثه عندم علم ألثاعة
ترد اليك نتلأ نا ِق الآنثاِت 4إلى قوك! ش١ن أضَ يئن ئق4
ثم أدبر الرحل ،فقال رسول اممه ه! ردوا علي الرحل ،فاخذوا
ليردوْ  ،فلم يروا سيئا ،فقال رسول اف

! هذا حبريل حاء ليعلم

الناس دينهم (وفي رواية) قال؛ إذا ولدت الأمة بعلها  -يعني الثرارى
قال! مّلوني،
 ز وقي أخرى) نحوه! وفي أوله ت أن رسول اشفهابوه أن يالوه ،فجاء رحل ،فجالى عند ركلتله ،فقال! يا

رمول اممه ،ما الإسلام  -وذكر نحوه  -وزاد! أنه قال له في آخر كل
موال منها ! صدقت - ،وزاد فى الإيمان! وتؤْس بالقدر كلمه ،وقال فى

الإحسان! أن تخشى اغ كأنالث ،تراه ،وقال فيها! ؤإذا رأيت ،الحمام

العراه الصم البكم ملوك الأرض ،فذاك من أقراطها  -وفي آخرها -

قال

هذا حريل أراد أن ظموا ،إذ لم تا/ا.

رنوله طها ،أي مالكها ،وهو بمعنى ربها في الرواية الأولى ،وفي رواية عند
م لم ت ربتها بالتأنيث ،،وبعل الئيء رثه ومالكه كما نال المف روق في نوله
محبحانه ت

بعلاه أى ربا).

 1باب توحثد ام تعالى باسمانه وصماته إ
( - ٤٠٣خ م) عن أبى هريرة ،أن رسول اض .قال :إو للمه
لمعة وت عين اسمأ ،مئة إلا واحدا ،من حفظها (وفى رواية ت من
أحصاها) يحل الجنة ،والله وئر يحب الوئز.
( - ٤ ٠ ٤م) عن أبي موسى الأثعرى ،ئ ال>ت ق ام فينا
رمحول اش ه بخص كلمات ،ءمال،ت إن اف لا ينام ،ولا ينبغي له

أن ينام ،ينفض الفننل محيريعه. ،نبع إليه عمل اللجل يل عتل
النهار ،وعمل النهار قبل عمل الليل ،حجابه النور (وفي رواية؛ النار)
لو كثمه لأحرقتا سبحات وجهه ما انتهى إليه بصرْ من حلمه.
(القسْل • الميزان• سبحات وجهه • نوره وجادله وJهاؤ٠)٥

( - ٤٠٠خ م) عن أبي __ ،،أن الني .نال؛ إل نميل الله

ملأى لا يفذها نفقهّ ،غاة اللز نالئهان ،أنأ:ثلم  Uأنفق ط خنق
الثموات والأرص ،فإيه لم ينمص ما في نمينه ،وغن سه على الماء،
وبنية الأحرى الميراف ينقمن ويرفع(وفي رواية)؛ وبيده الأحرى
القنص  -أو الفص  -يرغ ؤيئفص•
غاض الماء شص إذا
(لا بميمها ،بالمعجمين بقح أوله ،أى؛ لا يقصها،
نقص .سحاء ،بفتح  ^^ ٠٠٠١١مثقل ممدود ،أي! دائمة المسن.)،

( - ٤٠٦خ م) عن ابن مسعود ،ذال،ت جاء حبر من الأجمار إلك،

رسول الله  .فقال ت يا محمد ،إنا نجد؛ أف الله يجعل (وفي رواية؛
يمسللح) السموات على إصع ،والأرصين على إصع ،والشجن على

إصبع ،والماء والئرى (وقمح ،رواية؛ الجبال) على إصبع ،وسائر
الخلائق على إصع ،نم يهزص ،ثم يقولن أنا المللثؤ ،أن المللث،،

(حنن)

•ؤةقآقءّ

فضجلئ ،رمود الله ه حتى بدت تواجده ،ئصديئا لقول المحبر (وفي
هورؤأ أنئة ؤ
رواية• ثعجبا ومديما له) ثم قرأ رسول اف ه•'
مدرءِء وأمحمس جميع ا ئمبمتهء قم )لمنعؤ إلثمتؤث 4ءلوانشط يمّنهء
سبمشم محبمتق عما

 — ٤ ٠٧زخ يزإ عن عبدافه بن مسعود ،أن رمود الله

قال؛

لا أحد أعير من الله ،من أجل ذللث ،حرم الفواحش ما ظهر منها وما
بثلن  ،ولا أحد أحث ،إليه المدح من الله تعالى ،من أجل ذللثه مدح
نمنه ،وليي أحد أحب إليه العير من الله ،من أجل ذلك أنزل
امماب وأرمل الزنل.
ريجون في أحل -وأمر وأحب ،الرفع والنقب ورؤيت كلها بالوجهين .المدح :أن
يل-كر ويشكر ويثنى عليه وهو أهل الثناء صيحانه وبحمده ومنفعة هد،ا راجعة للمادح
لأنه يثيبه أعفلم الثواب ؤإلأ فهو سبحانه غني عن العالمين لا ينفعه مدحهم ولا
يضره عدمه ،والعذر نيل معناه الاعتذار والتوبة ،أي• اعتدار العبد من تقمسره

وتربئه من ذنوبه بفر اف له• وقيل :مما 0الأعذار ،أي :إزالة عذر المعير فمن
اجل ذلك بعث النبيين لتلا يكون للناس على اطه حجة بعل الرسل وافه أعلم ونسبة
الملم إل أسلم).

( - ٤٠٨خ م) عن أبى موسى الأشعري ،أن رسول الله.

ءالاث لنز أحد ،أو؛ لنز فئ ة أصت على أدى نمنه مى الله،

لبم-عوف له ولدا ،ؤإئه لبمامهم ( ^ Vjijوفي رواية) ^ :نجنلوذ له
بدا ؤيجعلول له ولدا وهو مع ذللئ ،يررمحم وبمايهم ؤيمحم•
( - ٤ ٠٩حم م ن ع ك هق) رصحدحا عن عائشة ،قالت:

الحمد لله الذي ومع ممعه الأصوات ،لقد جاءت المجادلة :خوله

إلى رسول اممه ه وكلمته وأنا في ناحية الست ،،وما أسمع ما تقول،

ه—

——————زجذآح

فانزل اض ه■' ^ -٥سخ أثث مل ؤ

ف ،روجها وقه إل

أف؛؛> إلى أخر ا لأية.
(هي حولة بنت ثعلة وزوجها أوص بن الصامت من أهل بدر وهو أحو عبادة بن
الصامت ،والحديث أخرجه البخاري معلقا),

( - ٤١٠م) عن أبي سمجي وأبي مريرة ،قالا :ق ال

رمود الله

العر إزاره ،وال^كبرياء رداؤه ،فن ينازعني عيش.

رقال النووي هكل.ا هو فى حميع المخ ،فالضمير فى "ازاره ورداثه* عاك إلى اض تعالى
للعلم به ،وفه محذوف تقديره :نال اف تعالى :فمن <ن]وءني ءالت> ،وسأتي مثل هذا في
حا-يث عياض بن حمار كل مال نحلته همدا حلاد ،فى كتاب بدء الخلق).

( ~ ٤١١خ) عن أبي سم مسد الخيري ،ف ال! م معن
رسول اف  .يمول؛ يكنس ربنا عن محاقه ،فيجد له كل مؤمن
ومؤمنة ،ؤيبقى من كال يجد في الدنيا رياء وسمعة ،فيدهن ،ليجد،
فيعود ءلهرْ محلما واحدأ.
رّيانى الحدين ،بهلوله في باب الحثّر والحساب).

( - ٤ ١ ١٢م) عن أبي ذر ،قال؛ سألت ،رسول الله .؛ هل
رأين ،رثك؟ قال؛ نور ،أمح ،أرام؟•

"( - ٤١١خ م) عن م روق بن الأجدع ،قال؛ كنث ،مدكئا عند
عاسة ،فقالت،؛ يا أبا عائثة ،ثالايثح من نكب بواحدة منهن فقد أعفلم
على اض الغنية ،قلت ،؛ ما هن؟ قالت ،؛ من يزعم أن محمدآ رأى رثه
فمي .أعفلم على اض القرية ،قال؛ وكنتظ متكئا فجلمستخ ،فقيتط؛ يا أم
يءاث
ألم يقل اممه ٌ
المؤمنين ،أنظريني ولا
^ ١٠من ،ثمكاب>؟ فقالت٠؛ أنا أود هذه ١لأمة ٌال عن
ذللثح رسول الله ه فقال؛ إنما هو جبريل لم أره على صورته التي

حلؤ ،عليها غيز هاتين المرتين ،ورأيته منهبهلآ من ال ماء ،سادأ عتلز

حلقه ما بين الماء إلى الأرض ،فقالت ت أو لم ت مع أف الله يقول ت
ه <ذويطئ آلأبمنئ ونو ،؛أق آلأبمثر ومن أشيم -أ لنابمه؟ أول م

ت مع أن الثه يقول• يجوَ ،كاذ؛ لمثر ذ يآهعه أض إلا ؤحتا أو من ؤثما؟،
■تحؤبن 4قاك؛ ومن رعم
حماف أؤ رسل رثوكه> إلى فوله:
أن رسول اممه ه كتم شبا من كتاب ،افه فقد أعظم على اممه المرية،

وافّ تٌالمح ،يقول • ^؛^؛ ٦١ألرسول ج •آ أنزل إدلف من رش ؤإن لم
معل ق ثنت يّ اكم,ه قالت :،ومن زعم أنه بخبر بما يكون في غد
فمد أعفلم على اطه الفرية ،وافه تعالى يقول! ءؤ،ل لا بملث من ز
آلث«وزت وآ/نينى آلبب إلا آثءه مال ت : ،ولو كان محمد كاتما شبما مما

أنري عال يه لكتم مده الأية:

ممؤل ،للز-ئ أذُم أثئ عثه ؤآممتإ

عث—ه أمسك؛ عثك ،ر؛دحلث ،ؤأؤ أس ؤمحنجي ؤا مسدكت م ،أثص نديه ؤهنش
ألناس همأس لص اي ،عقه ه روقي رواية) قال :قلت ،لعائتة؛ فأين
قوله :ور'" دثا مت ك  ٠قةا 0ثاب مسم ،أو أدزه؟ قالت : ،ذاك جبريل

ءلدق؛ؤث ،كان ياتيه في صورة الرحل ،ؤإئه أتاه هذه المرة فى صورته،
الحم ،هي صورته ،فد ا لأفق.
(قال اJووى :محوله :سادأ عثلم حلقه ما بين ال ماء إلى الأرض ji^ ،هو محي
الأصول ما ببن ال ماء إلى الأرض ،وهو صحيح ،وأما عظم شهلتإ بضم العين
ومكون الظاء ،وبكسر العض وفح الظاء ،وكلاهما صحح).

( . ٤١٤خ م) عن حرير بن عبدالله النجلي ،قال :كنا حلونا

لله مع المبي .فنغل إلى القمر لله أرخ عئرْ (وفي رواية ت ليلة
البدر) فقاد :إنكم متروف ربكم عيانا ،كما ترون هذا القمر ،ال

مامون في رؤيته ،فإن استهلعتم أن لا ثعلبوا على صلاة قبل محللؤع

الثمن ومل ضوب-ها ،فافعلوا ،ثم قرأ ءؤو'ثيح قني -رش تل) لمبع
آلئغين ومد أذدرؤماه •

—_رثتج>
رعيانا ،أي معاينة لا من وراء حجاب ولا تثكون في رؤيته .لا لصامون؛ روي
يتخميف الميم من الصنم ،أي Iالظلم ،وروي بتنديدها ; من الانضمام والازدحام).

مفاتيح
 - ٤١٥رخ) عن ابن عتر ،أو رسول الله قال
الغيب حس ،ثم مّأ ؤل 0أس عنأزم علت؛ آثءه إلى آخر الأية (وفي
رواية) مفاتيح الست ،خمس لا يعلمها إلا ال؛ه • لا يعلم أط ما
يكوف في غد إلا الله ،ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ،ولا تعلم
نفس ماذا سكسس_ ،غدآ؟ ولا تدرى نفى بأي أرض تمومت،؟ وما يدري

أحد متى يجيء المطن؟ (وفي أخرى)؛ مفاتح اكب ،خص لا يعلنها
إلا اف :لا يم ما تغيص الأرحام إلا اللأ ،ولا يم ما في غد

إلا اس ،ولا يعلم متى يأتي المثلن أحد إلا اض ،ولا تدري نفس بأي
أرص ئمومت ،إلا الله ،ولا يعلم متى تقوم ال اءة إلا الله.
( - ٤١٦خ) عن أبي هريرة ،أن المي .قال :يقول اض هق:

يشتمني ابن آدم ،وما يبني له أف بثلمنتي ،ؤيكدبمي وما سغمح ،له،
أما شتمه إياي ،قفوله  Iإن لي ولدأ ،وأما ةكذ.يبه ،مموله ت ليس يعيي .ني
كما بدأني (وفي رواية) قال :قال اممه ٌ كدنني ابن آدم ،ولم يكن
له ذلك ،،وثثمني ،ولم يكى له ذللث ،،فأما تكذيبه إياي ،قفوله! لن
يعيدنى كما بدأنى .وليس أول الخلق ؛أهون علئ من إعادته ،وأما

شتمه إياي ،قفوله :ائخذ الله ولدأ ،وأنا الأحد الصمت .الاJي لم يلد

ولم يولد ،ولم يكن له كموأ أحد روقي رواية) :وأنا الصمد الذي لم
ألد ولم اولد ،ولم نكى لي كموا أحد .قال البخاري :والعرب ،ت مي
أشرافها الصمد ،قال أبو وائل :هو السيد الد.ي انتهى مودده.
 - ٤١٧رخ) عن ابن عباس ،أن رسول الله ه قال :قال اممه

تعالى؛ كدنني ،ابن آدم ،ولم يكس له ذلك ،وشتمني ،ولم يكس له

ذك ،فأئا تكاوِب  ،،^٧محزغم أني لا أقون أن أعيدة  U5لكن ،وأئا
نتمه إياي ،قفوله Iلي ولد ،محت1حاني أف أئخد صاحثة أو وندأ.
 - ٤١٨رخ م) عن أبي هريرة ،أن رم وو اف ه ؛ :، IJقال اض

تعالى ت يؤذيني ابن آدم نن ،الدهن ،وأنا الدهن بيدي الأمر ،أيئب
اللل والنهار (وفي رواية) :يؤذيني ابن آدم ،يقول :،ا حننه الدهر،

فلا يقولى أحدكم :يا خيبة الدهر ،فاني أنا الدهر ،أمك ليله ونهاره،
ؤإذا شئت قبضتهما.

 - ٤١٩رم) عن أبي در أل رسول افه ه فال - :،فيما روى
عن اممه نبارك وتعالى  -أنه قال :،يا عبادي إني حنْسث ،الظاJلم على

نفسي ،وجعلته بينكم محزما ،فلا ثهلالموا ،يا عبادي ،كثكم محاذ إلا
مى هديته ،فانثهدوني  ،٢^^ ٠١يا شائي ،كلكم جاغ إلا مى أطعمته،

فاسنفموني أئلعمكم ،يا عبادي ،كلكم عار إلا مى كريه،
فامتأيوني أككم ،يا عبادي ،إنكم تخطئون بالليل والنهار ،وأنا أعفر
الدنوب ،حميعا ،فامتغفروني أغفر لكم ،يا عبادي ،إيكم لن تبلعوا

صري فنصروز ،ولن بلغوا نقعي فتنفعوني ،يا شادي ،لو أف أولكم
وآحركم ؤإسكم وجنكم ،لكنوا على أش قلب رجل واحد منكم ،ما
زاد ذلك في نلم ،شيئا ،يا عبادي ،لو أ 0أئJكم وآخركم ،ؤإنسكم
وجنكم ،لكنوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ،ما نقص ذلك من
ملكي شيئا ،يا عبادي ،لو أف أولكم واخزكم ،ؤإننكم وجنكم ،قاموا
في صعيد واحد ،فالوني ،فاءهلسث ،كل إنسان م الته ،ما نقص ذللث،

مما محيي إلا كما ينمص المحيئل إذا أدخل البحز ،يا عبادي ،إنما هي

أعمالكم أحصيها لكم ،ثم أوقيكم إياها ،فمن وجد خيرأ فلتحمد افه،
ومن وجد غير ذللئ ،فلا يلؤمن إلا نمنه.

ج;؛؛بم؛ي< .جذآآ)
( - ٤٢٠خ م) عن أبي هريرة ،أن رسول اف  .ف ال:
بفحلث ،الله إلى رجلتن يمثل أحدهما الأحر ،كلاهما ؛-LJ؛?ij؛ الجنة،
فقالوا  :كيف يا رسول اض؟ قال :يقاتل هذا في سيل افه فثنتشهد،
ثم يتوب اض على القاتل فيلمي ،ذقا:دل في سيل اض منثشفد.

 - ٤٢١رم) عن عدي بن حاتم ،أن رحلا حطب ،عند
رسول الله .فقال :من يطع الله ورسوله ففد رشد ،ومن يعمهما
فقد عوى ،فقال له رسول اممه.ت بثس الخطي ،أنت ،،قل :ومن
يعمى الله ورسوله.

 - ٤٢٢رش حم د ن هق) رحسن) عن حن.يفة ،قال :فال

النبي هؤ •' لا تقولوا  :ما ثاء اممه وث اء فلأن ،ولكن قولوا  :ما
ثاء افه ثم ثاء محلان.

 - ٤٢٣رخ م) عن أبي هريرة ،أن رسول اممه .قال :لا نمولن
أحدكم؛ أظبم ربمج ،وصى ربك ،اسق ربك ،ولقل ت سيدي ومولاي،

ولا بفل أحدكم :همدي وأض ،وليقل :فتاي وفتاتي ،وغلامي
(ولم لم) :ولا يقل انمد :رى ،وم ليقل :سيدي (وفي أحرى له):

لا يقولى أحدكم :عبدي وأمتي ،كلكم عسي .اف ،وكل ن ايكم
إماء الله ،ولكن ليقل :غالامي وجاليتي ،وفتاي وفتاتي•
ءأؤ ه

ه

باب فضل الإيمان

 - ٤٢رخ م) عن أبي هريرة ،قال :سئل رسول اممه ه :أي

العمل أممل؟ قال :إيمان باض ورسوله ،قيل :ثم ماذا؟ قال :الجهائ
في سل اش ،مل :ثم ماذا؟ محال ت خح مردر•

( - ٤٢٥خ م) عن أبي هريرة ،أن رسول اض  .يال :ما من
نومن ،إلا وأنا أولى الماس به ش الدنيا والأجرة ،ائرووا إذ شئتم

^ ^١أؤث ،ألثوك؛ يذ أمسآمه فأيما مؤمن ثرك مالأ محليريه عضته س
كانوا ،فإن نرك دينا أو صاعا ،عالمأسي فأنا مولاه (هذه رواية

البخاري) (ولملم) قال ت والأى نفس محمد بيده ،إذ على الأرض
س م ؤمن إلا أنا أولى الناص به ،فائكم ما ترك دينا أو صياعا فأنا
مولاه ،وأيكم ترك مالأ ،فإلى العصبة س كان.
(محتاني روايات أحرى للمحي ث في كتاب الوصايا والمرايفر وكتاب البيؤع باب

الرص والمرض وال لم .نوله؛ صاعا ،أي :همالأ محانمن لا شيء لهم .أنا مولأْ،
أي :وث ولأصر ّ0إل على الأرض ،أى :ما على الأرض .شة المن :من يرنه،
سوكا ص له زض مقدرآ•

( - ٤٢٦خ) عن أبي هريرة ،فال ت فلت !،يا رمحو )3اف مى

أسعد الناس ؛ثفاعنتك ،يوم القيامة؟ ءاو) ث لقد فلننلمؤ أن لا يسألني عن
هدا أحد أود منلث ،،لما رأيّتن ،من حرصلث ،على الضليّثإ ،أسعل-

الناس شفامحى يور اكامة ض قال; لا إلا إلا الق ،خالقا من قله،
أو ثمه روقي رواية) حالما س تل نصه.
قال رمحود الله
 ٤٢٧ء زخ ،؛إ عن عبادة بن الصامت،
من شهد أن لا إله إلا اش وحده لا محريلث ،له ،وأن محمِدآ عبده
ورمحوله ،وأن عيي عبله الله ورسوله ،وكلمته ألقاها إلى مريم وروح
منه ،والجنه ص والنار حق ،أيحله الله الجنة على ما كان س العمل
(وفى رواية) أيحله افه س أبواب ،الجنة الثمانية أيها ثاء.

 - ٤٢٨رخ م) عن معاذ بن حبل ،فال :كنلم ،رديء

حيج)
رسول اض و .ليس بيني وسه إلا مؤجرة ال-زخل ،قال :يا معاد بن
جبل ،قلت• لبيك يا رسول الله وسعديك ،يم محار حم اعه ،يم محال ت يا
معاذ بى جبل ،قلت ،ت لبيلث ،يا رسول الله وسعديك ،محم محار ساعة ،ثم
نال ت يا محاد بى جبل،

ت لبيك يا رسول افه وسعديك ،قال! هل

تدري ما حى اطه على العباد؟ فلت ،ت افه ورسوله اعلم ،قال! فإن

حق اطه على العباد .أن يعبدوه ولا يشركوا به محيتا ،سم محار س اعة ،سم
قال! يا معاد بث جبل ،قللم ،ت لبيلث ،يا رسول اطه وسعديك ،قال ت هل
تدري ما ص العباد على اطه إذا فعلوا ذلك،؟ قين :،اطه ورسوله اعلم،
قال؛ حى العباد على الله أن لا يعيبهم روقي رواية) قال :كنثؤ رئف
رسول الأه .على حمار يقال له؛ عمير ،فقال :يا معاذ ،هل تدري ما
حى اطه على العباد ،وما حى العباد على اطه؟  iLJJاطه ورسوله

أعلم ،قال :فإن حق اطه على الحبال أن يعبدوه ولا يشركوا به محيتا،
وحى العباد على اطه :أن لا يعدب ،من لا يثرك به نيئا ،فقلته :يا

رسول اطه :أفلا أبئر الناس ،قال• لا بئرهم فبجلوا روقي رواية عن
أنس :،أن رسول اطه ه ومعاد بث جبل رديمه على الئحل ،قال :يا

معاذ ،قال :لبيلث ،يا رسول اطه ومحعديلثح  -ثلاثآ  -ثم قال :ما من عبد
ي هد أن لا إله إلا اطه ،وأن محمدا عبده ورسوله ،إلا حرمه اطه على
يا رسول الله ،أفلا احبر بها الماس في تبشروا؟ قال :إذأ
المار،

يتكلوا ،فاحبر بها معاد عند موته ناقما.
(الرين  ،والرديف؛ هو الد.ي يركب حلف الراكب ا وكل ميء تع محيتآ فهو ريقه،
س ا لترادف ،وهو التتاع• الرحل للبعير ت كال رج للفرس ،وموجرته مخففا مهموزأ!

حثبة في آحره يستند إليها الراكب .،نافا؛ ثجثبا للإثم وكما •كنه ،يقال؛ تأيم الرحل
إذا يعل يعلا يخرج به ُن الإثم•،

 — ٤٢٩رعنا عن أبى هريرة ،قال :كنا قعودأ حول

تيخ|[سةه
رسول اض ه معنا أبو كر وعمر في نثر ،فقام رمود اممه ه من
بين أظهرنا  ،فأطا علينا ،فخشينا أن ثمتظع دوننا ،وفزعنا فكنث ،أود
حتى أنست حائطا للأنصار
من ينع ،فخرجت أبتغي رسول الله
لبني النجار ،فدرمحت ،به هل أجد له بابا؟ فلم أحد ،فإذا ربيع يدخل
في جوف ،حائهل مجن بئر خارجة  -والريع! الجدول  -قال! فاحتفزمحتإ،

فل خلت ،على رسول الله ؤه فقال! أبو هريرة؟ فقلت! نعم يا
رسول افه ،قال! ما

هالت !،كنت! بين أظهرنا ،فقمف فأو3إات

علينا ،فخشينا أن فقخ دوننا ،ففزعنا ،فكنت أود من مع ،فأتيت،
هدا الحائهل ،فاحتمزيت ،كما يحتفز الثعلب ،،فدخل ت ،وهؤلاء الناس

ورائي ،فقال! يا أبا هريرة  -وأعمناني نعليه  -فقال! اذهس،
هاتين ،فمن لقيلئ ،من وراء هدا الحائهل يشهد أن لا إله إلا اممه،
م تيقنا بها قلته ،فبشره بالجنة ،فكان أود من لقيث ،عمر ،فقال! ما

هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ قلت !،هاتان نعلا رسول اش ه بعثني
بهما من لقيت ،يشهد أن لا إله إلا اممه م تيقنا بها قلته بشرته بالجنة،

ففرنمؤ عمر بين ثديي ،فخزريتح لأستي ،فقال! ارحع يا أبا هريرة،
فرجعت ،إلى رسول اممه ه فاجهشمت ،بكاء ،وركبنى عمر ،فإذا هو

على أثري ،فقال رسول افه

! ما للث ،يا أبا هريرة؟ فقلتؤ! لقيت،

عمر ،فأخبرته باليي بعثتني به ،فضرب بتن ثذيى ضربة حررت

لأستي ،فقال! ارجع ،قال رسول افه ! يا عمر ،ما حمللث ،على
ما فعلتا؟ قال! يا رسول افه ،بأبي أنتا وأمي ،أ؛حشت ،أبا هريرة
من لقي شهد أن لا إله إلا اش مستيقنا بها قلته بشن ،بالجنة؟

قال! نعم ،قالت فلا تفعل ،فإني أخشى أن يتكل الناس عاليها،

فخلهم يعملون ،فقال رسول اطه ه! فخلهم.

(موله من بثر خارجة ،نحبط ياكوين فيهما ،وسوين يثر وهاء مضمومة محي آحر

حارحه ،وبإنحامحة بئر إلى خارجة على أنه اّم رجل ،محال النووي والوجه الأول هو
المشهور الظاهر .احتفزت  Iتفاممت ليعني المدخل• خررت لأستي ،أي مقهلت
على دبري ،والمستحب محي مثل هذا الكناية عن قبيح الأسماء وقد يصزح به
لمصالحة راجحة كإزالة اللبس أو الاشتراك أو نفى المجاز أو نحوها كقوله تعالى؛

 ،وقوله ه؛ أيكتها ،وقول أبي هريرة :الحدث فساء أو صراحل،
ءؤأإ/لبمئ
ومن ذلك كلمة أمي هريرة هتا ونذلاتره كثيرة ،وأما لفر عمر له فلم يقصد به سقوطه
وأذاه بل قصد رده عما هو عليه• أجهشت بكاء ؛ قال القاصى عياض هو أن يقنع
الأت ان إلى غيره وهو متغير الوجه متهيئ للبكاء ولما يبك بعد ,ركبتي عمر ،أي!
نعني فورا بلا مهلة ،انتهى ملخصا من شرح النووي-،

( - ٤٣٠خ م) عن الزهري ،محال :أخرني محمود بن الربيع:
أنه عقل رسول الله ه وعمن نجة مجها في وجهه من بئر كانت في
دارهم ،وزعم أنه سمع عئيان بي مالكي الأنصاري — وكان ممن شهد

يدرأ مع المى ه  -يقول :كث أصلي لقومي بمي سالم ،وكان نحول
سي وسهم واد ،إذا جاءت الأمهلار نئى علي اجتيازه مل مجدهم،
فجئث ،رم ود اض ه فثلث له ت إني أناكرت بصري ،ؤإن الوادي الذي
يني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمهلار ،فيشق علي اجتيازه ،فوددت

أنك تاتي فتصلي في بيتي مكانا أئخذه مملى ،فقال رسول اممه ه:
مأمحعل ،فغدا علي رمود اللص وأبو بكر ،بعدما اشتد النهار ،واستأذن

المي  .فأذنت ،له ،فلم يجلس ،حتى قال! أين تحث ،أن أصثئ من
طث،؟ فأثرت له إلى اككان الذي أجي أن ملئ فيه ،فقام
رسول اطه  .فكثز ،وصممنا وراءْ ،فضلى ركعتين ،ثم سلم وسلمنا

حين نلم ،فحننته على حرير يمنع له ،ف مع أهز الدار أل
رسوثا اش  .في بيتي ،فثاب رجال منهم ،حتى كثر الدجال في
البيت ،،فقال رجل؛ أين  ،iLJL ,بن الد-حئن ،أو الد-ح1شن؟ فقال

بعضهم ت ذللئج منافق ،لا يجئ ،اطه ورسوله ،فقال رمون اطه

ال

ج;أيغ؛ييه
ثمل ذلك ،ألا تراه قال؛ لا إله إلا اش يبتغى بذلك وجه اش هك؟

مقال؛ الله ورسوله أعلم ،أما نحن فوافه ما نرى وده ولا حديثه إلا

إلى المنافقين ،مقال رسول اف ه؛ فان اممه مد حرم على النار من
قال؛ لا إله إلا اممه ،يبتغى

وجه اممه (وفى رواية)؛ مال؛ فأتاني

الني هت ومن ثاء الله من أصحابه ،فيحل ،فهو يصلى فى منزلي،
وأصحابه يتحدثون بينهم ئم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن
يحشم ،قال؛ ودوا أنه دعا عليه فهلك ،،ودوا أنه أصابه شر ،فقضى
رسول اممه  .صلاته ،وقال؛ أليس ينهي؛ أن لا إله إلا اممه ،وأنى
رسول اممه؟ قال؛ إنه يقول ذلك وما هو فى قلبه ،قال؛ لا يشهد أحد

أن لا إله إلا النه ،وأني رسول اممه ،فيدخل المار ،أو ئئلعمه .قال
محمود؛ فحديثها قوما فيهم أبو أيوبا صاحبا رسول الله .ؤ في
غزوته التي توفي فيها ،ؤيزيد بى معاؤية عليهم بأرض الإوم ،فأناكرها
علي أبو ايوب ،،وقال؛ واممه ما أظى رسول اممه ه قال ما قلث ،هئل،
فكثر ذلك ،على ،فجعالث ،ض علئ إن أسلمني اممه حتى أثمل من
غزوتي؛ أن أسال عنها عتبان بى مالك ،إن وجدئه حنا في م جد
 ،نم سنلم> حتى ثدمن،
قومه  ،ففعلمث ،،فاهللمث ،يحجة أو
المدينه ،همأتيح ،بنيا سالم ،فإذا عتبان سخ أعمى يصلى لقومه ،فلما
ملم من الصلاة ،سلتسثا عليه ،وأخبرته مى أنا ،نم سألته عن ذللث،
الحل ين،؟ فحدثتيه كما حدثنيه أول مرة .قال الزهري؛ نم نزلت ،بعد
ذلك فراتص وأمور رى أن الأمر انتهى إليها ،فمن استطاع أن لا نئتئ
فلا تغتر.

رمج الماء من نمه؛ رماْ وأبعدْ ،والعجاج؛ ما مجه من فيه ،ونجاج النحل;
العسل• الخزيرة؛ لحم يقطع صغارا ويمسثا عاليه الماء ،فإذا نضج در  aJlpالدمق.
اشتد النهار؛ علا وارتفع .فثاب ،رحال من أهل الدار أي احتمعوا والمراد بالدار هنا

جعقؤ؛ييه

دآزآع

النحلة• عظم ذلك ت معفلمه وأكثره• وابن الدخشن ،اختلفوا فى شهوده العقبة ،ولم
يختلفوا أبدأ في أنه شهد يدرآ والمشاهد كلها • ،هُ)،

( - ٤٣١خ م) عن أبي ذو جندب بن جناية الغفاري ،قال:
حرجت ،ليلة من؛  ،_[ l_Uفإذا رسول الله ه يمشي وحده ،فمقنتؤ معه
ساعة ،فقال ،لي! اجلس هاهنا ،حتى أرجع إليالثه ،فاجلننى محي قاع
حوله حجارة ،فانهللق في الم؛ ،حتى لا أراه ،ينبث ،عني ،فأطال
اللبن ،يم إني سمعته يقول وهو مقبل؛ ؤإن سرق ،،ؤإن زنى؟ فلما جاء

لم أصمز ،فقلت !،يا نبي اممه جعلني اممه فداك ،من تكنز في جانب،
الحرة ،ما سممتط أحدأ يرّجع إليلث ،شيئا؟ قال! ذاك جبريل ،عرض لي
في جان ب ،الحرة ،فقال! بئر أمتلئ ،أيه من مايت ،لا يثرك باممه سيئا

لحل الجنة ،فقلن !،يا جريل ،ؤإن مرق ،،ؤإن زنى؟ فال! نعم،
نلنا ت يا رمود اممه ؤإن سرق ،ؤإن زنى؟ نال! نعم ،قلت !،ؤإن مرق،
ؤإن زنى؟ قال! نعم ،وإ 0ثرب ،الخمر (وفي رواية)! فال! أتينؤ

الّهم ،ه وعليه ثوب أبيض ،وهو نائم ،ثم أتيته وفر استيقظ ،فقال!
ما من عبد فال! لا إله إلا ايثه ،ثم مانؤ على ذللث ،إلا يحل الجنة،
قلت !،و\د' زنى  Obسر3ا؟ قال! ؤإن زنى ؤإن سر3ا ،نلت !،ؤإن زنى
محإل مرق؟ قال! محإف زنى ؤإن مرق ،قلت ! ،ؤإن زنى ؤإن مر،3؟ قال!

ئن زض ؤإن مرق ،على رغم أنم ،أبي در .وكان أبو ذر إذا حدمث،
بهيا قال! ؤإن رغم أنم ،أبي در ،قال أبو عبداممه البخاري! هدا عند
المومتخ ،أو قبله إذا تاب وندم ،وقال! لا إله إلا اممه ،عفر له.

( - ٤٣٢م) عن جابر ،قال! أتى النبي  .رجل فقال! ما
الموجبتان؟ فقاد! من مامت ،لا يئرق باق شيئا لحل الجنة ،ومن ماُتح
يئرك بافُ شيثا دخل الئار روقي رواية)! مى لقي اممه لا يثرق به ميتا
دخل الجنة ،ومن لقيه يثرك به لحل النار.

(تمم)

جتعقؤته

( - ٤٣٣خ م) عن ابن م عود ; Jii ،قال رسول اممه ه '.مى

مات يئرق بالله نيتا يحل النار ،وفث أنا ت مى مات لا يثرك باض
•' مى مات ال
شيئا يحل الجنة (ولم لم) قال! قال رسول اشر
يشرك باش شيثا يحل الجنة ،وقلت أنا ! من مات يثرك باض شيئا

يحل المار (وللبخاري) قال! قال رمموئ اه ه كلمة ،وقلت ،أحرى،
قال! مس مات يجعل ش نذأ لحل المار ،وقلت !،من مات ال
بمبمل ش ندأ لحل الجنة.
 - ٤٣٤زحم د بز ْدب ك هب) زحسنا عن معاذ ن جبل،

قال! قال رسول اف ه! من كان آخن كادت لا إله إلا اف دخل
الجنة روقي رواية)! وجنت ،له الجنة.
 - ٤٣٠زحم ه ت حب ك هم ،بغ) زحسنا عن عبدا ض بن

عمرو ن العاص ،أف رسول اض ه قال! إف اض نيثشس رحلا مس

أمتي على رووممى الخادئق يوم القيامة ،فتنشر له تسعة وت عين سجلا،
كل سجل مئل مد البشر ،ئم يقول! أسكر من ط! شيئا؟ أءللن.اث،
كتبتي الحاففلون؟ فيقول! لا ،يا رُنف ،فيقول! ألك ،عذر ،أو حنة؟
قيبهتؤ الرحل فيقول! لا يا ربح ،فيقول اض تعالى! بلى إف للأج عندنا
حنة ،فإنه لا حللم اليوم عليلأف ،طخيا له بهناقه فيها ! أشهد أو ال
إله إلا اش ،وأشهد أن محمدآ عبده ورسوله ،فيقول! احفر وزنلث،،
فيقول! يا ربح ما هذه المهلاقة مع هذه المجلات؟ فيقول! فإJلأ ،ال

ثهللم فتوصع المجلات في كمة والبطاقة في كمة ،!!__11^ ،النجلان،

وملتا  ١١٥^١قه ،ولأ يثمل "مع  ، ٧١اَش شيء.

(الجل! الكتاب الكسر .البطاقة! رقعة صغيرة .طاممستح ت حمت.)،

 - ٤٣٦رخ م) عن ،أبي هرمْ ،قال؛ نهدتا مع رسول اش ه

و^؛يؤالي؛؛ه
حنتز ،فقال لرحل ممن يدعى بالإسلام ت هذا من أهل النار ،فلمثا حصن

القتاد ،قانل الزجل قتالا شديدأ ،فأصابئه جراحة ،فقيل له ت يا

رسول اض ،الذي نك له آنفا ت إئه من أهل النار ،فائه فد فاتل اليوم
فتالأ سديدأ ،وقد مات،؟ فقال النبي ه! إلى النار ،فكاد بعض
الملمين أن برتاب ،فبينما هم على ذللت ،،إذ قيل له! إنه لم يمث،،
ولكل به جراح شديدة ،فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح ،فقتل

نفسه ،فأخبر الّثي

فقال؛ اممه أكثر ،أسهد أر عبد افه ورسوله ،يم

أمر بالالا فنائي قمح ،الام،ت إنه لت ،يدخل الجنة إلا ْ-ؤٌ< ،روقي ،رواية؛
إلا ص م لمة) ؤإن اف ل؛ؤد هذا الدين بالنخل الفاجر.
(سيأتي آحر الحديث في باب ما يجب على الولاة .آنفات نريبا  ،أو الأن .الفاجر ت
المنبعث في المعاصي والحرام).

( - ٤٣٧م) عن ،أنس ،عن رسول اش . ،قال! إن اف لا يفللم

مؤمنا حنة ،يعثر بها في الدنيا ؤيجزير بها في الآحرْ ،وأما الكافر
فيئلعم بح ناتا ما عمل بها غ في الدنيا ،حتى إذا أقصى إر الأحر؛
لم تكن ،له حسنه يجرى بها روقي ،رواية •،إن الكافر إذا عمل حننة

أمحلعم بها محلممة من الديا ،وأما المؤمن محإن اش يدحر له حسناته فى
الأجنة ،ؤنمه رزقا في الدنتا على ظ\غت.4
 - ٤٣٨رخ) عن مهدي بن ميمون قال؛ ممعن ،أبا رجاء

العقلاردي ،ه ،يقول :كنا في الجاهلية نعني الحجز ،فإذا وجدنا

حجرأ هو أحير منه ألقيناه وأحدنا الأحر ،فإذا لم نجد حجرأ جمعنا
حثوة مى تراب ،،ثم جئنا بالشاة مححلبنا عليه ،ثم حلفنا به ،فإذا لحل
شهر رجتإ قلنا ؛ منصل الأسنة ،فاد ننع رمحا فيه حديده ولا سهما
فيه حديدة إلا نرعناْ وألقيناْ شهن رجب ،،قال مهدي؛ وٌمعت ،أبا

جعقؤ؛ييه
رجاء بقول ت كث بوم بث رسول اف ه

أرعى الإبل على

أهلى ،فلما سمعنا بخروجه هررنا إلى النار ،إلى مسيلمة الكداب.
(ثمل ت رؤيت بكسر انماد منددة ومخففة ،يقال ت نملت الرعح ،أي ت جعلت له
نملا ،وأنملته ت نزعت منه النمل ،وهو حديدته .الجثوء ؛ الشيء المجمؤع،
وجيمها مثلثة ،قال الخميدي ت إنما روى البخاري هدا الحدين ،ليم ف ،أل انمتياردي

ممن أدرك الجاهلية ،وأنه لم يسلم في أول الإسلام).

باب الإيمان باهذر
 - ٤٣٩زينا عن عبداض بن عمرو بن العاص ^١^ ،سِمعت،

رسول اممه  .بقول ت كتل ،اش مقادير الخلائق قبل أن يخالق
الماوائت ،وا لأرصن بخمين ألفت منة ،وعرشه على الماء.
،( - ٤٤٠؛ا عن أبى هريرة ،قال! حاء مثركو قريس يخاصمون

رسوث ،الله ه في المدر ،ف-زكت ق يتمل  4آم عك ثجويهم

ذرمأ ص ّو  ٠إدا َثو تيرو

ثوبه>.

 - ٤٤١رم) عن ءل اوس اليماني ،قال! أدركت ،ناص ا من

أصحاب ،رسول اش هؤ يمولون! كن؛ نير؛ فدر ،وم معت ،ابن عمر
يقول ت قال رسول اش

كل شيء فدر حتى العجز والكلمز ،أو

الكنس والعجر•

رالنجز* عدم المدرة ،ونيل• أراد به يرك ما يجب فعله بالتسويف .الكيز ،شح

مكون ت الخمه والتوقد ،والفطنة ،والغلبة ،كل ذلك يقال له محس).

( - ٤٤٢م) عن جابر ،قال :حاء نراقه بى ماللثح بن حعثم
فقال؛ يا رسول اللي نيل لنا ديننا كأنا حلمنا الإن ،فيما العمل اليوم؟

تيؤ|يس؛_ه

أقيما حك به الأقلام وحن ت يه المقادير ،أم فيما ن تقبل؟ قال; لا،
بل فيما جمتح يه الأقلام وحنت به المقادير ،قالء ؛ ففيم العمل؟ قال!
اعملوا فكل يك (وفي رواية) :كل

( - ٤٤٣خ م) عن علي ،قالط :كا في جنازة في شع الثريد،

فاتانا المي ه فقعد وقعدنا حوله ،ومعه مخضن ،0قفن فجعل ينكث
بمخصرته ،ثم قال :ما منكم من أحد ،ما من نفس منفوسة إلا وقد
كتب اممه مكانها من الجنة والمار ،ؤإلأ وقد كتلن شقيه أو معيده،

فقال رحل :يا رسول اممه ،أفاد نمكث ،على كتابنا روقي رواية :نتكل
على كتابنا) ونيع الحمل؟ من كان من أهل ال حادة ،فيصير إلى عمل
أهل ال عادة ،ومن كان من أهل الشقاوة ،ف يمير إلى عمل أهل

لمل
النقاوة ،قال :اعملوا لمح{؛ ميثر ،أما أهل السعادة
السعادة ،وأما أهل الشقاوة قييئروف لعمل الشقاوة ،ثم قرأ• ^yl< ٠١٤
أغش وآس  ٠وصدف امحق ٠

• وآت س محل وآنئق ٠

رئدبآث1ق  ٠متأزنشثقئه.
ربقح العرقي ت مقبرة أهل المدينة سس بقع الغرند لغرقي كان فيه• والغرقدت هو ما
عظم من التونج .نكس ،يتخفيف الكاف وتشديدها ،أي! حفص رأسه وطأطأ إلى
الأرض على مثة المهموم .ينكت :يقرع الأرض بعود أو بإصبع فعل المفكر
المهموم ،والمخصرة بكسر الميم ؛ ما أخذه الإسسان فى يده من عمسا لطيمة أو
عكاز أو فضب أو شبهها).

( - ٤٤٤خ م) عن عمران بن الحصين ،قال :قال رحل :يا

رمحول الله• أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال :نعم ،قال :ففيم يعمل
العاملون؟ قال :كل ميئر لما حلق له (وللخاري) :أيم فل أهل الجنة من

أهل المار؟ قال :نعم ،قال :نلم يحمل انماملون؟ قال :كل يعمل لما
حلق له ،أو لما يسر له (وللم) عن أبي الأموي الدولي ،قال :قال لي

(ةتئ>جتخققه
عمران بن حصين! أرأيث ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه ،أشيء
مضي عليهم ومضى عليهم من يذر فد سبق ،أو فيما ي تقبلون به مما

أتاهم به يهب ويب الحجه عليهم؟ فقلت :بل شيء يضئ عليهم ومضى
عليهم ،قال؛ أفلا يكون ظلمما؟ قال :ممرعن ،من ذللث ،فزعا شديدأ،
وقلت :،كل ثيرء حلى اممه ومللث ،يده ،فلا يأل عما يفعل وهم ي ألون،

فقال لي :يرنالث ،اش ،إني لم أرذ بما الئلث ،إلا لأخزز عفللثج ،ؤإن
رجلين من مرينة أتيا رسول اف.ؤ فقالا :يا رمود اض ،أرأيث ما يعمل

الناس النوم ،وبجدحون فته ،أشيء مضي عليهم ومضى فيهم من محير مد
مبق ،أو فيما ي تقبلون به مما أتاهم به تبثهم ،وثبتت ،الحجة عليهم؟
مقال؛ لا ،بل شيء قفي عليهم ،ومضى فيهم ،وتصديق ذللئ ،في

كتاب ،اممه

وما مو١ته ٠ ١ةألثها ؤرها ويثويهاه.

(المللث ،ت مثلثة الميم ،وصثهلتخ ،!٧٧ :يدم ،بكسرها في مطبؤع م لم وفي جاهع
الأصول الحرر• التقدير والحرص ،وأحزر عقلك ،بضم الزاتم ،وكسرهات أمتحنه).

( - ٤٤٠خ م) عن أبي هريرة ،أن النبي و .قال :احتج آدم
وموسى ،فقال موسى :يا آدم ،ألتح أبونا حنثتا وأحرحتنا ص الجنة،
فقال له آدم :أنتج موسى اصهلفاك الله بكادمه ،وحمل للث ،بيده،
أئلومني على أمر يدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين عاما؟ قال
الجي ه :فحج آدم موس ،فحج آدم موس (ولم لم) :احتج آدم
وموس عند ربهما ،فحج آدم موس ،قال موس :أنتإ آدم الذي
حلقلث ،الله بندم ،ونفخ فيلثؤ س روحه ،وأسجد للث ،ملائكتته ،وأسكنلث،
في حنته ،نم أهننلث ،الناس بخهليئتلئج إلى الأرض؟ قال آدم :أتنتج
موس الذي اصعلفاك اممه برسالته وبكلامه ،وأءهلاك الألواح فتها ساف

كل شيء ،ومربلثؤ نجيا؟ مبكم وجدت اممه كست ،التوارة قبل أن أحلق؟
مال موس :بأربعين عاما ،قال آدم :فهل وجدت فيها

ءادم

رم> ثمكاه؟ قال •،نعم ،قال! أفتلومني على أن عميت ،عملا ،كتبه اش
علي أف أعمله محيل أن تحلمني بأريعين منة؟ قال رم ود اممه هؤ •' فحج
آدم مومحى ،عليهما اللام.
 - ٤٤٦رم) عن أبئ بن كعب،

نال رمول اممه

إن

الغلام الذي قتله الحضن ثلمع كافرأ ،ولو عاش لأرهق أبويه ؤلغيانا
وكفرأ.

 - ٤٤٧رخ م) عن أنس ،أو رسول اممه ه نال; وكل اممه
بالرحم ملكا ،فيقول • أي رب يئلفة؟ أي رب علقة؟ أي رب مضعة؟

فإذا أراد أن يقضي حلفها ،قال؛ يا رب ،أذكت ،أم أنثى؟ أمقئ ،أم

سعيد؟ فما الرزق،؟ فما الأجل؟ فثكتب ذللث ،في بهلن أمه.
(النطفة؛ ماء قليل ،وكل ماء قليل يقال له نطفة .العلقة؛ القطعة من الدم الغاليفل.
المضغة؛ القطعة من اللحم قو ر ما يمضغ)ه

 — ٤٤٨رخ م) عن ابن م عود ،قال! حدينا رسول الله

وهو المادقا الممدوقا • إل أحدكم يجمع حلمه فمحا بْلرا أمه أربعتى
يوما ،يم يكون علقه مثل ذلك ،ثم يكون مضغه مثل ذللئج ،يم يرمل

المثلث ،فينفح فيه  ،^^١ؤيومر بأربع كلمايت I ،بكتث ت ،رزقه وأحله
وعمله وشقي أو معيد ،فوالأي لا إله غيره إن أحدكم لنعمل بعمل
أهل الجثة حقي ما يكوف بيثه وبيثها إلا ذراع ،في بق عليه الكتاب
فيعمل بعمل أهل الثار فيدحلها ،ؤإل أحدكم ليعمل بعمل أهل الثار
حم ما يكول بينه وبينها إلا ذراع ،ثم ي تق عليه الكتاب فيعمل بعمل

أهل الجنة فيدحلها.
 — ٤٤٩رم) عن عامر بن واثلة ،أنه مسمع عيداف بى م حول
يقول :الشقق من فقئ فى نهلن أمه ،وال عيد نن وعقل بغيره ،فأتى

بمسقِسسه
رحلا من أصحاب رمول اض

يقال له! حذيفة ين أسد الغفاري،

فحدثه ؛ذللث ،من قول ابن م عود ،فقال له! وكيف ينقى رحل بغير

عمل؟ فقال له الرجل( أثعجيح من ذلك،؟ فإني ّممت ،رسول اف .
يقول! إذا مث بالنهلفة ثنتان وأربعون ليلة ،بمن ،اض إليها ملكا
نمورها ،وحلق سمعها ،و؛صنها ،وجلدها ،ولحمها ،وعظامها ،ثم

قال! يا رب ،أذكر ،أم أنثى؟ فيقضي ريلئ ،ما شاء ،ؤيكتن ،الملك،
أم يقول! يا رب ،أحله؟ فيقول ربلث ،ما شاء ،ويكتء_ ،الماللث ،،يم
يقول! يا رب رزئه؟ فيقضي ربلث ،ما شاء ،ؤيكتس ،المللث ،،ثم يخرج
المللئ ،بالصحيفة فى يده ،فاد يزيد على ما امر ولا ينقص (وفى

بايني هائين يقول! إف النهلفه تقع
رواية) قال! سمعن ،رمود الله
في الرحم أربعين ليلة ،نم يتمور عليها المللث _ ،قال زهير أبو حيثمة!
خت قال :الذي يخلقها  -فيقول L :رنج ،أذكر ،أو أنثى؟

فيجعله الله ذكرأ أو أنثى ،ثم يقول :يا رب ،أسوي ،أو غير سوي؟
فيجعله الله سويا أو غير سموي ثم يقول إ يا رب ما رزمه ،ما أحله،
ما حلمه؟ ثم يجعله اممه شقيا أو س عيدآ (وفي أحرى) :يدحل المثلث،

على اشلفة بعدما ت تقث في الزحم بأربعين ،أو حمة وأربعين ليلة،
فيقود• رب أمحقي أو سعيد؟ فثكثبان ،فيقول :أي رب أذكر أو أنثى،
فيكتبان ،ؤيكت ب ،عمله وأررْ وأجله ورزقه ،يم تهلوى المحق ،فاد

يزاد فيها ولا ينقص روقي أحرى) :أف مللك موكلا بالرحم ،إذا
أراد الله أن يخلق ميتا بإذن الله ،لبضع وأربعين ليله ،مم ذكر نحوه.
(حذيفة بن أصيل ،بقح الهمزة وكسر السين .يتصور ،قال النووي؛ هكذا هو في جمع نح
بلادنا بالصاد ،وذكر القاصي؛ يتسور بالسين ،فيحتمل أن تكون الصاد مبدلة من السين).

( - ٤٠٠خ م) عن أبي هريرة ،أن الني .قال :ما من مولود
إلا يولد على الفطرة روقي ،رواية؛ إلا على هذْ الملة) حتى يبين عنه
لسانه ،فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجانه ،فإن كانا م لمين

فم لم ،كما تنج البهيمة بهيمة جمعاء ،هل تجدون فيها من جدعاء،
حتى تكونوا أنتم تجدعونها ،قالوا ت يا رسول ،الله! أفرأيت ،من يموت،

صغيرأ؟ ثال،ت اممه أعالم بما كانوا عاملين ،ثم يقول) أبو هريرة ت

واثرؤوا إن ثئتم ؛

أثي أؤ تلر 'ألناس ءث؛ا لا بديل

آلأي

ص ا لمد آكن 4ردم رُابئ) نال :نبل المن  Mص أطفال
المشركين ،عمن يموت منهم وهو صغير؟ فمالا 1اض إذ حلقهم ،أعلم
بما كانوا عاملين (ولهما) م ،ا؛<■ ،ماّرا ،قال•

'خ الّحم ،ه عن

أولاد المشركين؟ فقال :اض إذ ■فإذهب  ٣١بما كانوا عاملين.
(المراد بالفطرة ت الإسلام ،ؤيويده الحديث القدمي ت إني خلقت عبادى حنفاء كلهم

ؤإنهم أتهم الثياطن فاجتالتهم عن دينهم ،وسأتي في محاب بدء الخلق .الجمعاء:
التي لم يذهب من بدنها شيء ،والخدعاء ت التي حيع منها حلرف ،أي ت قطع أنفها
أو أذنها أو يدها أو شفتها  ٠واختلف العلماء في ْمير أولاد المثرين على أقوال

والصحيح أنهم في الجنة لما سيأتي في باب الووى من نوله ه :وأما الرحل

التلويل  ٠^^١في الروصة ،فإنه إبراهيم غ ،وأما الولداذ الدين حوله ،فكل مولود

مات على المئلرة ،فقال بعض الملمين؛ يا رمحول افه؛ وأولاد المشركين؟

فقال .؛ وأولاد المشركين ،قاله النووي وغيره• و٠ال ،ابن حم• أحرج أبو داود
عقيه عن ابن وهب؛ سمعت مالكا وقيل له إن أهل الأهواء يحتجون علمنا بهذا

الحديث ،يعني قوله؛ فأبواه يهودانه أو ينصرانه ،فقال مالك احتج عليهم ياحره؛ الله
أعلم بما كانوا عامالين ،ووجه ذلك أن أهل القدر استدلوا على أن اممه فهلر العباد
على الإمحادم وأنه لا يضل أحدأ ؤإنما يضل الكافن أبواه ،فأثار مالك إلى الرد
عليهم بقوله؛ الله أعلم ،فهو دال على أنه يعلم بما يصيرون إليه بعد إيجادهم على
الخلمرة فهو دليل على تقدم العلم الذي ينكره غلاتهم ،ومن ثم قال الشافعي؛ أهل
القدر إن أنتوا العلم خصنوا).

( - ٤٠١م) عن أبي هريرْ ،أل رسول اف  .يال :إن الرجل

ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ،ثم يخثم له عمله بٌمر ،أهل
المار ،ثإل الرجل لعمل الزمن الهلويل بعمل أهل المار ،تم ثخم له
عماله بعمل أهل الجنة.

( - ٤٠٢خ م) عن نهل بن معد ،أل رمود الله  .الثمي هو

والمشركون ،فاقتتلوا ،فلما مال الّثي ه إلى عنكره ،وماد الآحرو0

إلى عسكرهم ،وفي أصحاب رسول الله و .رجل لا ينع لهم مائة

ولا قادة إلا اينها ،يضربها سفه ،فقالوا ت ما أجزأ مما اليوم أحد
كما أجزأ فلأن ،فقال رسول الله ؛ أما إئه من أهل النار ،فقالوا !
أبا من أهل الجثة ،إن كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل مى القوم!

أنا صاحبه 'أبدأ ،فخرج معه ،كلما وقمح وقمح معه ،ؤإذا أسلخ أنمخ

معه ،ييرخ الرجل جرحا شديدأ ،فاستعجز الموت ،فوصع نصاب
نيمه بالأرصى ،ودنانه بين يدنيه ،ثم نحامز على سيفه فقتل نمنه،
فقال! أشهد أيك رمود اض ،قال!
فخرج الرجل إلى رسول اض
وما ذاك؟ قال! الرحل الأي ذكرث آنفا أنة من أهل المار ،فأعفلب
الناس ذلك ،فقلت! أنا لكم به ،فخرحن ،في هللبه ،حتى جرخ جرحا

شديدأ ،فامتعجل الموت ،فوضع نصاب نيمه بالأرض ولبانه بين
يدنيه ،ثم تحامل عليه فقتل نمنه ،فقال رسول اممه

عند نلكا ! إن

الرجز لمننز عمل أهل الجثة فيما يبدو للناس وهو من أهل المار،
محإف ازجل لمعمل عمن أهل المار فيما سد و للناس وهو من أهل

الجنة ،ؤإنما الأعمال بالقوامحم روقي رواية)• بخواتيمها.
(نماب السيف; شفه ،وكدا نماب المكض ،ونماب كل شيء أصله).

 — ٤٠٣زخ ،؛ا عن ثاسن بن الضحاك ،وكان من أصحاب

المجرة ،أن المبي  .قال! مى قتل نفه بشيء في اكنيا عدبر به
يوم القيامة روقي رواية) ت عيب به في نار جهنم (زاد مسلم) ت ومن
ذح نف ه بشيء ذبح له يوم القيامة.

 - ٤٠٤رخ م) عن أبي هريرة ،أن رسول الله ه قال :من

تردى من جيل فقتو نصه ،فهوفي نار جهنم يتردى فيها ،حالدأ
محلدأ فيها أبدأ ،ومن ئحسى نما

نصه ،همه في يده يتحئا 0

في نار جهنم ،حالدأ مخلمدأ فيها أبدأ ،ومن قتل نصه بحديده،
فحديدته في يده ،يجأ بها في بطنه في نار جهنم حالدأ محئدأ فيها
أبدأ (وللمخارى) قال ت الذي يخنق نف ه يحنمها فى النار ،والدي
يطعنها يطعنها في المار.
(تردى ت سمقل من الردى وهو الهالك ،ومنه المتردية ،وهمي التي تسقط من ملكن

مشرف فتمويتح -ئحنى نما ،نال ،سيبوبه• القحني عمل في مهلة ،واحتساه ت
كتحناه .يجأ في بطنه ت يفرب في بطنه ،والوجء * اللكز والضرب).

 . ٤٥٥زحم ت ع حب ،ك بغ ض) رصحيح) عن أنى ،أل
قال؛ إذا أراد الله بمد حيرأ امتعمله ،قالوا  Iوكيف
رسول الله
سستحم-له؟ قال؛ يويمه لعمل صالح قبل موته.

 - ٤٥٦رم) عن يحيى بن بمر ،قال :كان أود من قال في
المدر بالبقنزة معبد الجهى ،هامطلمت ،أنا وحميد ن عبدانرحمن

الحميري حاجين ،أو معتمزن ،فملنا ؛ لو لمينا أحدا من أصحائ—،
رسول اممه ه ف الماه عما يمول هؤلاء في المدر؟ قوهى لنا عبداممه ن

عمر ن الخهلاب ،داخلا المسجد ،فاكتنمته أنا وصاحبي ،أحدنا عن
يمينه ،والاحر عن شماله ،ففلننث ،أن صاحبي ننكل الكلام إلئ،

فمالث ،؛ أبا عبدالرحمن ،إنه قد كلهن قيثنا أنامي يقرؤون المراق،
ويتممرون [١؟^-؛ ،وذكي من شأنهم ،وأنهم يزعمون أن لا قدر ،وأل

الأمن أم ،،فقال؛ إذا لميث ،أوكك،

؛ أني بريء منهم وأيهم

برآء ثني ،والني يحلم ،به عيدالله ن عمر؛ لو أن لأحدهم مثل احل
دهيا فانممه ،ما مل الله منه حتى يؤمن بالقد.ر ،ثم قال؛ حدسي أبي
عمر ن الخهلاب ،،قال؛ بينما نحن جلوممن عند رممول الله ه دان

دآآآع

خؤ؛ي؛يه

يوم ،إذ ًلاع علننا رحل ثديي بياض الثياب ،شديد سواد الشعر ،ال
يرى عليه أم النمر ،ولا ^ ٥١٠منا أحد ،حن يخز إلمح ،الم.

فأسند ركنتنه إلى ركنتنه ،ووضع ئنه على يخذيه وقال ت يا محمد،
أخبرني عن الإسلام ،فقاد رسول اف ه•' الإسلام أن نشهد أن ال
إله إلا اض ،وأف محمدا رممول اممه ،وتقيم الصلاة ،وتوتئ الزكاة،
صدقت،،
وتصوم رمضان ،وئحج النت ،إن استهلعت ،إليه سبيلا.
قال! يعجبنا له يناله ؤيصديه ،ء1لات فأحبرني عن الإيمان؟ فالط ت أ0
نومن بالله ،وملأنكته ،وكتبه ،ورنله ،واليوم ا لاخر ،ونومن بالمدر
حيره وشره• قال! صدئت ،،قال! فاخبءدنى عن الإحسان ،قال،ت أن

تعبد افه كأنلث ،تراه ،فإن لم تكن ثراه ،فإنه يراق .قال! فأخبرني عن
الساعة؟ قال! ما المزول عنها يآغلب من النائل .قال! فاخرني عن
الأنه ز؛ثها ،وأف تزى النفاة  ، ١٤^١العالة
أماراتها؟ قال! أف
رعاء الثاء يتaلاولون في الثنيان ،ثم انعللمى ،فلشت ،مليا ثم قال لي!

يا عمر ،أتدري من النائل؟ ءلمت>! اممه ورنوله أعلم ،قال! فإنه
جبريل أتاكم يعلمكم دبمكم•
رمق طرف من الحدث من رواية أبي هريرة في باب تعرف الإيمان دفي باب
الإحسان .يتقنرون العالم ،محال النووي هو بتقديم القاف ومعناه يطلونه هدا هو
المتهور وقيل ت معناه يجم٠دونم ا ورواه بمص شيوخ المغاربة من طريق ابن ماها ن

يتفمرون بتقديم الفاء وهر صحيح أيضا معناه يبحثون عن غامفه* أن الأمر انف،
هو بضم الهمزة والنون ا أي• مستأنف لم ي بق به قدر ولا علم من القه تعالى

ؤإنما يعلمه بعد وقوعه• نوله؛ ووضع كفيه على فخذيه ا معناه؛ أن الرجل الداخل

وضع كفيه على فخدي نفه وحلس على هيئة المتعلم .مليا بتشديد الياء :ونأ
طو؛الآ).

 - ٤٠٧رم) عن عبدافه بن مسعود ،قال :قالت أم حبيبة^٧١ :
ْئعنى بزوجي رسول الله ه وبأبي أبى سفيان ،وبأخى معاؤية ،فقال

جعيؤ|كد.
لها رمحول الله •.إنك سألت اف لاجال مضروبة ،وآثاو موطوءة،
وأرزاق مق ومة ،لا يعجل نيئا منها قبل جله ،ولا يوحر منها نيئا

بعد حله ،ولو سألت ،اممه أل يعافيك ،من عزاب ،فى النار وعذاب ،فى
القبر ،لكان حترأ لك.،

 - ٤٥٨رم) عن أبي هريرة ،أن المي ه قال :المؤمن القوي
حير وأحب إلى اش من المؤمن الضمف ،وفي كل خر ،احرص على
ما يضك ،،واستعن باق ولا تعجز ،ؤإن أصابلئخ شيء فلا ثمل؛ لو

أئي فحلت ،،كان كذا وكذا ،ولكن قل :فدر الله وما شاء معل ،هإل
لؤ شغ غمل الشيْنان.
رندر اق4ت ضبهل بصيغة الفعل بتخفيف الدال وتشديده!  ،ولففل الجلالة فاعل،

وبصيغة المفرد واحد الأقدار بالرفع مضافا ،ولففل الجلالة مضاف إليه .عمل
السه؛لالت وسوسته وما يلقي في الملم ،من معارضة القدر وكراهته ،نال المروي

 -ع ند نول المي ه في الحج؛ ولو أني اّ تقبلم ،من أمري ما استدبرت ما قن،

الهدتم- ،؛ هذا دلل على جواز نول لو في التأسف ،على فوات أمور انمين ومصالح
الثّرع وأما الحدينا المحيح في) أن لو تمح عمل الشيaلان فمحمول على التأسف،
على حفلوفل اكنيا ونحوها  .وقد كثرت الأحاديث ،الصحيحة ش استعمال لو في غير
حنلوخل الأنيا ونحوها فيجمع بين الأحاديث ،بما ذكرناه).
.

.

.

باب وجوب الخوم ض الند

والنهى عن اشرة
 - ٤٠٩رخ) عن ابن عباس ،قال :حيا اث ونم الوكيل،
قالها إبراهيم ظقإؤ؛ن حيى ألقئ في النار ،وقالها محمد .حين

قالوا ■ وإن آلئاش ق جتمحإ م ؟* ٥٢^-رائهم ١يثئا وئالوأ حنبثآ اقث
(حبنا اش ،أي :لكمنا اه).

 - ٤٦٠رحم م ت ع حب ،يا رحسزا عن عمر بن الخطاب،

أن رمحول اف ه قال ت لو أئكم تنوكلول على الله حى توكله لرزقكم
كما يرزق الثلين ،ثنيو خماصا وئروح يهنانا.
(تغدو؛ تخرج صباحا في الغداة .حماصات ج؛اءأ• روح• تر-؛ع بالعشي في الرواح.
يهلانا ! سباعا ،جمع تطين).

 - ٤٦١زحم ت طم ،يا رحسزا عن ابن عباس ،قال ت كنث،

حلمح رمحول اممه  .يوما ،فمال لي؛ يا غائم ،إني معلماك ،كلمايتح،
احمظ الله يحمهلك ، ،احمظ الله ئجده  ،، LLaI^jإذا س ألتح فاسأل النه،
ؤإذا استعنث ،فاسعن بالثه ،واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتتبه الله للث ، ،ولو اجتمعوا على

أن يفثوك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه اممه  ،، u-JLpرفعتح
الأقلام ،وجمت ،الصحف,
( - ٤٦٢خ) عن ابن هماس ،قال :كان أهلا النتن بمجرف،
فلا يثزودوف ،ويفولوذ ت نحن المتوكالول ،فإذا قدموا مكه مالوا
—رؤدُوأ ئإُى و آلزاد آلنموئه.
الناص ،فانزل الله قك؛
 - ٤٦٣رحم حل ،م ئ ،ت ع حب ،ك هق) زصحدحا عن ابن

معود ،أن ومحمول اممه  .قال؛ الئلينة محرك ،الئليرة ثرك ،القلن٥

شرك  -ثلاثا  -قال ان مسعود ت وما مثا إلا ،ولكن اض يدهبه بالتوكل.
(الئتزة بفتح الياء وفد سكن؛ هي التناوم بشيء ،بل هي أعم منه وأنح .قوله:

وما بئا إلا ،تعني؛ وما منا إلا ؤننتريه التثلثر ،فح،وفه احتما'رأ واعتمادا عالي فهم
الأْع).

 . ٤٦٤زم^ عن معاؤية ين الحكم الئلمي ،قال; قلت ت يا
رمول اممه ،ومن ا رجال يتطنرون؟ فال ت ذاك شيء يجدونه في
صدورهم ،فلا يصديهم (وفي رواية); فلا يمدنكم.
(قوله ت شيء يجدونه محي صدورهم ،قال العلماء معناه أن الطيرة شيء تجدونه في
نفوسكم صرورة ولا عتب عليكم فيه لأنه غير مكتمب فلا تكليف به ،ولكن ال
تمتنعوا بسببه فهدا هو الذي تقدرون عليه فيقع به التكليف ،فنهاهم ه عن العمل

بالطيره والامتناع بسببها ومحي تفلاه-رت الأحاديث المحيحه في الهكب عنها وهي
محمولة على العمل بها لا على ما يوجد قي النفس من غير عمل __^ ، oLnقاله
النووي ،وهر مثل ما تقدم عن ابن مسعود).

 - ٤٦٥رخ م) عن أبي مريرة ،فال; ممت رسول اممه.
يقول ت لا طينه ،وحيرها الماد ،قيل; يا رمول اض وما الماد؟ قال;
الكلمه الصالحه ي منها أحدكم (ولم لم); أن رسول اه ه قال;

لا عدوى ،ولا هامة ،ولا ^ ،٥وأحب الماد الصالح.
 - ٤٦٦رخ،؛ا عن أنس ،أن رسول افه ه قال; لا عدوى،

ولا ْلإنة ،وتجني الفأل ،قالوا  :وما الفال؟ فال :كلمة طثة (وفي
رواية); لا عدوى ،ولا ؟ليره ،وقال :ؤيعجني الفال الصالح :اتكلمه
الحسنه،

الكلمة الهلثة.

 - ٤٦٧رخ م) عن ابن عمر ،قال :قال رسول اض

ال

عد.وى ،ولا طنزة ،ؤإنما الشؤم في ثلاث :في المرأة ،والدار،
والدابة (وفي رواية) إن يكن من الثوم ^ حى ،ففي الفرس،

والمرأة ،والدار (وفى رواية) :إن كان فى شيء ،ففي الفرس والمرأة
والمنكن (ولهما) عن مهل بن سعد ،مثله (ولم لم) عن جابر" إن

كان في شيء ،ففي

والخادم والفرس.

(الطيرة والنوم بمعنى واحد ،قال ابن حجر؛ نال ابن العربي والخصر في هذه
الثلاث بان بة إلى العادة لا بالمة إلى الخلقة .وقال غير :0إنما حصت بالذكر

يقك جخ1وغكفه
لطول ملازمتها ،ونال القرطيي ت معناه أن هذه الأشياء هي أكثر عا يتطير به الناس
فمن وسر محي نفسه شيء أبح له أن يتركه ؤيستيدل يه غيره ،ونال المازري معناه إن
يكن الشؤم حقا نهدم الثلاث أحق به بمعنى أن الفرس يقع فيها التشاؤم بهده أكثر

مما يقهر بعيرها ،انتهى ملخصا ،ونال ابن الأثير ت يحني  Iإن كان ما يكره وئخاف
عاقبته ،ض هذه الثلاثة).

باب
 - ٤٦٨رخ

I

من الفرك

عن ابن م عود ،ثال؛ محاك رمحول اض ه•

أي الذنب أعظم عند اف؟ ماوت أن تجعل ف ،يدأ وهو حلمك ،قث ت
إف ذلك لعظيم ،ثم أي؟ قال ت أن ئمتل ولدك مخافة أن يثلمم معك،
فث :نم أي؟ قال :أن راني خليلة خارك ،فأزل اض هث تصدقها :

ءؤوآك؛زأ لا

مع آثه إلها ءاحر ( ٩مثلؤف أفتن آؤ حرم أثن

إلا ألؤ ^ ٠إنبجركي ومن يئعو يمح ،بلى أ3اماه.
(يلق أناما ،مل معاه يلق جزا؛ ومل عقوبه ومل هو واد في جهم نعوذ باق مها).

 . ٤٦٩رخ هزا عن عمربن الخطاب،

ف ال; س ممتح

رمحول اقّ ه يقول ت إنما الأعمال يالسات (وفي رواية ت بالنثة) ؤإنما
لكل امرئ ما نوى ،فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ،فهجرته

إلى الله ورسوله ،ومن كانت ،هجرته إلى دنيا يمييهسا ،أو امرأة
ثر وجها ،فهجرنه إر ما هاجر إله•

 — ٤٧٠رم) عن أبي هريرة ،قال! سمُت ،رسول اممه

يقول!

قال اممه تبارك وتعالى :أن أعنى الشركاء عن الترك ،نن غمل غملأ

أمحرك فته م*ي غيري ركنه وسركه.

قأيخقت>
 - ٤٧١رحم نح ت ع حز حب طب ك) زحيمزإ عن الحارث

الأشعري ،أن رسول الله  .هال؛ إن الله تبارك وتعالى أمر يحنى بى
زكريا بخمس كلمات :أن يعمل بها ،ؤامز بمي إسرائيل أن يعملوا
بها ،ؤإنه كاد أن يبهلئ بها ،نقال له عيي؛ إن الله أمرك بخمس

كلمات; أن نعمل بها ،وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها ،فإما أن
نأمرهم ،ؤإما أن أمنهم ،فنال يحيى :أحنى إن سقتني بها أن
يخنف> بي أو ا عيب ،يجنع الناس في بست المقدس ،فامتلأ
المجد ،وقعدوا على النزف ،فقال :إن الله أمرني بخمس كلمات:

أن أعمل بهي ،وآمنكم أن تعملوا بهي ،أولهى :أن تعتدوا اض ،ولا
تشركوا به شيئا ،فإف مثل مى أثرك باض شيئا كمثل رجل اشترى عبدأ
من خالص ماله بدهب أو ورق ،فقال :هده داري ،وهذا عملي،

فاعمل وأد إلى ،فكان يحمل محيودي إلى غير سيده ،فائكم يرصى أن
يكون عبده كذلك؟ ؤإن اممه أمنكم بالصلاة ،فإذا صليتم فاد تلفتوا،
فإل افه ينم ،وجهه لوحه عبده في صالاته ،ما لم يلتفلم ،،وآمركم
بالصيام ،فإل مثل ذللث ،كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مك،

كلهم يعجبه ريحها ،ؤإل لج الصائم أطيبإ عند اف س ريح المسلثج،
وآمنكم بالصدقة ،فإن مثل ذللئ ،كمثل رجل أنره العدو ،قاوموا يديه
إلى عنقه ،ويدموه ليضربوا عنقه ،فقال :أن ا أيدي نف ى منكم
بالقليل ،والكثير ،فمدي منه منهم ،وآمنكم أن ثدكروا اف ،فإن مثل

ذلك كمثل رجل حرج العدو في ،أثره سراعا ،حتى إذا أر عر جض
حصين أحرز نف ه منهم ،وكذللثج العبد لا بمحرر نف ه س الشيطان إلا

بذكر الله ،وقال رسول الله ه•' وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهي؛
المع والطاعه والجهاد ،والهجره ،والجماعة ،فإنه س فارق الجماعة

قيد شبر ،فقد حلع ريفه الإسلام من عبجه ،إلا أن يراجع ،ومن دعا

بدعوى الجاهلة ،فإنه من جص جهنم ،فقال رجل ت يا رسول اف ؤإن
صام ؤإن صلى؟ قال; ؤإن صام ؤإن صلى ،فادعوا الم لسن بما
سماهم الله قك • الملمين ،المومين ،عباد الله.
(يل• شبر ،بكر القاف :لذو شبر• لبقة• حبل ،أو عروة ؛ي الحبل• لجر■' جمع
جم ،بالضم ،وص الثيء المجمؤع،

يعرى•،

 - ٤٧٢رد حب ،هق) (حسن) عن أبي الدرداء ،أن المص .
نال؛ كل ذئب عسى اممه أن يعمنْ ،إلا من مات مشركا ،أو فثل
مؤمنا متعمدآ.
( - ٤٧٣خ م) عن أبى هريرة ،أو رسول اممه  .قال! اجتنبوا

ال خ الموبقات ،قيل؛ يا رسول اممه ،وما هى؟ قال! الشرف باممه،
والسحن ،وقئنئ النفس التي ،حرم الل 4إلا بالحق ،وأكل مال اليتيم،
وأكل الربا ،والمولى يوم الزحف ،وقذف المحصنات الغافلات
المؤمنات.

 — ٤٧٤رخ م) عن جندت بن عيل<ال؛وه ،أن رمحول الثه .ؤ فال؛

من ممع ثع الله به ،ومي يرائي يرائي الله به (هذا لمغل البخاري)
(ولنغل مسلم)؛ ومن راءى راءى الله به (ول لم) عن ابن عباس،
مثاله.

(سمع وراءي؛ عمل للرياء وال معة ،ومحثع فلأن بفلان؛ فضحه وأظهر عيبا كان
ستره .ثع الله به؛ فضح سريرته لداس وأظهر حقيقة مراده ،ونيل؛ معناْ من أراد
بعمله الناس أسمعه افه الناس وكان ذلك حظه منه).

 - ٤٧٠رم) عن أبي ذر ،فال؛ فبل لرسول اممه .؛ أرأبث،
الرجز بعمل الممل من الخير ،ويحندْ الماس عليه؟ (وفي رواية؛
ؤيحبه الناس عله) قال؛ تللثط عاجل بئزى المزمن.

جع1وخ؛سيه
(قال النووي ت قال العلماء معناه هذه البشرى المعجلة له بالخير ،وهذا كله إذا

حمده الاس من غير تعرض منه لحمدهم ؤإلأ فاكعرض مذموم).

 - ٤٧٦رخ م) ص أبي موسى ،قال :حرجنا مع رسول اض و.
فى عزاة ونحن سنه نمر ،بيننا بعير ننتمه ،قنمث أثدامنا ،ونمث

فدماي ،ومقطئ ،أظفاري ،فكنا نلش عالي أرحالنا الخزي ،منست:
غزوه ذات الرقاع ،لما كنا يئمسب ،من الخنق على أرجلنا ،فال أبو

بردة؛ وحديث ،أبو موسى يهدا الحديث ،،ثم كره ذللئ ، ،وقال! ما كنت،

أصغ بأن أدكزه؟ كأنه كره أن يكون شيثا من عمله أفشاه.
(نعتمبه؛ نتعام ،عليه باكاوب ،،يمال؛ يعتمبون ؤيتحاقبون ،كله ؛معنى واحد .نمئ! ،

تمزحنح وسمنلت ،من الحماء وهو المثس حافيا بغر نءل)لأ

( - ٤٧٧ن) رحسن) عن أبي أمامة اJاهلتي صدي بن عجلان،
قال :جاء رجل إلى رسول اش  .فقال :أرأيت ،رجال عزا ينقص
الأخز والدكن ،ما له؟ فقال ه '.لا قيء له ،فأعادها ئلامث ،مرات،

بقول له رسول اف  '■Mلا شيء له ،ثم قال ه :إن اث قك ال
يمل < ،النم إلا ما كان له خالخا ،واض به وجهن•

باب الخعذير من امماق

 - ٤٧٨رخ م) عن أبي هريرْ ،أن المبي ه قال :آية المنافق
نلأُث : ،إذا حذث كل.ب ،،ؤإذا وعطو أحلممؤ ،ؤإذا اؤتمن حان (زاد
م لم) :ؤإن صام ،وصلى ،وزعم أنه م لم.
( - ٤٧٩خ م) عن عبداممه بن عنرو بن العاص ،أن النبي .

قالت أربع من كن فيه كان منافقا حالمأ ،ومن لكنت قيه حفلة منهن
كانت ،فيه حمالة من المفاق ،حتى يدعها ! إذا اوتمى خان ،ؤإذا حدث

كذب ،ؤإذا عاهد غدر ،ؤإذا خاصم فجر روقي رواية  -عوض إذا
اؤJمرر خان _ إذا وعد أخلف xقال الترمذي؛ معنى هذا عند أهل
الحلم نفاق العمل ،ؤإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول اف
(غدر! نمض العهد ،والغدر صد الوياء .فجر! مال عن الحق واحتال ني ردم) •

( - ٤٨٠خ) عن محمد بن نيد بن عبداض بن عنر ،قال :قال

أناس لابن عمر :إنا ندخل على يطاننا أو أمرائنا ،فنقول لهم
خائف ما نتكلم إذا خرحنا من محدهم ،قال :كنا نعذها نفاقا على
عهد رسول ا ف ه•

 - ٤٨١رم) عن ابن عمن ،أن رسول اض  .قال؛ مثل المنافق
كمثل الشاة العانرة بين العنمين نعير إلى هذ،ه مزْ ،ؤإلى هن-ه مرة•
(العاترة ،العين المهملة؛ المترددة الحائرة ،لا تدري أيهما تتح' تعير' تتردد تجيء
وتد هب).

ما أقلن فلأنا
( . ٤٨٢خ) عن  ، i^uقالت :قال المي
وفلانا يعرفان من ديننا سيئا (ومحي رواية) محاك؛ لحل علي المي ه
يوما ،وقال :يا عانثة ،ما أظن فلأنا وفائنا يعرفان ديننا الذي نحن

عليه ،قال الل :،كاط رحلين من النافقين.
 - ٤٨٣رم) عن جابر ،أو رسول اف  .قدم من سفر ،فلما
كان محرب المدينة هاجث ريح ثدييه ،تكاد أن ثدفى الراكب ،فزعم
قال :بعثت ،هزه الريح لومت ،منافق ،فلما قدمنا
أن رسول اض
المدينة إذا منافق عنليم من النافقين قد مامته.

 - ٤٨٤رم) عن نلمة بن الأكزع ،قال :عدئ مع رسول اض M

رجلا موعوكا  ،فوصعت يدي عليه ،فنلت  Iواف ما رأيت كاليوم

رجلا أشد حرأ ،فقال نبي اف و '•.ألا أحبركم بأشد حرأ منه يوم
القيامة؟ هدينك  ،^١^١ ،<^^١الئممن ،لرجلن حيمذ من أصحابه.
(النفمى :من ولاك نمام ذاها).

 - ٤٨٠رخ) عن حديقة ،مال؛ إن المنافقين اليوم نث منهم على
عهد رسول الله  .1كانوا يومئذ يجرون ،واليوم يجهرون روقي رواية،
فأما اليوم ،فإنما هو
فال ت إنما كان المفاق على عهد رسول اش
الكفر بعد الإيمان روقي أحرى)؛ فإنما هو الكفر ،أو الإيمان.

 - ٤٨٦رم) عن حذيقة ،أن رمحول اف ه فال! في أصحابي
روُي ،رواية؛ ش امتي ،اثنا عثر منافقا لا يدحلون الجنة ،ولا يجدون
ريحها ،حتى نلج الجنل في م الخنامحل ،ثمانية منهم تكنيكهم

الدلملة؛ سراج من المار يغلهر في أكتافهم حتى ننتجأ من صدورهم.
قال أمحوي بن عامر؛ وأربعة ،لم أحففل ما مال شعبة متهم (وفي رواية)
عن أبى الحلفيل ،نال؛ كان بين رجل من أهل العمة وبين حذيفة

بعض ما يكون بين الماس ،فقال! أسدك باق ،كم كان أصحاب
العقبة؟ فقال له القوم؛ أحبره إي ّأللثا ،فقال؛ كنا يخبر أنهم أربعة
عشر ،فإن كث منهم فقد كان القوم حمسة عثر ،وأشهد باق أن اسي
عثر منهم حرب ض ولرسوله في الحياة اكنيا ،ؤيوم يقوم الأشهاد ا
ولا علمتا با
وعدر Jالآئة ،قالوا ! ما سمعنا منادى رسول اف

أراد القوم ،وقد كان في حل؛ فمشى ،فقال! إن َالماء قليل ،فلا
ي بقني إليه أحد ،فوحد قوما قد محبقوه ،فلعنهم يومئذ.
(محم الخياط؛ ثقب ا لإبرة  ،والدبيلة فسرت محي الحديحا .العقبة هنا ؛ عقبة بطريق
تيوك  ،اجتمع فيها المنافقون للغدر برسول اش  .في غزوة تبوك فعصمه الله منهم),

 - ٤٨٧رخ م) عن أنس ،قال؛ قيل لرسول اش  .لو أتيت،

عبداف بن أبي؟ قال؛

إليه ،وركب حمارأ ،وانطالق الم لمون

يمنون معه  -وهي أرض ننحه  -فلما أتاه النبي  .قال؛ إليك
عني ،فواش لقد آذاني نئن حمارك ،فقال رجل من الأنصار؛ واش
لحمار رسول اض  .أطيب ريحا منك ،فغضب لعبداض رجت من قومه
فشتمه ،فغضب لكل واحد منهما أصحابه ،فكان بينهم صزب بالجريد
هخؤأ من آلثؤمه،
والأيدي والنعال ،فبلغنا أنه نزل فيهم!

آتثوأ هدم_ا ه
(سبخة ،قال النووي* هي بفتح السين والباء وهي الأرض التي لا تنبت لملوحها
ومحيل هي بكسر الباء• الكن ،بقح فسكون ت الرائحة الكريهة نفثُض النرح*،

( - ٤٨٨خ م) عن ابن عنر ،قال :لما تود همداض بذ ابذ ابن
نلوث) ،جاء ابنه إلى البى

فقال؛ يا رسول اش ،أعطني قميصك

أكئنه فيه ،وصت عليه ،واسعفر له ،فأعطاه قميمه ،وقال؛ إذا فرغث،

منه فاذئا ،فلما فنع آذنه به ،فجاء ليصلي عليه فاحد عنن بن الخهلاد_،
بثويه ،فقال؛ صلي عليه وهو منافق ،وقد نهاك الله أن ئستغفز لهم،

قال؛ إنما حثرني اللئ (وفي رواية؛ خدنئ عمن ،فقال؛ أليس اف نهاك
أن صلي على المنافقين؟ قال؛ أنا بين حيزئين) قال؛ وثنتنؤن م أو
لأ ئنثعفز ثم إن ثثثفر ثم ّمالا مْ ش بمفر أث ،ثم^ فة_ال؛
سأزيله على نبعيس ،فصلى عليه رسول الله .وصلينا معه ،ثم
صل عق أحد نمتم ماق أبد'ا ولأ قب' عق يرهء إغم
أنرل الله عليه •
َكثروأ أق ورمؤلأء وماوأ وهتر دسمثه فترك الصالة عليهم.
 - ٤٨٩رخ) عن عنر ،قال؛ لنا مات عبدالله بن ابئ ابن

نلول دعي له رٌسوثا اض  .jلئملي عليه ،فلما قام رسول اض

وثبت إليه ،فقلت،؛ يا رسول اش ،أنملي على ابن أبي وك قال يوم
كدا وكدا ؛ كدا وكدا؟ا أش عله قولث ،فتي؛ رسول  . ^١وقال؛

وعأآسء

)٦٣٥

أحر عنى يا عنن ،فلما \  >L>°JSعليه ،قال :أما إني ح؛نث ،،فاخترت،

لو شج أني إن زدت على السبعين يعفن له ،لردت عليها ،فصاي عليه
رسول افه .ثم ادصنف ،،1فلم ينفذ إلا يسيرأ حتى نزك الأيتان
من براءة؛ ^^ ٠صق ؤ أم بمم ثاث أتَاه إلى فول ه؛ جوم
يومئذ،
ءنسقوبه محال :فعجبت بعد هن جرأتي على رسول اطه
وافه ورسوله أعلم.
 - ٤٩٠رخ م) عن جابر ،قال :أتى رسول افه ه عبدافه بن

أئ ،بعدما رخل حمزئه ،قامر به فاخرج ،فوصعه على ركبتيه ،ونك
عليه من ريفه ،وأليمة قميصه  -قافه أعلم  -محال :وكان كسا عئاسا
قميصا .قال سنيان :وقال أبو هارون :وكان على رسول افه

قميصان ،فقال له ان عبداطه؛ يا رسول افه ،ألبس أبى قميصك الذي

يلي جلدك .قال محنيان ،فتنول أف النبي ه ألتجز عبدافه قميصه

مكافأ ة لما صنع (وفي رواية) قال؛ لما كان بوم بدر أبي يامح اري،
وأئ بالعباس ولم يكن علته ثوب ،فنفلر النثي ه• له قميصا ،فوجدوا

قميص عثدافه بن أبئ يقدر عليه ،فك اه المني  .iإياه ،فلذلك ننع
المثي ه قميصه الذي ألبسه ،قال ان عنينة :كانت له عند الؤ ه
يد ،فأحب أن يكافئه.
(قال ،ابن حجرت قوله •' قال ،أبو هارون إلح كذا وقع ض رواية أبي ذر وغيرها.
ووقع في كثير من الروايات ت وثا ل أبو هريرة ،وهو تصحيف وأبو هارون هو
مومحى بن أبي عيي الخاط وقيل هو إبراهيم بن العلاء الخوي من شيوخ المرة
ولكدهما من أتاع التابعين).

( - ٤٩١خ) عن زيد بن وم ،،-قال :كنا عند حازيمة ،فقال:

ما بقي من أصحات ،هذه ا لأية يعني:
أثل

لجمه آلخكمر إئهم ال

إلا ثلاثة ،ولا بقى من النافقين إلا أربعة ،فقال أعرابئ:

لق

عقؤ|؛ي؛يه

إنكم أصحاب محمد ،تخبرونا فلا ندري ،فما باد هؤلاء الذي

نتمرون بيوتنا ،وسرقون أعلاقنا؟ قال ت أولئلث ،المئاق ،أجز لم يبق
منهم إلا أربعه ،أحدهم شيخ كبير لو ثرب الماء البارد لما وحد
برده•

ريبمرون بيوتنا • بمونها ؤيرنول ما فيها ،وبقر بطنه :ثق بطنه• الأعلاق؛ جمع
علق ،وهو الشيء المميس).

( - ٤٩٢خ) عن الأموي بن يزيد ،قال :تما في حلقة عبداغ بن

م عود ،فجاء حديقة ،حتى قام علينا ،؛ lL؛؛ ،تم قال :لقد انزل
النفاق على قوم حير مناكم ،قال الأسود :مسحان اش ،إن اش هث

يقول :ؤاذ

ؤ  ^١آ'لأّدفي بن ألن\يه فتبثم ءبداف ،وحلس

حذيفة في ناحية الم جد ،فقام عثداض وتفرق أصحابه ،فرماني
يالحصا فأتيته ،فقال حل.يفة :ءجست ،من صجكه ،وقد عرف ما فلغ،

لقد أنزل النفاق على قوم كانوا حيرأ منكم ،ثم تابوا فتاب اش عليهم.
(نال ابن حجر؛ نوله لقل أنزل الفاق على توم حير منكم ،أي :ابتلوا به وهم من
طقة الصحابة لكن افه ابتلاهم فارتدوا ونافقوا فكأن حذيفة حاورهم أن لا يغتروا
فإن القلوب ،تتقلب لمحن لهم ألهم و\ف كانوا في غاية الوثوثا بإيمالهم فلا يبني لهم

أن بأمنوا مم الله فإن الملينة الن*ين من قبلهم وهم الصحابة كانوا حيرأ منهم وعع
ذللث ،وحد بينهم من ارتد ونافق ،نوله فرماني ،أي :حذيفة رمى الأسود ،قوله

عجبت من ضحاكه ،أي :من انتحاره على ذلك وةا Jعرف ،ما ثالن ،،أي :فهم
•ِاد-ى وعرفح أنه الحق• نوله نم تابوا فتابا الله عليهم ،أي؛ رجعوا عن النفاق).

إ ب اب اسير من امملؤ في الدين
 - ٤٩٣زش حم م ن ع خز طب ،ك( )،حسن) عن ابن هماس■

قاوت قال النبي

إياكم والغلو في الدين ،فإنما هلك من كان

نلكم بالغلو في الدين-
الحديث بطوله ش كتاب الج)ء

( - ٤٩٤خ) عن أبي هريرة ،قال :قال رسول اش ه :لن

يدجل أحدأ منكم عمله الجنة (وفي رواية :لى ينجي أحدا منكم
ط) ق الوا  :ولا أنت يا رسول اش؟ ص :ولا أن ا ،إلا أن
يتغمدني الله برحمة ،نددوا وقاربوا ،واعدوا وروحوا ،وثيئا من
الدلجة ،والقصد القصد تلغوا روقي رواية) :إل الدن ينر ،ولن يشاد

الديى أحد إلا علته ،منددوا وقاربوا ،وأبشروا ،واستعينوا بالغدوة
والروحة ،وشيء من الدلخة.
(نال ابن حجر؛ المشادة؛ المغالبة والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية
ؤيترك الرفق إلا عجز وانقطع فتغلب .قال ابن المنتر؛ وليس الراد منع طلب

الأكمل في المادة فإنه من الأمور المحمودة بل مغ الإفراط المودي إلى الخلال،
وهذا موافق لحدث ابن مسحول الأتي في آحر الباب؛ ،،؛  siLالمتنطعون .مددوا ؛ من
الت دين ،.يقال؛ ملئ الهم بمعنى؛ صوبه ووجهه نحو الهال .ف .وقاربوا أي؛
وافتربوا من الثديي ما استطعتم .وقوله؛ القصد القصي .؛ أي؛ الاعتداد الأءتل.اد،
لا غلؤ ولا تقصير).

 - ٤٩٠رم) عن جابر ،قالّ :هع نن ،رمحود اممه  .يقول؛ ال

يل.حز؛ أحدا منكم عمله الجنة ،ولا يجير 0من النار ،ولا أنا ،إلا
برحمة اممه هث (وفي رواية) قال :قاربوا وطدوا ،واعلموا أنه لن
ينجو منكم أحد يعمله ،قالوا  :يا رسول اممه ،ولا أنت،؟ قال :ولا
أنا ،إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وقفل.
 - ٤٩٦رخ م) عن أنس ،قال :جاء ثلاثه رهط إلى بيوت

أزواج النجي ه ي ألون عن عبادة النبي ه فلما أحبروا كأنهم
ثقالوها ،قالوا  :فأيى لحن من رسول اش ه وقد عمر له ما تمد.م

من ذنبه وما ناحر؟ قال أحدهم ت أما أنا فأصلي الليل أبدا  ،وقال

الاخن :وأنا أقوم الو< ولا أينن ،وقا Jالاحن :وأظ أغثني ال 1اة
ولا أثروج أبدا ،فجاء رمون النه .إليهم ،فقال ت أنتم الذين نمم
كدا وكذا؟ أما واف ،إيي لأحثاكم ف ،وأنفاكم له ،ولكني أصوم

وأمطت ،وأصلي وأرقد ،وأروح الئ اة ،ض رغب عل نش فير
س

 — ٤٩٧رم) عن زرارة ،أن سعد بى هشام بن عامر ،أراد أن

يغزو في سبيل اف ،فقدم المدينة ،فأراد أن يب؛ع عقارأ له بها فيجعله
في النلاح واوكناع ،ؤيجاهد الروم حتى يموت ،فلما قدم المدينة
لقي أناما من أشل المدينة ،فنهوه عن ذللئ ،،وأحبروه أن رهطا ستة

أرادوا ذللث ،في حياة ني اف و .فنهاهم ني اش  .وقال :أليس لكم
في أمحوه؟ فلما حدثوه ؛دللث ،راجع امرأته — وقد كان طلقها — وأشهد
عر رجعتها•

(الكراع :امحم ليخل).

شينا
( - ٤٩٨خ م) عن عائشة ،قالت :،صنع رمحود اف
فزحص فيه ،فتنزه عنه نوم ،ملغ ذللئح رنول اف ه يحظنج،
تحمد اف ،يم قال :ما باد أثوام يثنزهوف عن الثيء أصنعه ،فوالنه

م أل غمحم  ،^L.وأشدئم لة قه.
 - ٤٩٩رخ) عن عائثة ،قالت :،لكن رسول اف  .إذا أمنهم،
أمرهم من النمل بمِا يطيمون ،قالوا  :ل نا كهيئتالث ، ،إف اف جل قد
غفر للثإ ما دمد.م من ذنبلثح وما ناحر ،فيغضنإ ،حتى ينزفن ،العمستأ

في وجهه ،ثم يقول :إف أتقاكم وأعالنآكم باق أنا.

جعوؤأكده
( - ٠٠ ٠خ م) عن أنس ،أن المي  Wjفال ت نحروا ولا
نمروا ،ونثروا ولا سمروا (وفى رواية) ت وسكنوا ولا ئنمروا.
 - ٠٠١رم) عن أبي هريرة ،أن رمحود اش و .فال! إذا فال

الرحل! هلك الماس ،فهو أهل^كهم ،قال أبو إسحاق! محمعته بالصب
والرفع ،ولا أيدي أتهما.
زأهلكهم * روي بريع الكاف ونصها ،والرني أمهر ،واتفق العلماء على أن الذم
لن قاله يزري بالناس ؤيفضل نف ه ،أما من قاله تحزنا للقص فى أمر الدين ،فلا
بأس عليه).

 - ٠٠٢رم) عن ابن م عود ،أن رسول الأو 4ه قال! هثلله
النثئلنون  -قالها ثادى
(المتنطعون :المالغون في الأمور ،المجاورون الحد في أنوالهم وأفعالهم).
ج! ه

ر ب اب ،الأعمام باساي ،والفتة إ
* - ٥٠١رخ م) عن عائشة ،قالت! قال رسول اض !.

من

أحديث ،في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد روفمح ،رواية)! من عمل عماد
ليس عليه أمرنا فهو رد.
رفهو رد ،أي* مردود غير مقبول ،وصف بالمصدر للمبالخة كما يقال رجل عدل) •

 - ٠٠٤رخ م) عن أبي موس ،أن رسول اش ه فال ت إن
مثلي ومثل ما بعشي اض به ،كمثل رحل أتى قومه فقال! يا قوم إني
رأت الجنس بعيئي ،ؤإني أنا الن.ير الثريان ،محالنجاء النجاء ،فاطاعي
محتاتفة من قومه ،فاللجوا ،فانهللقوا على مهلهم فنجوا ،وكازبت ،ءiائفة

منهم ،فأصبحوا مكانهم ،شنلجنيإ الجيش فأهلكهم ،واجتاحهم،
فذلكا مثل من أًلا'ءز ،،واتع ما جشتا به ،ومثل من عماني ،وكذب
ما حشتا به من الحق.

(الئجاء الئجاء؛ أمح •،أمرعوا  1مرعوا ،والنجاء; الئرعة ،والجاءت الخلاص أضأ.
أدلج ،بتخفيف الا ١Jل،؛ صار من أول ،الليل ،أو مار الليل كله ،ويتثديدها ت مار
آخراللل).

( . ٥٠٥خ) عن جابر ،فال :جاءت ،ملائكة إلى المئ.

وهو نائم ،فقال بعضهم :إنه نائم ،وقال بعمهم :إن العيي نائمة
والقاو1ا يقظان ،فقالوا  :إن لصاحبكم هدا مثلا ،فاضربوا له مثلا،

فقالوا  :مثله كمثل رجل بني دارأ ،وجعل فيها مأدبة وبعنا داعيا،
فمن أجاب الداعي لحل الدار ،وأكل من المأدبة ،ومن لم يجب

الداعي لم يدخل الدار ،ولم بأكل من المأدبة ،فقالوا  :أولوها
يممهها ،فقال بعضهم :إن العين نائمة ،والقلِث ،يقفنان ،فقالوا :

فالدار الجنة ،والداعي محمل  .فمن أطاع محمدأ .فقد
أظع الله ،ومن عصى محمدا ه فقد عصى الله ،ومحمد .يرق
محن•،٣^١ ،

(قوله ت ومحمد فزق ين الناس ،وقع عند أكثر رواة البخاري بكون الراء واكوين،
وصم ،بالمصدر للمباس ،أي; فارق ين المؤمن والكافر والصالح والفاسق ،وردمحا
_LJjJ

الراء فعاد ماضيا ،قاله في مرقاة المفاتح).

( - ٠٠٦خ م) عن أبي هريرة ،أنه سمع رمول اممه  .يقولط؛

إنما مثلي ومثن الناس ،كمثل رجل استنوقي نارأ ،فلما أضاءيت ،ما
حوله ،جعل الفراش وهدي الأواب ،التي تقع في النار ،تقع فيها،

فجعل ينزعهن ؤيغلبمه ،فيمتجنن فيها ،فأنا آحئ.

عن المار،

وهم يقتحمون فيها (وفي لمقل :وأنتم تفحمون فيها) (هل.ه رواية

البخاري) (ولم لم نحوها ،وقال في آخرها) ت فذلك مثلي ومثلكم،
عن المار ،طإ عن المار ،طإ عن المار ،هتغليوني
أنا آخد
ثمحموو فيها (ولملم) عن جابر ،نحوه.
رآخذ ■ روي بكر الخاء امم فاعل ،وضمها فعل مفايع .الغجز• جمع حجزة
وص معقد الإزار والمراؤيل).

 - ٠٠٧زحم ه د ت طب ك) (ص حبح) عن الم؛اض بن

سارية ،وهو ممن نزل فيهم ت

ءث ،ألص إدا مآ أنوق لثنلهز

قلى لا أحد آ ممحأ عفيده ،قال :صلى با رمود اه ه ذات
يوم ،ثم أقبل علينا يوحهه ،فوعهلما موعظه تليغة ،درفت ،منها العيون،
ووجلت ،منها الئلوبح ،فقاد رجل Iيا رسول اف ،كأف هذه موعفله

مولع ،فماذا ثعهن• إلينا؟ قال :أوصيكم بتقوى اممه ،والشع والطاعة،
ؤإو عندا حبشئا ،فإنه من يعش منكم بعدى فنرى احتلائا كثيرا،
فعليكم ب نتي ومنة الخلماء الراسيين المهديين ،تمسكوا بها ،وعصوا

عليها ؛المواجد ،ؤإياكم ومحدثايت ،الأمور ،فإو كل محيية يدعئ ،وكل
بدعة صلألة.

رئوي م لم في مقدمة المحثح عن أبمح ،،_ ،أن المي ه نالا يكون في آخر
الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا اباوكم فاياكم
ؤإياهم لا يفلونكم ولا يقتنونكم ،والدجال من انمجل وهو كثرة المكر والتدليس،
تال في المرقاة ت نال المفلهر ت يعني ت سيكون جماعة يقولون للناس؛ نحن علماي

ومشايخ نمءوكم إلى الدين وهم كدابون في ذللث ،يتحدئون بالأحاديث ،الكاذبة
ؤستلءعون أحكاما

واعتقادايثؤ فاسدة).

 - ٥٠٨رن قط لثا هبا) (حسن) عن المقدام بن مندي كرب،

أن الّكا ه قال؛ ألا هل عسى رجل ييلغه الحديث؛ عني ،وهو متكئ
على أؤيكته ،فيقول :بيننا وبينكم كتاب ،اف ،فما وحدنا فيه حلالا

امتحللناه ،وما وحدنا فيه حراما حرمناه ،ؤإن ما حرم رسول الله كما
حزم الله.
رمتاتى رواية أحرى للحديث محي كتاب الأطعمة ،الأريكة' سرير في ب ،ونيل •
الأرانك كل ما اتكئ علمه من وير أو فراش أو ُنفت JU ،في اJرناة :مل
الراد بهدم الصفة الترفه والدعت كما هو عادة المتكبر التمر القليل الاهتمام بأمر
الدين وفيه تأكيد لحماقة الفائل وبطره وموء ١دبه ،ثال الخطابيث يحدر بدلك
مخالفة المنن التي سنها رصول الله ه محما ليس له في القرآن ذكر على ما ذهبت
إليه الخوارج والروافص فإنهم تعلقوا يظاهر القرآن وتركوا المن التي ند صمت
بيان الكتاب فتحيروا وصلوا).

( - ٠٠٩خ م) عن ابن عمر ،قال؛ بينما الناس شاء ،ض

صلاة الصم ،إذ حاءهم 1ت ،فقال ت إن البي

قد أنزل علته aJlJlJI

فران ،وقي .امر أن ي تقبل الكعبة ،فاستملوها ،وكانت ،وجوههم إلى
الشام ،ئ\رو\ إلى اللكمة.

 - ٠١ ٠رم) عن أس ،أف رمول اممه ه كان يملي نحو بيت
١لمقا.س ،فنزلت،؛ جقن رئ ثثنب ؤحهك؛ ؤ ،أشمآ؛ ظنؤكنق ،تنه

نضها محول وطهزك منلز آلتسحد آلحناره فمر رحل من بتى نلمه
وهم ركؤع في صلاة الغجر قد صلوا ركعة ،فنائي ت ألا إو الملة فد
حولت ،،فمالوا كما هم نحو القبلة.

( - ٠١١خ م) عن  ، ٠١٨١١أ 0رسول اممه  Mكان أزد ما قدم
المد.ينة نزل على أحيائه  -أو قال! أحواله  -من الأنصار ،وأئه صلى
يل بت المقدس سه عشر سهرأ ،أو سبعه عنر شهرأ ،وكان يعجبه

أن ئك-ول ثبلئه ثبن البيت ،،وأيه صلى أود صلاة صلاها صلاة
العصر ،وصلى معه قوم ،فخرخ رجز مثن صلى معه ،فمن على أهل

مجد وهم راكعون ،فقال؛ أشهد ياللو س صلبت ،مع رسول الله هؤ

يل الكعبة ،فداروا  -كما هم يل البنت  -ولكنت اليهود قد أعجيم؛

إذ لكن بملي يز بيت المقدس ،وأهل الكتايت ،،فلما ور وجهه قبل
الست ،أدكنوا ذلك.

( - ٠١٢خ) ص أسلم ،أن عمر بن الخلماب ه قال للركن:
أما واش ،إر لأعلم أنلث ،حجر لا نفر ولا تنفع ،ولولا أني رأيت
الض ُ .استلمك ما اطنالث ،،فاستلمه ثم قال :فما ن وللثْل إنما

كنا راءينا به المثرين وقد أهلكهم اف ،نم نال :شيء صنعه
الني ه فلا س أن نتركه.
( - ٠١٣خ م) عن عابس بن ربيعة ،عن عمر بن الخناب :أنه

حاء إر الحجر الأموي يمله ،فقال :إني أعلم أنلئ ،حجر لا تفل
ولا تنفع ،ولولا أني رأينن ،الني ه بمبللئ ،ما يلتك.
( - ٠١٤خ) عن ابن أش ئمحكة ،عن عداش بن الزبير ،قال:

لدم ركب من بني تميم على النبي ه فقال أبو بكر :أمر المعماع بن
نعبد ابن ررارة ،وقال عمرت بل أنر الأمرغ بث حابس ،فقال أبو
بكر :ما أردت إلا حلاقي ،قال عمر :ما أردت حلاقك ،قتمانيا

حتى ارJمعث ،أصو_ادهما ،فنزل في ذلك:
؛؛ ،^-أف

أنين ءانوأ لا مد.ما بيق

حتى انقضت (وفى رواية عن ابن أبى ملنكة) قال:

لكد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر ه ،لما قدم على الّمح ،ه وفد
بني تميم ،أشار أحدهما ؛الأقرع بن حابس التميمي الحنغللي أخي بمي
مجاسع ،وأثار الأحر بغيرْ ،فقال أبو بكر لنمر :إنما أردت
خلافي ،فقال عمر :ما أردت حلاقك ،فارتفعت أمواتهما عند

النبي ه فنزلت:

أني:ذ ءانتإ لأ ريعوأ دإخلإ' منى صوت آلره

إر قوله؛ ءؤعي-؛َ 4قال ابن أبي نلتكة ،قال ابن الزبير ،فكان عمر

جعؤإ؛ي؛يه
بعد  -ولم بذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر  -إذا حدث النبي
بحديث حدثه كأحي السرار ،لم يسمعه حتى نتمهمه.
(تمانيا ت تجادلا وتناوعا ٠توله ت لا تقدموا بين يدي اممه ورموله ،قال القرطبي ت

أي• لا تقدموا نولأ ولا فعلا بين يدي افه ونول رسوله وفعله ،فيما سبيله أن
تأحذ ْو عنه من أمر الدين والدنيا .الترار ،بكر ال ين; الكلام الثر ،كأحي
الرار ،أي :كالماحي <أ).

 - ٥١٥زم^ عن طلحة بن عبيدافه ،ف ال :مررت مع
بقوم على رووس النخل ،فقال :ما يمنع هؤلاء؟
رسول الله

نالوا  :يلمعومه ،يجعلون الذكر في الأنثى محتلفح ،فقال
رمول الله .ما أظن يغني ذلك ثبنا ،فاحبروا بذلك ،فتركوه،
بدلك ،نقال :إن كان ينفعهم ذلك ،فليمنعوه،
فأحبر رسول اينه
فإني إنما ظننت ،ظنا ،فلا تؤاخذوني بالغلن ،ولكن إذا حدثتكم عن اف،

بثي ء فخذوا به ،فإني لن أكذب ،على اممه هق (وفي رواية)؛ فان اممه
لا يخلف ؤ وعده.

( - ٠١٦م) عن رافع بن حديح ،نال؛ ندم يي الله Wj

المدينة ،وهم يأبرون النخل ،يمولون يلمحون النخل فما ل :ما
تصنعون؟ قالوا  :كا نصنعه ،نال :لعلكم لو لم تفعلوا لكان حيرأ،
فتركوه،

أو ءنفصست ،،فذكروا ذلك> له ،فمال :إنما أنا بثر،

إذا أمرتكم بشي،ء مجن دينكم فخذوا به ،ؤإذا أمرتكم بثي،ء من رأيي،
فإنما أنا بثر.

 - ٥١٧رم) عن عائثة ،وعن أنس ،أن المي ه مر بقوم
يلمنون ،فقال :لو لم تفعلوا لصاح ،فخرج سما ،منر بهم ،فقال:
 Uشم؟ فقالوا  :نلت كذا وكذا ،قال :أنتم أعلم بأمر دنياكم.

بمسة__ه

(؛؛cj

(الئيص • التمر الدى لا يشتد نواه ولا يقوى ،وند لا يكون له نوى أصاد ،ؤإذا
يس صار حنماك

 - ٠١٨رخ) عن أنس ،قال :إنكم لتعمالون أعمالا' هي أذى في
أعينكم من الشعر ،إ 0كنا لعدها على عهد الّثي هؤ من الموبقات.
مال الخاُ.ي • يعني المهلكات.

( - ٠١٩خ) عن أم الدرداء ،قالت :دخل علئ أبو الدرداء وهو
معقب ،فقيتظ :ما أغصلث،؟ قال :واش ،محا أعرف من أمر

محمد هؤ شيثا إلا أنهم يملون جميعا.
(أم الدرداء هذه هي أم الدرداء المغرى ،واسمّها ت هجلمة ،بضم الهاء وفتح
الجيم ،تابعية ماتت ج زوجها أبى اكرداء وروتا عتم ،والكبرى صحابية ماتت
قبله ولم ترو ى وساتي ذكرها في باب صلاة الليل ني حدث سلمان! إن لربالئ،
حقا ،رصي اش عنهم أجمعين).

 - ٠٢٠رم) عن أبي هريرة ،أن رسول اش ه قال ت مى دعا
إلى هدى كان له من الأجر مثو أجور مى سعه ،لا ينمص ذللئ ،من

أجورهم شيئا ،ومن ،دعا إن ،صلألة كان عليه من الإثم بئو آثام من،
ئبعه ،لا ينمص ذللث ،من أثامهم شيثا.
 - ٠٢١رخ) عن أبي مريم عداف بن يز اد الأسدي ،مال :لما
مار محللحة والزبير وعائشة إلى البصرة ،بعث علي عمار بن ياسر
وحى بن علي ،فقدما علينا الكوفة ،فمعدا المنبر ،فكان

الحس بن علي فوق المنبر في أعلاه ،وقام عمار أسفل من
الحسن ،فاجتمعنا إليه ،ق معت ،عمارآ ،يقول :إن عاتثة قد سارت

إلى البصرة ،وواف إنها لزوجة سكم .في الدنيا والأحرة،
ولكن اممه سارك وتعالى ابتلاكم ،ليعلم إياه تهليعون أم هي (وفي

رواية) عن ث قيق ،نحوه ،وقال في آحر 0؛ ولكي اش ابتادكم بها،
لينظر إياه قعورا ،أو إياها؟

 - ٠٢٢رخ) عن أبي وائل شقيق بن ننمة الأمدي ،قاد:
■جلسث ْع نيبه بن عثمان الحجى على الكرسي في الكعبة ،فقال ت

جلس هذا المجيز عمر ،فقال! لشد هممت أن لا أبع فيها
صمراء ولا بيصماء إلا

سن المساسما؛ى ،قلت■ ما أئن

بفاعل ،قال :لم؟ قلت :لم ينط صاحباك ،قال! يا النرآن
يمثدى يهما روقي رواية) نلت :إن صاحبنك لم يفعلا ،فقال :هما
المرآن أثثدي يهما.
(قوله صفراء ولا بيضاء ،أي :ذهبا ولا فضة .فال القرطبي; غلط من ظن أن
المراد بذلك حية الكعبة ؤإنما أراد الكنز الذي بها وهو ما كان يهدى إليها غيدحر

ما يزيد عن الحاجة ،وأما الحالي فمحبوسة عليها كالمنا ليل فلا يجوز صرفها في
غيرها  .وقال ابن الجوري :كانوا في الجاهلية يهدون إلى الكعبة المال تعظيما لها

فيجتمع فيها ،وأراد بصاحبيه :رسول الله

وأبا بكر

 - ٠٢٣رخ م) عن شقيق بن نلمة الأسدي ^)٠ ،قام نهل بن

يا أيها الناس ،امهموا أئنكم ،لقد كنا مع
حنمط يوم صمين،
رسول اف ؤه يوم الحديبية ،ولو نرى قتالأ لقاتلنا ،وذلك في المالح
الذي كان بين رمول اف ه وبين المثرين ،فجاء عمر بى

الخثلاب ،فقال; يا رمود الله ،أل نا عالي حق وهم على باطل؟
قال؛ بلى ،قال؛ أليس قتلأنا في الجنة وقتلاهم في المار؟ فال; بلى،
قال ففيم يعطي اليبيه في ديننا،
قال يا ابن الخهلاد_> ،إني رسول
عمر ،فلم يصبر متغظا ،فأتى أبا
حق وهم على باطل؟ قال :بلى،

ونرم ولما يحكم الله بيتنا وبينهم؟
اممه ،ولن يصعنى اممه أبدأ ،فانطالق
بكر ،فقال; يا أبا بكر ،ألسنا على
قال :ألمس قتلأنا في الجنة وقتلاهم

في النار؟ فا ل ت بالى ،قال! فعالم لعملي الدنته في ديننا ،ونرجع ولما

يحكم اممه بيننا وبينهم؟ فقال ت يا ايى ايخق؛اب ،إنه رمود اف ،ولن
يضتعه الله أبدأ ،فنزلث مرره الفتح ،فقرأها رسول الله ه على عمر،
فقال! يا رمود الله ،أو قئح هو؟ قال! نعم ،فطابت نف ه ورجع

(وفي رواية)؛ أنه سمع نهل بث حنيف بصئيى يقول؛ يا أيها الناس
ايهموا رايكم على ديتكم ،لقد رأيتني يوم أبي جندل ،ولو أستطع أن
أرد أمر رسول الله

لرددته ،وما وصعنا سيولنا على عواتقنا إلى

أمر يمفلعنا إلا أسهلى بنا إلى أمر نعرفه ،غين هذا الأمر ما نني منه

حصما إلا انفجر علينا منه حشم ،ما ندري كيف نأتي له (وفي
أحرى) قال :كنا بصميث ،فقال رحل؛ ألم تر إلى الذين يدعون إلى
كتاب اممه؟ فقال عالئ :نحم ،فقال نهل بن حثنف :امهموا

أنفكم *  ٠ ٠ويكر الحدست*
(الحمم ،بضم الخاء ومكون الصاد!  ،^^^١وحمم كل شيء• ^ >٠١وجانه،

وجمعه حموم وأحصام).

( - ٠٢٤خ) عن ابن م

عود ،قال :إف أح

ذ الحدي ث،

كتاب الله ،وأحي الهدي هدي محمد و .وشذ الأمور محذثائها،
ؤإل ما توعدول !؟ب ،وما أنتم بمعجزين.
ثا وثثاأتوزك> لات وتآ أشد يثنء<تيىه آية من سورة الأنعام ،وما قبلها كان
ب تمح به النم ،ه الخطبة كما سيأتي قي باب صلاة الجمعة من حدين ،جابر)•
٥٥٥٥٥٥

كقات الطهارة

|اث الصياه

 - ٠٢٠رحم د ت ن مط هق) (ص —حيح) عن أبي م عيد

الخيري ،قال! قيل ت يا رمول اش ،أنتوضأ من بئر بقاعه ،وهي
ثْننح فيها الحص ،ولحوم الآكلأب والنتن؟ فقال .؛ الماء طهور ال
ينجه شيء .قال أبو داود! سممت ،قتيبة بن معيد قال! ماث هيم
بثر بصاعة عن عمقها؟ فقال! أكثن ما يكون الماء فيها إلى العانة،
قلت! فإذا نمص؟ قال! دون العورة .قال أبو داود! قدرت بئر بقاعة

برداتي — مددته عليها ،ثم درعته — فإذا عرضها! ستة أدؤع ،وسالت
الذي فتح لي باب النتان فأدحلني إليه! هل غير بناؤها عما كانت
عليه؟ فقال! لا ،ورأيت فيها ماء مثعير اللون.
رالجبمل * جمع جيفة ،بكسر الحاء وهي حرقة ستثفر بها النساء تمغ نزول الدم.
الس ،بقح فسكون ت الرائحة الكريهة ،وبكسر التاء ت الشيء المنتن ،وهو المراد ش
الحدث .العانة ت متنت الشعر فوق المل .قال قي المرقاة ت كاس السيول تكسح

الأقدار من الطرق والأفنية ،كلقيها في البض ،وقال اشي :عبر عنه القاتل بوحه
يوهم أن الإلقاء من الناس لخلة تدينهم ،وهذا مما لا يجوزه ميم ،فأنى يظن ذلك
بالذين هم أكل الخرون وأزكاهم).

ؤتيخ|يسيهؤ

<جآح

 - ٥٢٦رJك حم م د ت ن خز حب ك) زصحبح) عن أبي
هريرة ،نال ت جاء رحل إلى رسول الله

ففا ل ت يا رسول افه ،إنا

ركب البحز ،ومعنا القليل من الماء ،فإن نوصانا به عطشنا ،أفنتوصأ
من ماء البحر؟ فقال رسول اممه ه! هو الهلهور ماؤ ،0الحل متته.

باب إزام الخجاض
( - ٠٢٧خ م) عن عانثة ،أن رسول اممه ه كان ت_ؤئى

يالصيان فيبرق عليهم ،ولمصكهم ،فاتن بمبي ماد عليه ،فدعا بماء
فأثنعه بوله ولم يغسله (هذا لمقل م لم) (وليخاري) نالت ت أتي
البي ه بمبي يحثى>  ،فبال عليه ،فاتبعه الماء.
(ثحنيك الصبي عند الولادة ت أن تمضغ تمرة ،يدلك بها حنكه ،ؤيوصع منها في
فمه• يبرك عليهم ت يدعو لهم البركة).

( - ٠٢٨خ م) عن أم نيس بنت ،بحضن ،أحب  : uiILpأنها
أئن ،بابن لها صغير ،لم يأكل الهلعام ،إلى رمول الله ه فأجلنه في
حجرْ ،فبال على ثوبه ،فدعا يما؛ ،فنصحه ولم بميله (وفي رواية)؛

فلم يرد على أف نفح باكاء (وفي أحرى) ؛ فدعا بماء فزقه.
(فيه وض سائقه ما يطول بيانه من شدة تواضع رسول الله .ورحمته بالناس وبدله
نف ه لهم).

( - ٠٢٩ه د ن خز طب ،هق ك) رحسزا عن أبي الئمح،
قال  Iكنت ،أخدم رسول اممه  .وكان إذا أراد أن يغتل قال  Iولبي

قماف ،فاوليه يماي ،فأنتره بدللثج ،فأتي بحنن  -أو حنتن  -فباد

يتح
على صدره ،فجئت أعسله ،فقال ت يغسل من بول الجارية ،ويرس من
بول العلام .قال قتادة ت هذا ما لم يئلعما ،فإذا قلعما عسال جميعا.

( - ٠٣٠خ) عن أبي هريرة ،أف أغنا؛يا باد في المجد ،فثار

إليه الماس ليقعوا به ،فقال لهم الني

دعوه ،وأخريقوا على بوله

نجلا من ماء ،أو قال! دنوبا من ماء ،فإنما بعثتم م1رين ،ولم
سعوا معسرين.

(نجاد ت دلوا ،وهو الدنوب أيضا ،وصتأتى رواية أحرى للحدث فى باب آداب
الماحل .عن أنس عند اكيخيزآ.

 - ٥٣١رخ م) عن عائشة ،قالت :،كنئ ،أعيل البجابه من ثونم،

رسول اممه ه فيخرج إلى الصلاة ؤإف بقع الماء في ثوبه (^ ٠رواية
البخاري) (ولم لم) :أل رجلا نزل بعائشه ،فأصيح يغ ل ثوبه،
فقالت ،عائشة :إنما كان يجرك إذ رأيته ،أن تغل مكانه ،فإن لم
محركا،
ثره يضحن ،حوله ،فلقد رأيتني أيركه من ثوب رمول الله
فنصلى فيه (وفى أحرى له) عن عبداش بن ثهاب ،الحولأنى ،قال:

كنت ،نازلأ على عائشة فاحتتث ،في ثوتؤر فعملتهما في الماء ،فرأسي
جاريه لعائشة فاخرتها ،فبعشنتؤ إلي عائشة فقالت :،ما حمللث ،على ما

صنعت ،؛ثوبيلثج؟ قالتؤ :رأيت ،ما يرى المائم في منامه ،قاكؤ :هل
رأيت ،فيهما شيئا؟ قلت :،لا ،قالخ • ،محلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني

ؤإني لأح؛يه س ثوب رسول افه

يابسا بفلفري.

 - ٠٣٢رش حم مي ى د ت خز حب طب) رحسن) عن

مهل بن حنيف ،،قال :كنت ،ألقى من المدى شدة وعناء ،وكنت ،أكثن
منه الاغتسال ،فسالت ،النبي س عن ذللث ،،فقال :إنما يجزيلث ،من
ذللئج الوصوء  ،قل ت :،يا رسول اض ،كيف ،بما يمييح الثوب ،منه ؟

فقال ت يكفيك أن تأخد كفا من ماء فتنفخ به حيث ترى أنه أصاب
من ثوبك•

( - ٥٣٣خ م) عن أبي هريرة ،قال :لقيني رمول اض  .وأنا
جنب ،فأخذ بيدي ،فمشيت معه حتى محعد ،فان اللت فاتت الرحل

فاغتساوت ،،ثم جشت ،وهو قاعد ،فقال ت أين كنت ،يا أبا هريرة؟ فقلت ،ت
كنت ،جنبا ،فكرهت ،أن أحاللث ،وأن ا على غير طهارة ،قال:

س بحان الله! إن المؤمن لا ينجس (ولم لم) عن حذيفة ،أن
رسول افه .لقيه ،وهو حن ،،فحال عن ،،فاغتسل ثم حاء ،فقال:
كنت ،جنبا ،فقال :إن الم لم لا ينجس.
 - ٥٣٤رللث ،حم م د ت ن حز حب كرا زصحيحا عن كبشة

بنت كعب بن ماللث _ ،وكانت ،تحستح ابن أبي قتادة  -أن أبا قتادة يحل
عليها ،قنكلث ،له وصوءأ ،فجاءيت ،هزة لتشرب منه ،فأصغى لها

الإناء حتى سربت ،،قالت ،كنثه :فرآني أنفلر إليه ،فقال :أتعجبين يا
قال :إنها لي ت،
ابنة أحي؟ فقلت :،نعم ،فقال :إن رسول افه
_<؛_ ،إنما هي من الهلؤافين عليكم ،أو الثلوافات.
 - ٠٣٥رخ م) عن أبي مريرة ،أن رسول اش .ق ال :إذا

مربؤ الكللح في إناء أحدكم فللغبنه سبع مزات( ،ولم لم) :إذا ونغ
الكلن ،في إناء أحدكم فليرقه ،ثم ليغيلمه سح مزار (وفي أحرى له):
محلهور إناء أحدكم ،إذا ولغ فيه الكلب :أن يغ ثه سبع مرايتط،
أولائن بالتراب

 - ٠٣٦رم) عن عبداممه بن مغمل ،أن النبي ه قال :إذا ولغ

الكلل ،في الإناء فاغ لوْ نبع منان ،وغمزوه الثامنة في التراب.

تتْتت>
رقال التردي ' وي الكلب بلغ بفتح اللام فيهما ولوغا أي ئرب بطرف لسانه.
عمروْ ،الننر :رجه الأرض ؤيطالق على التراب ،وعمنت ،الإناء :دلكه بالعمر،

وعمرته ،بالتمميل؛ •مالغة ،وفي احتلاف  ،الروايات دليل على أن المراد كون إحداهن
بالتراب وأما رواية وعفروه الثامنة ذمذ.هآ> الجماهير أن الراح اغ الو 0ميعا واحدة

منهن بالتراب مع الماء فكأن التراب قائم همام غ لة ف متن تامنة ،وفيه نجاسة
الكلب ونجاسة ما ولغ فيه وهدا مذهب الجمهور ،ولا فرق بين لسان الكلب وغيره
من أجزائه فإذا أصاب سيئا طاهرا فى حال) رطوبة أحدهمس ا وحب ،غ له سبعا
إحداهن بالتراب ،انتهى ملخصا).

 - ٠٣٧رخ م) عن ابن عباس ،قال :تمي .ى على مولاة لميموأ

بناة ،فماتت ،،فمر بها رسول اف

يماد ت قلا أخذتم اهابها فدبعتموه

فانتفعتم به؟ فمالوا ! إنها مته فمادت إثما حرم أكلها (وفي رواية) قال '.مر
رمحول الله  .بعئز مئة ،فمال! ما على أهلها لو ائثفعوا بإهابها؟
(إهابها:

حليها).

 - ٥٣٨رعرا عن ابن عباس ،قالت سمعت ،رسول اش  .يمول!

إذا دبغ الإهاب ،فقد نلهر روقي رواية) ! قال مرئي ،بن عبداف النزني؛

رأيت ،على بد\ذرحنن بن وعله الننئي 'ز وأ فنبنته ،فقال ماللث،
ئمثؤه؟ فد سألت ،عبداف بن عباس قالمتإ؛ إيا ذكوزا بالمغرب ،ومعنا

البربر والمجوس ،يوثى بالكش قد ذبموه ،ولمحن لا نأم ذبائحهم،
ؤيأتونا ب النناء يجّعالوزا فيه الودق؟ فقال ابن عباس ت قد سمائنا
رمحود اف  .عن ذلك،؟ فمال :د؛اءه ءلهونه.
(الودك :لنم اللحم ودمنه الذي ي تخرج منه .المزو ،هو المنوة ،لغتان ،وهى
جلود حيوانات تدبغ فتخاط يلب ونها اتقاء البرد .مسسته ،بكر ال ين الأولى
ليجوز فتحها .الماء؛ وعاء من جلد يكون للماء واللبن).

( - ٠٣٩خ) عن سودة بنت ،رمعة ،قالت ،ت ماتت ،لما شاة ،فل،؛غ.نا
مسكهاُ ،م ما زلتا ثنيي فيه حتى صار ثنا.

(جهتح

و__وقؤ؛ي؛؛.

(المسك ،بمح الميم• الجلد .سبي فيه ت نجعل ب النيذ• وهو شراب معروف سآتي
ذكرْ ز محاب الأتربة .الثن والئة :القننة البالية).

باب آداب قصاء امحاجة

إ

( - ٠٤ ٠خ م) عن ألمس ،قال ت كان رسول اش ه إذا يحل

روقي لفظ ت إذا أراد أن يدخل) الخلاء تقول ت اللهم إني أعوذ باك من
الحث والحائث.

(الحث * بفم الماء ؤامحكانها وجهان مشهوران في رواية هدا الحدث نال
الخينابي الحبمثح بضم الباء جماعة الخبيث ،والخبائث جمع الخبيثة ،محال؛ يريد

ذكران الشياطين ؤإنانهم ،وفيل :الغث ،ب كون ابء الثر وقيل الكفر ،ونيل:
الشياطين والخباث العاصي ،نال ،ابن الأءراييث النفث ،في كلام الرب المكروه
ٌن كل شيء• نال النووي وهلءا الأدب مجمع على استحبابه ولا فرق فيه بين
البنيان والصحراء).

 - ٠٤ ١رش حم مي ه د ت ن حر حب ك هق) (حسن) عن

عائثة ،قال ت ،ت كان رمود اممه

إذا حرج من الخلاء ،نال!

^.،^١

 - ٠٤٢رخ م) عن أبي أيوب الأنصاري ،أف المي و .قال:
إذا أثبتم الغائط فلا ت تقبلوا القبلة ولا نتي .برؤها ،ولكن ثن قوا أو
غربوا ،قال أبو أيوب ت فلما ءد.متا الشام وحدنا مزاحمي قد تيش قبل
القبلة ،فتنحرف ،عنها ونستغفر الله هث (ولم لم) عن أبي هريرة ،أل
الحم . ،قال :إذا حلس أحد.كم على حاجته فلا ي تقبل القبلة ولا
سسنتد؛رها •

 - ٠٤٣رخ م) عن عبداممه بن عنر ،قال :ازنمنث ،قوى ست،

حفصة لبعض حاجتي ،فرأيت المى ه يقضي حاجته م تقثل الشام،

ع1وويس؛ه
مستدبر القبلة (وللبخاري); أن ابن عمر لكن يقود  Iإن نامآ يقولون I
إذا قعدت على حاحتلأ ،فلا ت تقبل القنلث ولا بيث النفيس ،سال
ءباJاش ا؛ن عمر! لشد ارئم_1ث ،يوما على ْلهر ست لنا ،فرأث
رمحول الله

على لشن ،متقبل بيت المقدس لحاجته.

(رؤية ابن عمر كاث عن غير نصد ،والحديث مخصص ن اشه بان النهي عن اصتقبال

القلة واسيبارها في الصحراء دون البنيان ،ولعل أبا أيوب لم يبلغه الحل.يث ،نال
ابن حجر :ودعوى خصوصية ذلك بالني ه لا دليل عليها والخمائص لا تب
بالاحتمال ،و؛الممريوا بين البنيان والصحراء قال الجمهور وهو مذهتا ماللئ ،والشافعي

وهو أعدل الأقوال لأعماله حمح الأدلة ،وقال قوم بالتحريم مهللقا وهو المشهور عن
أبي حنيفة وأحمد ،وقال ثوم بالجواز مهللقا وهو قول عاتثة وعروة).

 ٥٤٤ء رخ م) عن أبى متادة ،أن رمحول اف ه محال! إذا بال

^٠^١؛ فلا ياحي .يكرم بيمينه ،ولا ينثج بيمينه ،ولا يممى ش الإناء
(وفي رواية) ت إذا نرب أحدكم فلا يممز فى الإناء ،ؤإذا أتى الغلاء
فلا يص لكزه بيمينه ،ولا يتمثح بيمينه (هذه روايات البخاري)

رولم لم) محال! لا يمسكن أحدكم ذكرْ بيمينه وهو يبوئ ،ولا يتمئح
س ا لخادء بيمينه ،ولا يتنمز قي الإناء.
(سيأتي الحاويئ ،فى كتاب الأتربة .الاستنجاء :غل البول بالماء ،والأستجمار؛
تتغليمؤ موضعه بالجمار وهى صغار الحجارة).

 - ٥٤٥رم) عن جابر ،فال! نهى رسول الله ه أف لتمنح
بعظم أو ردثث•
ا،-ء ( -خ) ص ابن م عود : JU ،أتى البي  m,الخانظ،
فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار ،فوجدت حجرين ،والثمنك الثالث،

فلم أجده ،فاحدت رندة ،فأتيته بها ،فأحد الحجرين ،وألقى الروثة،
وقال؛ إنها ركز•

(تْقتح

^جعإقؤ؛ي؛يه

(ركس ،قال أبو عسي؛ هو ثبيه بارجح ،يمال ت ركنت النيء وأركنته؛ أي!
رددته ،قال تعار ت أؤَةو تا ردوأ إثا أونت أركئوأ ذتأه).

قال :اتبمت المي .وفد حرج
 - ٠٤٧رخ) عن آبي
لحاجته  -وكان لا يلتفت - ،فدنوت منه ،فمال ت ابغنى أحجارأ أنتضض بها
أو نحوه ،ولا تاتني بعظم ولا رويثج ،فأتيته بأحجار بطرف ثيابي،
فوصلمها إلى جنه ،وأعرصئ عنه ،فلما همضى أبمه يهن (وفى رواية)؛
حتى إذا فؤغ مثيت ،فقلت :،ما بال العظم والروية؟ قال :هما من طعام

الجن ،ود أتاني وفد جس نميبيى ،ونعم الجس ف الوني الزاد،
فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعاما.
(ابغني أحجارا ! اطلب لي أحجارأ .الأسنءاضت إزالة الأذى ،تقول; ننضج

الثوب• إذا أزل ن ،زارْ منه .ميبين ،شح ئم كر ،وبكر الباء الموحدة  Iمدينة
معروفة ين اJوصل والشام).

 - ٠٤٨رم) عن عبد الرحمن بن يزيد ،عن سلمان الفارسي،

قال :قيل له :ئد علنكم نبيكم ه كل شيء حتى
أحل ،لئل .نهانا أن ن تقبل الملة ؛عّائهل أو بول،
باليمين ،أو أن ن ننجي بأقل من ثالثة أحجار ،أو أن
أو بعظم روقي رواية) :قال :قال له المشركون :إنا

الخزاءة؟ قال:
أو أن ن تنجئ
سجي برجتع
نزى صاحبكم

يعلمكم ،حتى يعلمكم الخزاءة؟ فقال :أجل ،إنه نهانا أن يستنجتي
أحدنا بيمينه ،أو ي تقبل المله ،ونهى عن الئودثط والحفنام ،وقال :ال
ي تنجي أحدكم يد'ون ثالثة أحجار.
 - ٥٤٩زم) عن عبداممه بن جعفر بن أبي طالبط ،قال :أزذفني

رسول الله

ذاطح يوم حلمه ،فامن إلي حديثا لا أحال<رثف به أحدأ من

الناس ،وكان أحث ،ما استتر به رسول اممه

حائس نحل•

لحاجته هد.ف ف ،أو

(الهدف ت كل شيء مرتفع ،ومنه الهدف المتخذ للرمي .الحائش! الحائط من
الخل ،وهر ما لكن عليه جدار)،

( - ٠٠٠خ م) عن حذيفة ،قال؛ كث ْع المي ه فانتهى إلى
نبامحلة قوم ،فباد قائما ،ءثنحن<ت ،،فقال! ائته ،يدئوت حتى كث عند

عميه ،حتى مغ ،ثم دعا بماء ،فجئته بماء فتوصأ ،ومح على حميه
رومح ،رواية عن أمح ،وائدآ قال؛ كان أبو موس بنيل قمح ،البول لنبوئ

في قارورة ،ؤيقول؛ إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول
قرفه بالمقاريف,ى ،فقال حديقة! Jوددرت ،أن صاحثكم لا يشدد هذا
التشديد ،فلقد رأيتني أنا ورسول اممه

نتماثى ،فأتى نتاطه قوم

حك ،حانهل ،فقام كما يقوم أحدكم ،ماد قاسيت منه ،فأثار إلي،
فجشت ،،فقمث ،عند عقنه  .حش مغ.
(الئباطة •' الموصع اليتم ،ثرمى فيه الأوساخ وما تكنس من المنازل.)،

( - ٠٠١خ م) عن أنى ،قال! كان رسول افه ه إذا حرج
لمحاحته تبعته أنا وغلام منا ،معنا إداوة من ماء  -يعني! يستنجي به
(وفي رواية)! كان رسول اطه س يدخل المخلأء ،فأحمل أنا وغلام
نحوي إذاوة من ماء ،وعنزة ،يستنجي بالماء (وفي أحرى); أن
رمول اطه ه لحل حائطا ،وثمعه غلام معه ميصأة ،هو أصغرنا،
فوضعها عند سدرة ،فقضى رمول افه ه حاجته ،فخرج علينا وقد
اشجى بالماء.
(الإداوة ،بميسر الهمزة إناء صغير من حلي ،يتخذ للماء ،وأحد العنزة معه لحاجته
إما لنبش الأرض الملمة أو لاتخاذها سترة لصادته أو غير ذللئا .ال درة ت نجر
المق المعروف).

 - ٠٠٢رم) عن جابر بن عبدافه ،أف رسول اش ه نهك ،أن
ثال و الماء ..!^١^١

جعيؤ؛ي؛يه <جةآآ)
( - ٠٠٣خ م) عن أبي هريرة ،أنه سمع رسول اف ه يمول:
لا يولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ،ثم نفثن فيه (وفي
رواية) :ثم نئثل منه.
( - ٠٠٤حم د ن لث ،هق بع) (حسن) عن مداض بن نرجس،

أن الني ه قال؛ لا يبولى أحدكم في جحر روقي رواية)؛ نهى أن
ياي في الجحر•
ْ

( -خ م) عن ابن هماس ،نال؛ مر رم ود اض و .على

فرين روقي رواية؛ مز بحانط من حيطان المال.ينة ،ف مع صوت
إن انين يندبان في قبورهما) فقال؛ أما إيهما ليعدبان ،وما يعيبان فى
كير ،ثم قال؛ بلى ،أما أحدهما فكان يمشي بالمميمة ،وأما الأحر
فكان لا يستتر من بوله روقي رواية؛ لا يسرئ من الول) روقي

أحرى؛ لا ي تنزه عن البول) فدعا يعجي با روقي رواية :بجريي)
رمحلب ،فنمه باثنين ،ثم غرس على هذا واحدآ ،وعلى هرن.ا واحدأ،
ثم قال :لعله أن يخمف عنهما ما لم يئنا.
(الحاظ :ب تان نخل عله حد.ار يحوطه ،وند تكرر نى الحاويث .انمسب هو جريد

النخل إذا كشط عنه الخوصرا وانميثإ فويق الكرب لم يبن ،عليه الخوصى ،وما
نثت عليه الخوصى فهو التف).

باب صفه الوصو؛
( - ٥٥٦خ م) عن عبداممه بن زيد بن عاصم الأنماري ،قيل
له؛ <وصأ لنا وضوء رسولب الله ه فدعا باناء ،فاكنأ منه على يديه،

فغ لهما تلأثا ،ثم ألحل يده فاستخرجها .فمضمص وامتشق من كش

ج

ج1تي|[سيه

واحدة .ففعل ذلك ئلأيا ،ثم ألحل يده فاننخنجها ،فغ ل وجهه
^ ، jLنم أيحل يده فاسخرجهأ  ،فغ ل يديه إلى المرفقين مرتين
مرتين ،يم ألحل يده فاستخرحه-ا  ،قمح يرأسه ،فأمبل بيديه وأدبر،
بدأ بمقدم رأسه ،ثم ذهب ،بهما إلى محقاه ئم ردهما حتى رجع إلى

المكان الأي بدأ منه ،ثم غل رحل1ه إلى الكعبين ،نم محال ت هكذا
كان وضوء رسول اش ( .وفى رواية) قال! أنى رسول اش .

فأحرجنا له ماء في ثور من صمر ،فتوضأ ،فغل وجهه ثلاثا ،ؤيديه

مرض مرض ،وم ح برأسه ،فأقل به وأدبر ،وغ ل رجيه
(وللبخاري)! أن النبي  .توضأ مرتين مرتين (ولملم)  Iأنه رأى
توضأ فمفمفر ،ثم امحتتر ،< ،عل وجهه يلأيا،
رسول ادله

ويدْ اليمنى ثلاثا ،والأحرى ثادثأ ،ومسح رأسه بماء غير فضل يديه،
وغل رحليه حتى أنماهمما•
(تزر من صفر :إناء من نحاس).

( - ٥٠٧خ) عن ابن ماس ،أنه توضأ فن ل وجهه ،وأحد

من ماء ،فتمضمض بها واستنشق ،ثم أحد عرفة من ماء ،فجعل
بها هكن.ا  -أضافها إلى يده الأحرى  -فغل بهما وجهه ،ثم أحد
عرفة من ماء فغل بها يال.ه اليمنى ،ثم أحذ غرفة من ماء فغل بها
يده الي رى ،ثم مح برأسه ،ثم أحذ غرفة من ماء فرس على رجله
اليمنى حتى غ لها ،ثم أحذ غرفة أحرى ،فغل بها رجله  -يعنى
يتوضأ (وفى رواية)
اليرى  -ثم قال • هكذا رأبتا رسول الله
ى'ل؛ توضأ رسول اممه ْ .jرة منة.
 - ٠٠٨رن حب ،آ رحسن) عن ابن عباس ،قال! ئوصأ

رسول الله  .فغرقت ،عرفه فتمضص واشثق ،م غرفن ،عرفه فغز

وجهه ثإ غرف عرفه فغل ددْ الثمنى ثم غري عرفة فغ ل يدم
الئسزى ثم مح برأبه وأذنيه ت باطنهما بالئثاحض وظاهرهما بإبهاميه
ثل غرف عرفه فغل رحله الثمنى ثم غرف عرفه فغل رجله الثرى-
(الئثاحة والم نحة؛ الإصع الئثابة ،سميت بذلك ،لأنه نشار بها عند التسبيح
والتهليل والتحميد ،ونحو ذلك).

 - ٠٥٩رخ م) عن أبي هريرة ،أن المؤ ه محال :من ئوصأ
ينبمتنثز ،ومن انتجمر فلثوتن (وفي رواية) :إذا استيقثل أحدكم من
منامه فتوصأ فليستثر ئلاثآ ،يإن الثبلمان يبيت على حيشومه

رولمملمآ* إدا ا سنجمر أحدكم فليهستجمر وترا ،ؤإذا توصأ أحدكم
قتيبمل في أنفه ماء ثم لينتثر روقي أحرى له)! إذا توصأ أحدكم
يلنتنشؤع

هن الماء ،ئم لتنترء

(يستنثر ؤينتئر Iيستنشق الماء ثم يستخرج ما في أنمه من أذى بنفس الأنف •
اسنجمرت منح محل البول والغائمحل بالجمار ،وهي اليهمارة الصغار .وتكون
بمعنى ت تبخر بهلب العود ،وساتى .فليوترت لمسلها وترأت ئادئا أو خمسا.
المنخر! الأنف معروف وهو بكسر الميم والخاء وبفتحهما وضمهما ،وبفتح الميم

وكسر الخاء ،هدم أرع لغات والخامسة! النحور بفم اليم وواو يعد الخاء).

( - ٠٦٠خ م) عن أبي هريرة ،أن المي و .قال :إذا انثنمغل
أحدكم من نومه فلا شز يدْ في الإناء حتى يغسلها ثلاثا (وفي

رواية :هلثمؤغ على يده ^ ،^١مرات هبل أن يدخل يده في إنائه) فإنه
لا يدري أين ن1رئا يده؟
(قوله من نومه ،قال ابن حجر! أحذ الجمهور بعمومه فاستحبوه عقب كل نوم

وخصه أحمد بنوم الليل ،نم الأمر عند الجمهور على الندب وحمله أحمد على
الوجوب في نوم الليل دون النهار واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماء،
اسهى ملخف).

 ٠ ٠٦١رشف حم م د ت ن حب يا رصحيحا عن لقيعل بن

يؤ؛ييه

نجح

صبره  ،ثال؛ قلت! يا رمول اممه ،أخبرني عن الوصوء ،قال

*

أنح الوصرء ،وحلل بين الأصابع ،وبائ في الاستنشاق إلا أن تكون
صائما.

( - ٠٦٢خ م) ص أم س؛ ،أن الم .رأى ;جلا لم
شل عقبه ،فقال ،ت ويل للاعقاب من النار روقي رواية) ت أن أبا هريرة
رأى ،قوما يتوصوون من المثلهزة ،فقال ،ت أسبغوا الوصوء ،فإني سمعت

أبا القاسم .يقول :،ويل للمام_,إ من النار.
 - ٥٦٣رخ م) عن عبداممه بن عمرو بن العاص ،قال؛ ئخلف

عنا المئ ه في نمرة مافرناها ،فأدركا وفد أرهمئنا الملام ونحن
ننوصا ،فجعلن.لأا نمح على أرحلنا ،فنائك ،ياعلى صوته؛ ؤيل
للاعفامحّط من النار ِ مرتين أو ثالثا (ولم لم) قال :رجعنا مع
المبي .من مكة إلى المدينة ،حتى إذا كنا بما؛ <.اذطر.ض تعجل قوم

عند العصر ،نموصروا وهم عجال ،فانتهينا إليهم وأعقابهم طوح لم
يمنها الماء ،فقال رسول اممه

ؤيل للأءقاد_ ،من النار ،أتبعوا

الوصوء.

(أنهفتنا الصلاة :أي :لحفتنا وأخرناها عن وقتها حتى كدنا يغشيها ونلحقها
بالملأة التي بعدها ،والرهن ،ت اللحاق ،قال ،تعالى؛

يبمير -و مثهم ئار ةُ

ذلت ه ،أي ت 'لا يغشاها ولا نلحقها ،والئهق أشأ; الهلاك والدنو والذل ،كل ذلك
يقال له* رهق  ،وللرهق مزيد من المعاني غير ما ذكر)،

( - ٥٦٤م) عن جابر ،قال :أخبرني عمر بن الخطاب :أن

رجلا توقا ،فترك موضع ظمر على قدمه ،فأتجمّْ البي ه فقال:
ارجع فأحسي وصوءك ،فرسم ،فتوصا ،ثم صلى.
 ٥٦٥ء

عن ابن عنز ،قال :كان الرحال والنساء يتوصووو

فى زمان رسول اف ه حميعا.

رجميعأ ،أق :مجتمعين ،وزاد ابن ماجة وأبو داود وابن حزتمة في روايتهم
للحديث أنهم كانوا يتوصوون حمتعا من إياء واحد ،نال ابن حجر• الأولى غي
الجواب أل يقال لا مانع من الاجتماع نبل نزول الحجاب وأما يعد 0فيختص
١انيوحات والمحارم).
ه

إ

ه

ه

ب اب فضل \لإأطو£

I

( - ٠٦٦خ م) عن عثمان بن عفان ،أن رسول اممه  .قال:

من توصأ محأحسس الوصوء ،حرجش حطاياْ من جنده ،حتى تخرخ
من تحت ،أظفاره روقي رواية) :أن عنمان توصا ،ثم نال :رأيت
رمول افه ه توضأ مثل وصوتي هدا ،نم قال :مى توضأ هكذا عفن
له ما تقدم من ذئبه ،وكانت صلاته ومنيه إلى المسجي .نافلة.
( - ٠٦٧م) عن أبي هريرة ،أن رسول اطه و .قال :إذا توصأ
العبد الم لم  -أو المؤمن  -ذغسل وجهه ،حرج من وجهه كل حطيثة

نغلر إليها بعثه مع الماء ،أو مع آحر يئلر الماء ،فإذا غل يديه حرج
من يديه كل حطسة بثلثئها يداه مع الماء ،أو مع آجر مملر الماء ،فإذا
غل رجليه حزجغ كل حهليئة منتها رجلاه مع الماء ،أو ْع آجر
قطر الّْاء ،حش يخرج نما من الذنوب.
( - ٠٦٨م) عن أبي أمامة الباهلي ،قال :قال عمرو بن غبمه

الئلمي :قال رسول افه ه :ما منكم من رجل يم_تب وضوءه
فيتمفمفر ،ؤي تنشق فينتثر إلا خرمن ،خءلايا وجهه وفيه وخياشيمه مع
الماء ،نم إذا غنل وجهه ،كما أمره اطه تعالى ،إلا خزن خطايا

وجهه من أطراف ،لحيته مع الماء ،نم يغ ل يديه إلى المرققين إلا

حرت حطايا يديه من أنامله مع الماء ،ثم يمح رأسه إلا خزن
حهلايا رأسه من أطراف ،شعرْ ومن أذنيه مع الماء ،ثم يغسل قدميه
إلى الكمين إلا حرت حهلايا رحليه من أنامل رحليه مع الماء ،فال
هو قام فصلى ،فحمد اض وأثنى عليه ،ومجده باليي هو له أهل،
ومخ قالبه لله في صلاته ،إلا انمرق  ،من حطيثته كهيثته يوم ولدته أمه.
فقال له أبو أمامة Iيا عمرو يى علله ،انفلر ما تقول؟ في مقام واحد
يعطى هدا الرحل؟ فقال عمروت يا أبا أمامة ،لقد  cjjSسبني ،وري
عظمي ،واقترب ،أحلي ،وما بي حاجة أن أكذب ،على الله ،ولا على
رسوله ،ولو لم أسمعه من رسول الله  .إلا مره أو مرتين أو ثلاثا -
حتى عد سبعا  -ما حدئن ،به أيلءآ ،ولكر سمعته منه أكثر من ذللث.،
 - ٥٦٩رم) عن عقبة بن عامر ،قال :كانت ،علينا رعايه الإبل،

فجاءت؛ نوبتي فروحتها يعشي ،فادركث ،رسول الله ه قائما يحديثط
الناسز ،وأدركث ،مذ قوله :ما مى منلم يتوصأ قثحسس وضوءه ،ثم

يقوم فيملي ركعتين< ،ثلمإأ عليهما بقلبه ووجهه ،إلا وحثت ،له الجنة.
فقلت :،ما أجزذ هده؟ فإذا قائت بين يدي يقول :التي قبلها أحوي،
فنظرت ،فإذا عمر بن الخهلؤابج ،فقال :إني قد رأينمؤ حشت ،أنفا،

قال :ما منكم من أحد يتوصا ،فينلع  -أو فثنبغ  -الوضوء ،ثم
يقول :أشهد أن لا إله إلا اممه ،وأس.هل> أل محمدأ عبده ورسوله ،إلا
فتحخط له أبواب الجنة الثمانية ،يدحل من أيها شاء.
 — ٥٧٠رخ م) عن حمنال مولى عثمان :أن عثمان دعا بإناء،

على كميه ثلامحث ،مرار ،فغلّهما ،ثم أيحل يمينه في الإناء،
فمصمص ،واستنشق ،ثم غل وجهه ثلاثا ،ؤيديه إلى المرهقين ثلايثج

مرار ،نم مح برأسه ،ثم غل رجليه ئلأيث ،مراد إلمحا الكمين ،ثم

قال; رأيت رسول اش  .توصأ نحو وصوئي هذا ،ثم قال! من
توصأ نحو وصوئى هدا ،ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نف ه ،عفن
ِْ"
له ما تميم من ذنته,

 - ٠٧١رش حم ه د ت بز ع حب طب) (حسن) عن أبي
بكر الصديق ،قال؛ محمث رمحود اف  .يقول! ما من رجل يذنب
دسا ،ثم يقوم بثلهن ؤيعلي (وفي رواية؛ فيتوصأ فتحين الوصوء،

نم يصلي ركعتين) مم ي ثغفت الله إلا عمن له ،ئم قرأ؛

إدا

قثلوأ قصه آو ءل 11وأ أمثيلم دثثوأ أثن ةستعم،وا لثؤده-لم وثن بممر
آذزض إلأ هُه.

 - ٠٧٢رم) عن أبي هريرة ،أن رسول اض  .قال؛ ألا أدلكم
على ما يمحو اممه به الخطايا ،ويرفع به الدرجالتا؟ قالوا ؛ بلى يا

رسول اممه ،قال؛ إسباغ الزصوء على الماكارو ،وكثرة الحهل-ا إلى
الماحي ،واjتذلار الصادة يعد المائة ،فدل؛كلم التJاءل ،فذلكم ^١؛)^
(المكارم؛ ما يكون من محية الرد ،وألم الجم ونحو ذلك.)،

( - ٠٧٣خ م) عن مم بن حمداض النجمر ،عن أبي هريرة ،أف

النبي  .قال؛ إن أمتي يدعون يوم القيامة عزأ محجلين من آثار
الوصوء (وفى رواية) قال ت رأيت أبا هريرة يتوصأ ت فغسل وجهه،

فاسخ الوصوء ،لم عسل يده اليمنى حتى أسؤع محي العضد ،لم يده
المسرى حتى أشنع في العصي ،ثم مح رأسه ،ثم غل رحله اليمنى
حتى أشمع في الماق ،ثم غل رجله المسرى حش أشمع في الماق،
ثم قال لي؛ ،زكيا رأبت المي  .بموخأ ،وقال؛ قال المي .؛ أشم
الغر النحجالون يوم القيامة مجن إسباغ الوصوء ،فمن استهلاع منكم
فليطل غرته وتحجيله.

ج

جيؤ|؛تييه

(وفي أحرى) :أنه رأى أيا هريرة ينوصأ ،فغ ل وجهه ويديه
حتى كاد بملع المنكبين ،ثم غسل رحليه حتى رفع إلى الساقين ،ثم

محال :سمعت ،النبي.ؤ يقول :إن أمتى يأتون يوم القيامة عث؛
محجلين ،من أثر الوصوء ،فمن امتهناع منكم أن يطيل غرته محليغعل
(ولم لم) من رواية أبي حازم ،قال؛ كنتا حلم ،أبي هريرة ،وهو

يتوضأ للصلاة ،فكان يمد يده حتى ن؛الح إبطه ،فقل؛؛ ،له؛ يا أبا هريرة
ما هذا الوضوء؟ فمال؛ يا بني محروح ،أنتم هاهنا؟ لو عالمتا أنكم
يقول؛ بلغ الحليه
هاهنا ما توضأت هذا الوضوء ،سمم؛؛ ،حليلي
من المؤمن حيتا يبلر الوضوء.
(عزأ نغجلين ،الغنة :بياض في وجه الفرس ،والتعجيل :بياض غي أطراف
قوائمه ،وذللث sمما يحسنه ؤيزينه .قوله ت فمن اء»سهلاع أن يطيل غرته فليفعل ،هذا
مدرج من لكلم أبي هريرة وليس من الحديث كما حققه الحافظ ابن حجر ،وتمال!
احتلم ،العلماء محي القدر المتحب من التطويل محي التحجيل فقيل إلى المكس،

والركة وند ب ،عن أبي هريرة وعن ابن عم وقيل إلى نمق ،العضد والساق،
نوله يا بني فروخ :أراد الوالي).

 - ٥٧٤زفنا عن حذيفة ،أف رم ود اممه ئ .قال؛ إن حوضي

لأبعد من أيله من عدن ،والذي نفي بيده ،إيي لأذود عنه الرجال،
كما يذود الرحل الإبل الغريبة عن حوضه ،قالوا ؛ يا رممود الله،

وتعرمحنا؟ قال؛ نعم ثردوف علي عزأ محجلين من أثار الوضوء ،ليست
لأحد غيركم.
رميأتى الحدث فى باب حوض الني• ).

إ ؛ ابق أسب\ب ،ارفصاوء ونواس،ه
( - ٥٧٠م) عن ممعبإ بن سعد بن أبي ومحاص ،قال؛ لحل

ابى عمن على ابن عامر وهو مريض ،فقال :ألا تدعو الله لي يا ابن
عمر؟ نال :سمعت رمحول الله ه بقول :لا يقبل الله صلاة بغير

ظهور ،ولا صدقه من علول؛ وقد كث على البصرة.
(نوله؛ كنت على البصرة ،أي• كنت واليا عليها فلا تسلم من التبعات ولا شل
الدعاء لمن كان كذلك ،كما لا مبل الصلاة والصدقة إلا من متمون ،والظاهر أن

ابن عمر أراد حثه على التوبة والإنلاع عن المخالفات ؤإلأ فالدعا ،للعصاة والن اق
والكفار ،حاتز بالاتفاق).

 - ٠٧٦رخ) عن أش ،قال :كان النبي  Mبتوضأ عند كل
صلاة ،قيل له :كيف كنتم تمنعون؟ قال :يجزئ أحدنا الوصوء ما لم
حدث.

(احرحه ني بات الوضوء من غير حدين ،،وفيه ونى لاحقه سان نوله تعالى؛ ^إدا

مئم إق 'الضاوء ةءسلوإ و-ئوصةإه الأية ،وان الأمر في حق المحدنين عالي
الوحوب ،وش حق غرهم على الدب).

 - ٠٧٧رم) عن نريدة ض الشبح ،أن المخ  mطلى
الملوايتح يوم الفتح يوصوء واحد ،ومسح على حميه ،فقال له عمر:
لفد صنعث ،اليوم نيئا لم نكى تصنعه؟ فقال :عمدا صنعته يا عمر

(ورواْ عنه الترمذي والن اني) ولففله :قال :كان رمحود الله

يتوضأ

لكل صلاة ،فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوصوء واحد ،فقال
له عمر :فعلم؛ ،.شيثا لم تكن تفعله؟ فقال :عمدا فعلته يا عمر.

 - ٠٧٨رخ م) عن أبي هريرة ^ ١٠٠ ،نال رمحول افه .ه•' ال
يقبل صلاه من أحدث ،حتى يتوصأ ،فقال رحل من حف.زضت :ما
الحدلم ،يا أبا هريرة؟ قال :ئ اء ،أو صراظ.

 - ٠٧٩رخ م) عن أسى ،قال :اقيمت ،الصلاة ،ورحل يناجي
النبي ،.فلم بزل يناجيه حتى نام أصحابه ،ثم نام نملى بهم

(ولم لم) قال! أقيمت صلاة العشاء ،فقال رجل! لي حاجة ،فقام
المي و .يناجمه ،حتى نام القوم ،أو بعض القوم ،ثم صلوا (وفي
ينامون ،نم يصلون ولا
أحرى له) قال! كان أصحاب رسول اض
يتوصوون.

(أحرجه م لم في باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء ،وب جواز
الكلام بعد الإنامة ونل  ، ١٢^١وهدا ذهب الجمهور).

( - ٠٨٠خ م) عن عداف بن زيد،

ئض إلى المي M

الرجل يحيل إليه أنه يجد الشيء في المائة ،قال! لا ينضرف حتى
ي مع صوتا أو يجن .ريحا.

 . ٥٨١رم) عن أبي هريرة ،قال! قال رسول اف  !.إذا وجد
أحدكم في بعله شيئا فاشكل علته أحرج منه شيء أم لا ،فلا يخرجى
من السسجل .حتى يمهع صوتا او يجد ريحا •

 - ٥٨٢رم) عن جابر بن سمرة ،أن رجال سأل رمحول الله ه•'

أتوصا من لحوم الغنم؟ قال! إن سئث فتوصأ ،ؤإن ئث فلا تتوصأ،
قال! أتوصأ من لحوم الإبل؟ قال! نعم فتوصأ من لحوم الإبل ،قال!

أضلي م نرايض الخم؟  : JUم  : Jliامني يي ءدذ الإل؟
نال:

لا.

(سأتي في باب آداب الم اجين أن الني ه لكن يصلي محي مرابفن الغنم قبل أن
يبنى المسجد).

( - ٥٨٣لك حم ه د ت ن خز حب) رصحدحا عن بنزة بتت

صفوان ،أن النثى جن قال ت من نز ذكره فاد يصلى حتى يتوضأ.
(أحرج أحمل وأهل المن عن نللق بن علي أن المي .سئل :ما ترى في ص
الرجل لكزه بعال ما يتوصأ؟ فقالأ وهل هو إلا مصغة منه  -أو تصنت منه .وفي
رواية ث نش؛ة منك  -أو بصنة منك .واختلف العيهاء فقال بعضهم حديث حللق

و__جاقؤ؛ي؛؛ه
منسوخ ،وقال آخرون بل المنسوخ حدث ب رة ،وجمع بينهما بعضهم بحمل حديث
ب ره على الندب ،وجمع آخرون بحمل حديث ب رة على المس بنهوة ،وحدث
طلق على المس بضر شهوة ،والجمهور على وجوب الوضوء من ص الذكر،

وحديث ،نللق صعقه غير واحد من الحقافل منهم الشافعي وأبو زرعة وأبو حاتم
الرازي والل،ارقطي وغيرهم رحم اش الجمع).

( - ٠٨٤لك ،هق) رصحيح) عن  ،^ Ijأن عبداض بن عمر ،كان
يقول ت إذا ص أحدكم ذكره ،ففد وجب عليه الوصوء (وفي رواية
سالم) قال؛ رأيت عبداممه بن عمر يغت ل ،ثم يتوصا ،فقلت! يا

أنّتا ،أما يجزيلث ،النسل من الوصوء؟ محال؛ بالى ،ولكني أحيانا أمز
ذكرى ،محاتوصا.

 - ٠٨٠رخ م) عن عالئ ،قال؛ كث ،رحاد مداء ،غانفمنت أن

أسأل رسول اض  .لمكان ابنته ،قامرئ ،المقداد يى الأسود ،فسأله،

فقال؛ شذ يكره ؤينوضا (وللبخاري) قال؛ اعل ذكرك وتوضأ
(ولم لم) قال؛ توضأ وانضح قن-جكا.
 - ٠٨٦رم) عن أبي هريرة ،أل ،النص ه قاد؛ نوضنوا مما
مننإ النار ( وفي رواية) عن عائثة ،وزيد بن ئا؛-؛؛ ، ،مثله •
(الحديث مسوخ  ،كما سيأتي•،

 - ٠٨٧رخ م) عن غنرو بن أمة ،أنه رأى رسول اض ه يخز
من كشح شاة محي دْ (ومحي رواية :اكل ذراعا يحز مها) محدعي إلى

المائة ،فألفى المكين التي يحتر بها ،ثم قام فملي ،ولم يتوضأ
(ولهما) عن ميمونة ،مثله.

 - ٠٨٨رخ م) عن ابن ماس ،أن رسول الله  .أكل كتمؤ

شاة وصلى ولم يتوضأ (وللبخاري)؛ أنه ائئثل عرقا من قيئ (وفي

تجتن؛""
أحرى له) ت يعرق النبي .كتفآ (ولم لم); أنه أكل غولأ أو لحما،
ثم صلى ،ولم يتوصأ ،ولم نمس ماء.
(المق ،بفتح فسكون :العظم إذا أحذ عنه معظم اللحم ،وجمعه عراق• ليقال•
عرق الثم ،واعثرقه ،ويعريه ،أي ت أحذ عنه اللحم بأنثانه).

 . ٥٨٩رم^ عن أبي رافع ،؛  ! )JLأشهد لقد كنغ أشوي
بطن شاة ،ثم صلى ،ولم يتوضأ •

لرسول الله

( - ٠٩٠خ) عن نوئد بن النعمان ،قال :حرجنا مع النبي M

عام حببن ،حتى إذا كا بالصهباء  -وهي من أدنى حيبر  -صلى
رمحول اش .العمر ،فلما صلى دعا بالأطعمة ،فلم بون إلا
بالئوبق ،فأض به ،فثري ،وأكل وأكفا ،ثم قام المي  Mإلى

المغريس ،،ءمفمذس ومضمضثا ،ثم صلى ولم يتوصأ.
(الئويق :هو القمح أو الثعير القلي بالمقالآة نم تطحن .ثري :ثل بالماء ليكون
لينا ،ومنه الثرى وهو التراب الميتل بالما.)،

إ

ب اب اسج على اثخمين

إ

 . ٠٩١رعنا عن ثريح ين هانئ !، jLi ،أتيت ،عاتثة أسألها عن
المح على الخفين؟ فقالت; عاليك بابن أبي طال_إ مننه ،فانه كان
ي افن مع رسول اض .فالتام ،فقال; جعل رسول اممه .ثلاثه
أيام ولياليهى للم افر ،ؤيوما وليلة للمقيم.
 - ٥٩٢زشف حم م ن ت حر قط طيا هق) زحسن) عن

صفوان بن غثا ل  ،^١^١قال;

رسول  . ،٥١؛أمننا إذا كنا

م افرين أن لا ئئنع جمامحنا ثالثه أيام وليالتهى ،إلا من جنابة ،ولكي
من بول وغائط ونوم (وفي رواية) ت قال ت رحص لنا رسول الله ه إذا
كنا م افرين • أن لا نئنغ جفامحتا ثلاثه أيام وليالتهى.

 . ٠٩٢رخ ،؛) ص ننام بن الخايث ،ناد :نا;ث ب نن
عندالله ،ناد ،يم ثوصأ ومنح على حمه ،تإ نام مملى ،محنئل،
ءهاد• رأبث الثني  .صغ مثل فذا.
( - ٠٩٤خ م) عن المغيرة بن ثمة،

كنت مع المي .في

نمر ،فقال ت يا مغيره حد الإداوة ،فأحن.دها ،فانطالى ه حتى ثواري

عش ،فقضى حاجته ثم أمل ،محتلمته بماء ،فتوصا ،وعليه جثة شامثة،
فمضمض ،واستنشق ،وغل وجهه ،فذميا يخرج يديه من كميه ،فكانا

صيقين ،فأحرجهما من تحنا  -وفي لنقل؛ من نحتا الجثة  -فغ لهما،
ومح برأسه ،وعلى حقيه روقي رواية • ،فأقوينا لأتنع حقيه ،فقال!
دعهما فإني أدحلتهما ًلاهرتين ،قمح عليهما (وللم)ت أن الني .
مح على الخمين ومقدم رأسه وعلى عمامته روش أحرى)! توضأ،
قمح بناصيته وعلى العمامة ،وعلى حميه رولم لم) عن بلال بن

رباح! أن رسول الله ه مسح على الخفين والخمار.
 - ٠٩٠رخ) عن عمرو بن أميه ،قاد؛ رأث الني  .يمح
على عمامته وحميه ٠
(المسح على العمامة وحدها لا يجزئ عند جمهور العالماء  ،إنما يكمل بها بعد

مسح الناصية كما في حديث المغيرة السابق ،ومن أجاز الاكتفاء بمسحها شرحل أن

يكون نزعها شاقا كنع الخفين وذلك بأن تكون محنكة ،انظر بيان ابن حجر رهءلفؤ
للمسالة في فتح الباري عند هدا الحديث).

 - ٥٩٦رحم مي د بن ن قط هق) (حسن) عن عض ،بن أبي
طالب ،قال! لو كان الدين بالرأي ،لكان أمقل الحم ،أولى يالمح

رسول الله

وهو ننس ب واك بيده ،ويقول; أع أع ،والسواك في

فيه ،كانه نثهؤع (هذه رواية المحاري) (ولم لم) قال ت دحالت ،على
المي ه و<ث الواك على لمانه.
ربمهرع؛ يممثأ ،والهراع؛ اشء•،

باب اسل

 — ٦٠٣رخ م) عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث ،قالت •
توصأ رسول اض ه وصوءه للصلاة غير رحليه ،وغل فرحه ،وما

أصابه من الأذى ،ثم أفاض عليه انء ،ثم نحى رجليه فغ لهما،
هدا عنله من الجنابة (وش رواية) ةالأ :،سريت ،المبئ ه وهو

على يديه ،فغ لهما مرتين أو نلأثا ،نم
يغتل من الجنابة،
اهمخ بيمينه على شماله ،فغل مداكيره روفمحا رواية• فرجه وما أصابه)
لم دللث ،يده با لأرض ،ثم مفمفى واستنشق ،يم غل وجهه ؤيديه،
ثم غسل رأسه ثلاثا ،ثم أفrغ على حده ،ثم تنحى من مقامه،
فغل قدميه ،فأتيته بخرقة فلم يردها ،وجعل ينهض بيديه.
 - ٦ ٠ ٤رخ م) عن عائشة ،أن المص  .كال إذا اغت ل من

الجنابة ،بدأ فغل يديه ،ثم يتوضأ كما يتوصأ للصلاة ،ثم يل .جل أصابعه
في الماء ،محلل بها أصون شعره ،ثم يمن ،الماء على رأسه ثلاث

غرف بيديه ،ثم يفيض الماء على جلي? كله (وفي رواية)؛ ثم يخلل بيديه
شعره ،حتى إذا ظن أنه قل• أروى بثرته ،أفاض اّء عليه ثلاث مرامحت،،

ثم غل سائر حل.ه  ،وقالتط؛ كنت ،أغتل أنا ورسول اممه

من إناء

واحد ،نعترف منه جميعا (وفي أحرى) فالت! كان  .إذا اغتل من
الجناية دعا بشيء نحو الحلأيت ،،فأحد بكفه ،فبدأ بشق رامحه الأيمن ،يم
الأيسر ،ثم أحد بكميه ،فقال بهما على رأمحه.
(ولم لم) فالت! كان إذا اغتل بدأ بيمينه ،فصب عليها من
الماء فغ لها ،نم صبا الماء على الأذى الذي به بيمينه ،وغل عنه
بشماله ،حتى إذا فؤغ من ذلك صت ،على رأسه ،قالت ،عائثة! وكنتح

أغتل أنا ورمول الله  .من إناء واحد ونحن جثان (وفي رواية له)
أن النئ  .لكن إذا اغتل من الجنابة ،بدأ فغل كفيه تلان فبل أن

بدجز يديه في الإناء ،ثم يفيغ بيمينه على شماله فيغل -y؟^ ،نم
يتوصأ وصوءه للصلاة ،ثم ياحد الماء ،فندحل أصابعه فى أصول
الشعر ،حتى إذا رأى أنه قد امحتبرأ حمن على رأسه ئلأف ،حفنات ،يم
أفاض على سائر جسيم ،ثم غل رحليه (وللبخارى) قالت،؛ كا إذا
أصابت ،إحدانا جنابة ،أحديئح بيدها ثلاثا فوق رأسها ،يم تاحذ بيدها
على شئها الأيمن ،ويدها الأحرى على شمها الأيسر.
(الجلاب ت المحيب ،وهو الإناء الذي يحنح نيه ،قال الخطابي هر إناء يسع قدر
حلبة ناقة -فولها• فقال بهما على رامه ،قال ابن الأثير؛ العرب تجعل القول عبارة

عن جمع الأفعال ،فتقول قال بيده ،أي! أحذ ،وقال برجاله ،أي! منى ،وقال
بالماء على يدم ،أي* تلبه ،وفال بثوبه ،أي' رفعه ،وكل ذللنح على المجاز
والاتساع).

( - ٦٠٠خ م) عن جمر بن مطعم ،فائت يناروا في الفنل عند
رمحول اممه ه فقال بعض القوم ت أنا أنا ^٢؛ ،أغ ل رأسى بكذا
وكدا ،فقال رسول اممه

أنا ألك فافيص على رأسى ثلاث ،أكن،

(وفي رواية) • أما أنا فافيض على رأسي ثلاثا ،وأثار بيديه كلتيهما.
رنماروا ؛ ثجاذلوا).

( - ٦٠٦خ م) عن عائشة ،شالت :كث اغت ل أنا والنبي ه
من إناء واحد ،من يدح يقال له ت المرق .قال سفيان ت والمرق ت ثلاثة

آصع روقي رواية) نالت! كث اغت ل أنا ورسول الله ه من إناء
واحد ،ثحتلث أيدينا فيه من الجناية (وللبخاري) قالت! كان يوصع
فنئلع فيه جميعا.
لي ولرسول اممه س هذا
رالفرق متح الراء وسكونها ت مكيال معروف دالمال .ونة ،وندره نلأنة آصع .المركن؛
وعاء تغل محيه الثياب ،ؤيقال له ت مخضب .نشئ فيه جميعا ،أي' نتناول منه بغير
إناء).

( - ٦٠٧خ م) عن نيتب بنن ،أبي سلمة ،أن امها  -ام سلمة -
كانت ،هي ورسول النه  .يغتسلان من الإناء الواحد من الجنابة

روللخاري) عن أنس ،قال؛ كان الّبي ه والمرأه من ن اته يغتسلان
من إناء واحد.

( - ٦٠٨خ م) عن ،ابن عباس ،أف المي  .ونبمونه كانا
كان بغتممذ
يغتسلان من إناء واحد (ولم لم) ت أن رمول الله
مقل ميمونة.
(نقل النووي الاتفاق على جواز اغت ال الرجل والمرأة س الإناء <١^١؛ ،-وجواز

وضوء المرأة بفضل الرحل ،واحتلغوا في وضوء الرجل بفمل المرأة ،وسنا
الحدث حجة لالمجيزين).

؛■•ا■  -رخ ،؛) ص أنسُ ،ال :ثان اليي .بمشل ,القاع
إلى حمة أمداد ،ؤيتوصأ بالمد روقي رواية) • كان يغتسل بخمر
مكاكيلئ ،،ؤيتوصا بمكوك (وفى رواية) • بخمس مكاكئ.
(الميت ملء كمي الإن ان المعتاول ،والصاع أربعة أمداد ،والمكوك بوزن تنور ،قال
النووي .لعل المراد ؛الماكوك هتا المد كما فال في الرواية الأحرى يغتسل بالصاع
إلى حمسة أمداد).

 - ٦ ١ ٠رم^ عن سفينة ،قال؛ كان رم ون اممص  .يغت ل

دقت؛ا
بالصاع ،ويتطهر بالمد روض رواية) ت ثعنله الصاع من الماء من
الجناية ،ؤيوصثه المد.

(سفينة *' مولى رسول اض

وقيل ت مولى أم سالمة أعتقته واشتريف عليه خدمة

الني .ما عاش).

( - ٦١١خ م) عن سد اياقر ،قال :قال لي جابر :أتاني ابن
عمك  -يعرض بالحز بن محمد ابن الحنفية  -قال لى • كيف الغل

ْن الجنابة؟ ثلت :كان المؤ ،ه اخد ثلاثة أك شفها عش
رأسه ،ثم يفيض على سائر حده ،فقال الحسن! إني رجل كثير
الشعر؟ فقللم !،كان النبي ه أكثر شعرأ منك (وفي رواية)؛ أنه كان
عنده هو وابوْ  ،وعنده قوم ،قالوه عن الغل ،فقال؛ يكفيك صاع،

فقال رجل؛ ما يكفيني ،فقال جابر؛ كان يكفي من هو أوفى منك

سحرأ ،وحير منك (وفي أحرى) ؛ أن وهد ثفيف سألوا النبي ه
قالوا ؛ إن أرصنا أرص باردة ،محيف بالغل؟ فقال؛ أنا أن فامئ
عر رأسي ثلاى.

 - ٦ ١ ٢رخ م) عن أبي هريرة ،قال؛ أقيمن ،المائة ،وعدلتؤ
الصفوف قياما (وفي رواية؛ هعدلما الصفوف قبل أن يخرج إلينا) فخرج
إلينا رسول اف  .فلما دام في مصلاه ذكر أنه جنب ،بقال لما ؛
مكائكم ،نم رجمر فاغتسل ،ثم حرج إلينا ورأسه يقثلر ،فكثر ،فصلينا
معه.

 ٦١٣ء ريوا عن أم ملمة ،قالت،؛ قيئ '.يا رسول اممه ،إني

امرأة أسد صفر رأسي ،أفأئقضه لعل الجنابة؟ (وفي رواية؛ أفأنقفه
للحيضة وللجنابة) قال؛ لا ،إنما يكفيك أن ئحثى على رأسك ثلاث

حثاءت> ،ثم يفيفص عيله الماء فتهلهرن.

عبمده

(ثْيتح

(أشد صفر رأسي' أي• أحكم فتل سعرى ،يمال! صفرت الشعر صلمرأ ،أي ت
جعلته صفائر}.

 — ٦ ١ ٤زم) عن عسي بن عمير ،ثال! بلغ عائشة أن عبداض بن
عمرو يأمر الماء إذا اغتسلن ،أن يفضن رووسهن ،قالت ،ت يا عجبا لاين
عمرو هذا ،يامر الماء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن ،أفلا يامرهن أن

يحنن رؤؤسهن؟ لقد كنت اغتل أنا ورسول اش ه من إناء بيني وبينه
واحد ،ولا أنيد على أن أفؤخ على رأسي ثلاث إفراغات ،نيادرني حتى
أقول :ذغ لي ،ذغ لي ،قالت :،وهما جنبان.
( - ٦١٥حم د هب) (صحيح) عن عائثة ،قالت ت كن أزواج
النبي .بخرحن معه عليهن الثماد يغتسلن فيه ؤيغرقن ،لا بمهاهن
عنه مجلالي ،ولا مخرمات زوقي رواية) ت كن يخرجن مع

رسول اض ث .عليهن الثماد ،قد اصثلمد.ل قبل أن يحرمى ،ثم
يخبلن وهو عليهن ،مءن ؤيغتجلن لا ينهاهن عنه.
(أصل الصمد الشد يقال صني رأسه وجرحه إذا ثده بالصماد وهى خرقة يشد بها
العضو المريض ،ثم قيل لوصع الدواء على الجرح وغيره ؤإن لم يشد ،قال في

عون المعبود ت قال الحافغل ابن الأثير قي جامع ألأصولت المراد بالصماد في هدا
الحديث ما يلطخ به الشعر مما يلبيه ؤيسكنه من طيب وغيره لا الخرقة التي يشد

بها الرأس والمعنى كنا نلطخ صفائرنا بالصمغ والطيب والخنلمي وغير ذلك نم
نغتسل وما نلمقلخ ونضمد به باق على حاله لعدم نقص الضفائر ؤيحتمل أن يكون
المعنى كنا نكممي بالماء الذي نغسل به الخثلمي وننوي به غل الجنابة ولا ستعمل
بعده ماء نخص به الغل).

 - ٦١٦رش حم ى د ت ن ع و،ا رحيمزا عن عائشة ،أن

رسول الله

كان لا ينتوصا بعد الئنل.

(قال في مرقاة المماتيح ،عند هدا الحديث ' قال ابن حجر • وقالوا ت ولا يحيا وصوءان؛

اتفاقا للخبر الصحح ت كان عليه الصلاة واللام لا يتوضأ يعد الغسل من الجنابة).

(نال النووي! أما \ءجك فهو بفم الهمزة ؤإمكان العين وكسر الجيم .أما
أقحطت! فهو بفتح الهمزة والحاء وفي رواية بضم الهمزة وكر الحاء مثل أعجلت
والروايتان صحيحتان ومعنى الإ٠حاءل هنا عدم إنزال المني وهو استعارة من قحوهل
المطر وهو

 — ٦٢١رخ حزا عن نيد بن حالي ،أنه م اد عثمان بن عمان،

فقال ت أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم تمن؟ فقال عئمان! يتوصأ
كما يتوصأ ل لعلاة ؤيغ ل ذكره ،وقال عثمان ت ممعئه من

رسول اممه ( .زاد البخاري) :مالت ،عن دلك عالئ بن أبي ظالب

والزير ومحلك بن عبيدافه وأبي بن كنب ،،فأمروْ بذلك (وفي رواية
لهما) عن أبي أيوب ،أنه سمع ذلك من رسول الله ه.
( - ٦٢٢خ م) عن أبي هريرة ،أن رسول اف  .قال :إذا جلس

محن نمها الأرع ،ثم جهدها ،فقد وجب الغنل ،محإن لم ينزل.
( - ٦٢٣م) عن أبي ،موسك ،،أنهم ذكروا ما يوجمح ،الئنل،
فاختلف في ذللث ،رههل من المهاجرين والأنصار ،فقال الأنماؤيون:
لا يجب العنل إلا من الدفق ،أو من الماء ،وقال المهاجرون :بل

إذا خالهن فقل -وجب الفنل ،قال أبو موسى :فأنا أشفزئم من ذلك،
قال :فقمت ،فامتاذنتط على عاسة ،فأذن لى ،فقلت ،لها  :يا أماه — أو

يا أم المؤ.منين  ، yi -أيبد أن أم ألك عن سي،ء ،ؤإني أستءصبلثإ؟
فقالت :،لا تستحيي أن تسألي عما كنت ،سائلا عنه أملثط الش ولدتلث،،
فإنما أنا أملثح ،قلت :،فما يوجب العنل؟ قالت :،على الخبير

مقهلت ،،قال رسول الله

إذا جلس بين يبها الأربع ،ومس

الختان الختاف ،فقد وجس ،الئنل.
(الختان! موضع القطع ،وتماسهما كاية عن الإيلاج ،وليس المراد مجرد المس؛ فقد

أجمع العلماء أن لو تماس الختانان بلا إيلاج لم يجب الغل على أحد منهما).

 - ٦٢٤رم) عن عائشة ،أن رجال سال رسول الله ه عن

الرجل يجامع أهله ثم يكسل ،هل عامهما العنل؟ وعانثه حاله،
ذلك ،أنا وهده ،ثم نغتسل.
فقال رسول الله  .إني
(أكل ،بجبل ،وتميل بكنل • إذا جامع تم أدركه ئتور فلم ينزل ،ومعناْ ت صار
ذا كسل).

( - ٦٢٠م) عن أبي هريرة ،أن رسول الله  .قال•" لا ينثبل
أحدكم في الماء الدائم وهو جن ب ،،قالوا  Iكيف ،يفعل يا أبا هريرة؟
قال ت يتناوله تناولأ.
 - ٦٢٦رخ م) عن عائثة ،قالتت كان رسول اممه و .إذا أراد

أن ينام وهو جنبا ،غسل فرجه وثوصا للصلاة (هذه رواية البخاري)
(ولم لم) قالت،؛ كان إذا أراد أن ينام ،وهو حتب ،توضأ وضوءه
للصلاة قبل أن ينام ه (وفي أحرى له) :كان إذا كان جنبا ،وأراد
أن يأكل ،أو ينام ،توضأ وضوءه للصلاة.
(فولها في رواية البخاري :وئوصأ للمائة ،أي :توضأ وصوء 0للملأة ،كما جاء
ينها في رواية م لم)•

 - ٦٢٧رخ م) عن ابن عنر ،نال :ذكر عمر بن الخطاب

لرسول اممه و .أنه تصيبه الجنابة من الليل؟ فقال رسول الله .؛

توضأ ،واغ ل ذكرك ،نم نم (وفي رواية) :أن عمر مأل
رسول الله ه؛ أيريد أحدنا وهو حنبح؟ قال؛ تعم ،إذا توضأ أحدكم
فليريل وهو جّب (ولنخاري) :اسقني عمر الّكا ه؛ أينام أحدنا
وهو جب؟ قال :نعم ،إذا توضأ.
 - ٦٢٨زحم د ن ْلب هق) زحسزا عن يعلى بن أمية ،أن
رسول الله ه رأى رجلا يغتسل بالثراز ،فصعد المنبر ،فحمد اممه وأثنى

عليه ،نم قال! إن اممه حيي محشر يحب الضساء والنتن ،فإذا اغتل

أحدكم ثلبمثتر (وقي رواية) ت فإذا أراد أحدكم أن يغتسل يلثواو بشيء.
(النرازا بالفتح! اسم للفضاء  ،، ١٢^١والمرصع الذي ليس به ما يستر من نجر

ولا عيره• وأمر الخالي بألاصتتار للندب ،إلا أن يكون بحضرة من يحرم عاليه النغلر
لعورته فيجب عليه الاستتار وجوبا),
ه

ه

ه

باب اشمم
( - ٦٢٩خ م) عن عاسة ،قاكت حرجنا مع رسول اف ه في

بعض أسفاره ،حتى إذا كنا بالسداء — أو بيات الجيش  -ائمظع عمد
لي إ فأقام رسول اف و ■.على التماسه ،وأقام الناس معه ،وليسوا
على ماء ،ولمس معهم ماء ،فاني الماس إلى أبي بم ،فقالوا  :ألا
ترى إلى ما صنعش عائشة؟ محات برسول اممه ؤه وبالماس معه،

ولموا على ماء ،ولمس معهم ماء؟ فجاء أبو بكر ورسول اف ه

واصع رأسه على يخذي محي نام ،فقال :حبنت ،رسول اف .
وألماس ،ولموا على ماء ،ولمس معهم ماء؟ فع ،تبني أبو بكر ٠ ،محا ل
ما ساء اف أن يقول ،رجعل يظعن بيدن فى حاصزتى ،محلا يمنعتى س
المحرك إلا مكا 0رسول افه ه على محخذي ،فنام رسول اض ه حتى

أصح على غير ماء فأنزل اف تعالى آية الميمم ،محلمثموو فقال
اسيد بن حضير  -وهو أحد النفباء -؛ ما هي بأول بزكتكم يا آل أبى
بكر ،محالم :،محتعثنا المعين الذي كنن ،عليه ،فوحدنا العمد تحثه (وفي
رواية) قالخ :،سقثلث ،قلادة لي ؛الت1د.اء ،ونحن داخلون المدينة ،فأناح

المن ه ينزل ،قض رأص ض

راندأ ،فاثل أم يم فلكزت

لكزة شدبيه ..وذكر ذحوْ  ،وفه! أن النص هؤ استسقط وحضرت

المسح ،فالتمس الماء فلم يوحل ، .فنزلت روقي أحرى) أنها استعارت
من أسماء قلادة ،فهلكث ،،فأرمل رسول اض ه تاما من أصحابه في
ؤللبها ،فأدركتهم الصلاة ،فصلوا بغير وضوء  ،فلما أتوا النبي ه
نكزا ذلك إليه ،فزك آية التيمم ،فقال انند بن حقير :حزاك اف
حيرأ ،فواف ما نزل بكا أمر فهل إلا جعل الله لك منه مخرجا ،وجعل
للملمن فه بركه a

(حجر الإن ان ،شح الحاء وكسرهات حفنه .هلكث ت صاعت) ■

 _ ٦٣٠زخ م؛ عن شقيق بن ملمة ا لأمدي ،قال! كنت ،جالسا

مع عبداف ابن م عود وأبي موسى ،فقال أبو موسى! أرأينا يا أبا
عبدالرحمن لو أن رجلا أجب ،فلم يجد الماء شهرآ ،كيما يضع
بالصلاة؟ فقال عبل.اف! لا يتيمم ،ؤإن لم يجد الماء شهرأ ،فقال أبو
موسى! فكيف ؛هن .ه ا لأية في سورة المائدة ^  ٢٥نجدإ ماء■ ميشوأ
فقال عبداف! لو وشص لهم في هاوه الأية لأوسلئ ،إذا
صعيدا
برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد ،؛  ! ،!lJLؤإنما كرهتم هل.ا لدا؟
قال! نعم ،فقال أبو موسى لحيياف! ألم ت مع قول ،عمار لعمر!
في حاجة فاجنست ، ،فلم أجد الماء ،ءتمرغن> في
بعثني رسول اف

الم.عيلأ كما ئمئ الدابة ،نم أتبت ،الني

فدكرت ذللثح له ،فقال!

إنما يكفيلث ،أن تمتع هكذا ! وصرب ،بكمنه صربه على ا لأرض نم
نفضهمِ ا ،ثم مح بهما ظهر كمه بشماله  -أو ظهر شماله بكفه  -ثم
مح بهما وجهه؟ •

(وعني ،م لم) قال! إنما كان يكفيل؛ ،أن تقود بيديلث ،هكن.ا ،ثم
صرب بيديه إلى الأرض ضربة وا حدة ،ثم مسح الشماد على اليمين،

وظاهر كميه ووجهه ،فقال عبداممه ت أو لم ثر عمر لم يفغ بقول عمار؟
قال أبو مرمى ت يذعنا من قول عمار ،فكيف تصغ بهده الأية؟ فما
درى عبداممه ما يقول روقي رواية)• أن رسول اض هؤ قال! إنما كان
يكفيك أن تقود هكذا ،وصرب بيا.يه الأرض ،فضض يديه ،قمح
وجهه وكمه روقي أحرى لهما ،عن ء-ا-الرحمن بن أبزى ،أن رحلا
أتى عمن فنالت إني أجثب ن ،ولم أجد ماء؟ فقالت لا مل ،فقال
عمار! أما تن-كر يا أمير المؤمنين ،إذ أنا وأست ،فى مرية ،قاصابتنا

جنابة ،فلم نجد الماء  ،قاما أث فلم مل ،وأما أنا محتمعكتخ في
التراب وصليغ ،فقال رسول اض

؛ إنما يكفيك أن تقرب بيديك

الأرض ،ثم ئلممح ،ثم تمح بهما وجهالئ ،وكمنك؟ فقال عمر!
اتق اممه يا عمار ،فقال! إن ثئث لم أحدث به ،فقال عمر! نوليك ما
توك•
نسيت أو اشتبه عليك فإني كنت

(معنى قول عمر اتق اش يا عمار ،أي تثبت

معك ولا أتذكر شينا من هذا ومعنى قول عمار إن ثنن ،لم أحدث به ،أي إن

رأيت المصلحة في ،ترك التحل بث ،به وافقتك فإني ند بلغته فلم يبق ■صلي حرج فقال
له عمر نوليك ما توليت أي نتركلث ،وشأنلث ،فلا بلزم من كوني لا أتذكره أن ال
يكون حقا فليس لي منعك من التحديث ،به ،قاله النووي ونقله عنه ابن حجر
رحمهما الله).

 - ٦٣١رخ م) عن عمران بن حصين ،أف رسول افص ه لما

ائهتز من صلاته إذا هو برجل معتزل لم مل مع القوم ،فقال! يا
فالأن ،ما منعلث ،أن ملئ مع القوم؟ قال! يا رسول اف أصابتني
جنابة ،ولا ماء ،فقال! عليلث ،بالصعيد ،فإنه ^٤٥٠٧
(سبق الحديث ،بهلوله ،فى باب ذكر مول الله
. .

ه

.،

فانتفث رسول اش ه فقال; إن هذه ليت بالحيفة ،ولكن هذا

عرق ،فاعث لي وصلي ،فكانت تغتل لكل صلاة ،فالت عاثنة;
فكانت تغتل في مركن في حجرة أحنها ليب بت جحش ،حتى
ثغلو حمن ،الدم (ولم لم); مال لها ت امكثي قدر ما كانت ،ثحبنك
حيصتلسه ،يم اعت لي ،فكائن ،تغتل عند كل صلاة .قال الالي»ءء ،بن

سعدت لم يذكر ابن سهام ،أن رم ود الله ه أمرها أن تغتل عند
كل صلاة ،ولكنه ثيء فعلتن هي.
(الحئنة ،بفتحات • نرببة الزوجة ،وأم حبيبة هده هي أختا نينب ينتج جحش زوج
النبي ه ،غال ،النووي؛ فال ،أهل اللغة؛ الأحتان جمع حثن وهم أiارب ٠الزوجة
والأحماء أقاربا الزوج والأصهار يعم الجميع\ .ذبنش I.كمبرد؛ وعاء تغل فيه
الثياب ،،ؤمال ،له؛ مخفح ،ؤإجانة).

( - ٦٣٤خ م) عن عائثة ،مالت :،قالت ،فاطمة بشن ،أبي حتنش
لرسول اف و '..إني امرأة أستحاض فلا أطهر ،أفأقع الصلاة؟ فقال
لها رسول اممه

; إنما ذللئ ،عرق ،ولست ،بالحيضة ،فإذا أقبلت،

المحيضة فاتركي الصالة ،فإذا ذهبح قدرها فاغ لي عنكج الدم ،وصلي

(وفي رواية); فإذا أقبلتح الحيضة فدعي المائة ،ؤإذا أدبرينتح فاغتلي
وصلي (وفي أحرى) :ولكن دعي الصالة قدر الأيام التي كت
تحضين فيها ثم اغتسلي وصلي.

 - ٦٣٥رلك ش حم ى د ن طب قط هق) رصحبحا عن أم
فامتثفتتح
سلمه ،أن امرأة كانت ،تهراق الل.ماء في عهد رمحول الله

لها أم ملمة المي ه فقال :كفلر عدد

والأزم التي كانت،

تحيضهن من النهر قبل أن يصيبها الزى أصابها ،فلتترك الصلاة قدر
ذللثط من الشهر ،فإذا حلمتح ذللث ،فلتغتل ،نم لتستئفر بثوبط ،نم

لتحل•

رئستثفر ! ئثد فرحها Jخرةة عريقة تحشوها محثلنأ ،وتويق طرفيها في شيء يشده
على ونهلها ،فتمنغ بدللئ ،نيل الدم ،وهو مأخوذ من مر الدابة الذي يجعل تحت
دنها ،واستقر الرجل؛ أدخل ثوبه ين رجليه كما معل الكل ب ،بدنه ،قال في عون

المعبود؛ نال الإمام الخaلابيت هدا حكم المرأة يكون لها من الشهر أيام معلومة
تحيضها ني أيام الصحة نبل حدوث العلة ثم سحاض فتهريق الدماء ؤي تمر بها

السيلان ،أمرها رسول اممه ه أن نلع الصلاة من الشهر قدر الأيام التي كانتح
تحيفر قبل أن يصيبها مجا أصابها ،فإذا استوفت عدد تلك الأيام اغت لت ،مرة
واحدة وحكمها حكم الغواهر في وجوب الصلاة والصوم وجواز الهلواف ،إذا حجت،

وغشيان الزوج إياها ،إلا أنها إذا أرادت أن نمالئ توصأت لكل صلاة لأن طهارتها
صرورة فلا يجوز أن نملي صلاتي فرض كالمتيمم).

( . ٦٣٦خ) غن أم غطثة .زكانث ،نابمت ،اليئ س  -ئاك:
كنا لا نعد الكذرة والممن ة شنئا (وأحرجه أبو داود والنسائي) عيها
ولفعله' .كنا لا نعد الكدر ،0والصمنْ تغذ الئلهر شيئا.
(أحرجه البخاري في باب الصفرة والكل.ر 0في غير أيام الحيض ،وقال؛ وكن نساء
يبعثن إلى عائشة ،فتقول :لا تعجلن حتى ترين المصة البيضاء ،تريد بذلك الطهر

من الحيفة ،والقصة شح القاف وتشديد المهملة هي الثورة أي؛ حتى تخرج القعلنة
يضاء نقية لا يخالعلها صفرة وفيه دلالة على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض
حيض والقمة أيما ماء أيض يار.فعه الرحم ءنا_ انقطاع الحيض تعرفه الماء).

 - ٦٣٧رخ م) عن أسماء ينت ،أبي بكر ،محالن :،حاءين ،امرأة
إلى اكى .فقالئ ; ،إحدانا يصيث ،ثوبها من الحمةت كيف منع
به؟ فقال؛ نحته ،ثم تمرصه بالماء ،ثم ئنمحه ،نم ملي فيه.
(تحنه :الحف والحك سواء .تئنصه ،القنءس :الأخذ بأطراف الأصابع ،ؤإنما
أمرها بحته وقرصه ؤإزالته لأنه نجس) .

 - ٦٣٨رخ) عن عائنةi ،الت :،ما كان لإحدانا إلا ثود-ح واحي.

نحيض فيه ،فإذا أصابه شيء من دم ،ةالتا بريقها ممصعته بئلمرها
(وفي رواية) ت كانت ،إحدانا تحيض ،ثم يفرص الدم من ثوبها عند

ئنهرها ،فتغسله ،وسفح على حم ائره ،ثم صلي فيه.

حمق
(فمنته ،قال ابن الأير• أي؛ نفعته ودلكتن بظهرها ،ؤ؛روى نضنئه ،بالميم).
( - ٦٣٩م) عن أنس ،ئال :إن اليهود كانت ،إذا حاضت ،اJرأة

فيهم لم بواكلوها ،ولم يجامعوهن في البيويت ،،ف أل اصحانم،

المم  mالم؟ نانزل اه م< :زتئزه م أيبمة ؤ م مح4
الأية ،فقال رسول اض

امنعوا كل شيء إلا الذكاح ،لجل ذلك،

اليهود ،فقالوا ! ما يريد هذا الرحل أن ييع من أمرنا شيئا إلا خالفنا
فيه ،فجاء أنني بن حصر ،وعباد بن بئر ،فقالا :يا رسول الله ،إن
اليهود تقول كدا وكدا ،أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول اينه ه حش
محلننا أن ند وجد عليهما ،فخرحا ،فاستقبلهما هديه من لتن إلى

الّكا ه فأرسل في آثارهما ،فسقاهما ،فعرفا أن لم يجد عليهما.
(وجد

 ،أي; غض^ ،؛ .) ١٠٠

 - ٦٤٠رخ م) عن عائشة ،قالت :،كانت ،إحدان ا إذا كانت،

حائضا ،وأراد رمول الله

أن يباشرها ،أمرها أن تائزر بإزار فى

نور حيضنها ،تم يباشرها ،وأيكم كان _L_l؛ ،إربه كما كان
رسول اممه و .يمللثح إربه؟ (وفي رواية) فالحح :كان يأمرني فامزر،
فثباسرني وأنا حائض ،وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف ،فاغسله
وأنا حائض.
(فور حيضتها :معفلمها ووقت ،كثرتها .الإزبح؛ العفو ،والإرب :،الحاجة أي!
شهوة الجماع .نال النووي :مباشرة الحانض نادثة أن ام؛ أحدها :أن يباشرها

بالجماع في الفرج فهذا حرام بالإجماع بنص القرآن والة؟ الثاني :المباشرة فيما
فوف ،ال رة وتحت ،الركثة بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللص أو غير ذلك وهو
حلال ،؛اتفاث .،الثالث :،الماشرة فيما بين ال رة والركبة في غبر القبل والدبر وغيها

نلائة أوجه؛ الأول :،أنها حرام وذهب ،إليه أكثر العلماء .والثاني :أنها مكروهة
كراهة تنزيه وهدا الوجه أقوى لحلين ،أنس السابق :اصنعوا كل شيء إلا الجماع.
والثالث :،أنها حلال ،لمن يفبهل نفه عن الفرج ،قالوا • وأُا اثتمار الّمح ،ه في
مباشرته على ما فوقا الإزار فمحمول على الامتجابح).

\ jL5صئ ) .ذا أراد أن
( . ٦٤١خ م) عن ممونة،
يباشر امرأة من ن انه ،أمرها فايزرن وهي حائض (وفي رواية) ت كان
يباشر نساءه فوق الإزار وهن حئض (ولم لم) .ئاك :كان.
ضلجع معي وأنا حائض ،وسي وسه ثوب.
ناوليني
 - ٦٤٢رهزإ عن عائثة ،قالت؛ قال لي رمول اممه
الحمرة من المجد ،قاك! إني حائض ،قال! إن حمتك ليست في

بدك (j؛ ،rjرواية عن أبي

قاوت بينما رسول الله و .في

المجد فقال :يا عائشه ،ئاوليني الثوب ، ،فقالت :،إني حاض ،فقال:
إف ح1صتلثإ ليست ،فى يدك ،فناولته.

(الحمرة ت مجادة صغيرة يضع عليها الممش وجهه وكفيه ،ولا تكون حمرة إلا بهذا
المةاسار ،فإن كان ت ،كبيرة صميث ،حصيرا  .وقولها من المجل .قال عيانحى معناه أن

الّك ،ه فال لها ذللته من المجاد أي وهو في المجد لأنه ث .كان في المجد
معتكفا وعاتثة فى حجرتها فخافت ،من إدخال يدها المجل .وهي حائفس ،وقوله:
لي ت ،فى يادك معناه أن النجاسمة التي يمان المسجد عنها وهي دم الحيفس لينا
فياس

 - ٦٤٣زخ م) عن أم سالمة ،قالت :،بينما أنا مفهلجعة مع
رسول الله  ٠.في الخميلة ،إذ حفت ،،فان للتؤ ،فاحديننح ثياب

حيضتي فلسهتها ،فقال لي رسول اممه

أيفنمتح؟ قلت :نعم ،فدعاني

فاصهلجعته معه فى الخميلة.

رالخميلة :القعليفة ،وهي كل ثوبه له حمل من أي ثيء كان ،والحمل؛ هن .ب
الضليفة ونحوها مما ينج وتفضل له قفول ،وأصل الحمل؛ ريش النعام).

( . ٦٤٤خ م) عن  ،; jUUقالتؤ :إن البي ه كان يتكئ في

حجري وأنا حائض ،فيقرأ القرآن (وفي رواية) :كان يقرأ القرآن
ورأسه في حجري وأنا حاض.

^VA؛؛)

عخ|دسقِه

 — ٦٤٠زينا عن عائثة ،قالت! كنت أثرب من الإناء وأنا

حائض ،ثم أناوله النص ه فيضع فاْ على موصع في فيشرب،

وأدمق  ،^^١وأنا حائض ،ثم أناوله الني ه فيضع فاه على موصع
ئ•

 - ٦٤٦رخ م) عن معاذة ،فالت :،سالت عائثة :ما ب ال

الحائض تفضي الصوم ،ولا تقضي الصلاة؟ فمالت :،أ-مورية أنت؟

قلت• لتإ بحرويية ،ولكني أمحال ،فالت :،كان يصيبنا ذلك فنومر
بقضاء الصوم ،ولا نومر بقضاء الصلاة (وفي رواية) أن امرأة مالت،

عائنه فقالت :،أتقضي إحدانا الصالة أيام محيضها؟ روقي أخرى) أن
امرأة قالت ،لها  :أجرى إحدانا صلأيها إذا محلهرت؟ وذكر نحوه.
(الحرورتة؛ طانفة من الخوارج نزلوا فرية ن مى  ،،١^^٢يكنرون السائل،
ويتعنتون ،وفد ّبق التعريف بهم في باب الضر).
□□□□□

□

جامغ اكسة

٢٨٨

كظس \س0

 ٤٧ا  -رفزإ عن أبي هربرة ،أن رمول اف  .قاوت أحب
البلاد إز الق متاجدقا ،زأبمض التلاد إر الق أنزافيا.
المدينة،
 — ٦٤٨زخ حزا عن أنس ،قال! قدم رسول الله
فزل في علو المدينة ،في خئ يقال لهم :سو عمرو بن عوف فأقام
فيهم أربع عشره ليلة ،ثم إنه أرمل إلى ملأ بني الجار ،فجاووا
متقلدين بسيوفهم ،فكاني أنقلن إلى رسول اممه ه على راحلته وأبو

بكر ريلا ،ونلأ بني النجار حوله ،حتى ألقى بفناء أبي أيوب ،وكان
بملي حسن ،أدركته الصلاة ،ويملي في مرابض الخم ،قبل أن تبنى
المجد ،ثم إنه أمر بالجد ،فأرمل إلى ملأ بني المجار،
فجاووا ،فقال :يا بتي الجار ،ئامنوني بحانهلكم هذا ،قالوا  :ال
والله ،ما نهللب لمنه إلا إلى اممه ،قال أنس :فكان فيه ما أقول

لكم ،كان فيه نخل ،وقبور المشركين ،وحرب ،فأمر رسول اممه .
بالنخل طخ ،وبقبور المشركين فنشت ، ،والخنب ق ويت ، ،وصموا

( - ٦٠٠د حب طي ،هق بغ) رحسزا عن ابن عب اس ،أن

المي ه قال ت ما أمرت بتنسد الم احي .قال ابن عاست نتزحريها
كما نحزفنا اليهود والمحارى.

زأخرج الخالي نول ابن عباس معلقا .تشيد الماجد؛ رفلها ؤاعادء بنانها أو
تجميمها؛ لأنهما زائدان على تدر الحاجة ،والزحرف؛ الزينة وكمال حن
الشيء ،والزخرف؛ المزثن ،وبأتي فى أشراهل الماعة حدث أنس؛ إن من

أشرا'ًل المامة ،أن ياهى الاس ني المساند لا ممرونها إلا ^<1؛).
 - ٦٠١رخ م) عن عثمان بن عفان ،قال :عند قول الماس فيه

حين بمي م جد رسول اغ .ت إنكم أكثرتم ،ؤإنى ّمت
يقول ت من بثي مسجدأ يبتغى به وجه الله بثي الله له بيتنا
رسول الله
في الجنة (ولم لم) عن محمود بن لبيد ،أن عثمِان بن عفان ،أراد
بماء المجد ،فكره الماس ذللث ،،وأحبوا أن يدعه على هيئته ،فقال؛

سمت رسول الله

يقول ت س يني مجدأ لله بني الله له فى الجنة

مثله.

(قال البغوي في نرح المنة ■ لمل الذي كرهه الصحابة من عثمان بناوْ بالحجارة
المشوشة لا مجرد توسيعه وقال ابن حجر؛ ولم يبن عثمان المسجد إنشاء ؤإنما

وئعه ونبي ،كما تقدم في حدين ،ابن عمر فيوط منه إطلاق الثناء في حق من جدد
كما يطلق في حق من أنثا ،وفال ابن الجوزي  ٠من كتب اممه على المجي .الد.ي
يبنيه كان يعيدا س الإخلاص).

 - ٦٥٢رم) عن أبي حميد أو أبي أمني ،أن رسول اممه ه
قالا إذا يحل أحدكم المجد ،نننمل\ :ذلهز ايتنح لي أبوابح
رحمتتلث ، ،ؤإذا خرج فليقل ت اللهم إني أّأللثج س فضللث.،

 . ٦٥٣ردا رحسن) عن عبداممه بن عمرو بن العاص ،أن
رسول الله .كان يقول إذا لحل المسجل I .أعوذ بالله العفليم،

وبوحهه الكريم ،ونالظانه القديم ،من الشيطان الرحيم .قال; فإذا قال
ذلك قال الشيطان ت حفظ مني سائز اليوم.

 - ٦٥٤زخ م) عن أبي قتادة ،أو رسول الله  .قال' .إذا يحل
أحدكم المجد ،فليركع ركعتين قبل أن يجلز (وفي رواية) قال!
لحك المجد ورسول اممه  .جالس بين قلهرايى الناس ،فجك،

فقال رمحول اممه ه•' ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلى؟
فقلتا! يا رسول اممه ،رأيتلئ ،حالما ،والناس حلوس ،قال! فإذا يحل

أحدكم المجد ،فاد نجلمل حتى يرئر ركعتين.
(فال النووي ت فيه استحباب تحية المجد بركعتين في أي ونتا لحل وهي سنة
يإحماع الخلين وفيه التصريح بكراهة الجلوس بلا صلاة وهي كراهة تنزيه).

 - ٦٠٥رم) عن أبي هريرة ،أيه سمع رسول ا ض ه يقول! من
محمع رحلا ينشد صالة في الجن ،.فليقل! لا ردها اممه ءليلئا ،فإن
الخساحد لم بث لهدا.

 _ ٦٥٦زم) عن بريدة ،أف رحلا نشد فى المسجد ،فق-ال! من

دعا إلى الجمل الأحمر؟ فمال رسول اش  !.لا وجديثح (وفي
رواية! الواحد غيرك) إنما ؛نستا المساحي ّ بنيتح له.
(_ دعا إلى الجمل الأحمر ،أي :س وحد الجمل الأحمر ،فدعا إليه صاحبه

 - ٦٥٧رخ) عن ال ائ _ا بن يزيد ،قال! كن_ثا ئانما في
المسجد ،فحصبنى رحل ،فنفلريت ،فإذا عمر بن الخؤلؤاب ،فقال!

اذم ،فائتني بهيين ،فجئته بهما ،فقال! مث أنتما؟ أو من أين أنتما؟
قالا! من أهل الطائف ،قال! لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ،
ترفعان أصواتكما فى مجل رسول الله

^|[سيه

تحثتح

(حصبي؛ رمانى بالحصباء ،وص الحصى المغار ،وماتي قول المي ه•
وهيئات الأسواق ،أي• الاحتلاحل والتنانع قي المسجد).

 - ٦٠٨رخ م) عن أنى ،قال :بينما نحن في المجد مع

رسول اف ه إذ حاء أعرائ ،فقام يبوئ في المحي ،فقال أصحاب
رمحول اض

•' مه ،مة ،فقال رسول افد

فتركوه حنى باد ،ثم إن رسول اشد

! لا تزرموه ،دعوه،

دعاه ،فقال له! إف هذه

المساحي لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر ،إنما هي لذكر اشد،
والصلاة ،وقراءة القرآن  -أو كما قال رمول اشد

 -قال! وأمر

رحلا من القوم ،فجاء لدلو من ماء ،متئد .،uip
(لا يزرئوْ ،بتقديم الزاي المعحمة على الراء ،أي؛ لا تقطعرا بوله ،يقال• ورم
الدمع؛ إذا \(،وخ ,سه عليه ت صبه عليه).

( - ٦٠٩خ م) عن أنس ،أو رسول اشد  .قال! الشاق (وفي
رواية! الممل) فى المجد حهليئة ،وكماريها دهنها.

رالنصاق! ماء الفم إذا حرج منه ،وما دام فيه فهو بيق• الئنل • ثئخ معه أدنى
ماق ،والنقل أمحل ما يكون من التهاق ،والنفث أقل من التفل) •

 - ٦٦٠رخ م) عن عائشة ،أل رسو ،3اض ه رأى في جدار
القبلة مخاطا ،أو بزاقا ،أو ئحامة ،فحكه.

 - ٦٦١رم) عن أبي در ،أن السئ  .قال! عرصت علي
أعمال أمتي حسنها وسئها ،فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماحل
عن  ١لعلريق ،ووحدت فى مساوئ أعمالها المحامة تكون في الم مجد
لأ دفن.

 - ٦٦٢زم) عن أبي هريرة ،أن ال نبي  .قال! أنما امرأة
أصابت ،نخورآ ،فلا نمهل معنا العشاء الاحرْ.

 - ٦٦٣زم^ عن نينب التقفية امرأة عبدافه بن م عود ،ثاك؛

قال لنا رسول افه ه '.إذا نهدت إحداكن المجد ،فلا ئس طيبآ
(وفي رواية) ت إذا فهدت إحداكن العناء ،فلا ئثليب تلك الاJالة.
( - ٦٦٤خ م) عن ابن عنن ،أل النص .قال :لا تمنعوا

إماء اممه م اجد الله (وفي رواية إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى
الجد فائدنوا لهن) (وفي أحرى Iإذا استأذنت ،أحدكم امرأته إلى
المجد فاد تمثعهاك فقال بلال بن عبداطه ت وافه لثمنعهن ،قاثتل

عليه عبداطه ،فسبه ستا صبتا ،ما سمعت ،سه مثاله ممل ،وقال ت أحبرق
عن رسول اطه .وتقول ت والله لممنعهس؟ (وقمم ،أحرى) قال :قال
رسول افه ه؛ اؤدنوا للت اء بالليل إلى الماحي ،فقال ابن له ،يقال

له واقي ت إذل يتحينه لعلا ،فقرب ،فى صدر ، 0وقال; أحديلئ ،عن
رسول افه  .وتقول! لا؟ (وقى أحرى) قال! كانت ،امرأة لعمر تشهد
صلاة المسح والعشاء في الجماعة في المسجد ،فقيل لها إ
نخرجين وقد تعلمتن أل عمر يكره ذللث ،ؤيغار؟ قالتج! وما يمنعه أن
ينهاني؟ قال؛ يمنحه قول رسول اطه ه! لا تمنعوا إماء الأٌ
اطه.

مساحد

(الدغل،

ذخل في الأم شد ،والدعل :الئجر الكثير الميت

كالئحل ،وجمعه :أدغال ،،والغل الرحل :لحل فى الدغل .اِأة عمر ،هى عاتكة

بت ،زيد بن عمرو بن مل صحابية من الهاجرات الأزل.)،
 - ٦٦٠رخ م) عن عمرة بنت عثدالرحنن ،قالت :،محالت،

عائشة! لو رأى رمولت ،اطه ه ما أحدُتؤ الت اء ،لمنعهى المجد،

كما منعت ،ن اء بني إسرائيل ،محيل لعمرة! أن اء بني إسرائيل منعن؟
يالت !،نعم.

( - ٦٦٦خ م) عن ،أبي هريرة ،أل عمر نر بحئال وهو ينئي

الئنر في المجد ،نلحظ إليه ،فقال! مل كث أنثي فيه ،وفيه من
هو حير منلث ،،ثم التفت ،إلى أبي هريرة ،فمال أسدك اف! أسمعث،

رنول الله  .يقول ث أجب عني ،اللهم أيده بروح المدمر؟ فقال!
اللهم نعم.
(اللحظ ،هو النظر ببق المين الذي يلي الفنخ ،وفيه جواز انشأد الشعر في
المسجد إذا كان مباحا ؛ي مدح الإسلام وأهله أو هجاء الكمار ونحر ذلك).

 - ٦٦٧رخ) عن نافع مولى ابن عمر ،قال :ألجرني عبدالنه،
أنه كان ينام ،وهو شاب أعرب لا أهل له ،ش مجب الّ؛ي،
 - ٦٦٨رخ) عن عائشة ،ثالمت !،أس الم ،امرأة سوداء لبعض

المربح ،وكان لها حمش في المجد ،قالت :،فكانت ،تأتينا ،نتحدث
عدنا ،فإذا فرعن ،من حديثها قالت:

ؤنوم الوشاح من تعاحيس ،-ربما

على أنه من ك الكفر أنجاني

فلما أكترمتح ،قالت ،لها عائشة :وما يوم الوشاح؟ (وفي رواية؛

فقلت ،لها ؛ ما شأنم،؟) قالتؤ :يلجن ،جويريه لتعفى أهلي وعليها
وفاح من أدم ،ف مهل منيا ،فانحقلتإ عليها الحدثا  -وهي ثحننه

لحما  -فأحذئه فائهموني ،فعدبوني ،حتى بلئوا من أمري أيهم محللبوا
في ملى ،مينا هث؛ حولي ،وأنا في كربي ،إذ أقبل ت ،الغدثا ،حتى
وارت رؤؤسنا ،ثم ألعته ،فا خذوه ،فقلغ لهم* هذا الذي ايهمموز
به ،وأنا منه بريئة.
(الجفس• بيت صغيرا وفي الحاسإسثا المبيت والمقل في الجد عند أمن الفتنه

لمن لا مكن ك ثولها • على أنه من بلدة الكفر ،في بعض المخ ت ألا إنه),

( - ٦٦٩خ م) عن جابر ،أن رسول الله .قاد :أءهلستإ
حما لم بنهلهى أحد من الأكياء قبلي :من ت بالثبى_إ مسيرة شهر،

وجعلت لئ الأرص م جدأ وظهورا (وفى رواية؛ وجعك ك الأرص

ظيبة ئلهورأ وم جدأ) قائما رجل من أمني أدركته الصلاة فليصل،
وأجئت ،لئ الغنائم ،ولم فجذء لأحد ئلي ،وأعهلستح الشفاعة ،وكان
النبي يبعث ،إلى قومه خاصة ،ويعثن ،إلى الناس عامة (وفى رواية) •

إلى كل أحمر وأموي•
رالظهور ،بمح الطاء ت ما يثثلهن به من الماء والتراب ،كما جاء في دعاء المرض ت
ظهور إن ثاء اش).

( - ٦٧٠خ م) عن إبراهيم بن بزبد اشؤ ،قال :كنت ،أقرأ
على أبي المراق في الندة ،فإذا قرألم ،ال جدة سجد ،Ji_ ،له ت يا
أبمت أن جد في الطريق؟ قال• إني سمبيت ،أبا در يقول! مألت،

رمود الله و .عن أول م جد وصع في الأرض؟ قال! الم جد
الحرام ،قلتح :ثم أي؟ قال :المجد الأقصى ،قالث :،كم كان
بينهما؟ قال! أربعون سنه ،ثم أينما أدركئلث ،الصلاة فصل؛ قاف
الفضل فيه (وفي رواية)؛ فهو مجد•
(الندة ،بضم الين وتشديد الدال واحده الثدي وهي المواصع التي حول المجد
ولي تإ منه ،وقيل هي ثناء الجد ولير لل ية حكم المجل إذا كانت حارحة

كنه وفي رواية الن ار؛ في النكة ،وهدا مهلا؛ق لموله أنجد في الهلريق).

( - ٦٧١خ م) عن عائشة ،قالت؛ لما يزد برسول الله ه ظفى
يْلمح حميمة له على وجهه ،فإذا اغتم كشفها عن وجهه ،فقال وهو

كدللثإ  Iلعنه الله على اليهود والنصارى ،اتخذوا قبور أنبيائهم م اجد،

يحدر ما صنعوا .قالت،؛ ولولا ذلك أبرر ئرْ  ،غير أنه حشي أن يتحد
م ج دأ.
رالخميمة .كساء أسود له علمان ،فإن لم يكن معلما فليي بخميعة ،قال النووي؛
لما احتاج الصحابة والتابعون إلى توسعة مسجد النك،

ودحالت فيه حجرة عائشة

والقبور الثالثة بتوا على القجر حيهلانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يغلهر فى الجل.

مملى إله المرام ؤيودى إلى المحذور ،ثم نوا جد\ووو من ركي القبر الشماليض

وحرمحوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر ،ولهذا محال في
الحديث ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه حتى أن يتخذ م جدأ).

( - ٦٧٢خ م) عن أبي ،هريرة ،وأبي سعيد ،أن رنوي الله و.

هاد :لا ظ  ١^^١ن إلا إلى ئادتة ناجي :المجد الحرام،
وم جدي هدا  ،والمجد الا محصى رولم لم ا عن أبي هريرة ،أن

رسول اف ؤه قان :إئما سافر إر ثلاثة مناجي :الكنية ،ومجدى،
ومنجد إيلياء.

(الرحال؛ جمع رحل ،وهو الكور وهو للبعير كالمرج للفرس ،والثحل أيفأ:
النزل وسيأتي في فوله؛ صنوا فى رحالكم ،والمراد هنا ت لا يقضي موصع في
الأرض بنية انمبادة إلا الم اجد الثالثة الذكورة ،وفيه إبْلال كل مزارايت ،الأرض
غير تاللث ،الماجد).

( - ٦٧٣خ م) عن أبي هريرة ،أن رسول اض و .قال :صلاة
في مجدي هذا أفضل روفى ،رواية ت حير) من ألف صالة فيما سواه
من المساجد ،إلا المنجد الحرام ،فإني ألجئ الأنبياء ،ؤإن مجدي
آخت اّ؟د (ولملم ،عن ابن عمر ،أن النك . ،محال :صلاة في
مجدي هدا أفضل من ألف ،صلاة فيما سواه إلا المجد الحرام.
(قال الهلحاوي وغيره! إن ذلائ ،مختص بالغراتض لقوله  .أفضل صلاة المرء في
بيته إلا المكتوبة),

( - ٦٧٤م) عن أبى سعيد ،قالا دخلئ ،على رسول الله و.

فى ييت> بعفن نايه ،فقالتج :يا رسول الله أير المجدين الذي أنر
على التقوى)؟ فأحد كما من حصباء ،ففرب ،به الأرص .ثم قال :هو
مجدكم هذ.ا ،لمبتد المدفتة.

( - ٦٧٠خ م) عن أبي هريرة ،أل المي ،ه
وبئري روصة من رياض الجنة ،وبئري علكا حوصمحا•

ما ؛ثن ،بنتي،

جخء؛يإي.
 - ٦٧٦رخ م) ص ا؛ن ص ،نال :لكن المث  mاش سجن

قبا؛ كل سبت راكبأ وماشيآ ،فيصلي فيه ركعتين ،ولكن ءبد\ذإنح ين عمر
يفعله.

(ماء ،قال النووي• المحح المشهور فيه المد واكذكير والمرق ،وقي لغة مقصور

وفي لغة مونثح وفي لغة مذؤ غير مصروف).
ه

.

ه

باب فرض ااه|لأة
( - ٦٧٧م) عن أنس ،أن رمول اممه  .فال ت أتيث ،يالنناق،

وهو داثه أبيض طويل ،فوق الحمار ودون البغل ،يضع حافزه عند
منتهى ئلزفه ،فركبته حتى أتيتإ بيثإ المةا.س ،فربهلته بالحلقة التي
يزيثل بها الأنبياء ،نم يحل ن ،المجد ،فصلست ،فيه ركعتين ،ثم
خرجت ،،فجاءني جريو بإناء من حمءر ؤإناء من لبن ،فاحترت ،اللبن،

فقال ،جبريل :احترت ،الفهلرة ،فال ،ت ثم عرج بنا إلى الماء ،فامتفتح
■مريل ،فميل؛ من أنت،؟ قالا حمربل ،قيل :ونن نغلث،؟ هال: ،

محمد ،قيل :وقد بينا إليه؟ قال : ،قد بعنا إليه ،ممتح لنا ،فإذا أنا
بادم ،محرحنج بي ودعا لي بخير ،ثم عرج بنا إلى الماء الثانية،

فاستفتح جبرل ،قفزن من أنت؟ قال،ت جبرل ،قل ت ومث معك؟
نال :،محمد ،قيل :وقد بعن ،إليه؟ قال :،قد بعث ،إليه ،ممخ لتا ،فإذا

أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ،محيحثك ،بن وكريا ،يرحبا يي ودعوا
لي بخير ،ثم عرج بنا إلى الماء الثالثة ،فاستفتح جريل ،فقيل• من
أنت،؟ قال :جبريل ،قيل :ومن معكر؟ قال :،محمد ،قيل :وقد ؛عن،

إليه؟ قال :قل -؛عن ،إليه ،مميح لما ،فإذا أنا بيومحمح ،إذا هو قد أعهلئ

تيغ|؛يإ؛ه
نطر الحس ،فرحب بي ،ودعا لي بخير ،ثم عرج بما إلى السماء
الرابعة ،فاستفتح جريل ،فقيل؛ من هذا؟ قال؛ جثربل ،قيل؛ ومن
معائ>؟ فالط ت محمد ،قيل• وقد بعث ،إليه؟ قال! قد بعث إليه ،ممتح
لنا ،فإذا أنا بادريس ،فر-صإ ودعا لى بخير ،قال اثء هق ت <ؤودةتت

مهايا ءل؛اه ،ثم عرج بما إلى ال ماء الخام ة ،فاستفتح جبريل ،قيل ت
من هدا؟ قال! جبريل ،قيل• ومس معلث،؟ قال ت محمد ،قيل• وقد

بعث ،إليه؟ قال! قد بعث إليه ،محمتخ لنا ،فإذا أنا بهارون ،فرص،
ودعا لي بخير ،ثم "عرج بنا إلى الماء السائمة ،فاستفتح جبريل،
قيل :من هدا؟ قال :جبريل ،قيل :ومن معك؟ قال :محمد ،قيل:

وقد يع؛ ،إليه؟ قال :قد بعث ،إليه ،ففتح لما ،فإذا أنا بموسى ؤقه؛ إ
فرص ،ودعا لي بخير ،ثم عيج بنا إلى ال ماء السابعة فاستفتح
جمربل ،فقيل :من هدا؟ قال :مريل ،قيل :ومن معك؟ قال:

محمد ،قيل :وقد ؛عث ،إليه؟ قال :قد ؛عث ،إليه ،قمتح لما ،فإذا أنا

بإبراهيم هجهؤ ،مسندأ ظهره إلى الثست ،المعمور ،فإذا هو يدحله كل
يوم س بحون ألقط مللث ،لا يعودون إليه ،ثم ذهب ،بي إلى سدرة

المنتهى ،فإذا أوراتحا لكذان الملة ،وإذا

كالقلأل' ،قال :فلما

عنبها من أمر ادنه — هل _ ما عشئ Jغيرتا ،فما أحد من حلق القه

تعالى .ب-تطيع أن بمنه من حسنها ،فأوحى اف إلئ م أوحى ،ففرض
علي حمين صالة في كل يوم وليلة ،فنزلث ،إلى موسى ،فقال :ما
فرض ر؛لثإ على أمتلثح؟ قلتن :،حم ين صلاة ،قال :ارجع إلى ربم،،

فاسأله الخفيف ،،فإن أمتلئ ،لا تطيق ذللث ،،فإني قد بلوينتؤ بني إسرائيل
و-صزيهم ،قال :فرجعث ،إلى ربي ،فقلتا :يا رب> ،خمف عن أمتي،
فحتل عنى حما ،فرجعت ،إلى موسى ،فقالت :،حثل عنى حما،

فقال :إن أمتلث ،لا يهليقون ذللثج ،فارجع إلى ربلث ،،قاساله الخفيف ،،

قال ت فلم أزل أرجع بين ربي تارك وتعالى ،وبين موسى قدس،
يا محمد ،إلهن حص صلوات كل يوم وليلة ،بكل صالة
حتى
عشر ،فذللث ،حم ون صاد ، ٠ومي هم بح نة فلم يعملها كتلث ،له

ح نة ،فان عملها كتلث ،له ع را ،ومن هم ب يئة ولم يعملها لم
تكتل ،شيئا ،فان عملها كتلث ،ميثة واحدة ،قال ت فنزلت ،فانتهيت إلى

موسى فأ حبرته ،فقال ت ارجع إلى ربك شام اله التخفيف ،،فقال
قد رجت إلى ربي حتى اّتح؛تنإ منه.
رسول الله
(محاني للحدث روايتان أحريان في كتاب ،الأنبياء عليهم ال لام ،الخلال ت جمع

ملة ،يضم الخافط وتشديد !<١١١م وهي الجرة الفخمة؛ فنع

 ،أو قريتين

وشيئا).

( - ٦٧٨خ م) عن عائشة ،قالت :فرض اض الملأة  -حين

فرصها  -ركعتين ركعتين ،في الحصر ،وال فر J^U ،؛ ،صلاة الفر،
ونيد في صلاة الحمر (وفي رواية) قالت :،محرصتح المائة ركعتين،

ثم هاجر رسول اممه ه فئرفت أربعا ،ويركتت ،صلاة ال فر على
الفريضة الأولى .قال الزهري :قلت ،لعروة :ما باد عائشة يتم؟ قال:
تأولتخ كمآ تأود ءثمان.
(قال النووي• احتلفإ العلماء في تاؤيلهما فالصحح الن.ي عليه المحققون أنهما رأيا

القصر حائزأ والإتمام جائزآ فاحد.ا ؛أحل -الجائزين وهو الإتمام).
 — ٦٧٩زيرإ عن جابر بن عيداف ،قال :سمح نت ،رسول اممه

يقول :بين الرجل وبين الشنك والكفر ترخ المائة.
 - ٦٨٠رش حم ى ت ن حب قط ك هق) رصحد_حا عن

بريده ،أن رسول الله ؤه قال :العهن .الذي تيننا وبينهم العادة ،فمن
تركها فقد كفر.

ج__جيؤإييإ؛ه
(قال في مرقاة المفاتيح ت قال القاصي; الضمير الخائب للمناشن شبه الموجب

لإبقا نهم وحقن دمائهم بانمهد الممتضي لإبقاء العاهد والكف عنه ،والمعنى أن
الممدة في إجراء أحكام الإسلام عاليهم تشبههم بالمسلمين في حضور صلاتهم
ولزوم جماعتهم ،وانقيادهم لأحكام الذلاهرة ،فإذا تركوا ذلك كانوا هم والكفار

سواء ،قال التورثتي ؤيويد هدا المعنى قوله ه ّ

امتوذن في قتل الخافقين؛

إني نهت عن فل المملين).

 ٦٨١ء زترا زصحيحا عن عبداض بن شقيق العملي ،قال :كان
شيئا من الأعمال تركه كفن غيز الصلاة،
أصحاب ،محمد ه لا

قال الترمذي :سمعت ،أبا مصعسذ المدني ،يقول :من قال :الإيمان
قول يتتاب ،فان تاب ،ؤإلأ صرنت ،عنقه.
( - ٦٨٢ش حم مي د ت حر طب ك مق) زحسزا عن

مننة بن معني الجهني ،قال :قال رسول اش

إذا بلغ الغلام

مع سين أمن بالمائة ،فإذا بلغ عشرأ صرب عليها (وفي رواية) •
مروا الصبي يالملأة إذا بالغ سبع ستين ،فإذا بلغ عشر سنين
فاضربوه عليها.

(صياتي في باب ما جاء ش الأولاد حديث ،عمرو بن شعبيح؛ مروا أولادكم بالصلاة

وهم أبناء سع ،وامربوهم عليها وهم أبناء عثر ،وفزيوا بينهم في الفاجع ،نال
الطبي؛ وفي قوله؛ واضربوهم عليها وهم أبناء عثر ،دليل على إءالآ٠ل الخقوبة إذا
تركها متعمدأ يعد البلؤغ).
ه.

ل

.

ب اب مواقيت اثصلأة

( . ٦٨٣خ م) عن ابن مسعود ،قال :اللم ،رسول اض

أي العمل أفضل روقي رواية؛ أحب إلى الأة ،روقي أحرى؛ أقرب إلك،

جع1وخكذيه
الجنة)؟ قال ت الصلاة على وقتها (وفي رواية ت لوقتها) قلغ؛ ثم أي؟

قال! يث الوالدين ،فث! ثم أي؟ قال! الجهاد في سل اف ،هاوت
حدثني بهي ،ولو استزدته لزادني (ولملم) قال! فما تركش أمتزيده
إلا إرعاء عاليه.

(محاني الحديث في كتاب الأياب باب بر الوالر"ين• نوله• فا تركت أمتزيد ،،كذا
هو في الأصول تركت أستزيد ،من غير لفظ أل ينهما وهو صحيح وص مرادة ونوله
إرعاء عليه ،معناه إبقاء عليه ورفقا به).

 - ٦٨٤زمإ عن المغيرة بن شعجة ،أنه غزا مع رمحول اف ه
ئثوك ،قال! فتبرز رسول اض ه قبل الغائهل ،فحملث ،معه إداوة مل
أحدات sاهريق على يديه من
صادة الفجر ،فلما دح رسول الله
الإداوة ،فتوصا على حقيه ،فاقثلت ،معه حتى نجد الناس قد فدموا

عبدالرجمّن بن عوقا فصلى لهم ،فأدرك رسول الله  .إحدى
الركعتين ،نملى مع الناس الركعة الأخيرة ،فلما سلم عثدالرحنن قام

رسول الله ه يتم صلاثه ،فاقنع ذللئ ،الملمين ،فأكثروا التسبيح،
فلما قضى المي ه صلاته أقبل عليهم ،ثم قال :أحمدتم  -أو
قال _؛ قد أصبتم ،يغتهلهم أن صلوا الصلاة لوقتها.
رنوله؛ حتى نجد الناص ،بالرفع لعدم معنى الاستقبال فزمن الإنمال هو زمن
^٠^١؛■ ،لهو كقولهم مرض فلأن حتى لا يرجونه لأن زمن عدم الرجاء هو زمن

المرض .يعبمهم ،نال في النهاية! رتنا.يد الباء ،ومعنا ،يحن لهم ما فJالوا،
ؤيمدحهم ■مليه ،نال ؤإل روى بالتخفيمج فعناه أنه غنطهم لتقدمهم وسمهم إلى
الصلاة ،وفيه قفل الملأة في أول وقتها فان المحابة ه صلوا أول الوقت ،ولم
بنتظروا رمحول الله  .1نم هو حجي لهم ذللئح وأش عليهم به) •

 — ٦٨٠ردنا عن عبداممه بن عمرو ،أن رسول افه  .قال :وقت،
الظهر إذا زالت ،الشمس وكان خلل الرحل كطوله ،ما لم يحضر الحصر،

ووقت ،العصر؛ ما لم ئممث الثمس ،ووقت ،المغرين :،ما لم يغبا الشفق،

وونت صلا ٠العشاء إلى نمق  ١لليل ا لأونط ،وومحت صلاة الصح  Iمن
ثللؤع الفجر ما لم ئئللع الشمس ،فإذا طانمت الشمس ذأمساث ،عن الصلاة،
شيطان (وفي رواية) :أن ني اف .محال :،إذا صلتثم
فإنها تطلع بين

الفجر فإنه وقت إلى أن يئللع

الثمس الأود ثم إذا صليتم الظهر فإنه

وفت ،إلى أن يحضز العصن ،فإذا صلتم العصز فإنه وقت إلى أن ثصفث
المر ،فإذا صليتم المغرب ،فإنه ونت ،إلى أن ي قهل ال فق^ ،دا صلتم
العشاء  ،فإنه وقت ،إلى نصف الليل روقي أحرى) ■ أن الهم . ،قال ،ت وقث
الظهر ت ما لم تحضر العصن ،ووقت العصر ت ما لم ئممفث الثمى ،ووقت
المغرب !،ما لم ي نهل يور الشفق ،ووفتر العشاء ! إلى نمق ،الليل،
ووقتا صلاة الفجر ما لم تهللع الشمس.
(ئور الشفق ،بالثاء المثلثة ت ثورانه وانتشاره).

 ~ ٦٨٦رم) عن أي موسى ،أن رمود اممه

أتا 0م ائل ي أله

عن مواقيت ،الصلاة؟ فلم نرد عليه شيئا .قال؛ وأمر بادلأ ،فأقام
الفجن حين انشى الفجر ،والناس لا يكاد يحرفج يحفهم بعضا ،تم

أمره فأقام بالفلهر حين زالت ،الثمي ،والنانل يقول  Iقد انتصف،
النهار ،وهو كان أعلم منهم ،تم أمر 0فأقام بالعصر والشمس مرثفعة،
نم أمره فأقام ؛المغرين ،حين وقعنؤ الثمى ،نم أمره فأقام العشاء
حين غابج الشفق ،ثم أحر الفجر من العد حتى انصلف ،منها والقائل
يقول! قد طلعن ،الثمي ،أو كاديتؤ ،نم أحر الظهر حتى كان قريبا
من وقتا العصر بالأمس ،ثم أخز العصر حتى انصرف ،منها ،والقائل
يقول •' قد ا حمرت ،الشمس ،ثم أحر ١لمغرب حتى كان عند منوط
الشفق روقي رواية؛ فصلى المغرب نل أن يغب الشقي فى> اليوم

الثاني) ثم أخر العشاء حنى كان نلمث ،اللل الأول ثم أصجخ فدغا
السائل ،سال! الوقت ،بين هدين روله عن بريدة) بنحوه.

 - ٦٨٧رشف ش حم د ت خر طب قط هق) زحيمزا عن ابن

عباس ،أن المي ه قال :اثني حبرل صلوات الله عليه محي البيت
مرتض ،نملى الظهر في الأولى منها حس لكن  ^١مثل الشراك،
ثم صلى العصر حين لكن كل شيء مثل فلله ،ثم صلى الغرب حين

وجثت ،الشمس وأفعلر الصائم ،ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ،يم
صلى الفجر حين نرى الفجر وزأ الهلعام على الصائم ،وصلى الرة
الثانتة الفلهر حين لكن خلل كل شيء مثله ،لونت ،العصر بالأمس ،ثم
صلى العصز حين لكن قلل كل شيء مثليه ،ثم صلى المغرب لوقته

الأول ،ثم صلى العشاء الأحرة حين ذه ب ،ثلث ٠^ ١١ ،؛ ،ثم صلى
الصبح حين أنقنت الأرض ،ثم التفت ،إلي جبريل ،فقال :يا محمد،
هذا وقت ،الأنبياء من قبللثج ،والوقت ،فيما بين هدين الوقتين.
(الميء؛ الظل .الئراك سر النعل الذي يمسك بها على فلهر القدم .وجب ن،
اوسمأى .سقطت).

 - ٦٨٨رخ م) عن أبي المنهال ،نال؛ دخلت أنا وأبى على
يصلي
أبي برزة الأسلمي ،فقال له أبي ■،كيف ،كان رسول اممه
المكتوبة؟ فقال :كان يملي الهجير التي تدعونها الأولى ،حين

ندحص الشمس ؤبملي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله فى أنمى
المدينة والشمس حية ،ونسبن ،ما قال فى انممغرب ،ولا سلى بتأحير
العشاء إلى ثلث ،الليل ،ثم قال :إلى شهلر الليل ،ولكن يكره الموم

قبلها ،والحديث ،بعدها ،ولكن نشل من صلاة الغداة حين يعرف
الرحل جلي ه (وفي رواية :فينصرف  ،الرجل فينغلر إلى وجه جليسه

الذي يعرف فتعرفه) ويقرأ بال تين إلى المنة (ولملم) :ولكن يقرأ في
صالة الفجر من المنة إلى ال تين ،ولكن ينصرف حين يعرف ،يعصنا
وجه بعض•

(تدحض ،أي :تزول عن ومط السماء إلى جهة المغرب ،والهجير والأولى والفلهِ

واحد .محوله يعرف جليسه ؤيعرف بعضنا وجه بعض معناس،ا واحد وهو أنه تلمم في
أول ما يمكن أن يحرف الرجل وجه من يعرفه مع أنه يقرأ بالستين إلى المنة قراءة
مرتلة ،وليس محي هدا مخالفة لقول عائشة الأتي في النسا ء ت ما يعرمحن من الغلمن
لأن هدا في معرفة الجليس وذاك في معرفة البعيد).

 - ٦٨٩رخ م) عن محمد بن عمرو بن الحز بن علي بن أش
ءلال_ ،نال؛ كان الحجاج يوحر الصلوات ،فمالنا جابر بن عبداممه

روقي رواية) قال! قدم الحجاج المدينة ،فالنا جابر بن عبداطه؟ -
فقال :كان رسول اف ه يصلى الفلهر بالهاجرة ،والعصر والثص

نقية (ونى رواية ث حثه) والمغرب إذا وجنئ ،،والعشاء ت أحيانا يؤخرها

وأحيانا يعجل ،إذا رآهم اجتمعوا عجل ؤإذا رآهم أبهلووا أخر،

والمخ كانوا  -أو كان الني ه مليها بعلس.
(الهاحرة :عى ثاوة الحر نمت النهار عقب الزوال• والثمن نقبة ،أو حية ،أي■

سقاء لم يتغير لونها ولم يضعف حرها .إذا وجبثح ،أي :مقطت غاتبة .الغنس:
هو ظالمة آحر الليل إذا احتلهلت بضوء الصباح بعد ْللوع الضجر وهو أول ونت
صلاة الفجر).

 . ٦٩٠رخ م) عن عائشة ،قالت :كن نم اة المزمنان نشهدف

مع رسول الله ه صلاة الفجر متلئعات بمروطهى ثم ينعلس إلى
يؤتهن حنن يقضين الصلاة ،لا يعرفهن أحد من العلى  -أو لا يعرف

بعئهل بحضا  -روقي رواية) ت ثم ينقلن إلى بيوتهن ،وما بعرس من
تغلس رسول اممه .بالصلاة.

(صماني الحديث ش باب الحجاب والغيرة وغض المر ،متشات بمروطهن :ظئفات
بأتمسنتهى ساترات وجوههن وأبدانهن ،نال الووي :فيه استحباب التبكير ؛المح وهو
مدهم ،مالك والشافعي وأحمال والجمهور ،وقال أبو حنيفة :الإسفار أقفل وفيه جواز

حضور النساء الجماعة في المجد إذا لم يخش فتنة عليهن أو بهن).

 - ٦٩١رخ م) عن أبى هريرة ،أن الضئ ه قال :إذا اشتد

الحر فأبردوا بالصلاة ،فإن شدة الحر من قيح جهنم (وللبخاري) عن
أبي سمد؛ أبردوا بالغلهر ،فان شدة الم من قيح جهم.
( - ٦٩٢خ م) عن أبي ذر جندب بن جناية الغفاري ،قال :كنا
مع النبي و .في سفر ،فأراد المرين أن برئن للظهر ،فقال له

رسول اممه ه؛ أبرئ ،ثم أراد أن بوئن ،فمال له؛ أبرد ،حنى رأينا
قيء التلول ،فقال الّهم. ،؛ إن شدة الحر محن يح جهنم ،فإذا ائتي
الحر فأبردوا بالصلاة روفكب رواية) ؛ أدو <دؤئ 0المي ه الظهر فقال ت
أنرذ ،أئرئ ،أو قال :انثفلن ،انثظن . . .وذمْ.
أنال النووي ت معنى نوله رأينا نيء التلول أته أخر تاحيرأ كثيرأ حتى صار للتلول ثيء
والتلول منبطحت غير منممب ولا يصير لها شء ني العادة إلا بعد زوال الثمس بكير).

( - ٦٩٣م) عن خاب بن الأرلم ،،قال :شكون ا إلى

رسول اش و .الصلاة في الئمضاء ،فلم يشكنا روقي رواية) قال :أتنا
رسول اف .فشكرنا إليه حز الزمضاء ،فلم يشكنا .قال زهير لأبي

إسحاق :أش الظهر؟ قال :نعم ،قك :أفي تعجيلها؟ قال :نعم.
(الرمضاء :شدة الحر على وجه الأرض .لم يشكا ،أي :لم يزل شكوانا ،نال
النووي :اختلف العلماء في الجمع بين هذا الحل.يث ،وحال.ث :إذا اشتد الحر

فابردوا بالصلاة ،فقال بعضهم الإبراد رخصة والممد يم أنضر وقال حمامة :حديث
"تحاب منسوخ -ونال آخرون :هو محمول على أنهم طلبوا تأخيرأ زائدأ والصحيح
اسحباب الإيراد وبه قال جمهور العلماء لكثرة الأحاديث الصبحة فيه).

( - ٦٩٤خ م) عن رافع بن حديج ،قال :كنا نصلي العصر مع

الئبي و .نم سحر الجروو ،فتمم عشر قسم ،ثم يئلبح فنأكز لحما
نضيجا قبل مغيب الشمس.

١الجردر؛ البعير الذي يجزر ،أي؛ ينحر ،ذكرأ كان أو أنئى ،من الجزر وهو
اشني ،ومنه سمي الجزار).

( - ٦٩٠خ م) عن أنس ،قال :كان رسول اش  Mيصلي

العصز والشس مرئفعة حثة فيذهب الذاهب إلى النوالي ،فيأتيهم
والثمن مرتفعة ،وبعض الموالى من المدينة على أربعة أميال ونحوم
(وفى رواية)! يذم ،الذاهن ،منا إلى محياء (وفى أحرى) فال( كنا
نصلي ،العصر ،ثم يخرج الإنسان إلى بني عنرو بن عوف ،فيجدهم

يعلوذ الحصر (ولم لم) فال! صلى لنا رسول اش ه العصر ،فلما

يا رسول اش ،إنا نريد أن
انصرف أتاه رحل من بتي سلمة،
ننحز حزورأ لنا ؤإنا حث ،أن ثحضزها؟ قال ت نعم ،فانهللؤ ،وانهللقنا
معه ،فوجدنا الجزور لم سحر ،محنحزلما ،ثم يهلعثا ،ئم حلمح منها،

ثم أكلنا فبل أن تغيس ،الثمن.
رأحرجه مسلم في باب استحباب التبكير بصلاة العصر ،وكان ينو عمرو بن عوف بقباء،
وقال النووي ت قال العلماء منازل يني عمرو بن عوف على ميلين من المدينة وهذا يدل
على المبالغة في تعجل صلاة رسول افه  .وكانت صالة بني عمرو في وسهل الوقت

ولولا هدا لم ذكن فيه حجة ولعل تأحير بني عمرو لكونهم أهل أعمال وفي هذه
الأحاديث دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أن وفت العصر يدحل
إذا صار ظل كل شيء مثله ■ وقال أبو حنيفة •' لا يدحل حش يصير ظل الشيء مثلته وهذه
الأحاديث حجة عليه ْع حديث ابن عباس وحديث جابر في بيان المواقيت) ■

( - ٦٩٦خ م) عن محمد بن ثهاب ،الزهري ،أن عمر
عبدالعزيز أحر الصلاة يوما ،فدخل ،عليه عروة بن الزبير فاحبره
المغيرة بن ،سعبة أحر الصلاة يوما وهو فشر الكوفة ،فيحل ،عليه
م عود الأنصاري ،فقال; ما ه_ذ.ا يا مغيرة؟ أليس فل .ءلم_ث،

بن
أن
أبو
أن

نزل فصلى ،،فملك ،رسول افه  .ئم صلمر ،فصلى،
حبرين،
رمولت) اطه ه ثم صلك ،،فملك ،رموث> افه ه ثم محلك ،،فصلك،
رسولث) افه .ثم صلى ،،فصلؤ ،رسولث) افه .نم قال; بهذا امرت •
فقال عمر بن ،عبدالعزيز لمروة ايهلر ما تحديث ،يا عروة ،أو إل
حبريز هه؛ هو أقام لرسول اطه

ومت ،الصالة؟ فقال عروة ت

كذلك كان بشير بن أبي م عود يحدث عن أبيه ،قال الزهري• وقال

عزوة  Iولقد حدسي عائشه زوج النبي .

أن رسول اف  .كان

يصلي العصز والشس في حجرتها قل أن تفلهر (وقي لفظ ث والشمس
طالعه في حجرتي ،لم نفئ  ٤^١بعد) (وفي لففل آحر :والنص في
حجرتها ،لم نظهر المئء ض حجرتها) روقي رواية)؛ أن عمر بن
عبدالعزيز أحر العمر شيثا ،فقال له عروة ت أما إن حبرل

قد

نزل ،فعلى إمام رسول اض .فقال له عمرت اعلم ما تقول يا
عروة ،فال؛ سمعت بشير بن أبى م حول يقول؛ سمعت أبا م عود
يقول؛ سمعت ،رسول الله  .يقول؛ نزل حرل قامتي ،فصليت معه،
ثم صليحط معه ،نم صليت ،معه ،نم صليت ،معه ،ثم صليتا معه،
يحسسث ،بأصابعه حس صلوات.
(فال المؤوي فد يقال ليس في هذا الحديث بيان أوقات الصلوات ؤيجاب منه بأنه
كان معلوا عند المخاطب فابهمه في هذه الرواية وبينه في رواية جابر وابن عباس
عند أصحاب المن)Jii ،؛ أما تأحيرهما يعني الخيرة وعمر هملكونهمأ لم يبلغهما
الحديث أو أنهما كانا يريان جواز التأخير ما لم يخرج الوقت كما هو مذهبنا
ومذهب الجمهور ؤيحمل أنهما أخرا العصر عن الوقت الثاني وهو مصير حلل كل

شيء مثليه لأن الحديث لم يبلغهما واف أعلم).

( - ٦٩٧خ م) عض علي ،أف السي .نال بوم الأحزاب؛
ماد الله موره.لم و؛يودهلم ثارآ ،كما ثعلونا عن الصلاة الوسطى صلاة
العصر ،حتى غابت ،الشمس ،ثم صلاها بين المغري ،والعشاء.
 " ٦٩٨رم^ عن ابن م

عود ،قال .حب ر الم

ركون

رسول الله و .عن صلاة العصر حتى احمزمحت ،الشص أو اصغرت،
؛ سغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العمر؛
فقال رمود اف

ملأ الله أحواههلم ومورهم نارأ ،أو حنا اض أجوافهم وقبورهم نارأ■

.ج^جيؤ|1فن؛ه

تقجح

 - ٦٩٩رم) عن أبي يونس ،مولى عائشة،3^ ،؛ أمرئيي عاث
أن أكتب لها مضحنآ ،ومحاك! إذا تنفث هذه الأية فاذيى! ءؤحتفف1وأ

عق ألمتثلوت ؤإلصتلؤء

1لئ\ بأنئه-ا آددئها ،فأنك علي ت

ءؤ-ضفظوأ عز آلمًأورلت ؤآلصكالزؤ أئوسطى وصلاة ال عمر يمحبموأ أَ
ئننتسه قالت عائثة ت ممعتها من رسول اش
(يال النووي ت قول وصلاة العهر هكذا هو في الروايات وصلاة العمر بالواو

واستدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى ليت العصر؛ لأن العطف بقتفي
المغايرة لكن مدهينا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها ولا يكون لها حكم الخبر عن
رسول اف  .لأن ائلها لم ينقلها إلا عر أنها قرآن والقرآن لا يثبت إلا بالخواتر

يالإجماع ؤإذا لم يثبت قرآنا لا يثبت حبرآ).

( - ٧٠ ٠خ م) عن ابن عنر ،أن المي  .لما رجع من

الأحزاب قال! لا يحلنى أحد العمر إلا في بني قريفلة ،فأدرك
بعضهم العصر في الهلريق ،فقال بعضهم؛ لا نملي حتى نأتيها ،وقال

بعضهم! بل نصلي ،لم يرد ذلك منا ،فذكر للّكا و .فلم يعف أحدأ
منهم (ولم لم)! هتحوفت ،ئاس هوت الوقت ،قتنئوا دون بني قريفلة،
وقال آحرون! لا نضلمي إلا حيث أمرن ا رسول اض  .ؤإن فاتنا
الوقت ،قال! فما عنفت واحدا من الفريقين.

( - ٧٠١خ م) عن سالمة بن الأكؤع ،أن رسول اممه  .كان
ملى المغرب إذا غربت التمس وئوارث بالحجاب.

( - ٧٠٢خ م) عن رافع بن حديج ،قال! كنا ملي المغرب

ٌع الثني  .ثنضرث أحدنا ؤإنه ثيصن موائ ثله •
(ئال النووي ت محي هذين الحديثين أن المغرب تعجل عقب غروب الشمس وهدا
المتكررة التي واءلسا عليها إلا
مجمع عليه وفيهما إحبار عن عادة رسول اض
لعير فالاعتماد عليها وأما الأحاديث السائقة فى تأحير المغرب إلى قريب سقوحل
الشفق فكانت ليان جواز التأحير},

 - ٧٠٣رحم د خز طب ك هق) رحمس) عن أبي أيوب

الأنصاري ،أن رسول الله ،[ ١٠٥ .؛ لا تراد أئتي بخير  -أو ؛ I،JL
على الفطرة — ما لم يوحروا المغرب إلى أن تئئك النجوم•
(تشتبك التجومت تتصل رتغلهر صغارها بين كبارها ،حش لا يخفى منها شيء)■

 - ٧٠٤رخ) عن عبداض بن ئثمل النزئ ،أن المئ  Mقال :ال

ئئلبنكم الأعراب على امم صالتكم المغرنم ، ،قال! وتقول الأعراب!
هي العناء.

 - ٧٠٥رخ م) عن أبي موس ،قال :كنت أنا وأصحابي الذين

قدموا معي في الثمينة نزولأ في بقيع بهلحاف ،ورسول افه
بالمدينة ،فكان نتناوب رسول اطه .عند صلاة العناء كل ليلة مر

منهم ،فوافقنا رسول اطه  .أنا وأصحابي وله بعض الشغل في أمره،

حتى أعتم بالصلاة ،حتى ابهاو الليل ،ثم حن؟  .فصلى بهم ،فلما
قضى صالته قال لن حفره ٠على رسلكم ،أعلمكم وأسروا أل من
نعمة افه عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هدم الساعة
أو قال :ما صلى هده الساعة أحد ضوكم  -لا ندري أي الكلمتين
قال ،قال أبو موس :فرجعنا فرحتن بما سمعنا من رسول اطه ه.
(أم بالصلاة :أد-محلمها في الشة وهي خللمة الليل .ابجاز الليل أي انممف ،وثهرة
كل ني ء ونعله .على رسلكم :أمر بالرفق والتأني ،أي :انوا).

 - ٧٠٦رخ م) عن عائشة ،قالت :،أعم رسول اطه  .بالعشاء
ليلة ،حتى ناداه عمر :الصلاه ،نام الت اء والصبيان ،فخؤج ،فقال:

ما ننتفلرها من أهل الأرصس أحد غيركم ،وكانوا يصلون فيما بين أن

نس ،الشفق إلى ثلث ،اللل الأول ،وذللث ،قبل أن نفثؤ الإسلام
(ولم لم) قالت :،أعتم رسول اطه

ذايت ،ليلة ،حتى ذم ،عامة

جعقء؛يإيه

ينجح

الليل ،وحتى نام أهل المجد ،ثم حرج فصلى I (Jl_ ،إنه لوئثها

لولا أن أثى على أمتي•
( - ٧٠٧خ م) عن ابن تماس ،قال :أعتم المئ ه بالعناء،
فخرج عمر ،فقال الصلاة يا رسول اممه ،رهد الماء والصبيال ،فخرج
ورأسه يمثلر ،يقول :لولا أن أس على أمتي ،لأمرتهم بالمائة هده

الماعئ (وفي رواية) :فخرج ،وهو يمنح الماء عن شئه ،يقول؛ انه

للوقت ،لولا أن أسق على أممح( ،وللم) عن ابن جريح ،قال؛ قلت
لعطاء :أي حين أحث؛ إلملث ،أن أصلئ العشاء ،المي يقول لها الماص
العتمة ،إماما وحلموأ؟ قالا محممت ،ابن عباس ،يقول :أعتم
نبي اش ه ذات ليلة العشاء ،قال; حتى رقد ناص وامحتيقفلوا،
ورقدوا واستيقفلوا ،فقام عمر بن الخهلاب ،فقال :الصالة ،فخرج

كأني أنظر إليه الأن ،يقثلر رأسه ماء ،واضعا يده على
نبي اش
شق رأمه ،قال :لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم أن يملؤها كذلك،
قك نمناء :كم ذكر لك أخرها  ،^^١ه لكل؟ قال :لا أدرى ،قال
عطاء :أحث ،إلي أن أصليها إماما وجلوأ مؤ حرة ،كما صلاها
النبي .ليلتئذ ،فان ثق عليك ذللث ،حلوأ أو على الناس في

الجماعة ،وأنت إمامهم ،فملها ومهلآ ،لا معجلة ،ولا مؤجرة.
 - ٧٠٨رخ م) عن نافع ،عن ابن عنر ،أن رسول اغ .شغل
عنها ليلة
استيقظنا،
ليس أحد
لا يبالي:

ِ يحنى محالة العتمة س وأحنها حتى رقدنا في المجد ،نم
ثم رقرنا ،ثم امحتيقفلما ،ثم جرج علينا الني  .ثم قال:
س أهل الأرض الليله ينتظر المائة غينكم ،وكان ابى عمر
قدمها أو أحرها ،إذا كان لا يخشى أن نغلبه النوم عن

وقتها ،وقلما كان يرقد قبلها (هذه رواية البخاري) (ولم لم) قال:

عبمي ه

حزت،

مكثنا ذات ليلة ننثظر رسول اش ه لصلاة العشاء الآحرة ،فخرج إلينا
حين ذهِ ،ثلث ،الليل ،أو يعده ،فاد ندري أشيء سغله في أهله ،أو
غير ذلك؟ فقال حنن حرج• إنكم لتنتفنرون صالآْ ما يسفلرها أهل دين

غيركم ،ولولا أن يثمل على أمتي لضثنث ،بهم هده الساعه ،ثم أمر
الموئل فأقام الصلاة ،وصلى.

 - ٧٠٩رم) عن ابن م ،أن رسول الله  Mقاد :لا تبجنحم
الأعرابط على اسم صلادكم العشاء ،فإنها في كتانم ،الله العشاء ،وهم
بجلأب الإبل•
بجون بالإبل رومح،
ركانت الأ'ماب نمتها العثنة ،وأعتم بحلاب الإبل• إذا لم يحلبها حتى يدحل في
عتمة الليل ،وهي خللمته ،قال ،ابن حجر :اختلف السالف في أطلاق العشاء على
المغرب وإءللأف ،العتمة على العشاء فمنهم من مهه كابن عمر راوي الحديث ،ومهم

من أطلق ،جوا ،ْ3نقله ابن أبي سة عن أبي بكر الصديق وغيره ومنهم من جعله
حلاف ،الأولى ،،وهو اراجح ،ولم يبا عن المي .إطلاق ،اسم العشاء على
المغرب وست عنه اطادق اسم العتمة على العشاء).

 - ٧١ ٠رخ م) عن أنس ،قال :أحر المق .ليله صلاة العشاء

إلى ثملر الليل ،ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى ،وقال :صلى
الماس ورقلءوا ،ولم تزالوا في صلاة مند اذتفلرتمويرا .قال :فكأني
أنغلر إلى وبنص خاتمه (ولملم) :كاني أنفلر إلى وييص خاتمه من
قفة ،ورفع إصنعه الثرى بالخنصر.
(الوبيص•■ الريف•،،

 - ٧١١رم) عن جابر بن نمرة ،قال :كان رسول اش ه

يصلي الصلوات نحوأ من صلاتكم ،كان يوحر العتمة بعد صلاتكم
سيئا ،وكان يخئف الصلاة (وفي رواية :،كان رم وق اممه يوحر
العشاء الاحرْ.

 - ٧١٢رش حم د طب هق) رحسن) عن معاذ بن جبل ،يال:

رقننا رسول الئه  .في صلاة العناء ،فاحتس حتى ظننا أن لن
يخرج ،والقائل منا يقول؛ مد محلى ولن يخرج ،مخرج رسول اغ و.

فقلنا ! يا رسول اش ،ظننا أنلث ،لن تخرج ،والقائل منا يقول! فد
مجلي ولن يخرج ،فقال .؛ أعتموا بهذه الصلاة؛ فقد فضلتم بها
على سائر الأمم ،ولم تصلها أمة فلكم.

 - ٧١٣رم) عن ابكب ذر ،قال؛ نال لي رسول اف ه؛ كيف
أنث ،إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة ،أو قال! يوحروف الصلاة

عن وقتها؟ قلت :،ما تامرني؟ قال :صل الصلاة لوقتها ،فإن أدركتها

معهم فمزإ ،فإنها للن ،نافلة ،ولا تقل :إني قد صلست ،فاد أمجلي
(وفي رواية) :فإن أقيمت ،الصلاة وأنت ،في الم جد فصل (وفي

أخرى) :إن خليلي أوصاني أن أسمع وأؤليع ؤإن كاف عبدأ مجئع
الأماف ،زأن أضلي الفلاة لزثمها.
 - ٧١٤رخ م) عن أبي أنانة أسعد بن سهل بن خيف قاد:
صليثا مع عمر بن عبدالنزيز العلهر ،م خرجنا حتى لحلنا على

أنس بن ماللث ،،فوجدناه يصلمي العمر ،ئقل تؤ :يا عم ،ما هذه
الصلاة التي صليتؤ؟ قاد :العمر ،وهده صلاة رسول اض .التي
كنا نصلى معه.

 - ٧١٠رم) عن العلاء بن عدالرحنن ،انه يحل على أنس بن
ماللثإ مي داره بالمرة حين انم رفح من الغلهر ،وداره بجتج

المجد ،قال :فلما لحلنا عليه ،قال أصليتم العصر؟ فقلمتح له :إنما
انصرفنا الساعة من الفلهر ،قال :فصلوا الحصر ،فقمنا فصلينا ،فلما
انصرفنا قال :سمعت ،رسول اف

يقول JJLi :؛ ،صلاة المنافق،

يجلى يرقب الثمى ،حتى إذا كانم ،بين قرني الشيطان ،قام فنقرها
أربمأ ،لا يذكر اف فيها إلا قليلا.
(قال الووى هدان الحا_اثان صريحان في النكير بصلاة العصر في أول ،ونتها وأن
وقتها يدخل ؛مصير قلل الشيء مثله وكان الاحردن يوحرون الغلهر 1لم ،ذلك الوقت
ؤإنما أحرها عمر ين عثدالُرير على عادة الأمراء ئبله تبل أن تبلغه السنة فلما بلغته

صار إلى التقديم ؤيحتمل أنه أحرها لعذر ،وكان هذا حنن ولي المدينة نيابة لا في
توفي قبل حلافة عمر بنحو تسع متين).
حلاقته لأن أنا

( - ٧ ١ ٦خ) عن الزهري ،قال ت يحلن ،على أنس بدمشق وهو

بإكي ،قفلت :،ما نيلذ؟ قال :لا أعرف ثيئا منا أدركت ،،إلا هذْ
الصلاة ،وهذه الصلاة فد صيعت(،وفى رواية عن عنلأن عن أنس) قال:

ما أغرف نيئا مما كان على عهد رنول اف ه قيل :المائة؟ قال:
أليس صنعتم ما صنعتم فيها (وش رواية)؛ أليس صيعتم ما صنعتم مها؟
(قال ابن حجر؛ قال المهل— Vوتبعه جماعه! المراد بتفييعها تأخيرها عن وقتها

المستحب لا أنهم أخرجوها عن الوقت ،كذا نال وهو مخالف للراني فقد صح أن
الحجاج وأُثرْ الرليذ وعترهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها).
ه

.

ؤأ1

باب الأذان والإفاْه
 ٧١٧ء رخ مإ عن ابن عنز ،قال :كان الملمون حين قدموا
المدينة يجتمعون ،متحثنول للصلاة ،وليس ينادي بها أحد ،فتكلموا
يوما في ذللثح ،فقال بعضهم :ايخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى،

وقال بعضهم :مزنا مثل  ijjiاليهود ،فقال عمر؛ أو لا ثبعثون رحلا

ينادي بالصلاة؟ فقال رسول اينه ه :يا بلال ،ئأ فناي بالمائة.
(يتحثنون للصلاة :يْللبون حينها ووقتها).

جيء|يييه
( - ٧ ١ ٨حم مي ى د ت خز حب قط هق) رحيسزا عن

عبداف بن زيد بن عبد ربه الأنصاري ،قال •' لما أمر رسول الله
بالناقوس لتقرب به للناس لجمع المائة طاف لي وأنا نائم ،رحل
يحمل نافونا قفلت ،يا عبد الله أتبتع الناقوس فمال وما تصنع به؟
فملت ،ندعو به إلى الصلاة ،قال! أفاد أدلف ،على ما هو حير من
ذلفط؟ ت بر ،قال •نقود :انة أكن ^١ ،أكن ،الئ أكبن ،اطئ
أكن ،أشهد أن ^ ،^١ ٠^١ ^١ ٠أشهد أن ^ ٠إلأ  ٠^١اللة ،أشهد أف

محمدا رم ود الله ،أشهد أل محمدا رسول الله ،حئ على الصلاة،
حي على الصلاة ،حئ على الفلاح ،حئ على الفائح ،الله

ي ^١ ،أكإ .^١ ٠^١ ^١ ٠^ ،قال :د' م اّتاخن عني غين بعيد ثم
قال :وتقود إذا قمن ،إلى الصلاة :اللة أكن ^١ ،أكن ،أشهد أن ال
إله إلا الله ،أشهد أف محمدا رمحود الله ،حئ على الصالة ،حئ

على الفلاح ،قد قامت ،الصلاة ،قد قامت ،الصلاة ،الله أكن ،الله

أكن ،لأ ة إلأ  ٠^١فث أمبحثخ أنيئ ،رسول  . ^١فآحرتن ؛U
رأيلم ،فقال :إمها لرؤيا حق إن شاء الله ،فقم مع بلال فألق عليو ما

رأين ،فليودل به؛ فاثه أئدى صوثا منف ،،فقمتْ ،ع بلال فجعث القيه
عليه يولف به .قال :فمع ذلف ،عمر بد الخهلامحت ،وهو في بيته ،فخرج
يجر رداءه ؤيقول :والذي يعثلأ> بالمص يا رسول الله ،لقد رأيت ،مثل
ما رأى ،فقال رسول الله ه :فلله الحمد.

 - ٧١٩رم) عن أبي محدورة ،أن ن بي اممه س علمه هذا
الأذان :اممه أكبر اممه أكبر ،أشهد أن لا إله إلا اغ ،أشهد أن لا إله

إلا الله ،أشهد أن محمدأ رسول الله ،أشهد أن محملأ رسول الله ،ثم
يعود فيقول :أشهد أن لا إله إلا اممه ،أشهد أن لا إله إلا اممه ،أشهد

أن محمدأ رسول الله ،أشهد أن محمدأ رسول الله ،حى على الصلاة
مرض ،حي على الفلاح مإب زاد إسحاق :اف أكبر اض أكبر لا إله
إلا افه.

(نال النووي هكذا وقع هذا الحديث في صحيح م لم في أكنر الأصول في

أوله اض أكجر مرض شل ووقع ني غير ملم التكبير أريع مرات .قال القاصي
عياض وومحع في بعض طرق الفارسي في صحح جم لم أرع مرات وكيلك اختلف
في حديث عبداض بن نيد في التثنية والتربع والمشهور فيه التربع ،وبالتربع قال

الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء وبالتثنية قال مجالك ،وفي هذا الحديث
حجة للجمهور بالترحع في الأذان وهو العود إلى الشهادتين مرتين برنع الصوت
بعل تولهما مرتين بخفض الموت .وفال أبو حنيفة والكوفيون ت لا يثمع الترجيع
عملا بحديث ■مداف بن نيئ فإنه ليس فيه ترجح وحجة الجمهور ط! الحديث

والزيادة مقدمة مع أن حديث أبي محذوره متاحر فإن أبا محاوورة أسالم بعد حنين
وحدث ابن زيد ني أول الأمر ،والترجع سة لو ترى صح الأذان).

 - ٧٢٠رخ م) عن أنس ،يال; لنا كنز الناس ،دك-توا أن
يعلموا ولنا الصلاة بشيء يعرفونه ،فذكروا أن يثوروا نارآ ،أو يقربوا

ناقوسا ،فأمر رسوث ،اش .بلالا أن ينقع الأذان وأن يوتر الإيامة
(وفي رواق) :وأن ثوتز الإقامة ،إلا الإقامة.
(فوله؛ ينوروا نارآ ،هدا لمقل م لم ،أي• بغلهروا نورها ،ولفظ البخاري يوروا
uرأ ،أي :يرقدوها.

نوله :إلا الإىمة ،أي :إلا لنقل :ند قام ،الصلاة ،فإنه

يشفعه).

( - ٧٢١خ م) عن ابن عنز ،أنه نائي بالصلاة في ليلة ذات،
برد وريح ومعلر (وفي رواية أدف ابن عنر في ليلة باردة) فقال في آخر

ندانه :ألا صلوا في رحالكم ،ألا صلوا في الرحال ،ثم قال :إف
رسول الله .كان يأمر المؤذي) ،إذا كانت ،ليلة بارئه أو ذايتؤ مطر،

في الفر ،أن يقول :ألا صلوا في رحالكم.

(الرحال ت المنازل سواء كانت مز حجر أو مذر أو حب أو نعر أو غيرها

واحدها رحل ،والرحل أيضا :كور العير ،وسق قي قوله :لا تند الرحال إلا إلى
ثلاثة ماجد)،

( - ٧٢٢م) عن جابر ،ءالت حرجنا ْع رسول اش  .في سفر
فمaلننا ،فقال! لمل من ثاء منكم في رحله.
(محياش الحديث ،في باب آداب ال فر ،وفيه وفي مابقه هنا دليل على تخفيف أمر
الجماعة فى المطر ونحوم من الأعذار وأنها مشرومة قى ال فر وأن الأذان منرؤع فى
السفر وفي حديث ابن عباس  ٠^^١في باب صلاة الجمعة أنه يقول الصلاة في الرحال
في نفس الأذان وفي حديث ابن عمر السابق أنه فاله في آحر ندانه والأمران جائزان) •

( - ٧٢٣خ) عن السائب بن يزبد ،؛ liJL -كان النداء بوم

الجمعة ،أوله إذا جلس الإمام على المنبر ،على عهد رسول الله
وأبي بكر وعمر ،فلما كان عثمان ،وكثر الماس ،راد الداء الثالث
على الروراء ،قث الأمر على ذك (وفي رواة) ت ولم يكن للتي ه
غير مولن واحد.

رالروراء* مرصع بالمدينة عند المرق ،والمجد فيما هنالك ،كما عند مسالم من

حديث أنس ،والروراء ،في الأصل! الطريق المموجة ،وقوله• غير مؤذن واحد،
أي! في الجمعة).

 - ٧٢٤رش خز قط هب ،ض) (حسن) عن أنس ،قال ت من

الثثة إذا قال ال<ذف في أذان الفجر :حث عر الفائح ،قال :القادة
■صر من النوم ،الصائم حنمر من النوم ،الله أكبن ،الله أكبن ،لا ؛له
.^١^١

( - ٧٢٠خ م) عن أبي سعتد الخيري ،أن رسول افه ه قال:
إذا سمعتم النداء ،فقولوا مثل ما يقول المؤذن*

 - ٧٢٦رم) ص عمر بن الخطاب ،أن المي  Mفال :إذا فال
المؤذن :اش أكبر ،اض أكر ،فقال أحدكم :افه أكبر ،اض أكبر ،ثم

ثال :أشهد أن لا إل إلا اف ،قال :أثهد أن لا إله إلا اف ،ثم
قال ث أشهد أل محمدآ رسول اف،
نال ت أشهد أل معحمدأ رموز
ثم قال! حي على الصلاة ،قال! لا حول ولا قوة إلا باض ،ثم هال!
خئ عش الفلاح ،فال :لا حول ولا قوة إلا ب اض ،ثم فال :اف

أكن ،اض أكر ،قال :اف أكر ،اف أكر ،ثم قال :لا إل إلا اف،
قال :لا إله إلا اض ،من قلبه ،يحل الجة.

( - ٧٢٧خ) عن أبي أمامة بن مهل بن حيف ،نال :سمعث،
معاؤيه بى أبى مفيال ،وهو جالس على المنبر ،حيى أدل المودن،

ففاد ^١ :أكز الئ أكإ ،ثاد ٠عاوية :الئ أكن  ^١أكبت ،قاد:
أشهد أن لأ إله إلأ  ،^ ٧١قاد معاوJه :وأي ،،فقاد :أشهد أف محمدا

رسول النه ،قال معاويه  :وأJا ،فلما أف يضئ التأذين ،قاد :يا أيها

الماس ،إني سمعت ،رسول الله

على هذا المجلس ،حيس أدل

المؤذن ،يقود ما سمعتم متي من مقالي.
( - ٧٢٨م) عن سعد بن أبي وقاص ،أن رسول الله ه قال:

نن قال حين يسمع المؤذن :وأنا أشهد أن لا إله إلا اض ،وحدة ال
ثريالثإ له ،وأف محمدآ عبده ورموله ،رضيت باش رنا ،وبمحمد

رسولأ ،وبالإّلأم دينا ،غفر له ديته.
( - ٧٢٩م) عن عبداض بن ترو بن الماص ،أن رسول اف M
قال :إذا سمعتم الودق فقولوا مثل ما يقول ،ثم صلوا علئ ،فإنه مى

صلى عالي صلاة صلى اض عيه بها عثرأ ،يم سلوا اض لي الوسيلة،
فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لخبد من عباد اض ،وأرجو أن أكوف
أنا هو ،فمن سأل اض لى الوسيلة حلت له الثماعة.

 - ٧٣٠رخ) عن جابر ،أن رسول اض  .قال :نن قال حين

ينع النداء ت اللهم زب هذه الJءوة التامة ،والصلاة الهائمة ،آت
محمدأ الومحيله والفضله ،وابعثه مماما محمودا الدي وعدته ،حلتا له
شفاعش يوم القيامة.

 . ٧٣١رم^ عن جابر ،نال; سمعّتا رمحمود اممه ه يقول ت إن

الشيطان إذا نبع النداء بالصلاة ذهن ،حتى يكوو مكان الئوحاء .محال
الراوي• والروحاء من المدينة ،على متة وثلاثين ميلا.

( . ٧٣٢خ م) عن أبي هريرة ،أ 0رسول اممه ه قال :إذا
نودي بالصلاة أذبن النيهنان له صرائل (وفي رواية :وله صرامحل) حتى

لا يسمع الأذان ،فإذا يضئ الأذان أقبل ،فإذا ناج بها أدبر ،فإذا
يضئ التثوين ،،أنل حش يخهلز بين الرء ونف ه ،ؤيقول :اذكر كدا،
اذكر كدا ،لما لم يكن بذكر (وفي رواية :يهناه ومناه ،وذكره من

حاجاته ما لم يكن يدم) حتى يهلنإ الرجل لا بد-ري كم صلى؟ فإذا
لم أوذو أحدكم :ثلاثا صلى أو أربعا؟ فلبجي سجدتين وهو جالس
(ولم لم) :إن الشيطان إذا سمع الداء بالصلاة أحاد له صراهل حتى
لا يجع صوته ،فإذا سكتا رجع فوسوس ،فإذا محمع الإقامة ذهب

حتى لا يسمع صوته فإذا سكت رجع فونومحي (وفي أحرى له) قال
سهل بن أبي صالح :أرسلي أبي إلى بني حارثة ومعي غلام نا ،أو
صاح_ ،لما ،فناداه مناد من حائهل يانمه ،وأشرفا الذي معي على

المحائهل ،فلم ين شيئاi ،ذمت ذللث ،لأبي ،فال :لو ثعريتج أيلث ،تلقى
هذا لم أرسلل؛ا ،ولكي إذا محجعتط صوتا فناي بالصلاة ،فإني سمعنا
أبا هريرة يحديثج عن رمحول اممه

أنه نال :إن الشيهلان إذا نودي

بالصلاة ور وله حصاص.

(يخطر بكمر الطاء آ يوسوس ،وبضمها يدنو فيمئ .أحال ت ذهب هاربا.
الحضاص! الصراط ،رالنضاص أيفا ت شدة الندو في سرعة) ٠

()^Vn

وغيؤي؛؛ه

 - ٧٣٣رحم د ن خز طب ك هق) زصحيحا عن عثمان بن

أبي العاص الثقفي ،قادت قلغ Iيا رم ود الله اجعلني إمام قومي،
قاد؛ أنث إمامهم ،واقتد بأصحفهم ،وايخذ موديا لا يأحذ على أذانه
أ<ا•
ض محي أكثر اساء ،وىل مالك
ْ
(قال الخطابي :أحد المزذن الأجر على أذانه
لا باس به ،وكرهه الشاض لقال؛ يرزق ،من حص الخص من سهم اض .فإنه

مرصد لمصالح الملمّن ،قال ابن حجرت فان وجد عدل ،زبرع بأذانه لم يجر للأمام
أن يرزق أحدأ من ست ،المال نيئا على أذانه ،وقال القاري• لا ينحن الأذان لأنه
لا يحد ،وتحين الموت مطلوب ولا نادزم ينهما).

 - ٧٣٤رم^ عن أبي الشعثاء ،قال؛ كنا قعودأ في المجد مع
أبي هريرة ،فأدل الموئل ،فقام رجل يمشي ،فا يبعه أبو هريرة تجرم
حتى حرخ من المسجد ،فقال أبو هريرة! أما هدا فقد عصى أبا
القاسم M
 - ٧٣٠رحم د حب ،طير هق بغ) رحسزا عن عجداممه بن

عمرو بن العاص ،أل رجلا قال؛ يا رسول الله ،إل المودنين

يمملوننا ،فقال رسول اممه

؛ قل كما يقولون ،فإذا انتهين ،فنل

نمل.

 - ٧٣٦رما عن جابر بن سمرة ،قال؛ كان بائل يؤدن إذا

يحمسن ،الشمس ،فلا يقيم حتى يخرخ النبي ه فإذا حرج أقام

الصالة حين برام روفكب رواية)؛ كال السكب ه طي الْلهر إذا
لحفن ،الثنحي.
(ئحصث : ،مالتإ عن ومقل ال ماء إلى مغربها).

 - ٧٣٧رخ م) عن أبي جحنفة ،أنه رأى بلالا يودف ،قال:

فجعلت ،أثتع ذاْ هاما وهاهنا ،يمينآ وتمالأ ،يقول! حي على
الصلاة ،حي على الصلاة ،حي على الفلاح ،حي على الفلاح.
(تال ،النووي فيه أنه ين للمؤذن الالتفات فى الحيعلتين يمينا وصمالأ برأسه وعنقه),
 - ٧٣٨رم^ عن ابن عمر ،قال '.كان ،لرسوو اف ه مولناذ) 1

بلال ،وابن أم مكتوم الأعمى (وفي رواية) عن عائشة مله (وفي
أحرى) عنها ثالت !،كان ،ابن أم مكتوم يؤدو> لرسول الله  .وهو
أعمى.
ربوب عليه م لم بقوله؛ باب اسحياب اتخاذ ٌوددين للمجد الواحد ،وجواز أذان
الأعمى إدا كان معه بصير ،قال النووي* وقد اتخذ عثمان فهئع أربعة للحاس عند
كثرة الأس).

 - ٧٣٩رخ) عن عبداممه بن عبدالرحنن بن أبى صنمعة :أ 0أبا

سعيد ،هال له ت أراك تحمس ،النثم والبادية ،فإذا كنت ،في غنملئ ،أو

باديتك ،فائك بالصلاة ،فارنير صويك بالنداء ،فإنه لا ي مع مدى
جى ولا ائس ولا شيء ،إلا نهد له يوم القيامة ،هال
صوت،
أبو معيد •' سمعته من رمول الله
 — ٧٤٠رم) عن عيسى بن طالحة،

^ ١٥

كنت ،عند معاؤيه بن

أبي <سفي-او ،،فجاءه المودنر يدعوْ إلى الصلاة ،فمال معاؤية
يقول ت المودنوjا أطول الناس أعناها يوم
سمعن ،رمحود افه
القيامة.

( - ٧٤١حم د ن حم ،طب ،هق) رصحيح) عن عمة بن عام،

قال '.سممتا رسول الاه  .يقول• نعجب ،ربلئ ،من راعي عنم في

رأس سظية الجبل يؤدن ،بالصلاة ؤيصلي ،فيقول افه هق ت انظروا إلى
عبدي هذا ،يودل ،ؤيبإ الصلاة ،يخّاف  ،مني ،فد غمرت لعبدى
وأدحالته الجه.

يختلك،
(اكفلثةت قطعة مرتفعة ني رأس الجبل ،وقيل!
من الجل كأنها أنف الجل ،من التشظي ،وهو
ألفاظه :رأس شظية بجل ،وفي بعضها  :رأس
رأس الشعفة من الجز ،نال ،غي عون المعبود:

مي الصخرة العظيمة الخارجة
التشعب والتشمق ،وفي بعض
الشقلبة للجز ،وفي بعضها:
نبه اسحباب الأذان والإقامة

للمفرد).

 - ٧٤٢رمم ،هق) رصحيح) عن نافع ،أن ابن عنر كأن لا يزيد
على الإقامة في الثمر إلا في المسح ،فإنه كان ينادي فيها ؤيفيم،
وكان يهول !،إنما الأذان للأمام الذي يجتمع الماس إليه.
(نال ،الماحي في شرح انموطأ :نال ،ابن حببب ومن أم حماعت في غير مسجد ولا
مع الإمام الذي تولى إليه الهنامة فلا ي نحب له الأذان إلا لمافر أو وحيد في
فلاة فيرغب أذانه وهو لما ذكرناه نعار الإسلام ،وروى مالك عن هثام بن عروة
أن أيام قال له؛ إذا كنت في سفر فإن شئت أن ترذن وتقيم فعاك ؤإن شثت فاثم
ولا دوذن}»
ه

. ٠

باب فضل اثضلأة واسافظه عليها إ
 - ٧٤٣زخ م) عن حمران مولى عثمان :قال :،كنئ ،أصغ
لعثمان ًلهورْ ،فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه وئ؛لقة _ يعنى من
ماء  -وفال :،قال ،عثمان :حدثنا رسول اممه

عند انمرافنا من

صلاتنا  -اراه قال :،العصر  -فقال :،ما أدري ،أحدثكم ،أو أسكئؤ؟
فقلنا  :يا رسول اممه ،إن كان حيرأ فحدئنا ،ؤإن كان غير ذللئ ،فالله

ورسوله أعلم ،قال :ما من م لم ينتهلهر فيتم الطهارة المي كتل ،النه
عليه ،فيملى هده الصلوايت ،الخمس ،إلا كانت ،كمارايي ،لما بيتها

(وفي رواية) :من أثم الوصوء كما أمره اممه تعالى ،ذالم .الوادتج

خغا؛سيه
المكتوبات كماران لما بينهن (وفى أتيرى^  ٠أن؛ عنما 0لما توضأ
فال ت والله لأ حدثنكم حديثا لولا آية في كتاب اف ما حدثتكموه،
سمعش رسول الله ه يقول :لا يتوضأ رحل وضوءه ،ثم يصلي
الصلاة ،إلا عفر له ما بينه وبين الصالة التي تليها .قال عروة بن
الزبير :الأية ^إة آلذن ذمحتوئ تآ أرتا ِس أمحتت وآثدئ 4ش فوله:

روقي أحرى) :أن عثمان توضأ يوما وضوءأ ح نا ،يم فال:
رأبت ،رسول اممه  .توضأ ،فأحى الوضوء ،ثم قال :مى توضأ
هكذا ،نم حرج إلى المجد ،لا ينهنه إلا الصالة ،عفر له ما حاد

من دئبه (وللجخاري) :أن عثمان توضأ ،فأحمس الوضوء ،نم قال:
راث رسول اممه ه توضأ فأحسن الوضوء ،ثم قال :من توضأ نحو
هذا الوضوء ،ثم أتى المسجد فركع ركعتين ،ثم حلس ،عفر له ما
لا دغتثوا (ولم لم) قال:
تقدم من ذبه• قال :ونال المبي
سمعت ،رسول اممه س يقول :مى توضأ للصلاة فأسع الوضوء ،ثم
مثى إلى الصلاة المكتوبة ،فصلاها مع الناس ،أو مع الجماعة ،أو
في المجد ،عفر له ديوبه (وفي أحرى له) عن عمرو بن سعيد بن
انماصى :أن عثمان دعا بنلهوره ،فقال :سمعت ،رسول الله

يقول:

ما من امرئ م لم تحصره صلاة مكتوية ،قيحسن وضوءها ،وحثوعها

وركوعها ،إلأٍكانت ،كفاره لما قبلها من الديونم ،،ما لم يأيتط كبيره،
وذللث ،الدهن كله.

(قوله :فا أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عيه يئلمة ،اشلفت; الماء القليل ،والمراد
أنه يغتل منه كل يرم محانفلة على دوام التهلهر وتحصيل أجرم .نهز؛ نهزه :دفعه
وحمله على فعل الشيء).

( - ٧٤٤م) عن أبي هريرة ،أف المى  .قال :الصلواث،

الخيس ،والجمعه إلى الجمعة ،ورمضان إلى رمقال ،مكئرات لما
ينهى ،إذا اجتنبت الكبائر روقي رواية) ت ما لم تعش الكبائر.

( - ٧٤٠خ م) عن أبي هريرة ،أنه سمع رسول اش  .يقول؛
أرأيتم لو أف نهرأ ساب أحدكم يشل فيه م يوم حمس مرات ،ما
تقولون ذللث ،يبقى من يزنه؟ قالوا  :لا تبقي من يزنه ثبا ،فال:
فذلكر مثل الصلوات الخمس يمحو اض بهن الخطايا.

(ما تقولون ،أي؛ ما تثلثون؟ والقول ،بأني بمعنى الظن -الدرنت الونح).
 - ٧٤٦رم) عن جابر ،محال :قال رمود الله

مثر الصلوات

الخص كمثل نهر جار عنر على باب أحدكم ،يغتل منه م يوم
حص مرات .محال الحسن :وما يبقي ذلك ،من الدزن؟
رالننر ،بقح مكون ت الماء الكير لأنه تعمر من لحله ووعئل>  ،يقال :ءمرْ الماء،
أي :علاه وغهناه ،ومنه صمت الغمرات).

 - ٧٤٧زم) عن أبى أمامة ،فال :بينما رم ود اممه  .فى
المجد ونحن قعود معه ،إذ جاءه رجل فقال :يا رسول اممه ،إني

أصبت ،حد.أ ،محأقمه على ،مكث ،عنه رسول الله

عنه ،وأقيمت ،الملاه ،فلما انمرت ،رسول افه

نم أعاد ،فكتح

ثبعه الرحل،

فايبعته أنظر ماذا يرد عليه ،فقال له• أرأينا حين حرجت ،من بيتك،،
أليس قد توضأن ،فأح نن ،الوصوء؟ قال :بلى يا رسول افه ،قال:
نم مهدت ،الملأة معنا؟ قال :نعم يا رسول اطه ،قال :فإن اطه قد
غمر لك ،حدك  -أو قال _ :ديلئ-،
(سباتي الحديث ،في يائه إنامة الحدود من رواية أنس ،وجزم النووي وحماعة أن
الن .ن بط الن-ي فعله كان من الصغائر بدليل أنها كفرته الصلاة ،ؤيرى

أنها

حادثة خاصة أطير الله نيه عليها).

 - ٧٤٨رم) عن جندب ،بن عبدافه ،أن رسول الله .قاد :من

CiiD
صلى الصبح فهو في ذمة اممه ،فلا بطينكم اش ثص ذمتب بشيء ،فإنه

من يئللبه من ذمته بشيءتدركه ،ثم يكبه على وجهه في نار جهنم•
(قال القاري في المرقاة؛ في ذمة اش ،أي؛ في عهدْ وأمانه في الدنيا
وهدا غير الأمان ألذي ثبت بكلمة التوحيد ،وفي المصابيح؛ بشيء من ذمته قيل؛
أي بنقض عهده ؤإحفار ذمته بالتعرض لمن له ذمة ،أو المراد بالذمة الصلاة

الموجبة للامان أي* لا تتركوا صلاة الصبح ،فينتقض يه العهد الذي بينكم وبين
ربكم فيهللبكم به ،ئال

ؤإنما خص صلاة الصبح لما فيها من الكلمة

وأداؤها مقلقة خلوص الرجل ومثئة إيماته ،أي• علامته).

( - ٧٤٩خ م) عن أبي هريرة ،أن رسول الله  .قاوت لو يعلم
الناس ما في النداء والصم ،الأول ،ثم لم تجدوا إلا أن ننثهموا عليه
لأنتهموا ،ولو يعلمون ما في التهجير لأستيموا إليه ،ولو يعلمون ما

في العثمة والصبح لأتوهما ولو حبوأ .
(التهجير؛ التكين إلى كل شيء والنثاذزة إليه ،أراد المثاذرء إلى جميع الصلوا<تح في
أول أوقاتها ،قال في لمان الخرب ،؛ قال النقر بن ئميل؛ التهجير إلى الجمعة
وغرما التبكير والصائرة إلى كل شيء ،قال الأزهري؛ وهي لخة أهل الحجاز،
وّائر العرب يمولون ت هجر الرجل إذا حرج داإها-مة ،وهى نمق النهار)■

( - ٧٠٠خ م) عن أبي موسى ،أن رسول الله ه قاد:
مص صلى البريين لحل الجنة (زاد فى رواية)؛

يعنى العصر

والفجر•

( - ٧٠١م) عن أ؛ي ،بكر بن عمارة بن رؤبجة ،عن أبيه،

قال؛ سمعت ،رسول ال،ة

يقول :لن بلغ النار أحد صلى قبل

طلؤع الشمس وفل غروبها ،يعني الفجر والحصر• فقال له رجل من

قال :نعم ،فقال
أهل البصرة :آنثخ سممتج هدا من رسول اف
الرجل :وأنا أشهد أني سمعته من رمول اممه ه سمعته ادناي،
ووعاْ قلبى•

و

جامخ|اساق

ه

( - ٧٠٢خ م) عن ابن عمن ،أن رمول اممه ه قال! الذي
موثه صلاه العصر كأنما وين أهله رمانه.
(ؤتر أهله وناله؛ نلنح أنش ومالن ،و\م '.0القص).

( - ٧٠٣خ) عن أش المليح ،قال؛ كنا مع ثريذه في غزاة في
يوم ذي عيم ،فقال؛ بكروا بصلاة العصر ،فان النبي ه نال؛ من

ترك صلاة العمر ففد خبظ عنله.
(^١
شيء
بريئة
أولى

الحدين ،من أعنلم الأدلة على كفر تارك الصلاة ،ن أل اممه العاب ،لأنه ال
يحبط الأعمال إلا الكفر ،أما الكائر فلا تحبط الأعمال ،بل الذي نهمه
من تركها المذكور إنما هو التقريهل ولهذا أمر بالمبادرة إليها وفهم الصحابي
من فهم غ؛رْ).

( - ٧٠٤م) عن أبي نشرة الغف اري ،ن ال :طى ب نا
رسول الله  .يالمحمص صلاة الحمر ،فقال! إن هال 0صلاة عرصت،
على من كان قبلكم فصثعوها ،فمن حافظ عليها كان له أجرم مرتين،
ولا صلاة بعدها حتى يطاير الشاهد ،والشاهين ^^١؛.
(المحنمى ،قال المؤوي• بميم مضمومة وحاء معجمة ثم بميم مفتوحة ،وهو موصع
معروف ،وقال ياقوت الحموي :طريق محي حبل عير إلى مكة).

( - ٧٠٠خ م) عن أبي هريرة ،أن رسول اممه .قال؛ يتعاقبون
فيكم ملأتكة بالليل ،وماديكة بالنهار ،ؤيجتمعون في صلاة الفجر،

وصلاة العمر ،ثم بمج الدين باتوا فيكم فيالهم ربهم  -وهو أعلم

بكم —؛ كيم ،تركتم عبادي؟ فيقولون؛ تركناهم وهم يصلون ،وأتيناهم
وهم يصلون.
 - ٧٥٦رحم ل ،طب( )،سميح) عن عبداض بن محمد ابن

الحنفية ،فال؛ اذْلا-متا أنا وأبي إلى صهر لنا من الأنصار نعوده،
فحفرُت ،الصلاة ،فقال لبعض أهله؛ يا جاؤيه ،ائتوني بوصوء لعلى

 ٣٢٢؛)
(

أصئي فأستريح ،فأنكرنا ذلك ،فقال :سمث رسول اش  .يقول ت
قم يا يلاد ،فأرحنا بالصلاة (وفي رواية لأبي داود) عن سالم بن أبي
الجند ،قال :قال رجل من حزاعه :ليتني صليت ،فاسترحت ،فكأنهم
عابوا ذلك ،عاليه ،فقال :سمعت ،رسول الله .يقول :أفم الملأ ٠يا
يلاد ،أرحنا بها.
(الأختان أنارب الزوجة ،والأحماء أقارب الزوج ،والأصهار تعم الجميع ،قال
الطحاوي في ثرح ثكل الآ'ار :لمى في الحدث أن رسول الله ه أم أن يراح
من الصلاة ،ولو كان العيث كدللث ،لأنكرناْ ،ولكي الذي في الحديث إنما هو

أمنْ  .بلألأ أن يريحه بالصلاة من غيرها إذ كانت ،الصلاة قرة عينه ،فأمر أن

يراح بها مما سواها وليس بمنزلتها  ،واف أعلم بمراده ٢٠.

باب ف روط اضلأة
 . ٧٠٧رم) عن حمدب بن عبدافه ،محالّ :معث ،المي .قل

أن يموث ،بخمس وهو يقول • إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم
خليل ،ؤإن اش فد اتخذني خليلا ،كما ايخذ إبراهيم خليلا ،ولو

كنث ،متخذأ من أمتى خليلا لأJخذثا أبا بكر خليلا ،ألا ؤإن من كان
قبلكم كانوا يتخذون محبور أنبيائهم وصالحيهم م احي ،ألا فلا تتخذوا
القبور م احي ،إني أنهاكم عن ذللث•،
 _ ٧٥٨رم) عن ابن عتر ،قال :سمعن ،رسول الله ه يقول:
لا يقبل افه صلاة بغير ثلهور.
(مبق الحديث بطوله ر ياب أساب الوصوء ونواتفه).

جعتي|يسيه
( - ٧٠٩خ م) عن أبي هريرة ،أن رمول اممه  .فال :إذا

قمت إلى الصلاة فأمغ الوصوء ،ثم امتقبل القبلة فكتر . . .الحديث.
(صميأش الحديث بعلوله قى باب صفة الصالة).

 - ٧٦ ٠رخ م) عن أبي هربرة ،أن رسول الله .قال؛
لا يمل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقو ْنه شيء (هدا لفغل
البخاري) (ولفظ م لم؛ على عامه).
(نال النووي ت نال مالك وأبو حنيفة والشافعي والجمهور هذا النهي االتنزبم ال
للتحريم فلو صلى محي ثوب واحد مساتر لعورته ليس على عاتقه منه شيء صحت

صالته مع الكراهة .وقال أحمد وبعض الملف ت لا تمح صلاته إذا قدر على وصع
شيء على عاتقه إلا بوصعه ،وعن أحمد رواية أنها تصح ولكن بمأنم وحجة
الجمهور قوله ه ش حديث جابر الأتي ت فإن كان وامحسمحا فالتحق به ؤإن كان
صيقا فاتزر به),

( - ٧٦١خ م) عن عمر بن أبي نلمة ،قال :رأيث
رسول اش ه يملى فى ثوب واحد مشتملا به (وفى رواية :مثوئحا)

(وفي أحرى :ملثجما) في بيت أم نلنه ،واضعا طرفيه على عاتمه
(وفي رواية)؛ على منكبته•

( - ٧٦٢خ) عن أبي هريرة ،أن رسول الله .قاد :من صلى
في ثوب فليحالن ،بين ئلرفيه (ورواه أبو داود) عنه ولففله :إذا صلى
أحدكم محي ثوب فلثخالف بهلرمه على عامه.
" - ٧٦١رخ م) عن جابر ،قال؛ حرجت ْع المي .قمح ،بض
أسفاره ،فجتت ^ ٤لبعض أمري ،فوجدته يملى ،وعاى ثوب واحد،
فاثثملت ،به ،وصليت ،إلى جانبه ،فلما انصرف ،قال :ما الثرى يا

جابر؟ فأحبرته بحاجتي ،فلما فرغت ،،قال :ما هن.ا الأسمال الذي
رأست،؟ قلت :،كان ثوب واحد  -يعنى محاق  -قال :فإن كان واسعا

خإقؤ؛يي؛؛ه
فالتحق به  ،ؤإن كان صيقأ فايزر يه (هد 0رواية البخاري) (ولملم)

حتى إذا كنا عثنئنة ،ودنونا ماء من

فال! سرثا مع رسول اف،

من رجل يتقدمنا فقنير الحوص،
مياه العرب ،قال رمحول الله
هتشرب ؤيعقينا؟ قال حابرت فممن ،،فقلت !،هدا رحل يا رسول الله،

فقال .ت أي رجل مع جابر؟ فقام حيار بن صخر ،فانهللقنا إلى
البتر ،فرعنا في الحوض نجلا أو نجلين ،ثم مدرناه ،ثم نزعنا فيه

حتى أمحهشاْ،

أود طالع علنا رسول اممه  .فقال :أئذنان؟

قلنا  :نعم يا رسول اممه ،فأسنع ناقته ،مثربتج ،فثنى لها ،هشجئج،
فبالت ،،ئم عدد بها فأناخها ،ثم حاء ه إلى الحوض فتوصأ منه،
نم ثمتؤ فتوصآمتؤ من متوصا رسول الله ه فدمتا جبار بن صخر
يقضي حاجته ،فقام رسول الله

ليملئ ،وكانت ،علي بردة ،لهبتا

أن أخالمج بين ظرفيها فلم تبلغ لي ،وكان ت ،لها ذباذب قنكتها ،ثم
حالضث ،بين ظزفيها ،ثم تواقضننا عليها ،ثم جئننا حتى ضنتا عن ي ار
رسول الله  .فأحد بيدي فادارني حتى أقامتي عن يمينه ،ثم جاء
حيار بن صخر فتوصا ،ثم جاء فقام عن ي ار رسول الله  .فاخذ

يرممني
يايدينا حميعا ،فدمحننا حتى أقامتا حلفه ،فجعل رسول الله
وأنا لا أسعر ،ثم قثلنتج فقال هكذا بيده _ يعني :سد وسهلائإ  -فلما
فؤخ رسول افه ه قال :يا جابر ،قلت : ،لبيلثه يا رسول اممه ،قال:
إذا كان واسعا فحالم ،بين محترفيه ،ؤإذا كان صيقا فامحدده على حقوك•
(النزى :الير فى اللل ،والمراد :ما أوحس ،مجيتلث ،فى ^ا الوقت .،اشتملت ،بهت

Jلمفت ،به ،ومثله التحف له ،أي اجعله شاملا لحممك كله كاللحاق• اثرر به ٠
اجعله إزارا فئهل  ٠عشتشنه

تصغير عشية على غير قياس .بمدر الحونحى ' يهلينه

ويصالحه .الئجل! الدلو المملوءة .أفهةنا0؛ مالأناه .أشمع ناقته! أرسل رأسها محي
الماء لتشرب .وشنقها ؤيقا ل أشنقها ا أي* كفها بزمامها وهو راكبها .محسجت،
يقال! فشجت ،الناقة بتشديد الشين وتخفيفها وتفشجت! تفاحت وتفرشحت لتحلب

أو تول ،والتفتح ُثل التمغج وهو مريج ما ين الرجلض♦ الدباذب :كل ما يتعلق
من الشيء فيتحرك ،والديدته ت حركة الشي؛ء المعلق .قوله فنكستها ،يتحمف الكاف

وتشديدها .تراقصت عليها ت أمسكتها بعنقي ،بآن يحني عاليها رقبته ،كأنه يحكي
جلفة ا لأوهمص من الناس ،وهو نمير انمق ،قال النووي* فيه جواز الوضوء من
فضل الحيوان الطاهر ولو كان الماء دون القلين ،وجواز الصلاة في ثوب واحد إذا

شده وستر ما بين سرته وركبته ؤإن كانت عورته ترى من أسماله لو كان على سطح
ونحوه فهدا لا يضره).

 ٠ ٧٦٤زخ

عن محمد بن المنكدر ،نال ت دخلت على

جابر بن همداش وهو يصلي في ثوب ،نلثجفأ به ،ورداؤء موضع،
فلما انصرف ،قلنا ! يا أبا همداش ،تصلي ورداوك موصؤع؟ قال ت نعم
أحيت أن يراني الجهال مثلكم ،رأث التي ه يملي كدللث.،
( - ٧٦٠خ م) عن مهل بن صعد ،قال؛ كان رحال يملون مع

المي ه عاقدي اررهم على أمحاقهم كهيئة الصسان ،ؤيقال للنساء:
لا ترمحعن روومكن حتى يستوي الرجال جلوما •
(عاقل-ي أزرهم على أعنافهم ،أي• من صيق الأزر ،ؤبوحن -منه أنه إذا أمكن

الاكحاف بالثوب كان أور من الائتزار لأنه أبلمر في المستر ،ؤإنما نهى المساء كلأ
يلحن شيئا من عورات الرجال عند نهوضهم وعند أحمد وأبي داود اكصرح بدلك
من حديث أسماء ولفظه؛ فلا ترع رأسها حتى يرغ الرحال رؤؤسهم كراهية أن
يرين عورات الرحال ،ؤيوحذ منه أنه لا يجب المستر مجن أسفل).

( - ٧٦٦خ م) عن أبي هريرة،

قال•'

ن ائي رجل

رسول اش ؛ ايملي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال؛ أفكلكم يجد
ثوبين؟ (زاد البخاري) ؛ ثم س أل رجل عمن ،فقال؛ إذا وسع اش
فونعوا  :جمع رجل عليه ثيابه ،صلى رجل في إزار ورداء ،في إزار

وقميص ،فكب إزار وياء ،فكب سراؤيل ورداء ،في سراؤير وقميص،
فكب مراؤيز ويا؛ ،في تبان زياء ،في تثان وقميص ،قال؛ وأحسبه
قال؛ فى تبان ورداء.

خؤ1كنقه
رقوله  ٠جمع ثيابه* أي* إن جمع علته ثيابه وصلى بها فمحسء الإزار• ثوب يغطي
النصف الأسفل من البدن والرداء يغطي نمقه الأعلى والقميص ت ثوب يغطي البدن
كله ،والقباء ثوب صيق الكمين والوصهل مشقوق من حلف يلبس في السفر والحرب
لأنه أعون على الحركة .التبان؛ سراؤيل قصير مقدار ستر العورة)،

 - ٧٦٧رش صإ ص د ع ص حب ك س بغ) (صحبح) عن

أبي سعيد الخيري ،قال! صلى بنا رسول الله ه ذات يوم ،فلما
كان في بعض صلاته حلع نعلله ،فوصعهما عن يماره ،فلما رأى
ما بالكم ألقيتم
الناس ذلك ،حلعوا نعالهم ،فلما قضى صلاته،
إن
نعالكم؟ قالوا  :رأيناك ألفت ،نعايك ،فألقينا نعالما ،فقال
جبريل أتاني ،فاحبرتي أن فيهما يدرأ — أو قال :أذى — فالقيتهما،
فإذا حاء أحدكم إلى المسجد ،ملينْلر في نعليه ،فإن رأى فيهما فدرأ
~ أ و قال :أذى — فلنمنحهما ولمل فيهما.
(مال فى المرقاة :مال القاصى :فيه دليل على أن المتصحن ،للنجاط إذا جهل

صحن ،صلاته ،فإنه حلع النعل ولم ي تأنق ،وأن من تنجس نعله إذا دلكه على
الأرض طهر وجاز الصلاة فيه ،وهما قولان قديمان للشافعي ،وقال ابن حجر:

سنده حن ،ولا دليل فيه على أن النجاسة يكفي مسحها منهما أو من غيرهما،
لأنه مختلف في رجاله ،وعلى ن ليم صحته مهو كما دل عليه المّياق في طين
الثّارع وهو معفو عنه ،ومسحه إنما هو لإذهاب نح صورته وتقدير المجد ال
لكونه يطهره).

( - ٧٦٨م) عن ابن عاس أنه رأى ؛مدالله بن الحارث يملي
ورأسه معقوص من ورائه ،فقام فجعل يحنه ،فلما انصرفن ،أقبل إلى
ابن عباس ،فقال :ما للث ،ورأسي؟ فمال :إني سمعت ،رمحود الله
يقول :إنما مثل هذا مثل الذي يملي وهو مكتتوف.،
(عقص شعره! إذا صقره وشده ،وغرز طرفه فى أعالآْ ،قال النووي ت اتفق العلماء

على النهي عن الصالة ونوبه مثمر أو كنه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود
شعره تحت عمامته أو نحو ذلك وهى كراهة تنزيه فلو صلى كيلك فقد أمحا ء

rrVy؛)
وصحت صلاته ،نال العلماء والحكمة فى النهى عنه أن الشعر يسجد معه ولهزا

مقله بالذي يصلى وهو مكتوف).
.

I

.

.

ب اب ضثرة الصملي

 - ٧٦٩رخ م) عن ابن عنر ،أن السي .كان إذا حرج يوم
العيد أم بالعمبة ،فتوصع بين يديه ،فيصلي إليها والناس وراءْ،
وكان يفعل ذللث ،في الثمر ،فمن ثم ايخذها الأِاء (وفي رواية)!

كان °غؤ الحن؛ة هيامه يوم الفهلر والحر ،ثم يصلي.
(سأرى الحديث نى باب صلاة العيدين).

 - ٧٧٠زخ م) عن سهل بن سعد،

كان بين محلمى

رمول افه  .وبين الجل.ار ممن الشاة.
(نال النووي! يعنى بالمملى موضع ال جود وفيه أن المسنة لرب المملى من
مترته).

 - ٧٧١رخ م) عن يزيد بن أمح ،عند ،عن سلمة بن الأكوع،
محال! كان جدار المسعجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها (وفى

رواية)* كان سلمه يتحرى الصلاة عند الأسطواة التي عند المصحف،

فقلت له ت يا أبا مسالم ،أراق تتءمى الصلاة عند الأسطوانة؟ قال ت
رأيت الني ه يتحزى الصالة عندها (ولمطلم) قال ت كان محن الحجر
والقبلة قدر ممر الشاة.
رقال الروي■ فيه أنه لا بأس بإدامة الملأة فى موصع واحد إذا كان فيه فضل،
وثد نقل القاصى حلاف المالم ،في كراهة الإيطان لغير حاجة والاتفاق عليه لحاجة

كموصع فيه فضل أو يحتاج إليه لتدريس أو إفتاء أو مماع الحديث وتعحو ذلك ا
انتهى مختصرا ،قوله كان بين النبر والقبلة قدر تنر الشاة ،المراد بالقبالة الجدار

^^|وسةسه
ؤإنما أحر المنبر عن الجدار لتلا ينقي نغلر أهل الصف الأول بعضهم ص بعص•،
 - ٧٧٢رخ م) عن ابن عنن ،أن رسول اف و .كان بعرض

راحلته ؤيمنب إليها (وفي رواية) ت أن المي  Mصر إر بعيرْ•
 . ٧٧٣رم) عن عائشة ،أن رسول اض ه ّئل في غزوة تنوك

عن نترة المصر؟ فقال; كموجرة .^<^١١
(الئحل للعير كالمرج للفرس ،وند تكرر في الحدث كثيرأ ،والنوجرة بسكون
الهمزة وكر الخاء مخففة ،وبفتح الهمزة وتشديد الخاء ممتوحة ،ؤيقال آجرة
الرحل ،وهي الخود الذي في آخر الرحل وهو نحو نكي ذراع ،وفي هدم الأحاديث
انمب لاتخاذ م ترة وبيان أهالها ،أما الخط ففيه حديث صعيف مضطرب رواْ أبو
داود وأحد به أحمد وجمهور أصحاب الشافعي ،قاله عياض والنووى)•

 - ٧٧٤رم) عن ْللحة بن عتيد اض ،أن رسول الله  Mقال:
إذا وصع أحدكم بين يديه مثل موجن? الئحل فليصل ،ولا بمال مذ مر
وراء ذللث.،

 . ٧٧٠رم) عن عبداض بن الصامت ،عن أبي ذن ،أن المي.
نال،ت إذا قام أحدكم يملي ،فإنه يستره إذا كان بين بدبه مثل آجرأ

ارخل ،فإذا لم يكن بين يديه مثل آجن؛ ارخل ،هاو نمظغ صلأنه
الحمار والمرأة والكلّثح الأسود .قلمئ '.يا أبا ذر ،ما باد الكلب،
 ^١ن الكلمب  ^١من الكاو_ ،الأصفر؟ قال :ا ابن أحي
سألت ،رسول الله

كما ّآقى فقال :الكال لإاأا ١لأسود شيطان.

( - ٧٧٦م) عن ،أبي ،هريرة ،أن النك . ،هال :يقطع الصلاة:

الكلب ،والمرأة ،والحمار ،ؤيقي من ذللثج مثل مؤجرة الئحل.
(نال النووي* اختلف العلمام في هدا فقال بعمهم يقطع هؤلاء الصلاة ،ونال

أحمد؛ يفهلمها الكلب الأسود وفي نلي من الحمار والمرأة شيء ووجه نوله أن
الكلب لم يجئ فيه شيء يعارض هدا الحديث وأما المرأة ففيها حديث عائشة وفي
الحمار حديث ابن عباس وسيأتيان ،ويأتي نوحيه ابن حجر لحديث عائشة ،وقال

وخيؤايس؛ه•

(عقع

مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور العلماء من ال لف والخلف لا تبطل الصلاة
بمرور شيء وتأولوا الحدث عر أن الراد به نقص الصلاة لا إيطالها).

 - ٧٧٧رخ  )۶ص أس نسة الثزاتي ،فال :مء طط
رمول الله ه بالهاجرة ،فاني بوصوء فتوصأ ونحن بالتثلحاء ،فجعل

الناس يأحذول من فصل وصوئه ،فمن أصاب منه ثمئا ثمئح به،
وْن لم بصب منه مينا أحد من بلل يد صاحبه (وفي رواية :وقام
الناس ،فجعلوا ياحدون يديه يمحون بها وجوههم ،فأحدت بيده

فوصعتها على وجهي ،فإذا هي أبرد من الثلج ،وأظين ،رائحة من
المسك) ثم رأيت بلالا أحد عثرْ فركرها ،دحرج النثي .في حلة
حمراء مثمرا ،كأني أنظر إلى بياض مافيه ،فملي إلى العنزة بالماس
الظهر ركعتين ،ورأث الناس والدواب لمرون محن يديه من وراء العنزة
روقي رواية ،ت فزكز عنزة يصلي إلها ،يمر من ورائها الكلب والمرأة

والحمار روقي أحرى) :نم ركزت له عنزة ،فتقدم فصلى الظهر

ركنثنن ،يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ،ب صلى النمر
ركعتتن ،ثم لم -زل بملي ركعتين حر نجح إلى المدينة•
(ال-طح-اء ت بهلحاء منى ولكل ذلك في حجة الوداع .الحلة ت إزار ورداء من جنس

واحد ،العنزة ت مثل نضف الرٌح أو أطول قليلا وفيها سان مثل سان الثْح).

( - ٧٧٨خ م) عن عائثة ،قال '،-كان النثي .يملى صلائه من

اللمل كلها ،وأنا معترصة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة (وفي رواية):
أن عائثة يكر عندها ما يقطع الصلاة ،قدكر الكلب والحمار والمرأة،
يصلي
فقالت :لقد شبهتمونا بالحمير والكلاب ،والنه لقد رأبتإ النتي،
على المرير وأنا بينه وبين القبلة مفهلجعة ،فتبدو لى الحاجة ،فأكره أن

أجلى ُأوذي الّك . ،روقي أحرى) :فا كره أن أنتحه ،تأسل من فبل
رجلي المرير حتى أسل من لحافي روقي أحرى) ت كنتا أنام بين يدي

)^Crrt
المي  .ورجلاي في فلته ،فإذا مجد غمزني فمضت رجلي ،ؤإذا قام
لعلتهما ،قالت• والبيوُت ،يومثذ ليس فيها ممابح.
رّتأتي الرواية الأولى في باب ،صلاة الليل .أننحه ت أمر ين يديه ،والسانح ت ما م
بين يد-بك ،ونقل ابن حجر أن حدبث ،عاسة ْن-ا محمول ،على حموص الحم ،ه

أو حموص الزوجة ،أو خصوص المفطجع ،أو عدم الروية لقولها ليس في
اويور.ت ،مصايح ،وأن حديثإ أبي ذر السابق مقل .م عليه لأنه تشرح عام وصريح غير
محتمل فلا يترك العمل بالعام المريح لأحل الخاص المحتمل).

 - ٧٧٩رخ  )۶م ،ابن ماس ،ئال :أنلث راتمأ ض أتان،

وأنا يوّثذ قد ناهزت الاحتلام والنبي .بملي بالناس بض إر غير
حلءار ،فمررت ،بين يدي الصم ،فنزل تح ،وأرسيت ،الأنال ننتع،
ودخللم ،في الصف ،فلم ينكر ذللث ،علي أحد (زاد في رواية)  1بض
في حجة الزذاع.
 - ٧٨٠رم) عن ابن عمن ،أن رمول ،اممه ه نال ،ت إذا كان

أحلءكم يملي فاد ينع أحلءأ يمر بين يديه ،فإن أبى فليقاناله ،فإن معه
 - ٧٨١رخ م) عن أبي صالح الئمان ،نال ت رأيت ،أبا سبر
الخلءرى في يوم جمعة يصلي إلى شيء ي تر 0من الماس ،فأراد ثاب،
من بني أبي مغنط أن يجتاز بين يلءيه ،فدفعه أبو سعيد في صدره،
فنظر الشاب ،فلم يجلء م اغا إلا بين يديه ،فعاد ليجتاز ،فدفعه أبو

سعيد أشد من الأولى فنال من أبي معيد ،ثم لحل على مروان،
فشكي إله ما لفي من أبي سعيلء  ،ولحل أبو سعيد حلفه على مروان،
فقال؛ ما للثط ولابن أجيلئ ،يا أبا معيد؟ قال :سمع،تا رسول اش.

يقول • إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الماس ،فأراد أحد أن
يجتاز بين يلءيه ،فليدفعه ،فإن أبى فليقاتله ،فإنما هو شيطان زهدا لنقل

حجت)
البخاري) (وأحرج م لم منه المني فقط) ولفظه إ قال! إن

رسول اف و .قال! إذا كان أحدكم يملي قاد ييع أحدأ يمث بين
يديه ،وليدراه ما استطاع ،فإن أبى فليقاتله ،فانما هو شيطان.

( - ٧٨٢خ م) ص أبي اليهنم الأنصاري ،أن المبي  .قال:
لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه ،لكان أن يمت أربعين حيرأ

له من أن يمر بين يديه .قال أبو النصر :لا أدري قال :أربعين يوما،
أو شهرأ ،أو سة؟
ه

إ

ؤؤأ ه

باب طه اكلأة

( — ٧٨٣خ) عن محمد بن عمرو بن عطاء :أنه كان حال آ مع
محالة النبي و .فقال أبو حميد
نمر من أصحاب ،النبي ه
رأيته إذا كثر جعل
ال اءل.ي :أنا كنث ،أحفهلكم لمائة رسول افه
يديه حل.اء منكبيه ،ؤإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ،ثم همن فلهره،
فإذا رح رأسه استوي حتى يعود كل ممار إلى مكانه ،فإذا سجد وصح
يديه غيز مفترش ولا قايضهما ،واستقبل ؛أطراف ،أمحاع رحليه القبلة،
فإذا جلس في الركعثض جلي على رجله المسرى ،ونمب اليمنى ،فإذا

حلى في الركعة الأحرة ،فدم رجله المسرى ،ونصب الأحرى ،وقعد
على مقعاوته.

(؛  ) Jiابن حجرت همر حلهره أي• ثناه وعطفه إلى أسفل م نويا .ألعمار بفتح الفاء
والقاف :،جمع مماره وهي عظام الغلهر التي بمال لها حزن الفلهر وص من الكاهل
إلى التج.)،

 - ٧٨٤رش حم مي م د ت ن حو حب هق بغ) (صحيح)

عن محمد بن عمرو بن عطاء ،قادت سمعت أبا حنني الساعدي في

عثرة من أصحاب رسول الله ه منهم أبو قتادة ،محال أبو حنني! أنا

أعلتكم بصلاة رسول اث ه قالوا فلم؟ فواث  Uكث باكثرنا لَ ئ
تبعا ولا أقدمنا له صحبة ،نال! بلى ،قالوا ! فاعرض قال! كا0

رسول الله ه إذا نام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما
نبجيه ،م بكتن حتى فئ م عظم في موضعه معتدلا ،نم  ١٨ثم

يكنن مرقع يديه حش يحاذي يهما شيه ،م يزكغ ؤيضع راحته على
ركبتيه ،م يعتدد فلا يم ،رأسه ولا يمح ،ثإ يرفع رأسه فيقود!
سمع الله لمن حمده ثم يرير يديه حش يحاذي يهما منكبيه معتدلا ثم

يقود؛ الله أكبر ثم نهوي إلى الأرض فيجاش يديه عن جييه نم يرفع
رأسه ؤيثتي رحله اليرى فيثني عليها ؤيفتح أصاح رحليه إذا سجد،
ثم يعود فيسجد ؤيرفع رأسه ويقول! الله أكبر ويثني رحله الي رى

فيقعد عليها حتى يرجغ كث عظم إلى موضعه ثن؛ يصح في الأحرى
مثل ذلك ثغ إذا قام من الئكعتين كثز ورفع يديه حتى يحاذي يهما
منكبيه كما كثن عند افتتاح الصلاة ثم يمح ذللث ،في بقية صلاته! حش

إذا كانت ،السجدة التي محيها الت ليم أحر رحله الي رى وقعد متوركا
على سمه الأيسر ،قالوا ! صدنت ،فكدا كاف يصلي  .روقي رواية،
نال،ت فإذا ركع أمكن كمه من رتجنه ،وفئج بين أصابعه ،وهصر
فلهره ،غير مقنع رأسه ،ولا صافح بخده ،وقال! فإذا قعد في
الركعتين قعد ءاىّ بعلن قدمه الي رى ،ونمب اليمنى ،فإذا كان فى
الرابعة أفضى بوركه الي رى إلى الأرض ،وأحرج قدميه من ناحية

واحده روقي أحرى) قال! إذا سجد وصح يديه غير مفترثى ولا
قابضهما ،واستقبل بأطراف أصابعه القبلة.

جيؤ|وسيه

(ججح

(لا نتب رأسه  -وفي بعض رواياته؛ لا يضوب رأسه  -أي ت لا يخفض .ولا
ميع ،أي؛ لا يرفع رأسه ،قال تعالى؛ ؤثئبج> رثوسإ-؛أه أي؛ رافعيها .هصر ظهره:
حمقه وثناه .ولا صافح وخلّه ،أي؛ غير مائل لأحد الشقين).

( - ٧٨٥خ م) عن ابن محن ،قال :كان رسول اش ه إذا قام
إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا بحدو منكبيه ثم يكثن ،فإذا أراد أن
يركع فعل مثل ذلك ،،ؤإذا رفع رأسه من الركؤع فعل مثل ذللث ،،ولا
يفعل ذللثإ حين ي جد ،ولا حين يرفع رأسه من ال جود

(وللبخاري) :أف ابى تر كان إذا يحل في الصلاة كبر ورفع يديه،
ؤإذا رمحر رغ يديه ،ؤإذا قال :سمع الله لمن حميم رغ يديه ،ؤإذا
قام إلى الركعمحن رج يديه ،ورقع ذلك ان عمر إلى الني :
(قوله؛ سمع اممه لمن حمده ،العبارة في جامع ا لأصول؛ سمع الله من حمده ،بدون
لأم الجر).

( - ٧٨٦خ م) عن مالك ،بن ال٠حويرث' ،أن رسول ايثه .كان

إذا كبر رفع يديه ،حتى يحاذي بهما أدنيه ١^٧ ،ركع رفع يديه حتى
يحاذي .يهما فرؤع أدنيه ،ؤإذا رفع رأسه من الركؤع ،فقال:
سمع الله لمن حمده ،فعل مثل ذلك ،روقي رواية) :حتى يحاذي بهما

فروغ أذنيه.
(وى الأذن :أعلأئ ،وفرع كل شيء :أعلاه ،قال افه تعالى :وكه ثاق
رهمئها ق الكثئا؛يم)ّ

( - ٧٨٧خ م) عن أي هريرة ،قال :كان رسول افه ه إذا قام
إلى الصلاة يكثر حين يقوم ،ثم يكثر حين يركع ،ثم يقول :سمع اممه

لمن حمده حين يرفع صنته من الركعة ثم يقول وهو قائم • ربنا لك
الحمد (وفي رواية :ولكا الحمد) ثم يكبر حين يهوي ساحدأ ،ثم
يكبر حين يرفع رأسه ،ثم يفعل ذلكا في الصلاة كلها حش يقضيها،

^^^اليإة__ه
ؤيكر حين يقوم من المحن بعد الجلوس نوش

أن أبا هريرة

كان يصلي بهم مكنن كالما حفص ورمع ،غاذا انصرف ،قال; إني
لأنتهكم بصلاة رمحول اف( .وفي أحرى) ت مملنا ت يا أبا هريرة ،ما
هذا التكسر؟ فهال !،إنها لصلاة رسول ،اض ه.

 - ٧٨٨رم) عن وام ،بن حجر ،أنه رأى السي  Mرقم يديه
حين لحل في المائة كثر  -وصف  ،همام  -أحد الرواة  -حيال ،ادئيه -
م ا لتحف بثوبه ،م وصع يده اليمنى على الي رى ،فلما أراد أن
يركع أحرج يديه من الثوب ،،نم رفعهما ،ثم كثر فركر ،فلما قالI،
محمعر النه لمن حميم ،رخ يديه ،فلما سجد ،سجد بين كميه•
 - ٧٨٩رخ) عن سعيد بن الحارث؛< ،المنلك ،قال ت صلمح ،لنا

أبو سعتد الخيري ،فجهر بالتكبير حين رفعر زأمحه من النجود ،وحين
سجد ،وحين رفع ،وحين قام من الزكغش ،وثالت هكذا رأبت،
ام ■M

 - ٧٩ ٠رخ م) عن مثلرف ،بن عمداممه ،قال :،صليتح حلف
عالي بن أبي محنالب ،،خيغ ،أنا وعمرال بن حصين ،فكان إذا محجد
كثر ،محإذا رفع رأسه كثر ،ؤإذا نهض من الرنمن كثر ،فلما قضى
الصلاة أحذ عمران بيدي ،فقال :قد ذكرني هدا صالآ 0محمد ه ،أو
قال :لقد صلى بنا صلاة محمد

 - ٧٩١رخ) عن عكرمة ،قال :،رأيت ،رحلا عند المهام يكثر في

كل حفض ورفع ،ئذا قام ،ؤإذا وصع؛ فاتمرلم ،ابن عثاس ،فقال:،
روقي ،رواية) :قال :،صلستؤ حلف ،شيخ
أوليس تللت ،محلاه النبي
بمكة ،فكثر ينتين وع رين تكبرة• فقلمسج لأبن عبامحي  ٠إنه أحمق،

فقال : ،ثكلتلثؤ أملث ،،محنه أبي القاسم

)^ ٣٣٥
(اثنتان وعشرون تكبيرة ،إنما تكون في الصلاة الرياعية ،بإصافة تكبيرة الإحرام،
وتكبيره القيام من التنهد الأول).

( - ٧٩٢خ) عن أبي حا3م ،عن سهل بن ممد ،فال :كان

الناس يؤمنون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه الب رى في
الصلاة .قال أبو حازم :لا أش إلا شي ذلك إلى رسول اش ه.
ر ي تمه.

( - ٧٩٣خ م) عن أبي هريرة ،قال :كان رموئ اممه ه إذا لإز
في الصلاة سكت هثه قبل أن يقرأ :، I_J،_ ،يا رسول اف ،بأبي أنت
وأمي ،أرأيت مكوتك بين التكبير والقراءة ،ما تقول؟ قال :أفول:
اللهم باُ؟د بيني وبين حط_اياي كما باعدت بين المشرق والمغرب،

اللهم نمني من حعلاياى (وفي روايةْ :بن الخهلايا) كما ينمى الثونم،
الأبيض من الدنس ،اللهم اغيلني من حهلاياي (وفي رواية ت اغل
ياي) بالثلج والماء والنرد.
(هثة ،أي؛ _<؛ ،وهي تصم هنة ،ئنعم بها عن كل شيء)•

( - ٧٩٤م) عن علإ ،قال :كا 0المن  Mإذا قام إلى الصلاة
قال :وجهت وجهن للن.ي فقلن الثمواب والأرص حنيفا ،وما أنا مى
المشركين ،إ 0صلاتي وسكي ومحنا ي ومماتي لله رب العالمين ،ال

مريلئ ،له ،وبدلك أمرت وأنا من الم لمين (وفى رواية :وأنا أوز
افلمن) اللهم أنح المللثف ،لا إلة إلا أنث ،،أن ربي ،وأئ عبدك،
حللمتؤ نفي ،واعترمحن ،بنءنبي ،فاغفر لي لثوبي حميها ،إنه لا يغفر
الدنوبه إلا أنث ،،واهدني لأخن الأخلاق لا بجدي لأحسنها إلا
أنتج ،واصرف! ،عني مثئها ،لا يصرفن ،عني ننبجا إلا أنث ،،لبياف،
ومحعد.يلثج ،والحين كله فى يديك ،،والئر ليل إليلثذ ،أنا بك ؤإلبك،

ئناركل ،وثعافييح ،أّتغفرف• وأتوب إليك ،ؤإذا ركع قال :اللهم للثح

دح؛؛)

جعءإإي؛يه

ركعن ،وبك آمنتح ،ولك اصملممش ،حشع لك نمعي ،ونمري
ومخي ،وععلمي ،وعضي ،ؤإذا رفع رانه قال ت اللهم ربنا لك
الحمد روقي رواية! سمع الله لمن حمده ،ربنا ولك الحمد) ملء

السموات ،وملء الأرض ،ومل؛ ما بينهما ،وملء ما شئت من شيء

بعد ،ؤإذا نجد قال ت اللهم لك نجدت ،ويك آمنت ،ولالئ ،أسلمئ،
نجد وجهي للذي حلمه وصوره ،وشى نمنئ وبمرْ ريش رواية •
وصوره فاحنن صوره) تبارك افد أحس الخالقيى ،ثم يكوف مى آخر

ما يمول بين التشهد والت اليم؛ اللهم اغفر لي ما محيت وما أخرت،
وما أمررت وما أءLلمتا ،وما أنزفت ،وما أنت أعلم به مني ،أنث
المقدم وأست ،الموحر ،لا إله إلا انث رومح ،رواية)• ؤإذا ملم ،قال(
اللهم اغفر لي ما قدمت . . . ،إلى آخر الحدسثج ،ولم يمل بين التنهد
والسلم •

( - ٧٩٥م) عن مدة بن أبي زبة ،أو عم؛ بن الخطاب ،كاو
يجهر بهؤلاء الكلمات يقول ت ن1حاولث ،اللهم ويحميك ،تبارك امملنؤ،
وتعالى حدلئ ،.ولا إله غيزف.
رمال الودي■ مال الخطابي أخبرني ابن حلاد فال ،ت مالت ،الزجاج عن الواو في
توله وبحمدك ،سال؛ معناه مسحاكث ،اللهم ،وبحمدك نحتل؛ ، ،تال والجد هنا
العفلمة  .انتهى .فوله؛ تبارك اسمالث ،،هكذا بلا واو ،في مطبؤع م لم وعند ابن
الأثير ،والحدث رواء اكرميي وأبو ؛•اود عن عائشة *رفيعا إلك ،الحم . ،وفيه؛
وتبارلأ اٌمكإ ،يالواو) .

( - ٧٩٦م) غن أنس ،أن رحلا حاء فدخل الصم ،وقد حمزه
النسن ،فمال؛ الحمد ف حمدآ كثيرأ طيبا مباركا فيه ،فلما قضى

رمول اض  .صلاته قال! أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم،
فقال! أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يمل بأسا ،فقال رحل! حشن؛ ،وقد

حفزني النص ففلتهأ ،سال النبي .ت لقد رأيت اثني عثر ملكأ

يبتدرولها ،أيهم برذعه-ا (ورواْ المائي) عنه ولفظه; كاو
رسول اممه .بملي ،إذ جاء رحل وقد حفزه النص ،سال ت الله
أكبت ،الخد لله حْدآ كسم\ هتا ياركا قيه . . .وذكنْ.
(أحرجه ملم خى باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة .حفزه النفس ت تتايع
بنية ،كأنه يحفز صاحبه ،أي• يدفعه ،ومنه ت التحفيز .أرم القوم ت سكتوا).

( - ٧٩٧م) عن ابن عمن ،نال :بينما نحن نملي مع
رسول اف .إذ ناد رجل من القوم■ الله أكبر كبيرآ ،والحمد لله
■' من المائل
كثيرأ ،وسبحا ف الله بكرة وأصيلا ،مما ل رسول اف
كلمه كا-ا وكذا؟ قال رجل من القوم• أنا يا رسول اممه ،قال! عجسنج
منذ سمالم،
لها ،هتحثؤ لها أبواب ،المما؛ ،قال ابن عمر• هما
رسول اممه

يقود ذللئ.،

(أحرجه ز باب ما يقال ين تكبيرة الإحرام والقراءة).

 - ٧٩٨رم) عن عائشة ،ئالث،ت كان رسول اممه  .يفتتح
الصلاة بالتكبير ،والقراءة (  -ؤآئمد ثؤ يئن ،اكاداد،ه وكان إذا رتحر لم
يئجص ،رأسه ولم يقربه ،ولكن بين ذلك ،،وكان إذا رفر رأسه من
الركؤع ،لم يجد حنن ي نتوي قائما ،وكان إذا رير رأسه من الجرة
لم يجن .حتى يستوي حالما ،وكان يقول في كل ركعتين التحثة،
وكان يفرش رجله الب رى ،ؤينصإ رجله اليمنى ،وكان ينهى عن

عمبة النيهنان روقي رواية• عن عفتخ الثيهنان) وكان ينهى أن يفترش
الرحل ذراعيه افتراش السع ،وكان يخم الصلاة بالتاليم.
(لم يشخص رأسه ،أي -لم يرفعه ،ولم يقربه ،أي -لم يخففه حققا بليغا ،بل
سدل فيه ين الإشخاص والتصوس_،ا عقنؤ الشيaلان أوت عب الشي3لان؛ هو الإنعاء

المنهي عنه ،وهو ألتا يلصق أليتيه بالأرهمئ ؤينحيج ساقيه ؤيضع يديه علم ،الأرض)
كما يفرش الكلم)،؛

( - ٧٩٩م) عن أبي هريرة ،أن رسول الله ه قال :من صر
صلاة لم يفرأ فيها بفاتحة الكتاب فهير خداج ،يقولها ثلاثآ ،غين
تمام ،فقيل لأبي هريرة ت إنا ذكو 0وراء الإمام؟ فقال؛ اقرا بها في
نفك؛ فاني سمعن ،رسول

يقول ت قال اممه تعالى ت فت الصلاة

بيني وبين عبدي نمفين ،ولعبدي ما سأل (وفي رواية :فمنها لي،

ونمقها لعبدي) فإذا فال العبدث ؤ ألح—مد ليد لب آنمدير1أتثمه

قال اش :حمدني عبدي ،ؤإذا قال:
علي عبدي ،وإذا قال:

آفيسره قال اممه :أش
دومِ

قال مجدني عبدي -

وق ال مء :فوض إلئ عبدي  -ؤإذا نال :ؤ١باك تند ولباق
ذس_نعهمشمه قال :هذا بيني وبين عبدي ،ولعبدي ما م ال ،فإذا قال:

أنعت علمتهم ثر
<اؤآهدذا المsرط آلصتسر  ٠صر-رط
آلنثؤب عثهم ولا آاصت؛افيله قال :هذا لعبدي ،ولعبدي ما سأل.
(الحداج ت \ونقص  iوالخديح! الناقص الخلقة ،والصلاة في ثول 4ت قسمت الصلاة،
المراد بها الفاتحة؛ سميت بذلك لأنها لا ضح إلا بها  ،قال الووي ت فيه وجوب
ثراءة الفاتحة وأنها متعينة لا يجزي غيرها إلا لعاحز عنها وهذا مذهب جمهور
العلماء من الصحابة والتابمن فمن بعدهم).

 ٨٠ ٠ء رخ م) عن عبادة بن الصامت ،،أن رسول اش .قال:
لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحة الكتايتخ.

( - ٨٠ ١خ م) عن أض ،قال :صلن مع رسول اممه و .وأبي
بكر ،وعمر ،وعثما ، 0فلم أمسهع أحدآ منهم يفرأ ب م القه الرحمن
الرحيم (وفي رواية) :أن المبي ه وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون

الصلاة بالحمل غ رب العالمين (ولم لم) :أنه ^ل :صأست ،حلم،
الحم،

وأبى بكر وعمر وعثمان ،فكانوا ي تفتحون بالحمل فه رب

حآ؛آ)

تيخ؛يسيه

العالمين ،لا يدكرون ت ب م اض الرحمن الرحيم في أول قراءْ ولا في
آحرها.
 - ٨٠٢رم) عن عبداغ بن المائب ،قال :صالي لما المئ ه

الصبح بمكة ،فاستفتح مورة ررالمؤمنيناا حتى إذا جاء ذكر موسى
وهارون  -أو ذكر عيي ،فك الراوي  -أحذرت> النبئ  .ننله،
ذء•

 - ٨٠٣رم) عن سماك ،قال :سألت ،جابر بن نمرة عن صلاة

النيئ .فقال :كان يخئم ،الصلاة ولا يضلمي صالة هؤلاء،
قال :وأنبأ ني أن رسول اغ ه كان يفرأ في الفجر ؛

ووش

ألتحيده ونحوها ،وكانت ،صالته إلى التخفيف.،

 - ٨٠٤رم) عن مهلته بن مالك ،،مال :صليتج وصلى بنا
رمحول اغ ه فقرأ ت

ألثبمي ه حتى قرأ

باسمنم،ه>

قال :فجعلتا أرددها ،ولا أدري ما قال زوقي رواية)؛ أنه صالي مع
المؤ  Mالصخ ،فقرأ في أول ركعة ، ١٢^ :تايثت  aإل
شيد؟ا> وربما قال؛ ؛^•^،3
 - ٨٠٠رخ) عن عمرو بن حريث ،أنه سمع النبث ه يفرأ في
الفجر^ :؛ ،^١إدا صننزه.
(عص الليل ■' أنبل أو أدبر ،فهي من الأضداد؛ لأن الع ع ة رقة الظلام ،وهي
في أول الليل وفي آخرْ).

 - ٨٠٦رد) رحسن) عن معاذ بن عبداغ الجهنى ،أن رجلا من

جهينة أهمرْ أنه سمع البي ه يقرأ في الصح؛ ءؤ1دا رلزفي 4في
أم قزأ ذلك عمدأ.
الركعتين كلتيهما ،فلا أدري أنجي رسول اض

(تقتك
(قال ابن حجرت الظاهر أنه فعله عمدا ليبين به حصول أصا السنة بتكء ير السورة
الواحدة في الرتجن)•

( - ٨٠٧خ) عن همدالله بن ثزة ،قاد :الن خئابا :ألكن

رسول اممه  .يفرأ في الفلهر والعصر؟ قال ت نعم ،قلت! بأي شيء
كتم تعرفون قراءته؟ قال! باصطرابح لحيته.

( - ٨٠٨خ م) عن أبى قتادة ،أن المث ه لكن يقرأ ش الغلهر
في الأوليين بام الكتاب وسورة روقي رواية؛ و'-ورتينا وفي الركتن

الأحريين بأم الكتاب ،ؤيمثنا الأية أحيانأ ،ؤيعليل في الركعة الأولى
ما لا يطل في الركعة الثانية ،وهكالا في الحصر ،وهكنءا في الصح.

 - ٨٠٩رم) عن جابر بن نمرة ،فال؛ لكن المي  .يفرأ في
الغلهر ^؛ ،^٢إدا بمش ه وفي الحصر نم ذلك ،وفي المح أمحلول من
ذللث ،روفمح ،رواية،؛ لكن يمّا قمح ،الغلهر ب جه أنت دق أ'لآؤه وفي
الصبح بامحلود من ذلك.،

 - ٨١ ٠رم) عن أبي معيد ،قاد :كا ^ قيام البي  .في
الغلهر والعمر ،يحررنا قيامه في الركعتين الأولين من الظهر محير
^ ٠ ^١هؤه ال جدة ،وحزرنا قيامه من الأ-موين هدر الصم ،من
ذللث ،،وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الحصر على هدر قيامه

في الأحنيين من الفلهر ،وفي الأ-ميين من العصر على الصف من

ذلك (وفي رواية) :أن النبي و .لكن يفرأ في صلاة الظهر في
الركعتين الأوليين ،في كل رخمة لأر ثلاثين آية ،وفي الأنمحريين :قدر
حمى عثرة آية  -أو قال _ :نصفس ،ذللئه ،وفى العصر فى الركعتين

الأولين ،قمح ،كل ركعة قدر قراءة خص عثرة أية ،وفي الأحريين لأر
نصف ذلك روفمح ،أحرى) قال :لفد لكنت ،صلاة الظهر تقام ،فياوم،

حك؛)
الذاهب إلى ال بقيع ،فيمضي حاجته ،مم ينوصا  ،ثم يأتي
ورمول ،الله  .قي الركعة الأولى مما
 - ٨١١رخ م) عن جبئر بن ئطعم ،وكان جاء في أمازى بدر،

فال! سمعن ،رسول الله ه يقرأ في المغرب ب ءؤالْلووه ،فلما بلغ
هده الأية ت ^أم غقوأ ين عمي شء أم هم ألٌلمذول  ٠أم حلتوا ألثمؤب
ك! د
را'لأزص بن لا ذونوث  ٠أم عث هم ح-إآبم رنك أم هم
قلى أن طر•
(نوله ت جاء في أمارى بدر ،زاد الإّ~ماءيلي• وهو يرمند مشرك ،ثم أسلم لفهغ
بمد ذلك ،واستدل به عر صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفر وكدا الفسق
إذا أداه في حال العدالة).

 - ٨١٢زخ م) عن أم المضل ،قالت ،ت سمعت ،النبي  .يقرأ
في المغرب ب ؤرأل!1رصلت ■م؛اه ثم ما صالي لنا بعدها حتى

قبضه اممه هك روقي رواية)• قالط ابن عباس! إن أم القفل سمعته
عزثاه فقالت ت يا ب ني ،لقد ذكرتني ؛قراءتلث،
يقرأ•
هذ.ه السورة ،إنها لأخر ما سمعت ،من رمول الله

يقرأ بها فى

المغرب.

 - ٨١٣رخ) عن مروان بن الحكم ،قال؛ نال لي نيئ بن

ثابت ،ت ما للث ،تقرأ في الغرب بقصار الممصل ،وقئ• سمعت المي
<.أ بئلوز الثلوتن؟
(نئولى الثلرلينن :الأعراف ،كما صرح به في رواية الم ائي ،نال ابن حجر:
واستدل يه على امتداد وفا الغرب ،واستحباب القراءة فيها بغير نمار المفصل).

 ٨١٤ء رن) رحمين) عن عائثة ،أن رسول الله ه صلى
الغرب ب ؤرة الأعراق ه ،فرقها في ركعتين.

 - ٨١٠رخ م) ص ي؛ ،.أد المئ ه كاد س ّهم ،ضر

العشاء ا لأحرق ،فقرأ في إحدى الركعتين د <ؤواكن إلنيززه فما سمعت
أحدآ أحي صوتا ،أو قراءة ،منه

( - ٨١٦خ م) عن أبى هريرة ،فال :فى كل محالة نقرأ ،نما
أنمعنا رسول اض .أنمعناكم ،وما أحفى علينا أ-حفنتا عليكم.
 — ٨١٧رقنا عن جابر ،أن رسول الله
ملول القنوت.

قال :أقفل الصلاة

(قال ابن الأيادي :اشوت أربعة أن ام ،القوت :اساعت نال اف تعالى :ظ لت
ثب-دنه يعني مطيعين ،والقنوت :القيام ،وذكر حديثنا هدا ،والقنوت :ال كون،
قال اش تعالى :ؤرمبموأ بمي دثنتسه والقنوت :الأخن .في الدعاء وقن ت ،الرحل،
أي* أحل .في الء.عاء ومنه سمي قنوت الوتر قنوتا ،وقال النووي• المراد بالقنوت
هنا القيام باتفاق العلماء فيما  ،،:^^۶قال :وفيه دليل لمن قال :إن تطويل القيام

أممل من كثرة الركوع والجود).

( - ٨١٨خ م) عن الراء ،قادت لكن ركوع ألمي  Mوسجوده،

ثإذا رفع رأنه من الركوع ،وبين ال جدتين :قريبا من السواء (وفي
رواية) :لكن ركوع المي .وسجوده ،وبتن الجدتين^ ،ا ريع من
الركؤع  -ما حلا القيام والقعود  -قريبا من الشواء (هدا لمغل البخاري)
(ولمملم) قال :رممت ،الصلاة 0ع محمد .فوجدت قيامه ،فركعته،
فاعتراله بعد ركوعه ،فجديه ،فجلنثه بتن ال جدتين ،فجديه،

وجلنثه ما بين التسليم والانصراف  :،قريبا من الشواء روقي أحرى له)
قال :غلبا على الكوفة رحل  -قد سماه  -رمن ابن الأثعث ،،وسما0
عندر فى روايته :مطر بن ناجيه ،قامر أبا عبيدة بى عبداف أن يمهلى

بالناس ،وكان يصلي فإذا رير رأسه من الركؤع :قام ءاو.ر ما أقول:
اللهم ربنا للث ،الحمد ،ملء ال ماوات وملء الأرض ،وملء ما شئت،

من ثيء بعال ،أهل الثناء والمجد ،لا ماح لما أعطيت ،ولا معطي
لما متعت ،،ولا ينفع ذا الجد منلث ،الجد ،قال الحكم ت فذكرت ذلك
لعبدالرحمن ين أبى ليلى ،فقال! سمعت ،البراء بن ءازب vيقول ت كانت،

صلاة رسول الله

! قيامه ،وركوعه ،ؤإذا رفع رأسه من الركؤع،

وسجوده ،وما بين ال جدتين! قريبا من المواء .قال شعبة! فدكرته

لعمرو بن مث؛  ،فقال! قد رأبت ،ابن أبي ليلى ،فلم تكن صلاته هكذا.
(ئال النووي في نرح م لم :اعلم أن هذا الحا -ين - ،يعني روايتي م لم  -محمول
على بعض الأحوال ؤإلأ ممد ثبتت ،الأحاديث ،المايقة بمملويل القيام ،وطا يدل على
أنه ه كانت ،له ني إطالة القيام أحوال بحب الأوثايت ،وطا الحديثه الأى نحن
فه جرى فى بعض الأوناُت ،،نالا وفى رواية للبخاري ت ما حلا القيام والقعود،

وهذا نف ير الرواية الأحرى ،بمي ،الرواية اش لم ت تثن القيام والقعود).

 ٨١٩ء رم^ عن الأسود وعلقمة ،قالا! أسا ابس م عود في
داره ،وكانت ،؛جنب ،المسجد ،فقال! أصلى هولا؛ حلفكم؟ قلنا ! لا،

فقال! قوموا فصلوا ،فلم يأمرنا باذان ولا إقامة ،قال! وذهبنا لنقوم
حلمه ،فاخال .بأيدينا ،فجعل أحاءنا عن يمينه ،والأحر عن شماله،

فلما ركي وصننا أزو ينا على ركبنا ،فقرب ،أيدينا ،وطثق بين كميه،

يم أيحلهما بين

 ،فلما صلى قال! إنه سيكون عليكم أمراء

ينحرون الصلاة عن ميقاتها ،ؤيخنمولها إلى ش-نق الموتى ،فإذا

رأيتموهم قد فعلوا نللث ،فصلوا الصلاة لميقاتها ،واجعلوا صلاتكم
معهم سبحة ،ؤإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا ،ؤإذا كنتم أكثر من ذلل؛،،
فليومكم أحدكم ،ؤإذا ركع أحدكم ،فلممرش ذراعيه على فخذيه،
ولمجنا ولتثلنز بين كميه ،فلكاني أنعلن إلى اختلاف أصابع
رسول اممه  .فأراهم.
(فوله؛ أصلى هؤلاء؛ بمني الأمير وتابعيه ،ينكر عليهم تأحير الصّلاة .يخنمونها،
قال النووي؛ يؤخرونها عن وفها المختار وهو أول وفتها لا عن حميع وفتها• ثرثما

عقؤ|إييه
الموتى :أحر النهار ،من مولهم ثرق الميت بريقه إذا لم ببق بعدم إلا سيرأ ثم
يموت .سحة!  JLilj؛ .،ولتجنأ؛ لينعهلما ،وروى؛ ليحن من الانحناء ،والتطبيق

منسوخ يحدث معد بن أبي وماص الأتي ،وجعلهما عن يمينه وشماله منسوخ
يحديثؤ جابر وجبار بن صحر المتقدم ،و'كدلاث ،عدم الإقامت ،وفد بفي عليه ابن
م عود وصاحباه الأموي وعالقمة ،لكن المنة ماضية حاكمة).
٢

ء

( - ٨٢٠خ م) عن مصعب ين سعد بن أبي وقاص ،-١^ ،؛ صليت
إلى جنب أبي ،فطبمت ،بين كمي ،ثم وصعثهما بين فخدي ،فيهاني

أبي ،وقال ت كنا نفعله فنهينا عنه ،وأمرنا أن ئضع أيدينا على الركب• ،
( - ٨٢١م) عن ابن عاس ،أن المي M

إني يهيئ ،أن

أقرأ الةّرآوا راكعا أو محاحدأ ،ئاما الركؤع ،هعقلموا فيه  ،،^^ Jiوأما
الجود ماجتهدوا في الدعاء ،مممن أن ينتجا<<؛ ،لكم.
ريهال،؛ قمى وفميذ؛ أي؛ حلثق وجديرآ•

 . ٨٢٢رخ م) عن عائشة ،قالت :كان رم ود اض ه ممن أن

يمول في ركوعه وسجوده! نبحانلثؤ  ^![١ربنا وبحمدك ،اللهم اغفر
لى ،يتأود المرآل (وفى رواية) قالت؛ ما صلى رسول اممه  .صلاة،

بعد إل ^ ١^^ !، JLجذآئ مبمسر آم وآلث_حه  ٠^١نال :نن_حانم،
اللهم وينميك ،اللهم اعقر لي (وفي أحرى) فاك :،كان
يكنن أن يقود قبل موته :حم بحان الله وبحمده،
رسول اممه
أنثغفر اممه ،وأتوب ،إليه ،فملث !،يا رم ود افه ،أراث يكثر من قول:

نبحال الئه ويحمده ،أمثغفر الله وأتوب ،إليه ،فقال :أحنزني ربي أني
محاري علامة فى أمنى ،فإذا رأيتها أكثرت ،من قول :حم بحان اممه
وبحمده ،أستغفر الله وأتوب ،إليه ،فقد رأيتها :وإدا محاء صر آم

والفتح  ٠٤فتح ماكة ؤ ورأبت ألناس ث-غلول ق لبن آم أزاجا  ٠ينج
ت له

ٍ _iقان 5اةامح.

بمي ^)^٢٤٣
(قال ني الفتح! يتأول القرآن ،أي ت يفعل ما أمر به فه والمراد بالقرآن  > ajuوهو
السورة المذكورة والذكر المذكور  ،قال ابن دقيق العيد يوحد من هدا الحديث إباحة

الدعاء ني الركؤع ؤإباحة التسبيح في الجود ولا يعارضه توله ه• أما الركؤع
فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء .تال ت ؤيمكن أن يحمل
حديث الباب عر الجواز وذلك عر الأولوية).

 - ٨٢٣رما عن عائشة ،قالت ت ك-ادا رسول اطه  .يمول محي
ركوبي وسجوؤ؛ ' ّبوح يدوس ،رب الملائكة والروح•
رسبوح قدوس ،هما بفم المين والقاف وبفتحهما والفم أفصح وأكثرا والمراد
بالبوح القدوس المسئح المقدس ،فكأنه قال ت مسئح مقدس رب الملاثكة والرؤح،
ومعنى بوح؛  ١^١من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالالهية وقدوس:
المض من كل ما لا يليق بالخالق ،والروح نل ملك عظم ونل يحمل أن يكون
جربل  ٠ونل خلق لا تراهم الملائكة كما لا نرى نحن الملائكة واض م).

 - ٨٢٤رم) عن أبي سعيد ،هال! كان رم ود اش ه إذا وقع
رأنه من الركؤع ئال؛ اللهم رثنا لك الحمد ،ملء الموات ،وملء
الأرض ،وملء ما شئث ،من شي؛ نعد ،أهل الثناء والمجد .أحي ما

قاد الند  -وظا ك ب

اض لا نابع ث أعطت ،ولا ئعطئ

لما منعث ،،ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
رقال النووي* أهل الثناء! بالنصب على النداء ،هذا هو المشهور ،وجوز بعضهم

رفعه• قوله• أحي ما قال العبد هذا مبتدأ خبره اللهم لا ماغ ،الخ ،وقولنا ت وكلنا
لك عبد جملة حالية معترضة بين المبتدأ والخبر ،وتقديره هنا أحي قول العبد ال

ماح لما أعهلمتج•• الخ ،وكلنا لك عبد فينبغي لتا أن نقوله .الجدت الغنى والحهل
والمقلمة والمالطان والخال والولد ،أي ت لا ينفع ذا الغنى عندك غنا 0أو لا ينجيه
منك ،إنما ينقعه ؤينجيه الممل الصالح ،وفيل  Iمن ؛معنى البدل),

( - ٨٢٠م) عن ابن أبي أوفى ،قال :كان رسول اغ ه إذا
رفع ظهره من الركؤع قال ت سمع افه لمن حمده ،اللهم ربنا لك
الحمد ،ملء ال موات ،وملء ا لأرض ،وملء ما شئت من شيء بعد،

الم فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه (وفي رواية؛ جبهته) ْن
الأرضي دسهل يويه فسجد عليه.
(تقدم محي باب المواقيت حدو-ن ،حسابت شكرنا إلى رسول اف  .الملأ 0محي
الثنضاء فلم يشكنا ،أي :لم يزل شكوانا ،والجمع بينه وبين حديث ت إذا ائتي
الحر محأبردوا بالمائة).

 ٨٣١ء رخ يزآ عن عسداش بن ماللثج ابن بحننه ،نال! كان

النص ه إذا محلى فرج يديه عن إبهل4ب حتى إيمح ،لأرى نياص إبءل4ب
(وفي رواية) :كان .إذا سجد يجنح في سجوده ،حتى يرى وصح
ص.

 ٨٣٢ء رمإ عن ميمونة ،أن رمحود اممه ه كان إذا سجد لو
ماءيت ،بهنة أن ثمر بين يديه لمرت روقي رواية)؛ كان إذا مجد حوي

بيديه _ يض حنح .حض ثنى نصح إبثلنه من ورائه ،ؤإذا قع -،اهلنأو
على مخيه الث رى (وش أحرى) ؛ كان إذا سجد جافى حتى يرى ٌن
حلفه وصح إبطيه.
(النهمة :واحدة الهم ،وهي أولاد الغنم من الن.كور والإناين .،وصح إبطيه:
بياصهما ،وقولها ث بين يديه ،لفظه عند أبي داولت كان! إذا مجد جافى بين يديه،
حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحهتا يديه مرت).

 - ٨٣٣رخ م) ص أنس ،أن التجث  m,نال :أسرا (وني

رواية؛ أتموا) \لإكو؛؛ وال جود ،فوالله ،إني لأراكم من بعدى -
وربما قال! من بعد ظهري  -إذا ما ركعتم همإذا ما مجدتم.
 . ٨٣٤رش حم م د ت ن خز حعب طيب قط بغ) (صحيح)

قال :لا تجزئ صالة أحدكم حتى
عن أبي معود ،أن رسول افه
يقيم ءلهنْ في الركوع وال جود (وفي رواية) :لا تجزئ صلاة أحد ال
يقيإ هلهله في الركوع والجود.

(تآْق)
(قال القارى؛ المراد منها الطمأنينة وهي واحبة عند النافعي وأحمد في الركؤع
وال جود ونحوهما ،وعند أش حنيفة لت بواحبة؛ لأن الطمأنينة أمر والاعتدال

أمر ذكره الهسيء

 - ٨٣٥رم) عن البراء بن عازب ،محال! نال رم ود الله ه!
إذا سجدت قفع كمك ،وارغ مرصك.

 - ٨٣٦رس هق) رصحيح) عن نافع ،أن ابن عمر ،كان إذا
مجد وصع كميه على الذي يفح عليه وجهه ،قال ناير ولقد رأيته
في بوم شديد الرد ،ؤإنه ليئرج كمنه من نحتا بزنس له ،حتى
يفنهما على الحصباء روقي رواية) ت أن ايى عمر كان يقول! من
وضع جهته بالأرض فلمع كمه على الذي وضع عليه جبهته ،ثم إذا
رغ فليرفعهما ،فإن اليدين تجدان كما يمجد الوجه.
(البرنس! (وب رامه منه ملتزق به ،والرواية الأحيرة عند أحمد وأبى داود مرفوعة
إر الهي m

 - ٨٣٧رخ م) عن أنس ،أن رم ود اممه .قال :اعتدلوا في
الجود ،ولا يبنهلن أحدكم ذراعيه انبساط الكلب.
 - ٨٣٨رخ م) عن ابن ماس ،أن المي ه قال :امريتح أن
أمجد على م بعة أعفلم :على الجبهة  -وأشار بيده إلى أنمه -
واليدين ،والركثتين ،وأطراف القدمين ،ولا ئكفث ،الثياب ولا الشعر

روقي رواية) قال :أمرت أن أمجد على سع ،ولا أكبث ،الشعر ولا
الثياب :الجهة والأف ،واليدين ،والركبتين ،والقدمين (وفي
أحرى)• أمرنا الحم . ،أن نجد على سبعة أعضاء ،ولا كم ،شعرأ
ولا ثوبان اتجهة ،والدين ،والركمحن ،والرجفن•

(لا نكفث الثياب ولا الئنر ،أي؛ لا نقمها ولا نجمعها ،والكئت ،؛ الجمع
والضم ،وهو يمض الكفن،؛ كما في الرواية الأحرى).

حآققء<قتح
 - ٨٣٩رم^ عن ال مماس بن عبد المطلب ،أنه سمع
رم ود اف
وكماه،

وركبتا ْ،

يقول ت إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب ت وجهه،
وقدما .٥

رالأواب -الأعضاء ،جمع ائب بكر فسكون ،والعبارة في مطبؤع م لم؛ سبعة
احتراف ،والمشت هنا من جامع الأصول ،وبه روى الحدث في أكثر المصادر).

 - ٨٤٠رينا عن أبي هريرة ،أف رسول اض  .قادت أقرب ما
يكون العبل .من ريه وهو ساجد ،فأكثروا الدعاء.

( - ٨٤١م) عن أبي هريرة ،أف رمود اف  .كاف يقود في
سجوده  Iاللهم اعقر لي ذنبى كلمه ،ديه وجله ،أوله وآجزه ،مئْ
وعاد نيته.

(دقه وجئه ،أي! دنيقه وحليله ،والدقيق صد الغليذل وند يراد به الصغير والحقير،
وضل .الدقيق الجليل) .

 - ٨٤٢رعرإ عن طاوص بن كي ان اليماني ،نال! قل نا لابن

عباس في الإقحاء على القدمين؟ فقال :هي الئئه ،فقيا له :إنا لمراه
فقال :بل هي منه نيكم
جماء
(الإقعاء هنا ؛ أن يضع أليته على عقثيه بين الجدتين).

 - ٨٤٣رخ) عن أبي قلأبة ،عن مالك ،بن الحويريث ،،أنه رأى
النبي .يملي ،فإذا كان في وتر من صالته لم (نهص حتى يستوي

قاعدا (وفي رو'اية) :أنه قال لأصحابه :ألا أتتكم بصلاة البئ ه؟
قال :وذاك في غير حين صلاة ،فقام ثم ركع فكثر ،ثم رفع رأسه،
فقام هنئه ثم مجد ،نم رفع رأسه هنثه ،فملي صلاه عمرو بن سلمة

شيخنا هن<ا ،قال أيوب :كان يقحل شيئا لم أركم تفعلونه ،كان يقعد
في الثالثة أو الرابعة (وفي أحرى) قال :قالت لأبي قلأنة :كيف كانت
صلاتهم؟ قال :مثل صلاة شيخنا هن.ا  -يحني :عمرو بن سلمة  -وكان

دلل السّيغ ،فنم التك^يمر  ،ؤإدا رف^ رأسه من المجحتدة ال نمه جلس
واعتمد على الأرض ثم قام (وفي أحرى)! كان مالك بن الحويرث
يرينا كيف كانت صلاة النبي

وذاك في غير وقت صلاة ،فقام

فامكث القيام ،ثم ركع فأمكن الرمع ،ثم رفع رأسه فايثصب قائما
هنثه ،قال فصلى بنا صلاة شيخنا هدا ،أبى بريد ،وكان أبو بريد إذا

رير رأسه من الجدة الأحرة استوي قاعدأ ،نم نهص.
 ،ؤيقال ت هنيهة ،أبقا ،وكدا جاءت عند ابن الأييرت فقام
(هثية ،أي•
هثهة .قوله! كان يقعد قي الثالثة أو الرابعة ،قال ابن حجر• هو شك من الراوي

والمراد منه بيان جلة الاستراحة وهي تقع بين الثالثة والرابعة وبين الأولى
والثانية فكأنه قال ت كان يمحي خى آحر الثالثة أو فى أول الرابعة والمعنى واحد

فشك الراوي أنهما نال ،وتقدم في الرواية الأور بلفظ :فإذا كان في وتر من
صلاته لم ينهض حتى يستوي ناعيا .أبو بريد  ٠ميعة التصغير  -هو عمرو بن
سلمة الجرمي ،ه).

 . ٤٨،رم) جن ابن م ،أن المئه كان إذا جلس ني
الصلاة وصع يديه عر ركشه ،ورفع إصعه المك ،التي ،تلي ،الإبهام،
فدعا بها ،ؤيده البسّ ى على ركبته ،باّلأةلها عليها روقي رواية * ،كان
المسرى على ركبته السري ،ووصتع يده
إدا قعد فى المأسهد وصع

المنى على ركبته الممني ،وعقد ثلاثا وخمسبن ،وأشار بالئاية (ومحي

أخرى)! كان إذا جلس في الصالة وصع كمه اليمنى على لخده
اليمنى ،وقض أصابعه كلها وأشار اصنعه ،التي تلي الإبهام ،ووصع
كمه البمزى على فخده اليرى.

( - ٨٤٠م) عن عداش بن الزبير ،قاد :كان رسول الله .إذا
قعد في المائة ،جعل قدمه اليرى بين دخدْ وساقه ،وفرش قدمه

اليمنى ،ووصع يده الثرى على ركبته النسرى ،ووصع يده اليمنى
على لخده الثمنى ،وأشار بإصتعه.

( - ٨٤٦خ) عن عبداض بن عبداض بن عد ،أنه كان يرى

عبداض ن عمر يثريع في الصلاة إذا جلس ،قال! ففعلته ،وأنا يومئد

حديث ،المهن ،فنهاني عبدايئه بن عمر ،وفال انمس ا محثة الصلاة أن
تتص ،رحللث ،اليمنى ،وسني رحللث ،المرى ،فهالت ،ت إنلث ،تفعل ذللث،؟
قال :إن رخاي لا تعملاني.
 - ٨٤٧رحم د خز ك هق) (حسن) عن ان عنن ،قال :نهى

رسول اه ه أن يجلز الرجل في الصلاة وهو يعتمد على يديه
(وفي رواية) :وهو معتمد على يده•
(أي نهى أن يتكئ على نديه أو على إحداهما وهو جالس في الصلاة ،بل معها
على فخديه ،كما حاء في حديثا ابن عمو وابن الزير السابقين).

 - ٨٤٨رخ م) عن ان م عود ،قال :كنا نقود في الصلاة:
ال لام على الله ،اللام على جبريل وميكائيل ،ال لام على يلان

ومحادن ،فقال لّا الّثي

إف الله هو الملام ،فإذا قعد أحدكم في

الصلاة فلمئل :التحثالم ،لله والصلوات والثليات ،الملام عاليلث ،أقها
المر وزحثة الش وبزكاتة ،الملام علينا وعر عاد الله الصالحين،

فاثكم إذا قلتموها ،فقد سلمتم على كنإ عبد للب صالح في الماء
والأرض ،أشهد أذ لا إله إلا الله ،وأشهد أن محمدا ءبدْ ورسوله،

ثم لمثحير بعد من المسألة ما شاء ،أو ما أحئ( ،وللم) قال:
علمني رسول النه .ؤ المشهد ،كفي بين كميه كما يعلمني المورة من
القرآن ،واقتص اكثهن .بمئل ما اقتصوا.
(التحيات؛ جمع تحية ،ولها ثلاثة معان! الئلأم ،وال٠ااiلثا ،والثناء ،قال في لسان
المب; قال الفراء :خناك اممه أبقاك الله ،وحثاك اممه أي طكلث ،الاه ،وحثاك الله

أي نلم  ،، iiJLtقال :وقولنا في التشهد التحيات لله ينوى بها البقاء لله وال لام
من الأفات والئلأ ،لله ونحؤ ذللث.)،

وتيخ|1سقه
( - ٨٤٩م) عن ابن عاص ،قال :لكن رسول اض ه ثغلخا
التشهد ،كما يعلسا الثورة من القرآن ،فكأن يقول؛ التحثات،

المباركات ،الصلوات ،الطيبات ف ،ال لام عليلثج أيها النبي

ورحمة الله وبركاته ،اللام علينا وعلى عباد اش المالحين ،أشهد أن
لا إله إلا اينه ،وأشهد أن محمدأ رسول الله.

( . ٨٥٠خ م) عن عبدالرحنن ن أبي ليلى :قال :لقض
كعب ن عجره ،فقال :ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي.؟
فقلنا  :يا
فقلت :،بلى ،فأهدها لي ،فقال :م النا رسول اممه
رسول اممه ،كيف ،الصلاة عليكم أهل البست ،،فإن اممه قد علمنا كيم،
نسالم عليكم؟ (وفي رواية :قيل :يا رسول ا ينه ،أما اللام عليلثإ فقد
عرفناه ،فكيف ،المائة علسكؤ؟) قال :قولوا  :اللهم صل على محمد

وعلى ال محمد ،كما صلبت ،على آل إبراهيم
على إبراهيم ،وعلى آل إبراهيم) إنلث ،حميد
محمد وعلى آل محمد ،كما باركتؤ على آل
باركتح على إبراهيم ،وعلى آل إبراهيم ،إنلثج

روقي رواية :كما صليت
مجيد ،اللهم بارك على
إبراهيم روقي رواية :كما
حميد مجيد.

(أحرجه م لم في ;اب ،الصالة على الك . ،بعد التشهد).

( - ٨٥١خ م) عن أبي حنيد الساعدي أنهم قالوا  :يا
رسول اممه ،كيف ،نصلي عليلثإ؟ قال :قولوا  :اللهم صل على محمد،

وعلى أزواجه ويرثيه ،كما صلبمتا على آل إبراهيم ،وباوك على
محمد ،وعلى أزواجه ودليته ،كما باريتا على آل إبراهيم ،إيلئإ
حمعد

مهمحد •

 — ٨٥٢رخ) عن أبي سعيد الخيري ،قال :قلنا  :يا رسول افه،

هدا اللام علياكخ ،قكتس يصلي ،^٠؟ قال :قولوا ت اللهم صل عالي

محمد عبدث ورموبك ،كما صليث على آل إبراهيم ،وبارك على
محمد ،وآل محمد ،كما باركش على إبراهيم وآل إبراهيم (وفي
رواية) ت على محمد وعلى آل محمد ،كما باركت ،على آل إبراهيم

روقي أحرى) ت كما صلسنؤ على إبراهيم ،وبارك على محمد وآل
محمل ،كما باركتؤ على إبراهيم وآل إبراهيم.
( - ٨٥٣م) عن أبي هريرة ،أن رسول اش  .قال :إذا ننهي
أحل.كم محلي تعذ باق من أرع ،يقول :اللهم إني أعوذ بلثح من عذاب

جهنم ،ومن عذابح القبر ،ومن فتنة المحبا والممايثج ،ومن ثر فتنة
الميح الدجال (وأحرجه الخاري ،ولم ين.كر التشهد).

( - ٨٠٤م) عن ابن عباس ،أو النيئ ه كان إغ1ئس هدا
الدعام كما يعلمهم الثورة من القرآن ،قولوا ؛ اللهم إني أعود ؛لث ،من

عذاب ،جهنم ،وأعوذ باك من عذابإ المر ،وأعوذ ؛لث ،من فتنة الم نح
الدجال ،وأعوذ بك من فتنة المحيا والممايتف.
 ٨٥٥ء رخ^ عن عتب ان بن مال لثؤ ،قال :صلين ا حلم،
رمول اممه

فلمنا حين سلم.

(سق الحديث ،بملوله في ياب> فضل الإيمان).

( - ٨٠٦م) عن جابر بن ننرة ،نال؛ حرج علسا

رم ود الله .ونحن ذد.ءو ونرفع أيدينا ،فقال :ما لي أراكم راض
أيديكم كأنها أدناب حيل شمس؟ اسكنوا في الصالة لوفيإ رواية،
فال; كن ا إذا صلينا مع رسول الله  .قلنا  :ال لام عليكم
ورحمة الله ،ال لام عليكم ورحمة الله ،وأشار بيده إلى الجانبين،
فقال رسول ايله .ت :عائم نومئون بأيديكم ،كأنها أذناب ،حيل ممس؟

إنما يكفي أحدكم أن يفع يده على فخل ، ْ-نم ي لم على أحيه من

خإتيإإي؛ز_ه
على يمينه وشماله روقي أحرى)! صلينا ْع رسول اض ه فكنا إذا

ينا قلئا ائدنا  :الئلأم غلهم ٢٠٥١ ،غلبجم ،فنظر إلبما
رمول اطه .وقادت ما ثاسكلم تشيرون و\ةويياأ كأيها أدناب حيل
شمس ،إذا ملم أحدكم فليلضت ،إلى صاحبه ،ولا يومئ يدْ•
رئس ،بفم المتم وسكونها ت جمع ثنوس وض القور التي لا نص بل تصرب
بأذنابها وأرجلها والرفع المنهي عنه هنا رفعهم أبديهم عند الملام 'شيربن إلى
الملام من الجانض كما صرح به ،ؤب الرواية الثانية• فوله • ثم ب لم ^ ،.۶أحثه ض
عالي يمينه ومماله المراد بالأخ الجنس ،أي• إحوانه الحاصرين عن اليمين
والشمال).

 - ٨٥٧رفنا عن سعد بن أبي وقاص ،قال! كان رموز اطه ه

يلمم عن يمينه وعن يساوم ،حش أرى بياص حدْ.
( . ٨٥٨م) عن أبي نلمر الأندى  :،^٠^١قال :إن أميرأ كان
بمكة ي لمم ت اليمتين ،ف مع يه عبداطه ،فقال؛ أمي علمها؟ إن
رسول اطه .كان يفعله.
(أش علمها ؛ من أين ،تعلمها؟ وكيف ظفر بها؟).

 - ٨٥٩زخ ،؛ا عن عبداطه بن م عود ،قال! لا يجعل أحدكم

للشيaلان شيئا من صلاته ،يرى أن حقا عليه أن لا ينصرفن ،إلا عن
كثيرأ ينمرف  ،عن ي اره (ولم لم):
يمينه ،لقد رأيت رسول اطه
أكثر ما رأيتر رسول اطه

يضرف  ،عن شماله.

 — ٨٦٠رم) عن إسماعيل بن عبدالرحمن الثدي ،قال؛ سألت،
أنس بى ماللثه ت كيف أنمري ،إذا سلمث ،؛ عن يميتى ،أو عن ي اري؟

قال! أما أنا فأكثر ما رأيت الني

ينصرف عن يمينه.

 - ٨٦ ١رش حم م د لت ،ن ع حب ،طبا قط هق) رصحيح)

عن ابن م عود ،أن المي .كان ي لمم عن يمينه وعن يساره:

ت بحون فى دبر كل صالة عشرأ وتحمدون عشرأ ،وتكبرون عشرأ
رولم لم) .إحدى عثرة ،إحدى عثرة ،إحدى عثرة روقي أحرى
لم لم) فال :ه؛ من سبح في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين،
وحمد اف ثلاثا وثلاثين ،وكبر اض ثلاثا وثلاثين ،فتلكؤ ت عة

وت عوز ،ثم قال ،ت تمام المئة! لا إله إلا اممه وحده لا ثريلث ،له ،له
الهاللث ،،وله الحمد ،وهو على كل فيء قدير ،غفرلت ،له خطاياه،
ؤإن كانت ،مل  Jjjالبحر.
 ١١لادثور" جمع دم ،بفتح مكون ،وهو المال الكثير ،ؤيقع على الواحد والاثنين
والجع).

 - ٨٧٠رم) عن كب بن عجزه ،أف رمود اض ه ن ال ت

معماث ،لا يخبن ،قائلهى _ أو فاعلهن  -يبز كل صلاه :؛لاث ،وثلاثون

سيحة ،وثلاث ،وثلاثون وحميد.ة ،وأوع وثلاثون تكبيزه.
 - ٨٧١زحم د بز ن حب ،طب ،ك )،رصحيح) عن معاذ بن

حبل ،أن رسول اف و .أحذ بيده ،ونال! يا معاذ ،واف إني
لأحبلئ ،،أوصيك يا معاذ ،لا تدعى فى دبر كل صلاة أن تقول!
اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحن عإدتك•
 - ٨٧٢رحم د ت ن خز حبؤ طب ،هق) رحسن) عن عقبة بن

عامر ،قال؛ أمرني رسول اف

أن أقرأ Jالمعوذادتا دبر كل صلاة.

 . ٨٧٣رخ م) عن ابن عتاس ،قال :إن ريع الحوين ،بالدكر،
حين ينصرفن الناس من المكتوبة! كان على عهد رمول اف •.إ

وقال ابص عباس :كنت ،أعلم إذا انصرفوا بذلك ،إذا سمعته (وفي
رواية) :ما كنا نحرف  ،انقضاء صلاة رسول اش

 - ٨٧٤رم) عن أبي هربرة،

إلا بالتكير.

صلى النبؤ ،ه بوما ،ثم

انصرف ،فقال؛ يا فلأن ،ألا ئحسى صادثك؟ ألا ينظر المحلي إذا
صلى كيم ،يصلي؟ قاتما يحلي لنمه ،إز لأبصر من ورائي كما
أبصر من بض يدي•
( - ٨٧٠خ م) عن أبي هريرة ،أن رجالا دخل الم جد،

ورمحول الله جالس في ناحية المجل ،فصلى ثم جاء ف لم عليه،
فقال له رسول اممه ه '.وءليائ ،السائم ،ارجع ممل فإنلثج لم تحل،
فرحع فصلى ثم جاء فسلم ،فقال; وعليك اللام ،فارحع محل فانلثج
لم نخل ،فقال في الثانية ،أو في التي بعدها ; علمني يا رسول اممه
(وفي رواية; فرجع ثلاثا ،فقال; والذي بعثك بالحق ،ما احن
غيره ،فعلمني) فقال; إذا فمت ،إلى الصلاة فاسخ الوضوء ،ثم استقل

القبلة فكبر ،ثم اقرأ بما تيسر معلث ،من القرآن (وفي رواية; ثم اقرأ ما
تيثر معلن ،من القرآن) ثم اركع حتى تظمئن راكعا ،ثم ارفع حض
تستوي قائما روقي رواية; حتى تعتدد قائما) ثم اسجد حتى تطمئن

ماجدأ ،ثم ارفع حتى ته1ؤئرر جالسا ،ثم اسجد حتى تهلمئن ماحدأ،
ثم ارح حتى تهلص جالسا ،ثم افعل ذللئ ،في صلأتلئ ،كلها (زاد
البخاري); وقال أبو أسامة في الأخير; حتى تستوي قائما.
(ئال ،ابن حجر؛ وقع في دواية ابن تحر بعد ذكر ال جرد الثاني إ نم ارمع حض
تهلمثن جالسا .وقد قال بعضهم هدا يدل على إيجاب حل ة الأستراخ ولم يقل به

أحد ،وأثار البخاري إلى 1ن هذه اللفغلة وهم فانه عقبه بأن قال ت قال أبو أسامة
في الأحير حتى سوي قائما ويمكن أن يحمل إن كان محموحلا على الجلوس
للتثهد ،وكالم البخاري ظاهر في أن أبا أسامة حالف ابن نمير• وأخرجه البيهقي

وئال؛ والصحيح رواية مدا ف بن سعيد أبي قيامة ويوسف بن موسى عن أبي
أسامة بلففل ئم اسجد حتى نهلمئن حم اجيا ثم ارفر حتى تستوي قائما ،وقال
النووي* هدا الحديث محمول على بيان الواجبات دون السنن ،قال وفيه دليل على

وجوب الاعتدال عن الركؤع والسجود ،ووجوب الطمأنينة في الركؤع وال جود

(حك)
والجلوس بين ال جدتين ،وهو مذهب الجمهور ،ولم يوجبها أبر حنيفة وطائفة
يسيرة ،وهدا الحديث حجة ءاليهمx

( - ٨٧٦د ت ن حز طم ،هق

زحسزا عن رقاعه بن رافع

الررقي ،أف رمود الله  .بينما هو جالمز في المجد يوما  -ثمال
رقاعه ت ونحن معه  -إذا جاءه رحل كالبدوي ،فصلى ،فاحث محادثه،

وءليلث ،،فارجع
ثم انصرف ف لم على النبي  ،.فقال اليي
فصل فانلثج لم ئصل ،فرجع فصلى ،ثم جاء ف لم عاليه ،فقال;
وعليلقح ،فارجع فمل  ٠٠^٢لم صل ،ففعل ذللثط مرتين أو ثادثأ ،كل
ذلك يأتي ،الهم ،ه فيسلم على النهم ،ه ،فيقول الممح ،و '■0وعليك،
فارجع فصل فإنك لم صل ،فخاف الناس وكبر عليهم أن يكون من

أحم ،صلاته لم يمل ،فقال الرجئ في ،آخر ذلك؛ فأرني) وعللمني،
فإنما أنا بشر أصيب ،وأخطئ ،فمالث أجل ،إذا قمت ،إلى المائة

فتوصأ كما أمرك الله به ،ثم تشهد فأقم ثم كبر (وفير رواية؛ فافلم
أيضا) فإن كان معلث ،قرآن فاقرأ ،ؤإلأ فاحمد الله وكنزه وهلله ،ثم
اركع فا طمس راكعا ،ثم اعتدل قائما ،يم امجد فاعتدل اجدآ ،ئم
اجلز فاطمتى جالسا ،ثم محم ،فإذا فعلت ،ذلك ،فقد نمته ًالآوائإ،
ؤإن انتمصت ،منه شيئا انتقصن ،من صالآتائ .،قال! وكان هذا أهون

عليهم من الأولى ،أنه من انتقص من ذللا ،شيئا انتقص من محلاته،
ولم تذهب ،كلها.

(وفي رواية) قال! إنها لا نتم صلاة أحدكم حتى يبغ الوضوء
كما أمره اممه هك ،فيضل وجهه محيديه إلى المرهقين ،ؤيمخ برأسه
ورجلته إلى الكمين ،،ثم يكبر الله هث ويحمده وبمجدْ ويكبرْ ،ويقرأ
ما تبر من القرآن مما علمه اممه وأذن له فيه ،ثم يكبر ؤيرك ،حتى
تهلمس مفاصله وتسترخي ، ،ثم يقول؛ محمع الله لمن ،حمده  ،ثم يستوي

قائما حش يقيم صفه ،ثم يكبر يسجد حتى يمكن وجهه روقي رواية ت

مهنه) حتى تطمس مفاصله ،وسرحي ،ؤيكتزفريع حتى يستوي
قاعدأ على مقعدته ؤيفيم صلبه ،ثم يكبر فيجد حتى يمكن وجهه
محيترحي ،فإذا لم يفعل هاكدا لم تتم صلاته.

إنه لا تم صلاة أحد
(ولأبي داود) نءح ْو ومه • فقال الّي
من الناس حتى يتوضأ ،فيضع الوضوء  -يعني مواضعه  -نم يكبر،
ؤيحمد افه هث ،ؤينني عليه ،نم يقرأ بما ثاء من القرأن ،ئم

يقول • الأله أكبر ،نم يري حتى تطمئن مفاصله ،ثم يرغ ،ثم يقول!
سمع الأ 4لمن حمل ، ْ.حتى يستوي قائما ،ؤيقول ت اطه أكبر ،ثم
يسجد ،حتى تطمس مفاصله ،ثم يقول ت اطه أكبر ،ؤيرغ راسه حتى
يستوي قاعدأ ،ثم يقول! افه أكبر ،ثم يسجد حش تهلمس مفاصله ،ثم
يرغ رأسه فتكبر ،فإذا فعل ذلك تمت ،صلاته.
(نال ابن حجر■ قوله• ؤإن لم يكن معك قرآن فاحمد افه ،أحد منه أئمتنا أن من
لم يعرف ميئا من القرآن يلزمه الذكر اتفاقا ،وقوله ت حتى تطمثن ،رابع إلى جمع

محا مر ،فيفيد وجوب ،العلمأنينة في الركؤع ،والاعتدال ،وال جود ،والجلوس بين
الجدتين ،وهو طه.نا كأكثر العلماء).

( - ٨٧٧خ) عن أبي وائل ،أن حذيفة ،رأى رجلا لا يتم
ركوعه ولا مجوده ،فلما نفى صلاته ،دعاه ،فقال له حديقة! ما

صليت ،،فال وأح به ثال! ولو مئْ ،سح على غير سنة محمد
(وفى رواية) عن نيل بن وهبا ،تحوم ،وفيه! قال حديقة! ما صليث،،

ولو مت ،مئ ،على غير اشلره التي فهلر افه عليها محمدأ ه.
( - ٨٧٨حم د لث ،هق بغ) (صحيح) عن أبي هريرة ،أن
النبي)  .قال! لا غرار في صلاة ولا سليم .قال أبو داود! قال

ح؛؛؛)
أحمدت يعني فيما أرى أن لا سلم ولا سئم عليك ،ؤثغرر الرجل
ملأته ،فينصرف وهو فيها ثاق .
ريروى بجر م ليم عطفا على الصلاة وبنمبه عمقا على غرار ،وروي ت لا إغرار،

والمار؛ النقصان ،قال الخطايي في المعالم؛ لا غرار أي :لا نقصان في الت اليم،
ومعناه أن ترد كما ملم ءليلن ،وافيا لا تنقمو فيه ،وأما الغرار في الصلاة فهو على
وجهين؛ أحدهما ؛ أن لا يتم ركوعه وسجوده ،والأخر؛ أن ينك هل صلى ئلائا
أو أربعا فباخذ بالأكثر ؤيترك اليقين ؤينمرف يالثاكه ،وقال في النهاية؛ الغرار في
الصلاة نقمان مثاتها وأركانها ،وفيل • أراد بالغراد النوم ،أي• ليس في الصلاة
نوم).

 - ٨٧٩رم) عن عثمان بن أبي العاص الثقفي ،ءاو) ت هدمت،
على المحي ه قفلت ،ت يا رسول اممه ،إن الشي3؛لال قل• حاد بيني وبين

صلاتي وبين قراءتي نلبنؤها علي ،فقال رسول اممه

ت ذاك شيهنان

يقال له  Iحنزب ،فإذا أحننثه فتعوذ باممه منه ،وائمل عن يسارك
ثلاثا ،ففعللم ،ذللخ ،فأدمه الأه عش.
(نلنها ،اللبس ت الخلaل ،أى؛ يخلطها ؤيشككن فيها* حنزب •' كجم  ،وفيه لغات
أنميى)•

 — ٨٨٠رخ هزإ عن نقيق بن سالمة ،قال .جاء رجل يقال لهI

نهيلث ،بن سنان ،إلى عبداض بن م عود ،فقال! يا أبا عدالرحمن كيف ،

ناء
تقرا هذا الحرير ! ألما تجده ،أم ياء ؤ*{؛) ثب عم ءاسزه أو
عير ياسزه؟ فقال له ءبداشت أو فؤأ القرآن ند أحصيث غين هالا؟

قال :إني لأقرأ المثل في كل ركعة ،فقال عبداض :هدأ كهد
الشعر ،إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تزاقيهلم ،ولكن إذا وقع في
فيه نفع ،إن أقفل الصلاة الركؤع وال جود ،إني لأعلم
القالء_ا
بينهن ،سورتين في كل ركعة،
النظائر التي كان رسول اف .

ثم قام عبداض ،فيحل عالقمة في إمرْ ،فقالما له :نلة عن النذiائر الي

خؤ|إييه
يقرأ بها في كل ركعة ،فيحل عليه ف اله ،ثم
كان رسول اف
خرج علينا ،فقال! عثرون محورة من أول المممل ،على
وؤءثأ
نأليمح عبداض ،آخرهن من الحواميم
شائفي-ه.

(وفي رواية أبي داود) عن علقمة ،والأسود ،فالا :أتى ابن

م عود رجل ،فقال؛ إني أقرأ المنصل في ركعة ،فقال! هذا
كهد  ،^١ونثرأ كنثر الJم؟ لزكن المؤ  .كان يفرأ الطائر،
وؤأئا 4في ركعة ،وؤأممح4
ال ورتين في ركعة
و،ؤآلاهذه في ركعة ،وءؤآلْلوره وءؤرألثرثن،ه في ركعة ،و<ؤإدا
في ركعة،
في ركعة ،وءؤثا'و
،^_J
ةثقر1؛إ\و؛ه و<اؤعسله في ركعة ،وااالمدثراا وررالمزمل ١١في ركعة،

وؤهل أن ه ،وولأ ؤز محوي آثمتن ه في ركعة وجإ تآءزف ه،
ألأنش َفيثه في ركعة .ومحال
وءؤوآ'لثز1تكه في ركعة وااالد.حاناا
أبو داود! هذا تاليف ،ابن م عود.

(المفصل! فال ابن هماس هو المحكم وهو من أول الفتح إئى آحر القرآن ونيل في

ابتدائه غير ذلك أقوال تريد على همشن ة ومجي المفصل لكثرة الفواصل بالبسملة
وبغيرها .هذأ كهد الئنر ،الهد؛ محية الإسراع والإفراٍل غي العجالة .الدمحل  1أردأ
التمر ،نهو ليبسه ورداءته لا يجمع بل يكون منثورا ،ومحي بينت رواية أبي داود
الظانر التي يمرن ييها).

 - ٨٨١زلك شف ش هق) زصحيحا عن نافع ،أن ابن عمر
كان إذا صلى وحده يقرا في الأربع حميعا من الظهر والعصر في كل

ركعة بام المزآن ،ومحورة من القرآن ،وكان يقرأ أحيانا بال ورتين
والثلأيث ،في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة ،ويقرأ في الركعتين من
المغرنم ،كيلك بأم القرآن ،ومحورة محورة ّ

ؤجإقبم؛يه

( ٣٦٢؛؛)

رقال الماحي ت وند كرم مالك أن يقرأ في اركعتين الأخرتض شيء سوى أم القرآن.
ونال الناقص ت يقرأ في الأربع ركعات كلها بأم القرآن وسودة سورة والدليل على
صحة ما ذهب إليه مالك حدث أبي قتادة المتقدم أن النبي ه كان يقرأ في الظهر
في الركعتين الأخيرتين بأم القرآن وهكذا في العصر ،ؤإنما كان ابن عمر يفعله إذا
صلى وحو.)،

( - ٨٨٢خ) عن مجزأة بن زاهر ،عن رحل من أصحاب

الشجرْ اسمه اهجاو بن أوس ،وكان يشتكي ركنتنه ،فكان إذا مجد
جعل تحت ركتتئه ومائة.

( - ٨٨٣خ) عن عمران بن حمين ^١^ ،كانت مح ،بوامجر،

ف ألت المؤ  .عن المائة؟ فقال :محل فانما ،فان لم ت نطع
فقاعدأ ،فإن لم تستطع فعلى جب (وفي رواية) :أنه مال المي ه
عن محالة الرحل قاعدأ؟ قال :إن صلى قائما فهو أفضل ،ومن محلى
قاعدأ فله نصم ،أحر القائم ،ومن محلى نائما فاله نمق أحر القامحو.
ربواستر• جمع باسور ،وهو ورم في باطن المقعدة .نائما ،أي! مضعلجعا).

 - ٨٨٤رلك هق) رصحيح) عن نافع ،أن ابن عمر كان يقول:
إذا لم يستطع المريض السجويؤ ،أومأ برأمحه إيماء ،ولم برفع إلى
^^ثهته سعا*

( - ٨٨٠م) عن أبي سعيد ،أنه ت-حل على الى ه قال :فرأيته
يصلي على حصير ي جل .عليه ،قال :ورأيته يعالى فى ثوبح وا حد
متوسحا به.
رمتوماحا به! ملتحفا به).

( - ٨٨٦خ م) عن معيب• بن يزين• ،قال :سألمنج أس بث ماللن ،ت

أكان النبي ه بملي في نعليه؟ قاد :نعم.
 - ٨٨٧رخ ،؛آ عن ميمونة ،قالت :،كان رسول اممه .يصلي

تيخ|[ينقه
وأنا حداءه حامى ،وربما أصابني ثوبه إذا ممجد ،ولكن يصلى على
الحمرة (وللبخاري) فالت ت لكن فراني حياد مصلى الني  .فربما

ويع  Ayعلي وأنا على فراشي (وفي أحرى له) قالت ت لكل النبي و.
يصلي وأنا إلى حئبه نائمه ،محإدا نجد أتنابتي ثوبه وأنا حائض.
(حذاءه وحياله ،يكر الحاء فيهما ،أي ت إلى جنبه ،كما حاء في الرواية الأحرى.
الحمرة ت سجادة صغيرة يقدر الوجه والكفين).

 - ٨٨٨رخ م) عن أنس ،نال؛ بث النص ه بيين رجلا

لحاجة ،يقال لهم ت  ، ١٠^١فعرنحى لهم حبان من سليم ت رغل
ودكوان ،عتل• بئر يقال ،لها• بئر معونة ،فمال) النوم ت وافه ما إياكم

أردنا ،إنما نحن مجتازون في حاجة النبي ه فقتلوهم ،فدعا
الهي و .شهرأ في صلاة الغداة ،وذللئ ،بدء القنومتح ،وما كا نقنت،،
ف أل ،رجل أنا عن المنويتح ،أبعد الرمح ،أو يعد فراغ القراءة؟ قال،
لا• بل عند فراغ القراءة لوفي ،رواية) قال ،ت بعد الركؤع ي يرأ .ثال،
أنى ت فما رأيت رسول النه ه خرف حرنا قهل أشد منه ،فقنت ،شهرأ

(وفي رواية؛ أربعين صاحا) يدعو في الصح على أحيا؛ من العرب،
على رعل ودكواف وعصئه وبني لحياف (وفي رواية) :ش؛ ،شهرأ نلنن
رعلأ وذكوان وعصثة ،عضوا اطه ورسوله (وفي أحرى)! ثم نركه
(ولهخاري) ت لكن القنومت ،في المغرب والفجر.
رمياتي الحد بث ،بطوله غي باب المغازي وال بر ،وفل بوب •  aJLcالبخاري بقوله

باب القنوت نل الركؤع وبعدم ،وعند ابن ماجة من أس أته مل ص القنوت
غمال،ت فز الركؤح وبعدم ،ئال ،ابن حجر مجمؤع ما جاء عن أس من ذلك أن

القنويت ،للحاجة بعد الركؤع لا حلاف عنه غي ذلك وأما لغير الحاجة فالصحيح
عنه أنه ئل الركؤع وند احتلم ،عماي الصحابة ؛ي ذلك والظاهر أنه من الاختلاف
المباح).

( — ٨٨٩م) عن حثافح بن إيماء بن رحمة الغفاري ،قال،ت ركع

——^———^———( ٣٦٢؛،

رمحود اه  .ثم رفع رأسه ،فشال ت غفار غفن اش لها ،وأسل_لم
محالمها اف ،وعصثة عض ،اف ورسوله ،اللهم العي بني لحياف،

والعي رعلأ ودكواذ ،نم وقع ماجدأ ،فال حفاث; يجعلن ،لعنه
الكفرة من أجل ذللث.،
بضم ثم فتح ،وأيماء; بفتح الهمزة وك رها ،وسكون الياء ،ورحصة؛
بفتحايتؤ ،ثال ،ابن الأثيرت له ولأبيه ولجد 0صحبة ،وكان إمام بتي غفار وخطيبهم،
شهد النديسة ،ومات ش حلافة عمر يالمدينة).

•  . ٨٩رخ م) ص أم _ ،iأن المي .كان!ذا أراد أن
يدعو على أحل• ،أو يدعو لأحد ،قنت ،بعد الركؤع ،في الركعة الأحرة
فربما نال ،إذا قال! محمع الله لمن حمده; اللهم ربنا (  Jl؛ ،الحمد،

اللهم أنج (وفي رواية :نج) الولسن .بن الوليد ،ونلنه بن هشام
وعياس بن أبي ربيعة ،والمنثصعفين بمكة ،اللهم اثئ.د وطأثلث ،على
مصر ،اللهم اجعلها عليهم بنين كسي يوش .يجهر ؛دللث ،،وكان
يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر :اللهم العن فلأنا وفلانا،

لأحياء من العرب  -سماهم في رواية يونس  -قال؛ اللهم العن لحثاف
ورعلأ وذكوان ،وعميه عصستؤ الله ورسوله قال :يم بلعنا  :أنه ترك
أو
ذللثح لج -ا أنزل ١١؛  ،تعالى :ؤلمس ل؛ك يُا آلآٌر محيء أو بوب
ثؤب4م لإلهم ظمحك 4روقي رواية) ب نحوْ ،إلى قوله . . .كسني
يوسف ،وفي أحرم :قال أبو هريرة :نم رأيت رمحود الله ه ترك
الدعاء بعد ،فقلت :،أرى رمحود الله  .قل• ترك الدعاء لهم؟ قيل:
وما تراهم قد دب•موا؟ روقي ،أحرى)؛ قال أبو هريرة :لأدنيس بكم
صلاة رسول اممه ه فكان أبو هريرة يقنت ،في الركعة الأحرة من
صلاة الفلهر والعشاء الأحرة وصلاة الصبح ،بعد ما يقول :سمع اممه
لمن حمده ،فيدعو للمؤمنين ،ويلعن الكفار.

محض يول رأسه يقوون سع الد من
رفي ريانة ليخاري عند ابن الأثير أنه
حمده وليتا في مطبؤع البخاري ،والوليد بن الوليد هو أخو خالد بن الوليد،
وسلمة أحو أبي جهل ،وعياش ابن ممه ،حسهم منركو مكة ومحي نجاهم اف فالما
محدموا المدينة ترك  .الدعاء لهم).

( - ٨٩١م) عن الراء بن عاو ب إ أن الني و .كان يفت في
الصبح والمغرب.،
 . ٨٩٢رحم د ت بز ن حب طب ك هق) رحسن) عن

رجلأ يدعو في
لماله ابن عنيد ،ثال؛ ٌمع رسول النه
فشال
صلاته ،ل م بمجد الله ،ولم يمل على الثب_تي
رمود اف ه•' عجل هدا ،ثم دعاه ،فقال له  -أو لغيره _! إذا

صلى أحدكم يليبدا بحمد اللأُ روُي ،رواية• بثحميد اف) (وفي
أحرى؛ بتمجيد اممه) ،والثناء عليه ،ثم لمل على المبي  .ثم

لميع بعد بما ثاء (وفي رواية) ت ثم سمع رحال يملي،
لنجد الله وحمده ،وصلى على الني  .فقا'ل المبي ه؛ الغ
نمل ،نز نمل.
( ~ ٨٩٣م) عن سماك بن حرب،

قالتا لجابر بن سمرة ت

قال! نعم ،كثيرا ،كان لا يقوم من
أكنث ،تجالس رسول اف
محلاه الذي صلى فيه الصبح ،أو الرال.اْ حتى تطالع الثمل ،فإذا
طلعت ،الثمي قام ،وكانوا يتحديون قيأ حدون في أمر الجاهلية،
فيضحكون ،ؤيتبثم رسول اض  .روقي رواية) ت كان إذا صلى الفجر
حلس في مصلاه حتى ثهللمع الثمل حنتا.
(تطلع حنتا ،ثال النووي* هو بفتح ال ين والتنوين ،أي* ءلالوعا حنا ،أي؛
مرتفعة),

( - ٨٩٤خ م) عك ،أبي هريرة ،أن رّوث ،الله و .هال،؛ من

جعخ|يسيه rvVy؛)
أدرق ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة روقي رواية) ت من أدرق ركعه
من الصلاة ْع الإمام ،فقد أدرك الصلاة كلها (وفي أحرى) فاوت من
أدرق من الصبح ركعة قبل أل تطلع الثمس فقد أدرك الصبح ،ومن
أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
 - ٨٩٥زلك هق) (صحيح) عن ابن عمر ،كان يقول :إذا
فاتتك الركعه فقد فاتتك السجالة.
ه ه

 - ٨٩٦رخ م) عن ويد بن أرقم ،قال :كنا نتكلم في الصلاة،

يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنه في الصالة ،حتى نزلت "ِ ١^^٠ش
تنننسه فامرنا بالكون ،وثهينا عن الكلام.
( - ٨٩٧خ م) عن عبداض بن م عود ،قال :كنا نسلم على
البي .وهو في الصلاة ،فيرد علينا ،فلما رجعنا من عند النجاشي

سلمنا عليه ،فلم يرد علينا ،فقلنا :يا رسول اض كا نسلم عليك في
الصلاة فترد علينا؟ فقال :إن في الصلاة لشغلا.
 - ٨٩٨زحم ى د ت بز ن ملب ،هق) (حسن) عن ابن عمن،

قال :حرج رسول الله ه إلى مسجد محباء يملي فيه ،فجاءته

الأنصار ،ق لموا عليه وهو يملي ،محال ابن عمر ،:^J_ :لبادل :كيف
رأبتا رسول الله

يرد عليهم حين كانوا ي لمون عليه وهو يملي؟

ج_خء_؛ي؛؛ه
قال ت هكذا  -وبط كفه ،وجعل طته أسفل ،وفلهره إلى فوق ( -وفي
رواية) قال  Iكان ينير يده.

 - ٨٩٩زيزإ عن معاؤية بن الحكم الئلمئ ،ثالت بينا أنا
أصلي مع رمول الله .إذ عثل س رجل من القوم فنك:

يرحمك اممه ،فرماني القوم بأ بمارهم ،فقلت !،وايكز أمياه ،ما
مانكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم .فلما

رأيتهم يصمتونني ،لكك ،مكف فلما صلى رسول الله  .مابي هو
وأمي ،ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحي تعليمل منه ،فوايله ما
كهزني ،ولا صربني ،ولا سمتي ،فال; إن هذه الصلاة لا يصلح

فيها شيء من كلام الماس ،إنما هي التبح والتكبير وقراءة القرآن.
أو كما قال رم ون اممه:
(كفرني ت انتهرني ،وكهرْ بمكهنْ :إذا ررْ وانتمله بوجه عبوس ،وتقدم في حديث

أ؛ي الطفل؛ لا يدعون عنه ولا

بتقديم الهاء ،أتم)؛ لا بنهردن•،

( - ٩٠ ٠خ) عن عنرو بن ميمون ،أن معاذأ بمه المي . ،إنط
اليمن ،فقرأ معاذ في صلاة الصبح محورة الم اء ،فلما قال; ءاؤوآ،ئد
أثث ا.ثيين حلة ه قال رجل حلمه؛ قرت عتئ أم إبرامم•
(نال في الفتح; استشكل مرير معاذ لهاوا القائل في الصلاة وترق أمر؛ بالإعادة
وأجيب عن ذلك إما بأن الجاهل بالحكم يعل .ر ؤإما أل يكون أنره بالاعادة ولم
ينقل أو كان القائل حلفهم ولكن لم يل.حل معهم في الصلاة).

( - ٩٠١خ) عن أض ،أن الني ه نال؛ ما باد أقوام يرفعون
أبصارهم إلى ال ماء في صلاتهم ،فاشتد قوله في ذللث ،،حتى قال;
لمنتهى عن ذلك ،،أو شحظمن أصارهمؤ

( - ٩٠٢م) عن أ؛ي ،هريرة ،أن النحم . ،قال؛ لينتهيى أقوام
عن رفعهم أيمانهم عند الدعاء في الملأُة إلى ال ماء ،أو لتخثلمن

أبصارهم (وفي رواية) عن جابر بن سمرة ،أن المي ه قال :لينتهين
أقوام يرفعون أبصارهم إلى ال ماء في الصلاة ،أو لا ترمع إليهم.
( - ٩٠٣خ م) عن عائشة ،أن المي .صلى في حميصة لها
أعلام ،فنغلر إلى أعلاي نظرة ،فلما انصرف قاوث اذهبوا بخميصتي
هذه إلى أمح ،جهم ،وائتوني بأبجانية أمح ،جهم ،فإب ألهشي آنفا عن
^^٠؛ ،روقي ،رواية) ■ أن الحم ،ه كانت ،له حميصة لها آعادم ،فكان
يتشاغل بها فى الصلاة ،فأعطاها أبا جهم ،وأحد كساء له أنجاسا.
(الأعادم! التهلرف والتطريز .الأوبج1سةت كساء من صوف لا علم له ،وهو من
أدون الثياب الغليظة ،وحمى أبا جهم بالخميصة لأنه كان أهداها للنبي هؤ),

( - ٩٠٤خ) عن أنس ،قال :كان فنام لعانشه سترث ،به جانب،

بيتها ،فقال لها السي ه•' أميطي عنا فرامالئ ،يرن<ا ،فإنه لا تزان)
تصاؤيرْ تعرص لي في صلاتي.
رالقرام؛ بتر ينق من محرف ذتما ألوان -أمطي ،؛ ازيلمح ،،وزنا وٌعك• )،

 - ٩٠٠رحنا عن عانثة ،أف رم ود افه ه فال :لا صلاة
بحضرة الطعام ،ولا لمن يدابمة الأحيان روقي رواية) م ،امح ،أمح،

عتيق قال :تحدئن ،أنا والقاسم عند عائشه حديثا  -وكان القاسم رجلا
لحانا ،وكان لأم ولد ،فقال ت ،له عانثه :ما  ilxsلا ثحديثح كما

يتحديث ،ابن أحي ط؛؟ أما إني قد غينئ من أين أنست،؟ هذا أدنته

أمه ،وأنت ،أدبتلث ،أملثؤ ،فغضب ،القاسم وأصئ ،ءاليها ،فلما رأى
مائدة عائثه ق اتي ي قام ،قالت : ،أين؟ قال :أصالي ،قالتذ:
اجلز ،قال :إني أصلي .قالت :،اجلس عنار ،إني س معت،
رسول الأة ه يقول :لا صالة بحفرة الهلعام ،ولا وهو يدافعه
الأحاثان.

(الأحبثان :البول والغائط .لحانأ كير اللحن و كلامه .أصث :حقد .والفن:
الحقد .يا غدر ،أكثر ما يستعمل فى النداء فى الشتم ،من النير وهو ترك
الوظء).

 - ٩٠٦رخ م) عن أنس ،أن رسول اض .نال :إذا ئدآ

العشاء ذاوا.ؤوا به نبل أن تملوا صلاة المغرب ،ولا يعجلوا عن

عنانكم (ولهما) عن  ،_uأن المي ه نال :إذا أنمت الصلاة
وحفر العشاء ءاJدؤوا بالعشاء (وفي رواية) ت إذا وصع العناء.

- ٩٠٧رخ م) عن نافع ،عن ابن عنر ،أن رسول اض .
قال؛ إذا وضع عناء أحدكم وأقيمت الصلاة ،فابدؤوا بالعشاء ،ولا
حتى يهمخ منه ،وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتمام الصلاة
فلا اسها حتى يفنغ ،ؤإنه ليسمع قراءة الإمام روقي رواية) :إذا كان
أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى وقضّتي حاحتته منه ؤإن اقيمت،
الصلاة.

 . ٩٠٨زلك شف حم م د ت ن خز حب ك

رم ،اديحا

عن عبداف بن الأرقم ،أن رسول اممه  .قال :إذا أقينت ،الملام
ووحي .أحدكم الخلاء فليبدا بالخلاء روُي ،رواية)؛ إذا أراد أحدكم أن
بدهب ،إلى الخلاء ،وأقيمت ،الصالة ،فليده ب ،إلى الخلاء (وفي

أحرى) :إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ يه قبل الصلاة.
( - ٩٠٩خ م) عن أبي هريرة ،نال :نهى التي  Mعن

الاختصار في الصلاة (وفي رواية،؛ نهى النص .الرجل أن يصلي
مختصمرا •

(الاختمار المنهي عنه محي الصلاة :أن يضع يال 0على حاصرته ،ومحيل ت م أن يأخذ
بيده مخضرة أي؛ عودآ يتكئ عليه في الصالة).

 - ٩١٠رحم د ن هق) (حسن) عن زياد بن متنح الحنفي

قال ت صليت إلى حتب ابن ممر فوصمت ندي على خ\بولإأا فضرب

يدي ،فلما صلى قال ت هذا الصلب في الصلاة ،وكان رسول اض
ينهى عنه•

( - ٩١١خ) عن عائشة ،قالت :سألئ ،الني و .عن الالتفات
في الصلاة؟ فقال! هو احتادس ،بمحتلثه الشيهلا 0من صلاة العبد.
( - ٩١٢خ م) عن اب< ،عاس فى قوله 'مالي :وولأ قهن
متوار بماكه ،وكان
بملأيلق ،ؤلأ ءثا,ذت ،بناه فال ت أئزلث ،ورسول اض
إذا رسر صوئه ،سمعه المشركون فسوا القرأن ومي أيزله وس جاء ُه،

فقال اش تعالى؛

المشركون

قهر

أي! بقراءتلث ،،حتى سمعها

قافث ،آثاه :عن أص-حايلأف ،فلا سمنهم ءؤوآ0ع ين

دمح> سيلاه! أسمعهم ،ولا تجهر حتى يأحذوا عنالثح القرآن (وفي
رواية)؛ ؤمإّ.ع ين لمح ،سلاه يقول؛ بين الجهر والمحاقتة.

"( - ٩١١خ م) عن عائشة ،فالت< !،ؤنلأ عتهن ؟ثلايك ثلأ قأفث،

بناه ،أنرلئ ،في الدعاء.
( - ٩١٤خ) عن ابن هماس ،قال؛ قرأ رسول اش ه فيما أمز،
ومكن ،فيما أمر وؤما  ،^١^ o،ئثاه وؤكن َكاث  ٢٠٥ق ؤبمؤل آنته
أنة -ثثأه.
( - ٩١٠خ م) عن سهل بن سعد ،قال؛ بلغ رسول الله ه أل

بنمح ،عمرو بن ،عوم بفناء كان بينهم حي ل فخرج يملح بينهم قمح،
أناس س أصحابه ،فحبس رسول الله

وحانت ،الصلاة ،فجاء بلاد

إلى أبي بكر ،فقال! يا أبا بكر ،إف رسول الله

قد حبس ،وقد

■حانت ،الصلاة ،فيل للئ ،أن توم الناس؟ قال! نعم ،إن سئت ،،فأقام

*جعقؤ؛يإيه
بلاد الصلاة ،وتقدم أبو بكر فكبر لالاس ،وحاء رم ود الاه  .بمني
في الصفوف تنمها نقا حتى قام في الصث ،فأحذ الناص بالتصمح -
قال سهل! هل ندرون ما التصفيح؟ هو التصفيق ،وكال أبو بكر ال
في صلاته ،فلما أكثر الماس التمت ،،فإذا رسول الله ه فأمار
إليه يأمره أن يصلي ،فري أبو بكر يده ،فحمد الله على ما أمره به
رسول الله  .من ذللث ،،ثم رجع المهئرى وراءه ،حنى قام في
الصم ،،وتقدم رسول الله س فصلى للناس ،فلما فئ أقبل على
الماس ،فقال :ا أنها المائ ،ما لكم حين ٠^٧؛ شي؛ في الصلاة
أحدتم في الصفيق ،إيما المفيق للم اء ،من نابه ميء في صلاته

فليقل :سيحال الله ،فإئه لا سمعه أحد حتى يقود س بحاف الله إلا

الفث ،،ثم الممت ،إلى أبي م فقال :يا أبا بم ما ^ ،Liأن تصلن
للماس حين أفرُت ،لمث،؟ قال أبو م U :كان نبمي لأبن أبي قحامة
أن بملي بين بلي رمول الله  .رومي رواية) ت أن رسول اممه .
صلى الفلهر ،نم أتاهم يملح بينهم ،وأن الصلاة التي ،احتبس عنها
وتقدم فيها أبو بكر هي صلاة العصر ،وفيه أنه قال :يا
رمول النه
أبا بكر ما منعلثؤ إذ أومايت ،إليلئه أن لا تكون مضيت،؟ قال :لم يكن
وقال للقوم• إذا نابكم أمر فلبمبح
لأبن أبمح ،ئجانة أن يرم الخم،
الرحال ،وليصمح المساء.
(قال ابن حجرت فيه حوار الالتفات للحاجة وجراز شق المعوق والمشي بين
المصلين لقمي الوصول إلى الصغج الأول لكنه مقمرر على من يليق دللiا به

كالإمام ،أو مجن ند يحتاج الإمام إلى استخلافه ،أو من أراد سد خرجة في الصف
الأول أو ما يليه ولا يكون ذلك معدودا مجن الأذى).

( - ٩١٦خ م) عن أبي هريرة ،وعن مهل بن م عد ،أن
الخم،

قال :المبيح للرجال — يعي؛ في الصلاة  -والممفيى للم اء.

 - ٩١٧رخ م) عن أنس ،أل رسول اف  .قال ت إف المؤمن إذا
كان في الصلاة ،فإيما يناجي ربه ،فلا يبرس بتن يديه ،ولا عن يمينه،
ولكي عن يساره ،نحتا قدمه زدلليخاري •،أن الّحما ه رأى مخامة

في الملة ،فني ذلك عليه ،حتى رئي في وجهه ،فقام فحكه بيده،
فقال؛ إ 0أحدكم إذا قام في الصالة فإيما يناجي ربه ،فإن ربه بينه
وبين القبلة ،فلا يبرس أحدكم قبل قبلته ،ولكي عن يساره أو تحت
قدمه ،نم أحذ طن ف ردائه ،فيحق فيه ،ثم رد بعمه على بعض،
فقال؛ أو يفعل ( ٠١^٥وفي رواية) قال! بزق الني  .في ثوبه.
(بتنق وبرق وينق ت ثلاث لغات أ-عادها بالصاد).

( ■ ٩١٨خ م) عن أبي هريرة ،أف رمول اممه س قال؛ إذا قام
أحل.كم إلى المائة ،فلا يبصق أمامه ،فإنما يناجي اممه ،ما دام في
مصلاه ،ولا عن يمينه ،فإف عن يمينه ملكا ،وكتئمى عن يماره أو
تحت قدمه ،فيدفنها رولم لم) ؛ أف النبي  .رأى مخامجة في قبلة
المسجد ،فأقبل على الناس ،فقال؛ ما بال أحدكم يقوم م تقثل ربه،

فيثنحع أمامه؟ أيهمحئ ،أن ي ثفنل ،فيتنحع في وجهه؟ فإذا تنحع
أحدكم ،فلنتلي عن يساره ،أو نحن ،قدمه ،فإن لم يجد فلنتمل
هكذا •  -ووصف ا الراوي  -قممز في ثوبه ،ثم مح يعفه ببعض.
(ثنحم الإنسسانت رمى بنحاعته ،وهى النخائ ،أي -البزقة التي تخرم من أقصى
ااحامح).

( - ٩١٩خ م) عن أبي سعيد ،وأبي هريرة ،أو رسول اممه .
رأى يخامة في جدار المسجد ،فتناول حصاة قحتها ،فقال؛ إذا ئنحم
أحدكم فلا يثنحنى تل وجهه ولا عن يمينه ،ولمئق عن يساره ،أو
تحنن ،قدمه اليرى.

( - ٩٢٠خ م) ء< ،اس عمر ،أف رسول الله  Mرأى بمافا في

جدار الملة ،فحئه ،ثم أمل على الماس ،فقال :إذا كان أحدكم
بملكب فلا بمؤ ،قبل وجهه ،فإف اض قبل وجهه إذا صلى روقي

رواية)• رأى رسول الله ه ئخامة فى ملة المجد فحكها سده،
وثعثهل.

 — ٩٢١زم) عن عبداممه بن الئئسر ،فال :صلسث ،مع
رمحول الله ر .فرأيته ئنحع فدلكها بنعله المسرى.

( - ٩٢٢م) عن جابر ،مال ت أتى رسول افه .في م جدنا
هدا ،وفى يده عزجول ابن تناب ،فرأى فى قبلة المجد يحامة،

فحكها بالنرجون ،نم أمل علينا ،فقال :أيكم يحم1ج أف يعرض اطه
عنه؟ فخثعنا ،ثم قال :أيكم يحث ،أن يعرقس افه عنه؟ فحشعنا ،نم
قال :أيكم يحمي ،أن يعرص افه عنه؟ ملنا  :لا أينا يا رسول افه،
قال :قاف أحدكم إذا قام يصلي ،فان افه مل وجهه ،فلا نمقن مل
وجهه ،ولا عن يمينه ،وليبئق عن م اره ،تحن ،رحله المسرى ،فان

عجلت يه بائرة ،فليقل بثوبه هكذا  -ثم ملوي ثوبه بعضه على بعض -

فقال،؛ أروني ،شيرأ ،فقام ض من الحي يشتد إلى أهله ،فجاء بحلوق
فجعله على رأس العنجون ،ثم لظخ
في راحته ،فأحده رسول افه
به على أثر الخامة ،قال جابر :فمن هناك جعلتم الحلوق في
م اجيكم.
(العرجونت ساق عدق النخلة ،دون ١لشماريح ،وابن طاب نؤع من نخل المدينة.
ئوله فخشعنا ،نال النووي• رواه الجمهور! فخنمنأ ،ورواه حمامة; فجثننا،

وكادهما صحٍح ،والخشؤع هو الخفؤع والتذلل والخوف أيما ،والجثع؛ الجنع
بمراق الإلب ،وفي حديثه معاذ؛ فبكى معاد جننا لفراق ،رمحول الله

العير

والحلوق؛ نوعان من اليجح).

( - ٩٢٣خ م) ع< ،معنقيك ،بن أبى فاطمة ،أي ،النبئ س يال،

.جعيغ؛سيه

(حقمح

في الرجل ي وى التراب ،حث يسجد ،قادت إن كنت لا بد فاعلا
فواحدة.

( - ٩٢٤خ م) عن أبي قتادة ،فال :رأبث ،رسول اش.

يوم الناس وأمامه بنت أبي العاص على عاتقه ،فإذا ركع رصعها
ؤإذا رير س ال مجود أعادها (وفي رواية) :كان يصر وهو حامل

أمامه بث زينب بب رسول الله

فإذا سجد وصعها ،ؤإذا قام

حملها.

(اختلف العلماء في نأؤيل هذا الحديث ،نال ابن حجر؛ نال ،النووي ادعى بعض

المالكية أن هذا الحديحط منسوخ وبعضهم أنه من الخصائص ،ويعضهم أنه كان
لضرورة وكل ذللث ،دعاوى باطلة مردودة لا دلتل علها وليس في الحدين ،ما يخالف

نواعد الشؤع لأن الأدمي طاهر ونيابط الأطفال وأج ادهم محمولة على الهلهارة
حتى تتبين المجاسة ،والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قانتح أو تفرقت ،ودلائل
الضع ءتفلاهرة على ذللث ،ؤإنما فعل النبي .ذللث ،لبيان الجواز ،واستنبط منه

البخاري أن مرور الصغيرة بين يديه لا يبطل الصلاة ما دام حملها لا يبطلها ،وفيه
جواز لحول الصبيان الم احي وطهارتهم وجواز حمل الصبيان والحيوان الهناهر في
الصلاة}.

نقانل
 - ١٢٠رخ) من الأس بن ض ،نال :كنا
الحروليه ،ضنا أنا على ين ف لهِ ،إل جاة رحل ،فقام بملي ،ؤإذا
بجام دابته بيده ،فجعلت الدابة تنازعه ،وجعل ثثيعها — محال شعبة! هو

أبو ننزْ الأسلمي  -فجعل رجل من الخوارج يقول؛ اللهم افعل بهذا
الشيخ ،فلما انصرف ،الشيخ قال :إني سمعت ،قولكم ،ؤإني غزوُت ،مع

رمول الاله.ؤ ا،ثإ غزوايت - ،أو حم بع عزوامحت ،،أو ثماني  -وشهل.دت،

تيسيره ،ؤاني إن كنمت ،أرجع مع داثتي أحن ،إلئ من أن أدغها ترجع
إلى مالفها ،فلتي علي (وفي رواية) قال :كنا على شاطئ المهر
بالأهواز ،وقد يضئ ،عنه الماء ،فجاء أبو بررة على فرس ،فصلى،

وحلى فرمه ،فانطلت الفرس ،يترك صلاثه وثبعها ،حتى أدركها

فأحدها ،ثم حاء فقضى صلاته ،وفينا رحل له راي فاقبل ينول!
انظروا إلى هدا الشيح؟ ترك صلاته من أجل فرس ،فاقبل فقال! ما
عنفني أحد مند قارمت ،رم ود اغ  .وقال! إن منزلي متراخ ،فلو

م ل ثغ وتركته لم آب أهلي ،إلى الليل ،وذكر أنه قد صحب الني .
فرأى من تسرْ.
(قوله ت فلو صليت وتركته ،أي• الفرس .قال في الفتح ت فيه جوار حكاية
الرجل منافه إذا احتاج ولم يكن في ساق الفخر ،وفيه حجة للممهاء في

قولهم إن كل شيء يخشى إتلافه يجور قيع الصلاة لأحله ،وقد أجمع الفقهاء
على أن المشي الكثير محي الصلاة المقروصة يبطالها فيحمل حديث أبي برزة
على القليل كما قررناه وقد تقدم أن في يعفى طرقه أن الصلاة الخدكورة
كانت العصر).

 - ٩٢٦رحم د ت ن حر حب ،ك بغ) (حسن) عن أى هريرة،

أن رسول اف هؤ قال! اقتلوا الأسودين في الصلاة! الحثه والعقرب
روقي رواية)! أو رسول اف و .أم بقل الأمويين في الصلاة! الحثة
والعقرب.

(إن نتلهما بعمل نليل كضربة أو مربتين لم تبطل صلاته ،ؤإن احتاج نمل
كثير فسدت صلاته ،قال في المرقاة ت إلا أنه ياح له إف سادها لقتلهما كما يباح
لإعانة ملهوف أو تخليص أحد س هائك وكذا إذا حاف ضياع ما قيمته درهم
له أو لغيرْ).

( - ٩٢٧د بز ك هق بغ) رحسن) عن شداد بن أوس ،أن

رمود الله  .قال؛ حالفوا اليهود؛ فإلهم لا يصلون في نعالهم ولا
جفافهم.
(نال في الغح• نال ابن بطالات مو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاة نم
هي من الرحص كما ٠الا ابن يفيق العيد! لا س المستحبات لأن ذللت ،ؤإن كان س

ملابس الزينة  -يعنى لقوله تعالى! ►ؤ غووا وبخلأ يذ ؤ مجده  -إلا أن ملام ة

الأرصى التي تكثر فيها النجامات فد تقصره عن هذه الرتبة ؤإذا تعارصت مملحة
التح—ض ؤإزالة المجاصة ندمت الثانية لأن دع المغاسل مقدم على جلب المصالح).

إ

س صلأةامحىس

إ

( - ٩٢٨م) عن أبي م عود الأنصاري ،أن رمود الئه ه
ناد• بوم النوم أقروهم لكتاب ،اف ،فإن كانوا في القراءة سواء،

فاعلمهم و\ذث> 1,فان كانوا في السنة سواء ،فأفئ .مهم هجرة ،فإن كانوا
في أهله ولا
في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ،ولا يوس
في jliaLl؛ ،ولا يقعد فى بيته على ئكرمته إلا بإذنه.
(نال الوويت نال العلماء! إن صاح— ،المست ،والمكان ؤإمام الجد أحق من غيرْ

ؤإن كان ذلك الض أفقه وأقرأ وأنمل نماحب المكان أحق أن يتقدم هو أو يقدم

من يريدْ ؤإن كان من ندمه ممفولأ بال— بة إلى باني المحاصرين لأنه مالهلان4
فيتصرف فيه كيم ،ثاء ،نالوا  Iؤيتحب لصاحب المكان أن يأذن لمن هو أقفل
منه• ذكرمة الجل؛ ما تخص به من نراش ونحوم).

( - ٩٢٩م) عن أبي سعيد الخيري ،أن المي ه قادت إذا
كانوا ثلاثة فليرمهم أحدهم ،وأحمهم بالإمامة أقروهم.
 - ٩٣٠رحم د ن حر س ك هق بغ) (حسن) عن أبي
الد.رداء ،نادت سمعن ،رسول اض ه يقول! ما من ثلاثة في يرية ولا

دو لا يودف ولا تقام فيهم الملأء ،إلا قد امتحوذ عليهم الشيهلا،0
فعليكم بالجماعة ،فإنما بأكل الد.نّ_> من الغنم القاصية .نال
الساني ،بن حبيش ت يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة ،زاد رنين •
ؤإن ذئن ،الإنسان النمهلا ،0إذا خلا به أكله.

(نوله! لا يؤدن ،انفرد به أحمد .استحوذ عليهم ،أى غلبهم واستولى عليهم.
والسام ،بن حنش هو الراوي عن نندان بن أبي طلحة عن أبي ال-ردا ،،لدنين؛
تقدم الممريف ،به في كتاب ،ذكر رمحول اف ه).

 . ٩٣١رخ) ص ابن م ،قال U :قدم المهاجرون الأولون
النضه  -موصع بقباء  -قبل مقزم الّكا ه كان يومهم محسال-لم مولى
أبي حذوذ>'  ،وكان أكثنهم قرآنا (وفي رواية) ت فائت كان سالم مولى

أبى حذيفة نوم المهاجرين الأولين ،وأصحاب امح ،ه مح ،مجد
ما؛ فيهم أبو بكر ،وعمر ،وأبو ملمة ،وليد ،وعامر بن ريعة•
(احتلفط في صبهل العصة ئل ،بفم العين وفتحها سمر محكرن الماد ونيل؛فتحتض،

وأبو سلمة هو زوج أم سلمة ونبي هو ابن حارثة وعامر بن ربيعة من بني عدي
وقيل هو مولى لعمر ،نال ابن حجر :وفي الحدين ،إحماع كبار الصحابة القرنيين

على تقديم محالم عليهم وكانتا إمامته بهم قل؛ أن بعتق مع كونهم أشرفا منه وفيهم
من هاجر مله لأنه أكثرهم قرأنا ،ومن كان رصا في أمر الدين فهو رصا في أمور
الدنيا فيجوز أن يولى الشماء والإمرة على الحرب ،وعلى جباية الخراج ،وأما
الإمامة العظمى فمن شروٍل صحتها أن يكون الإمام قرشيا).

 - ٩٣٢رخ) عن عمرو بن محملة  ،،^٠^ ١١قال! كنا بماء ممن

انس ،وكان يمث بما الثمحال فالهم :ما ليامحى ،ما ليامحس؟  Uهذا

 ٠٢٣ ^١؟ فيقولون :نزعم أن اممه أرسله ،أوحى إليه كذا ،فكث ،أحمثل
ذللئ ،الكلام ،وكالما يقر في صدري ،وكان نت ،العرب ثنوم بإسائمهم
الفتح ،فيقولون :اتركوه وقومه ،فانه إن ظهر عليهم فهو نبئ صادق،

فلما كانت ،وقعه الفتح نادر كل قوم بامحلامهم ،ونذر أبى قومى
بإسلامهم ،ملما مدم ةالت جثثكم وافّ من ،عند الّثي .حقا ،فقال:،
صلوا صلاه كل.ا في حين كذا ،وصلاه كذا في حين كذا ،فإذا

حفريتج الملام فاليودل أحدكم وليوثكم أكثنكم قرآنا ،قال) ■عمرو:

ففلروا فلم يكن أحد أكثن همآنا مني U ،كنث ،أنش من الأكبان،

^ ،^<٠بتن أبديهم وأنا ان ت ،أو سع سن ،ولكنت علي بودة،
كنتا إذا مجدت ثملمث عني ،فقالت امرأة هن الحي ؛ ألا تغثلوا
عنا امث قارئكم؟ فائتنوا  ،فقطعوا لي قميصأ  ،فما فرحت بشيء
فرحي ;ن.للثا القميص.
ربمر في صدرى ،من القرار ،أي؛ _؛؛ ،،ليروى؛ نقرأ من القراءة ،ليروى؛ تغرى

بضم أوله وسكون المعجمة أي؛ بلصق بالغراء■ قوم؛ ترم ،وتتتنلر.

الدير.

القميص؛ ثوب يحيهل ؛الدن كله).

( - ٩٣٣خ م) عن هال لث ،بن الحويرنث ،،قال :أتينا
ونحن مبية متقاربون ،فاثمنا عنده عثريى ليلة،
رسول النه
وكان ه رحيما رفيقا ،وظن أما قد اشتقنا أهالنا ،ف ألنا عمن تركنا

من أهلنا؟ فأخبرناه ،فقال :ارجعوا إلى أهليكم ،فأقيموا فيهم،
وعلموهم ومروهم فليصلوا صالة كل.ا في حين كذا ،وصلاة كذا في

حين كل.ا ،ؤإذا حضرين ،الصالة فليودن لكم أحدكم ،ولثومكم أكتركم
(وللبخاري) :وصلوا كما رأيتموني اصملي (ولم لم) ياي :أتي.تا

الّبمم . ،أنا وصاحّت ،لي ،ممال لنا  :إذا حفرت الصلاة فأينا ،ثم
أقيما ،وليوثكما أكبركما (وفي أخرى له) :أتاه رحلان يريدان
الفر . . .فن.كره ،وزاد :وكانا متقاربين فى القراءة.

رثشه؛ جمع ثاب ،،كئبان .رحيما رقيقا ،قال ،النووي؛ هو يالمافين في م لم،
وفى البخاري بوجهين أحدهما هذا ،والثاني؛ رفيقا بالفاء والقاف ،وكلاهما ظاهر،

ونال،؛ فيه الحن ،على الأذان والجمِ اعة في الحضر وال فر ونقاليم الأكبر في
الإمامة إذا امنووا في ،باني الخمال ،وهؤلاء كانوا م توين لأنهم جميعا هاجروا
وأسلموا وصحبوا رّولا ال؛ة ه ولازموْ عشرين ليلة فلم سق ما يقدم به إلا السن).

 - ٩٣٤رخ) عن أبي هريرة ،أن رمول اض
لكم ،فإن أصابوا فلكم ،ؤإن أخهلؤوا فلكم وعليهم.

قال :يصلون

<جحت)

•ُعقآكء•

ريملون ،حبر بدأ محذوف ،أي• أئمتكم يملون لكم ،قال ابن حجر! زاد أحمد
عن المحن بن موس بهذا السند :فإن أصابوا فلكم ولهم ،وهو يغني عن تكلف
توجه حذفها .ونوله فلكم وعليهم ،أي ت لكم الأجر وعليهم الوزر؛ فصح صلاتكم
والبة والوبالء عليهم ،وهذا إذا لم يعلم المأموم بحاله فيما أ-محمتأْ ،ؤإن علم فعليه
الو؛ال ،والإعادة ،ونال ،الغوي في نرح المنة؛ فيه ؛■ليل على أن الإمام إذا صلى
جنبا أو محد.ئا فعليه الإعادة ،وصلاة القوم صحيحة ،سواء كان الإمام عالما بحدته
متحمدأ للامامة أو جاهلا).

 - ٩٣٠رم) عن أبي موسى ،قال :إن رسول اض  .حفا من
لنا سنتنا ،وعلمنا صلاتنا ،فمال ت إذا صليتم فاقيموا صفوفكم ،يم

ليومكم أحدكم ،فإذا كبر تجرؤا (وفي رواية ت فإذا قرأ فانصتوا) ؤإذا

فال ت وثر آلمعضوُب عللهم  "Vjأكنانزه فقولوا •' آمين!
يجبكم اممه ،فإذا كبر وركر ،فكبروا واركعوا ،فان الإمام يرير قبلكم

 Iفتللئ، ،تللئؤ ،ؤإذا قال! سمع اض
ؤيرف ،قبلكم ت فقال رسول الل4
لمن حمده ،فقولوا ت اللهم ربنا  ،^ijالحمد ت ي مع اش لكم ،فإن اش
 Iسمع اممه لمن حمده (وفي
تبارك وتعالى قال لسان على نبيه
سمع الله لمن حمده)
رواية .فإن الله جق قضى على لمان نبيه
ؤإذا كبر وسجد ،فكبروا واسجل.وا ،فإن الإمام ي جد قبلكم ويرفر
فتلك بتلك ،ؤإذا كان عند المعدة فليكن
نلكم ،فقال رسول اممه

من أول قول أحدكم! التحيات! ،القليبايت ،،الحلوايت ،لله ،ال لام
عليلثج أيها النبي ورحمة الله وبركاته ،اللام علبتا وعلى عباد الله
الصالحين ،أسهد أن لا إله إلا الله ،وأن محمدا عبده رسوله.

 - ٩٣٦رخ م) عن أبي هريرة ،أن رسول اممه س قال :إذا أثن
الإمام (وفي لمغل :القارئ) فامنوا ،فإن من وافق ئامينه تامين

الملائكة ،عفر له ما تقدم من دئبه (وفي رواية) :إذا قال الإمام (وفي

لمقل :القارئ) :ءؤع؛ر ألممتجم ءثهم ولا ٤١١؛؛؛بزه فقولوا  :آمين،

فإنه من وافق قوله قول الملائكة ،غفر له ما تقدم من ذنبه ،محال ابن
سهاب الزهري• ولكن رسول اف ه يقول ،ت آمين.

 - ٩٣٧رخ م) عن أبي هربرة ،أن رسول الله.
جبل الإمام ليوتم به ،فإذا كبر فكبروا ،وإذا وؤغ فاركعوا،
سمعر اف لمن حمده ،فقولوا ! اللهم رثنا لك الحمد ،ؤإذا
فصلوا قياما ،ؤإذا صلى قاعدأ فصلوا قعودأ (وفى رواية)

قادت
ؤإذا
صلى
قال!

إنما
قال!
قائما
إنما

جعل الإمام يوتإ به ،فلا تختلفوا عليه ،فإذا ركع فاركعوا  ،ؤإذا
قال! سمع الله لمن حمده ،فقولوا ! ربنا للت ،الحمد ،ؤإذا سجد
فاسجدوا ،ؤإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ،وأقيموا الصم،

في الصلاة ،فإن إقامة الصم ،من حسن الصلاة (وفي رواية لهما)! إذا
قال الإمام! مْع اينه لمن حمده ،فقولوا ! اللهم ربنا للث ،الحمد ،فإنه

مى وافق قوله قول الملائكة عفر له ما تقدم من ذنبه (ولم لم) قال!

لكن رسول اممه ه يعلمنا ،يقول! لا سايروا الإمام ،إذا كثر فكتروا،
ؤإذا قال! ^ولأ آلصثاؤبمه فقولوا ! آمين ،ؤإذا ركع فا ركعوا ،ؤإذا
قال! محمع الله لمن حمده ،فقولوا ! اللهم ربنا للئ ،الحمل ،-ولا

ترفعوا فله (وفي أحرى له) قال! إنما الإمام جنة ،فإذا صلى قاعدأ
فصلوا قعودا ،ؤإذا قال! سهع النه لمن حمده ،فقولوا ! اللهم رينا لك

الحمل ،فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل ال ماء ،عفز له ما
تقدم من دسه.

(قوله ت ؤإذا صلى جالسا فصلوا جلومأ أجمعون ،محياني مثاله في حديث عائشة
وجابر القادض .لكنه من وم بصلاته بهم جال سا وهم قيام فى مرض موته س كما

ساش).

 - ٩٣٨رم) ص أض ،نال :صر ط المن ه ذاث يد■) فلط
قضى الصالة أقبل علينا بوجهه ،فقال! أيها الناس ،إني إمامكم ،فلا

يغ|[سةه
ت بقوني بالزكؤع ،ولا بالقيام ،ولا بالانصراف ،فإني أراكم أمامي
ومن حلفي ،ثم قال ت والدي نفس محمد بيده  ،لو رأيتم ما رأيت،
لضحكتم قليلا ،ولبكيتم كثيرا ،قالوا  :وما رأيت يا رسول اض؟ قال:
الجنه والنار.

( - ٩٣٩خ م) عن أبي هريرة ،أن رم ود الله ه قاد :أما

يخشى أحدكم ،أو ألا يخشى أحدكم ،إذا رفع رأمه قبل الإمام ،أذ
يجعل الله رأسه رأس حمار ،أو يجعل صورئه صورة حمار.
( - ٩٤ ٠م) عن صران بن حصين ،أن المئ ه صلى الفلهز،

فجعل رجل يمرأ حلمه ب

أنث ره أ'لآ،له فلما انصرن ،قال:

أيكم فرأ حلفي ب ءؤّ-ج أنن نه آ'لآءله؟ قال رجل :أنا ،ولم أرد
بها إلا الخير ،قال :قد علمتإ أن بعضكم حالجنيها روقي رواية):
صلاة الغلهر  -أو العصر  -بالشك.
(حالجنيها ؛ نازعنيها .وفيه نهى المأموم عن الجهر بالقراءة حلف الإمام؛ لأن
الض  m,أنكر ذلك .) Up

( - ٩٤١خ م) عن عائشة ،قالت :صر المي .في محته وهو
نساك ،فصلى حالما ،وصلى وراءه قوم قياما ،فامار إليهم أن
احلوا ،فلما انصرف ،قال• إنما جعل الإمام ليوتم به ،فإذا ركر
فاركعوا ،ؤإذا رغ فارفعوا ،ؤإذا صلى حالما فصلوا حلوما.
لنوله • ١وهو شاك ،أي! مريض ،وقر أحرجه البخاري في باب إذا عاد مريقا
فحضريت ،الصلاة فصلى بهم جماعه ،وفي باب الإثارة في الصلاة).

( - ٩٤٢م) عن جابر ،نال :اشتكى رسول اغ  .فصلينا

وراءه وهو قاعد ،وأبو بكر يمع الناس تكبينه ،فالتفت ،إلينا فرآنا
قياما ،فأشار إلينا فقعدنا ،فصلينا بصلاته قعودأ ،فلما سلم قال :إن
كد-دم آنفا تفعلون فعل فارس والروم ،يقومون على ملوكهم وهم

قعود ،فلا تفعلوا انتموا بأئمتكم ،إن صلى نائما فصلوا قاما ،ؤإن
صر قاعدأ فصلوا قعودا.
سقط رسول اض  .عن فرص
( - ٩٤٣خ م) عن أنس،
مجحش شمه الأيمن ،فدخلنا عليه نعوده ،فحضرُت ،الصلاة ،فمر بنا

فاعدأ ،فصلينا وراءه قعودأ ،فلما قضى الصلاة قال ،ت إنما جعل الإمام
ليوئم به ،فإذا ري فاركعوا ،ؤإذا سجد فامجدوا ،ؤإذا رفع فارفعوا،
ؤإذا قال؛ سمع افه لمن حمل .ه فقولوا ت ربنا وللث ،الحمد ،ؤإذا صلى

قاعدأ فصلوا نعودأ أجمعون ،ؤإذا صلى قائما فصلوا نياما

(وللخارى)ت أن النبي  .صيغ من مس ،محججثز شمه ،أو كتمه،
وآلي من ن انه نهرا ،فجلس في ندك' له ،ذريها من جدؤع ،فأتاه
أصحابه يعودوئه ،فصلى بها جالسا وهم قيام ،فلما سلم قال ،ت إمما
يعل الإمام ليوئم به ،فإذا صلى نائما ،فصالوا قياما ،ؤإن مجلي قاعدا

فصلوا ئعودا ،ولا ركعوا حتمح ،يركع ،ولا رفعوا حتمح ،يرفع•
(ححش ،الجحش ؛ هو أن بميبه شيء كالخدص فين لخ منه جالده .قال البخاري؛
فوله؛ إذا صلى جالسا فصلوا حلومحا ا هو في مرصه القديم ،ونل صلى في مرصه

الذي مجان فيه حالما ،والناس حلفه قيام ،لم يأمرهم يالقعودا ؤإنما ناحل يالاخر
غالاجر من أم الني.ك

 - ٩٤٤رخ م) عن علني اطه بن عنداطه قال ;،يحلن ،على

عائشه ،فقلت ،لها • ألا تحدثيني عن مرض رمول اطه ه فمالت،؛

بلى ،ممل الغ .فقال :أطى الائ؟ فقلنا  :لا ،هم سفلروك ا
رسول افه ،قال :صعوا لي ماء في المحصب ،،ففعلنا فاعتل ،ثم

ذهب ،لمنوء ،فاعمي عليه ،نم أفان) ،فقال :أصلى الماس؟ قلنا  :لا،
هم ينتفلرونخ ،يا رمود اطه ،قال :صحوا لي ماء في المحصن ،،فقحد

فاعثسل ،يم ذهب ،لينوء ،فاعمي عليه ،يم افاؤ ،،فقال :أصلى

(قصتج؛وءب
الناس؟ فقلنا ! لا ،هم ينتفلرونك يا رسول اممه ijLi ،صعوا لي ماء

في المءحذس_ ،،فقعد فاغتسل ،ثم ذهب ،لينوء ،فاغمي عليه ،ثم أفاق،

فقال :أل الاس؟ قلنا :لا ،هم تظرونلئج ،قالت ;،والماس غكوث
فى الم جد ينتنئرون رسول اممه  .لصلاة العشاء الاخرْ ،قالتح!
فأرسل رسول اممه ه إلى أبى بكر! أن يصلى بالاس ،فاتاه الرسول،
يامرك أن يصلى بالناس ،فقال! أبو بكر
فقال! إف رسول اف
 -وكان رجلا رقيقا  -يا عمر ،صل بالناس ،فقال عمر :أن ث ،أحي

؛دللث ،،قالت ;،فصلى بهم أبو بكر تللث ،الأيام ،ثم إ 0رسول اغ

وحد من نفسه حفة ،فخرج بين رحلين _ أحدهما; العباس  -لصلاة
الظهر وأبو بكر يصلى بالماس ،فلمِ ا رآه أبو بكر ذهبؤ ليناحر ،فأومأ

إلمه الميئ ه :أن لا تنأر ،وىل لهما :أخب اني إلى جنبه،
فاجلماْ إلى جنب أبي بكر ،فكان أبو بكر يملي وهو يأتم بصلاة
المبي .والماس يصلون بصلاة أبي بكر ،والمثي .قاعد .قال
عبيد الله :فدحلت ،على عبدالله بن عباس ،فقلحؤ; ألا أعرصى عليلثج
ما حدثتني عائشه عن مرض رسول الله ؤ .قال :هات ،،فعرصتؤ

حديثها عليه ،فما أنكر منه سيئا ،غير أنه قال :أسمت ،للث ،الرحل
الذي كان مع العباس؟ قك :لا ،قال :هو علا.
(برس ،عليه م لم! باب ،استخلاف  ،الإمام إذا عرض له عذر ،وأن من صلى حلف
إمام جالس لعجزه عن القيام لنمه القيام إذا ئدر عليه ،ونح القعود حلف  ،القاعال
في حق من ذب-ر على القيام• نوله ت لينوء ،أي :لينهض بجهد ،وفيه أن الإغماء

حائز عر الأشياء لأنه ئثيه يالوم).

( - ٩٤٥خ م) عن أبي حازم ،أن نقرأ حاووا إلى سهل بن معد،
قد نماروا في المنبر! من أي عود هو؟ فقال! أما واض إني لأعرف س
أي عود هو ومس عمله ،ورأبئ رسول اممه ه أود بوم جلس عليه،

فقاث له يا أبا عباس ،فمحدسا ،فقال ت أرسل رسول اف

إلى امرأة -

نال أبو حازم ت إنه ليميها يومئذ  -انفلري غادمك النجار يعمل لي

أعوادأ أكلم الناس عليها ،فعمل هذه الثلاث درحات ،يم أمر بها
رمون اممه ه فوصعن ،هذا الموصع ،فهي من ظرفا؛ الغابة ولقد رأست،
رسول الله و .نام عليه فكبر ،وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ،ثم

رفع فنزل القهقرى حتى مجد في أصل المنبر ،ثم عاد حض فرغ من
آخر صلاته ،يم أقبل على الناس فقال! يا أيها الناس ،إنما صنعن ،هذا
لتأتموا بي ،ولتعلموا صلاتي (هده رواية م لم) (وللبخاري)! أنه نئل!

من أي ثيء المنبن؟ فقالت من أيل الغابة ،عمله فلأن مولى فلانة
لرسول س وقام عليه رسول الله  .حين عمل ووصع ،فامتقبل القبلة
وكبر ،وقام الناس حلمه ،فقرأ ،وركع وركع الناس حلمه ،ثم رفع
رأسه ،ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض ،ثم عاد إلى المنبر ،ففعل
مثل ذللث ،،فهذا شأنه ،قال البخاري* قال عالي بن المديني سألني
أحمد بن حنبل عن هذا الحديث،؟ وقال ت إنما أردت أن الني  .كان

أعلى من الناس ،فلا باس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا

الحديث ،،قا ل ت فقلمتج ت إن سميان بن عيينة كان ياي عن هدا كثيرأ فلم
تسمعه منه؟ قالت

لا.

رالثلرفا ،كالأنل تماما إلا أنه أصغر ونيا  ,هما واحد والغابة موضع من عوالي
المدية حهة الشام وأصلها كل شجر

 - ٩٤٦رخ م) عن أبي هريرة ،أن رسول الله  ^،-٠ .إذا
صالي أ حاوكم للناس فليخمف  ، ،فإن فيهم الفعيم ،والئميلم وذا
المحاجة ،ؤإذا صلى أحدكم لف ه فليهلول ما ماء.
 - ٩٤٧رم) عن عثمان بن أبي العاص ،قال :آجن ما عهد إلي

رسول اممه ه :إذا أممثؤ قوما فاحم ،بهم الصائم ردفمح ،رواية •،أل

^^ؤ|؛يإي__ه
رسول اض .قال له; أم قومك ،قال ت محلت  Iيا رمود اف إني أحد
في نفي شيئا ،قال ت ائته ،فاحل ني بين يديه ،ثم وصع كمه في

صدري بين ثديي ،ثم قال ت تحول ،فوصعها في ظهري بين كتمي ثم

قال :أم قوماف ،،فمن أم قوما فليخمف ،فان فيهم ادكبين ،ؤإن فيهم
المريص ،ؤإن فيهم المعيق ،ؤإن فيهم ذا الحاجة ،ؤإذا صلى
أحدكم وحده فليصز كيف ثاء.
( - ٩٤٨خ م) عن أبي م عود المدري ،قادت جاء رجل إلى
رسول اض  .فقال :إني لأتاءحن عن صلاة الصبح من أحل فلأن مما
خضب فى موعفلة قعل أمد مما غضب
يطيل بنا فما رأيت المبى
يومئذ ،فقال :يا أيها الناس ،إن منكم منمرين ،فأيكم أم الناس
فليوجز ،فإن من ورائه الضعيف والكبير وذا الحاجة روقي رواية) •
فليخمف ،،فان فيهم المريص ،والفعيم ،وذا الحاجة.

( - ٩٤٩خ م) عن ،جابر ،أن معاذأ كان بملي ،مع المبي و.
عشاء الاحرْ ،ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تللث ،الصلاة (وفي

رواية) قادت كاف معاد بن جبل بملي ،مع المي ،ه نم يأتي ،فيوم
قومه ،فملي ليلة ْع النتي .العشاء ،ثم أتى قومه فأمهم ،فافتح
بسورة البقرة ،فانحرف رجل فسلم ،ثم صلى وحده وانصرف ،فقالوا
له :أنافمت ،يا فلأن؟ قال :لا وافه ،ولأتص رسول اممه  .فلأحبريه،

فأتى رمحول اطه

فقال :يا رمحود اطه إما أصحاب نواصح نحمل

بالنهار ،ؤإن معاذأ صلى معك العشاء  ،ثم أتى فافتتح ب ؤرة البقرة،
فأقبل رسول اطه

على معاذ ،فقال :يا معاد ،أفتان أنت،؟ اقرا

ؤوآشمأ ثمحهاه ،ءؤوألقءى)ه،

إدا

ووسج أسم ره

أ'إتعل؛بم ،فانه يملى وراءك الكبين والضعيفا وذو الحاجة.

خؤ|[1سيه
أسناني طرف من الحدث في باب صلاة اكْلوع• قال النووي■ فيه جواز أن يملي
الفرض حلف النقل وعكنه والفلهز حلف العصر وعكنه ،ولا يعارض هذا قوله:

إنما جعل الإمام ليونم به؛ لأن المراد به الأفعال الظاهرة).

• ( - ٩٠خ،؛) ص م ،أن المن  mقال :انى لأدخل ض

الصلاة وأنا أؤيد أن أمحليلها ،فأسهع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي،
مما أعلم من شدة وجي• أمه من بكائه (وفى رواية) ؛ كال ه يسمع
بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة ،فيقرأ بالسورة القصيرة (وفي

أحرى) قالء أنس ت ما صثيث ،حلمت أحد أوجز صلاة ،ولا أم من
رسول افه

وكانت ،صالته مقاربة.

( - ٩٥١خ) عن أش هتات•؛ ،أن النبي ه قال ت إني لأقوم في
الصلاة أريد أن أمحلول فيها ،فأسمع بكاء الصبي فأتجور في صلاتي،

كراهية أن أشي على أمه.

( - ٩٠٢خ م) عن أبي قتادة ،أن النبي  Mقال :إذا أقيمت
الملام فاد تقوموا حتى ثروتي قد حرجت ، ،وعليكم بال كبتة.
(فوله :حتى تروني فد رجت ،،أي :من سه  ،.نال البغوي :ط؛ بدل على
جواز تقديم الإقامة على حروج الإمام).

 - ٩٥١٣رم) عن أبي هريرة ،أن رسول الله ه قادت إذا أقيمت،
الصلاة فلا صلاة إلا المكتويةّ
 ~ ٩٠٤زم) عن عبداطه بن سرجس ،قال؛ لحل رجل المجد

ورسول افه  .في صلاة الغداة ،فصلى ركعتين في جانب ،المسجاو،
ئم يحل مع رسول اطه  .فلما سلم رسول افه ه قال! يا فادن،
ياي الصالتين اءتنددءؤث،؟ أبصلأتلثط وحدلث ، .أم يملأتلئ ،معنا؟.
 - ٩٥٥رخ م) عن عبداطه بن ماللث ،ابن نحينة ،قال :مر

رسول اش ه برجل (وفي رواية ت أنه رأى رحلا) فد أقيمت الصلاة
يصلي ركعتين ،فلما انصرف رسول الله ه لاث به الناس ،فقال له

رسول الله و '•.آلصخ أربعا؟ آلصخ أربعا؟ (ول لم) قال! أقيمت
صالة الصح ،فرأى رسول الله ه رجلا يملي والمؤذن يقيم ،فقال ت

أتصلي المخ أربعا؟ .
(نال النووي في هذه الأحاديث النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إنامة الصلاة
مواء كانت راتبه أو غيرها ؤإن كان يدرك الصلاة ْع الإمام وهذا مذهب الجمهور).

 - ٩٠٦رخ م) عن أبي هريرة ،أن التي ه قال ت إذا سمعتم
الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم الثكينه والوقار ،ولا تسرعوا فما
أدركتم فصلوا ،وما فاتكم فأتموا (وفي رواية) إذا أقيمت ،الصلاة فاد
تأتوها تسعون ،وائتوها تمشون ،وعليكم السكينة ،فما أدركتم فصلوا ،
وما فاتكم فأتموا (زاد م لم)! فان أحدكم إذا كان يعم -،-إلى الصالة

"  - ٩٥٧رخ م) عن أبي قتادة ،قال :بينما نحى نملي مع
رسول افه  .إي سمع جلبة رجال ،فلما صلى قال! ما ثانكم؟
قالوا  :استعجلما إلى المائة ،قال :فاد ضلوا ،إذا أتيثم الصلاة،
فعلكم السكمنة ،فما أدركتم فصنا ،وما فاتكم فايموا.
( - ١٠٨خ) ص أي كن؛ ،م انم إل اكي .دم داثع،
دثغ تل ان بمل إلى انمث ،ندم ذلك لكث ه ممال :زاذك اف
زعأ ،ولا
(احتج بهذا الحديث ،من يجيز صالة المتفرد حلمف ،الصف ،وحمل ما يخالفه على

الكراهة وعدم الكمال ،لا عر التحريم والبطلأن واف أعلم).
 - ٩٥٩رش حم د ت ن حو حب ،طب قط هق) رحسزا عن

يزيد بن الأموي السوائي ،قال :سهدت مع رسول الله

حجته،

ءجعقؤيي؛يه

تحك)

فصلست ،معه صالة المح في م جد الحتف ،فلما قضى صلاته

انحرف ،فإذا هو برجلين في أحرى القوم لم يمليا معه ،فجيء بهما
ترعد محراتمهما ،فمال !،ما منعكما أن تصليا محنا؟ فقالا! يا

رمولط اش إنا قد صلينا في رحالنا ،قال !،فلا تفعلا ،إذا صليتما في

رحالكما ،ثم أتيتما مسجد حماعة فصليا معهم ،فإنها لكما نافلة.
(انحرف ،قال ابن حجر• أتما ت جعل يمينه للمامؤمن ؤي اره للقبلة كما هو المنة.

قوله :في احرقا القوم ،في رواية؛ في آخر القوم ،وفي رواية :في أحريات القوم،
وكلها بمعنى واحد .ترغد ،بالبناء للمجهول،؛ تضطرب ،والفريمة؛ اللحمة التي ين

جب المابة وكتمها وهى تتحرك ومطرب عند الخوف ،قال ،ابن الهمام; المارق
للأمر من الوجوب جعلها نافلة ،قال ،الخaلابي :فيه ان من صلى في رحله نم

صادف جماعة يملون كان عليه أن يملي معهم أية صلاة كانت ،وهو طهِ،
المافعي وأحمد وإمحا ،3وبه قال الحز والزهري انتهى وخالف قوم في العمر
والمغرب والفجر ،ئال في عون المعثود؛ خناهر الحاليّثإ حجة عالمهم ألا
ترام ههن لم يستثن صلاة دون صلاة ،انتهى ملخصا).

 - ٩٦ ٠زش حم د ن حر حب ،طب ،قط هق) (حسن) عن

سليمان بن يسار ،ثالط ؛ ألمتنا على ابن عمر وهو بالثلاحل ،والقوم
يصلون في المجع ،.قلتؤ! ما يمنعلثط أن يصلي مع الناس أو القوم؟
قالط! قد صلبت ،،ؤإني سمعت ،رسول افه ؤه يقول! لا ملوا صلاة
ش ي وم مرمحن•

( ١ليلا حل ت موصع مبلهل بالحجارة بين مسجد النّي

وسوق المدينة ،قال في عون

المعبودت قال محي الاستذكار اتفق أحمد بن حنبل ؤإسحاق بن راهويه على أن معنى ت

لا تصلوا صالة ش برم مرتين ت أن بمفيئ الرجل صلاة مكتوبة ثم بعد الفراغ منها
يعيدها على جهة الفرض ،وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة امتثالا
لأم الض ه فليس ذلك من إعادة الصلاة لأن الأولى فريضة والثانية نافلة).

( - ٩٦١خ م) عن أبي مومى ،أن رسول اطه و .قالط  :أعفلم

)^c
الناس أجرأ في الصالة أبعدهم إليها ممنئ فأبعدهم ،والذي ينتظر
الصلاة حتى يمليها ْع الإمام ،أعغلم أجرأ من الذي يصلي ثم ينام.
( - ٩٦٢م) عن أؤ بن كب ،قال :كان رجل من الأنمار لا أطم

أحدأ أبعد محن الممجد منه ،وكان لا نخعك صلاة مع رسول النه ه
فقلت ،له! لو استرين ،حمارأ تركبه في الظلماء وفي الثمضاء؟ قال ت ما
يريى أن منرلى إلى جنمبج المجد ،إيى أرمد أن يكثّثج لى مماي إلى

المسجل ،.ورجوعي إذا رجعت ،إلى أهالي ،فقال رم ود اممه

•' ند

جمع النه للث ،ذللت ،كله روقي رواية) نحوه  ،وفيها  Iفتوجعح ،له ،فقالت ،له I

يا فلأن ،لو أنلثإ استريت ،حمارأ يقيلث ،الرمضاء وهوام الأرض؟ قال؛ أما
والله ما اجبا أن بيتي مثلني ،ست ،محماو ه قال! فحملتج به حملا حتى

أتيت ،نبي اممه  .فأحبرته ،فال.عاه ،فقال له مثل نلائ ،١وذكر أنه يرجو في
أثرْ الأم ،فقال له ،^١

إن للث ،ما احتبثف.

(الرنصاء ■' الرمل الل.ي اثنين حرارته .مهلنّتخت مشدود دالأ٠لناد ٠-وهى الحبال إلى
بينت ،رسول اممه ه .فحملتإ به حملا ،أي ت استعفلمته لبئاعة لغفله .يرجو فى أثره
الأجر ،أك *،خى مم ا0ا.

 — ٩٦٣رم^ عن جابر ،قال ت حلت ،البق.اع حول
بنو نلنة أن ينتقلوا مرب المجد ،فبلغ ذلك النهم،
بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المجد،
رسول اننه ،قي .أردنا ذللئج ،فنال؛ يا بني نلمة،
آثانكم ،دازكم تمح ،آثاركم .فقالوا  :ما كان يإنا

المجغ ،.فأراد
و .فقال لهم؛
قالوا  Iنعم يا
دياركم يكشن،
أنا كنا

زوفمح ،رواية •،كانت ،ديارنا نائيه من المجد ،قارئنا أن نبح بيوتنا
فنقترن ،من المسجد فنهانا رمول الله ه وقال :إن لكم بكل حعلوة

درجة (وللبخاري) عن أنى ،أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن

منازلهم فينزلوا قريبا من النبي  .فكره رمحول اض أن يعروا المدينه،

فمال ت ألا تحتمون آثاركم؟ فأقاموا ،قال مجاهد  Iحطاهم آثارهم.
(بنو سلمة :بطن كبير محن الأنصار .تحتسبون آثاركم ،أي :نم بون حطاكم إلى
المسجد .يعروا المدينه •' يتركوها عراء ،أي* ففاء خالية ليس حولها بيوت
وساكن).

( - ٩٦٤خ م) عن أبى هريرة ،قال؛ م معن رمود اض ه

يقول! سنة يفللهم اممه في ظله يوم لا محلل إلا ظله ت الإمام العائد،
وثاب ننا في عبادة الله جق ،ورجل قلبه معلق يالمجد إذا حرج
منه ،حش يعود إليه ،ورجلان تحاثا في الله ،اجتمعا على ذللث ،وتفرقا
عليه ،ورجل دعته امرأة ذالم ،منصب وجمال ،فقال; إني أحافث ،الله،

ورجل ثمدى بحدقة فأحقاها حتى لا تعلم شماله ما ينفق يمينه،
ورجل لكز الله حاليا ففاصت ،عيناه.

 - ٩٦٠رخ م) ص أي __؛ ،أن ام .نال :من غذا إر

المجل أو راح ،أعد الله له نرلأ في الجنة كلما عدا أو راح.
( - ٩٦٦م) عن أمح ،هريرة ،أف البمم M ،قادت مى تطهر ض
محته ،ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضئ فريضة من فرانض الله،

كاننج حئلوتاه إحداهما ئحهل حطيئة ،والأحرى ترفع درجة.
( - ٩٦٧خ م) عن أبي هريرة ،أن الني ه قال :صلاة الرجل
في الجمامة تفعف  ،على صالته في يته ،وفي محوقه حما وعشرين

صعقا ،وذللث ،أته إذا توضأ فا حس الوضوء ،ثم حرج إلى المجد،
لا يخرجه إلا المائة ،لم يحئل حطوة إلا رفعتإ له بها درجة ،وحقل

عته بها حطيئة ،فإذا صلى لم ئزل المادنكة ،يهلي عليه ما دام في
مصلاه ،اللهم صل عليه ،اللهم ارحمه ،اللهم اغفر له ،اللهم بؤ

عليه ،ما لم يؤذ فيه ،ما لم يحدث فيه ،ولا يزال أحدكم في صلاة
ما انتقلن الصلاة (وفى رواية) ت ما كانت الصلاة يحب ه ،لا يمنعه أن

يقلن ،إلى أهله إلا الصلاة (وفي أحرى); تفصل صلاة الجمع صلاة
أحدكم وحد ،0بخمى وعثرين جزءأ ،وتجتمع ملائكة الليل وملائكة
النهار في صلاة الفجر ،ثم يقول أبو هريرة; افرزوا إن شئتم ءؤودنءال
آكجر إل  ،^٠١^٥ألثم َكاى مثمود١ه (ولمسالم); أن النبي .قال؛
صلاه مع الإمام أفضل من حمس وعشرين صلاة يصليها وحدة (وفي
رواية) ت صلاة الجماعة يعدل حم ا وعشرين صلاة من صلاة الند

(وفي أحرى) ت تفصلها يفع وعشرين (وللبخاري) عن أبي سعيد ،أن
النبي .قال; محالة الجماعة نقصن صلاة القد بخص وعشريي
درجة,

(الخطرة؛ بفم الخاء وفتحها .نال ابن حجرت توله ما لم يحدث فيه ،قيل الحدث

هنا الريح ونحوه وقيل المراد أعم من ذلك ،أي  ٠ما لم يحدث سوءا ويويد 0نوله
ما لم يود فيه ،وفيه أن الحدث في المسجد أشد من النخائ لأن لها كفارة ولم
يذكر لهدا كفارة بل يحرم صاحبه استغفار الخازئكة ،ودعاء الملائكة مرحو الإحاية

لقوله تعالى؛

ينممى إلا لي

انتهى مطلخمط .القد؛ الفرد .البضع؛ ما

محن الثلاثة إر العثرة ،ومل ت إر التعة) •

 - ٩٦٨رم) عن عثمان بن عفان ،قال; سمعت رسول اض.

يقول; مس صلى العشاء في حماعة فكأئما قام نصم ،الليل ،ومن
صلى المخ في حماعة فكانما صلى الليل كلن.
( - ٩٦٩م) عن أمح ،هريرة ،ءال؛ أتى النص .رجل أعمى،

فقال; يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المجد ،ف أل
رسول الله .أن يرحص له فملي في بيته ،فرحص له ،فلما ولى

دعاه فقال; هل ت مع النداء بالصلاة؟ ءالت نعم ،قال; فأجن.،

 - ٩٧٠رخ م) عن أبي هريرة ،أن المي ه قال :أثقل صلاة
على المنافقين :صلاة العشاء ،وصلاة الفجر ،ولو يعلموف ما فيهما

لأتوهما ولو حبوأ ،ولقد هنممتخ أل آمر بالصلاة فتقام ،ثم آمر رجلا
فملي بالناس ،ثم آنطلى معي برحال معهم حزم من حقب إلى قوم

لا يشهدون الصلاة ،فأحرق عليهم بيونهم بالنار (وللبخاري) قال؛
فأنترق على من لا يخرج إلى الصلاة مدن.
(قوله :بمدر ،أي وهو بمدر على الخروج ،ويؤت :بنذر ،أي لا عذر له في ترك
الخروج ،ورؤت؛ بعد ،أي بعد النداء).

( - ٩٧١خ) عن أبي هريرة ،أن رم ود اض و .قال :والذي
نفي بيده ،لقد هممت ،أن آمن ؛حثلس ،فثحهلن ، ،ثم آمن بالصلاة فيودل

لها ،نم آمر رحلا فيوم الناس ،ثم أحالت إلى رحال (وفي رواية؛
إلى منازل ،قوم) لا يشهدون الصلاة ضوت عليهم بيوئهم ،والذي
نفي بيده ،لو يعلم أحدهم أته يجد ءنقا سمينا ،أو مزماثن حنش
لشهذ العشاء.

زالعرفا ،بقح فسكون؛ ءُلم عليه بقية س لحم• المزماة ،بكر الميم وفتحها ت ما
بين فللفي الثهاة ،والخرماة ،بالكر :مهم صغير يلهى به ويعلم عليه الرمي ،وجاء

في رواية أن الصلاة التي هم بتحريفهم للتخلف ،عنها ص العشاء -وفي رواية :أنها
الجمعة .وفي رواية :يتخلفون عن الملأ 0مهللقا وكله صحح ولا منافاة بين ذلك،
ولو لم يكن مهود الجمّاعة واجبا ،لما كاث عقوبة مجن تخلف ،عنها التحريق،
ولرخصر فيه لالآءم-ى النءي ليس له قائد ،وقد بوبح البخاري على الحدث :باب
وجوب صلاة الجماعة ،وثال ،الحاففل :حار -يث ،الباب ٠لاهر فى كونها فرض عين

لأنها لو كانمتذ منة لم يهدد تاركها ؛التحريق ولو كامن ،فرض كفاية لكانت قائمة
؛الرسول) ومن معه).

 - ٩٧٢زم) عن أبي هريرة ،أن رسول افه  .فقذ ناما في بعض
الصلوات ،فقال :لف .،هممتج أن آمر رحلا يملي بالناس ،ثم أحالم،
إلى رحال يتخلفون عنها ،فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب ،محوتهم،

و__مح؛يإ؛ه
ولو علم أحدهم أنه يجد عفلما محمسنا لشهدها  -يعني ت صلاة العشاء -
(وفي رواية) ! لقد هممت أن آمر فتياني أن ننثعدوا لي بحزم من حثلب،
ثم آْر رجلا بملي بالناس ،ثم حرق محوت على من مها•
( - ٩٧٣م) عن عبداممه بن م عود ،قال ت من نثْ أن يلقى اض
غدأ م لما ،فليحافغل على هده الصلوات الخمس حسن ،ينادى يهن،

فإن اش شؤع لنسكم سن الهدى ،و\نهو؛ من محسنن الهدى ،ولو أنكم
صليتم في بيوتكم ،كما يملى هذا المتخلف في بيته ،لتركتم محسة

نبيكم ،ولو تركئم سنة نبيكم لضللتم ،وما من رجل يتطهر فيحس
الهلهور ،ثم يعمي إلى مجد من هذه الم احي ،إلا كتب اض له بكل
حهلوة يخهلوها حنة ،ؤيرفحه بها درحة ،ؤيحهل عنه بها محيثة ،ولقد

رأثتا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ،ولقد كان الرجل يوش
به يهادى بين الرحلين ،حتى تقام في الصف (وفي رواية) قال :لقد

رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه ،أو مريض ،إن
كان المريص لنمشى بين رحلنن حتى يأتي الصلاة ،وقال :إن

رسول الله  .علمنا سس الهدى ،ؤإن من سنن الهدى الصلاة في
المجد الل.ى يؤدن فيه.
(يهادتم) ين رجلين ت يمشي متكتا علتهما ،فهو يتمايل من صعقه ،وكل من فعل ذلك
بأحد فهو بهاديه) •

باب تضؤة الصفوف وخير الصفوف وشرها

I

 - ٩٧٤رخ م) عن أنس ،أن المي و .قاد :محزوا صفوفكم ،فإن

تسوية الصف من تمام الصلاة(وقي رواية); أتموا الصفوف؛ فاني أراكم
من وراء ظهري (ول لسخاري) فال :أقيمت الصلاة فاقبل علينا

رم ون اف  .بوجهه ،فقال; أقيموا صموفكم وثزاصوا ،فإني أراكم من
وراء ظهري .قال؛ وكان أحدنا يلزق مممه بمنكب صاحبه ،وقدمه بميمه.
 - ٩٧٠رخ م) عن العمان بن يثير ،قال; سممغ الني ه

يقول; لتنوف صقوئكم ،أو لثحالس اممه بين وجوهكم (ولملم) قاد;
يسوي صموقنا ،حتى كأنما يسوي بها \{ؤاو\غإ
كان رسول الله
حتى رأى أثا قد عملنا عنه ،ثم حرج يوما ،فقام حتى كاد أن زكتز،
فرأى رجلا بائيا صد.ره ،فقال; عباد اممه ،كسول صفوفكم ،أو
ليخالمن اممه بين وجوهكم.
(البداح • جمع بدح كل-ت— ،وذئاب ،وهي أعواد ال هام المستقيمة المبرية نبل أن
يركب ،لها ريش ولا نمل ،توله عباد الاثة ،نال ابن حجرت لم ينهه بخصوصه حريا
على عادته الكريمة مبالغة ني المر).

( - ٩٧٦م) عن أبي م عود الأنصاري ،قال; كان رسول اممه ه
يمح مناكبنا في الصلاة ،ؤيقول; استووا  ،ولا تختلفوا فختلن

قلوبكم ،للني منكم أولوا الأحلام والنهى ،ثم الدين تلونهم ،ثم الدين
يلونهم ،قال أبو م عود; فأنتم اليوم أسد اختلافا.
(فى هل-ا الحدين ،ومابقه وعجل ثديي بأن اختلاف الملمين فى صفوف الصلاة
يفضي لاختلاف وجوههم ونلوبهم معرض بعضهم عن بعض ؤيرنع التالف ،والتحاب
وشر العاّاوة والبغضاء ،ولا حول ولا قوة إلا بالله).

( - ٩٧٧م) عن أبي معيل ،-أف رسول اممه  .رأى في أصحابه
ناحرا (وفي رواية; رأى قوما في مؤ حر الجد) فقال لهم; طم.وا
حتى
فاتثنوا بي ،ولمأئم بكم مذ بعدكم ،لا يزان قوم
يوحزهم الله.

( - ٩٧٨م) عن جابر بن نمرة ،قادت حرج عب

محقال ت ألا تصمون كما مض الملائكة عند ربهم؟
رمود الله
نلنا ت وكيف مث الملأئكه عند ربهم؟ ئال 1يتمون المفوف
المقدمه ،ؤيتراصون فى الصف •

 - ٩٧٩رم) عن أبي هريرة ،أن رسول اممه ه هال :لو يعلموو
 أ و تعلمون  -ما في الصث الأول لكانت يرعة روقي رواية)؛ ماكانت إلا '( عة.
 - ٩٨٠رم) عن ابن م عود ،أن رسول اض ه فال؛ ليلني

منكم أولو الأحلام والنهى ،ثم الدين يلونهم _ ئلائا  .ؤإباكم
وهيئات الأسواق.
(الأحلام والنهى ت المول والألباب .هينان ،ييروى ت هوثان بالواو• جمع مئة
وهمونة ،وهمي رفع الأموات والاختلاهل ،نيل ت نهاهم عن رفع الأموات ني
الصلاة ،وقيل؛ المعنى لا تكونوا محتفلين احتلاؤل أهل الأسواق فلا يتميز

أصحاب الأحلام والعقول من غيرهم ،ولا يتميز الصبيان والإناث عن غيرهم خى
التقدم والتأحر).

 - ٩٨١رم) عن أبي هريرة ،أن رسول اض ه قال! أنسموا
الصفئ ،،فإن إقامة الفف من خنن الصلاة (وفى رواية) :أن الصلاة

كانت ،تمام لرسول اش .فساحذ الناس ممامحهم قبل أن يقوم
المح . ،مقامه.
(سقت ،قريبا الرواية الأولى).

 - ٩٨٢رم) عن أبي هريرة ،أن رسول الله  .قاد! حير
صفوفي ،الرحال أولها ،ونثها احرها ،وحير صنوفي ،الن اء احرها،

وشرهما أولها•
( - ٩٨٣حم مي هد د ن حز ك) (حسن) عن البراء بن عازب،

ئالت كان رسول اف  .يتخثل الصفوف من ناحية إلى ناحية ،يمح
صدورنا ومناكبنا ،ؤيفول • لا تختلفوا فتختلف نلوبكم ،وكان يقول ت

إن اممه وملائكته يملون على الصموف ا لأول ردفي رواية) ؛ الصفوف
المتقدمة.

 - ٩٨٤رك) (صحيح) عن عمه أبي نهيل بن  ،_uعن أبيه،

ءالت كث 0ع عنماف ،فمامت ،الصلاة وأنا اكلمه في أن نفرص لي،

فلم أزد أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه ،حتى جاءه رجال قل .كان
وكلهم بتسوية الصفوف ،،فأحبرو 0أن فد استومحت ، ،فقال لي ت انثر فى
الصم ،،ثم كبر روقي ،رواية) ت أن عثمان كان لا يكبر حتى يأتيه رجال
فد وكلهم بتسوية الصفوفح فيخبرونه بأن قد امتوينج ،فثكتر.
رثفرٌرا لمح '،أتم •،في انمناء من بيته المال ،دش الحديثج أن الإمام يتربص بعد
الإقامة سيرأ حتى تعتدلج الصفونج).

( - ٩٨٠د حب هق ب غ) (صحيح ا عن أنس،

أن

رسول اممه .قال :نضرا صفوفكم ،وقاربوا بينها ،وحادوا بالأعناق

روقي رواية :بالأكتافج) فوالذي نفي بيدْ  ،إني لأرى الثياطن تدخل
من خلل المحق ،كأنها الحل<ف ،روقي رواية)؛ كان إذا قام إلى الصلاة
أخذ بيمينه ،تم التفمتظ ،فقال :اعتدلوا ،سووا صفوفكم ،ثم أخن،ه
بي اره ،وقال :اعتدلوا ،سووا صفوفكم.
(الحيف ،بالحاء المهملة وفح الذال ت عثم صغار وااأحجار واليمن واحدئها خيفة).
( - ٩٨٦حم د ن ع خر حب هق بغ ض) (صحبح) عن

أنس ،أن النبي .قال :أتموا الصفح الأول ،نم الذي يليه ،فما
كان من نقص فليكن في الصفح الموحر.

( - ٩٨٧خ) عن أنس ،أنه قدم المدينة فقيل له :ما أنكريث ،منا

خؤيفده
منذ يوم عهدت رمود اض

قال ت ما أنكرت شيئآ ،إلا أيكم ال

تقي٠ول الصفوف.

 - ٩٨٨رحم مي ى د ت حب طب هق بغا رحسزا عن

وامضة بن معبد ،أن رسول الله ه رأى رحلا تم< الي حالم ،الصم،
وحده ،فأمره أن يعيد المائة.
(قال القاري في المرقاة؛ قال ابن الهمام ت وعند أحمد أنه لا يصح الانفراد حلمط
الصفح لهذا الخل.ي-ثح ،وامئدل للجواذ بما في البخاري عن أبي بكرة أنه ري حلف
الصفح ،فعلم أن الأمر بالإعادة هنا كان اسماا).

 - ٩٨٩رش حم د ت ن خز حب لث ،مق) رصسحدحا عن

عبدالحميد بن محمود ،قادت كنا ْع أنس بن مالااثح ،فصلينا ْع أمير
مص الأمرا؛ ،ذدذعونا حتى ثمنا وصلينا بثل الناريتتن (وفى ،رواية؛
نال! صلبلمح مع أنس بوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدما أو
ناحرنا) فجعل أنز يتأحن ،وقال! قد كنا نتفي هذا على عهد
رسول الله و:

(قال ابن عنيمين في مجمؤع الفتاوى! العم ،بين ال واري حائز إذا صاق

الجد ،حكام بعض العلماء احماعا ،وأما عند المعان ففيه حلاف ،والصحيح أنه
منهي عنه؛ لأنه يودي إلى انقطاع المفه لا ميما ْع عرض الارJة).
ه.

ه

س

\ س0

( - ٩٩٠خ م) عن أنس ،أن رمول اممه و .قال؛ من نص

صلاة أو نام عنها شلها إذا ذكرها ،لا كفارة لها إلا ذللث( ،وش

رواية)؛ إذا رقد أحدكم عن الصلاة ،أو غفل عنها فلتملمها إذا
ذكرها ،فإن اش ه يقول; ءؤهيّ آلصلوة إذحقرلإ)ه.

( - ٩٩١خ م) ص أبي قادة ،قال:

مع المي .لنلة،

فقال يعص القوم :لو عرسث بنا يا رسول اش؟ قال ت أحاف أن تناموا

عن الصلاة ،فقال بلال! أنا أوقظكم ،فاصطجعوا ،وأمني بلال ظهر0
إلى راحلته ،فغلتئه عيناه ،فنام ،فاستنقظ الني

وقد محللع حاجب

الشص ،فقال :يا بلال ،أيى ما يلن،؟ فقالت ما ألفستا علئ نومة
مثلها قْل ،قال :إن اممه مص أرواحكم حين ثاء ،وردها عليكم حين
ماء ،يا بلال محم فأين بالماس !<\-،aJlj؛ ،فتوضأ ،فالما ارتفعت النمل
وايياصت ،قام فصلى بالماس جماعة روقي رواية) :فقضوا حوائجهم،

وتوضووا إلى أن طلعت ،الثمن وابيصت ،فقام فصلى (هذه رواية
الخارىx

(ولم لم) قال ت فكان أود من استيقغل رسول افه ه والثمن
في ظهره ،قال؛ فقمنا مزعتن ،ثم قال• اركوا فريا ،سرنا حش إذا

ارتفعت الشمس نزل ،لم دعا بميضأة كانتا سي ،فيها سيء س ماء،

فتوضأ منها وضوءآ دون وضوء ،نم أدن بلال بالصلاة ،فصلى
رسول افه .ركعتين ،ثم صلى الغداة ،فمنع كما كان يصنع كل
ورينا معه ،فجعل بعمنا يهمى
بوم• وديا رسول اغ
بعمى :ما كماره ما صنعنا ؛تفريطنا في صالآتتا؟ نم قال ه؛ أما
في أموه؟ ثم قال :أما إيه ليس في الموم تفريهن ،إنما اكفريعل
من لم يمل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأحرى ،فمن فعل
فلمنها حين ينسه لها ،فإذا كان العد فلثملها عند وقتها.

إلى
لكم
على
ذلك

(العريس؛ نزول المسافر آحر الليل للنوم والراحة .قال ابن حجرت قوله أئن بالناس
بالصلاة ،كذا هو؛تشييع .ذال أدن وبالوحي؛ فيهما ولذكشيهنئ فاذن اواس؛المع.

رآ؛آح

جعإقء|إي؛؛ه

وحيف الموحدة س بالناس وآذن معنا 0أعلم•

صفت واشتد بياصها وهو

كناية عن ناحرهم عن طلوعها كثيرا .هوله! نمسع كما كان بمع كل يوم ،فيه
إشارة إلى أن صفة قضاء الفائتة كصفة أدائها ،وقد بوب عليه البحاري بقوله ت باب
الأذان يعد ذهاب الوقت).

( - ٩٩٢م) عن أيي هريرة أن رسول اش .حين قمل من غزوة
خلمر مار ليلة ،حض إذا أذزكه الكزى عئ-ن وقال لبلال :اكلأ لما

الليل ،نملى بلال ما قدر له ،ونام رسول اض .وأصحابه ،فلما
تقارب الفجر امتني بلال إلى راحلته مواجه الفجر ،فغلمث بلالا ءينا0

وهو نتشد إلى راحلته ،فلم يتيقفل رم ود الله ولا بلال ولا أحل من
أولهم
أصحابه ،حتى صربتهم الشص ،فكان رسول الله

استيقاظا ،فقنع ه فقال :أي بلاد ،فقال بلال :أحد بنفسي الأي
أحد ؛ن لن ،بابي أث وأمي يا رسول اممه ،فقال ه :لياحد كل رحل
برأس راحلته ،فان هذا منزل حفزنا فيه الثيهلا ،Jقال :ففعلنا ،ثم
دعا بالماء فتوصأ ،ثم صلى سجدتين ،ثم اقيمت ،الصلاة ،فصلى
الغداة ،فلما قضى الصالة قال :من ني الصلاة فشالها إذا ذكرها،

فإن اللص تعالى قال :ءؤوأفيِ آلثلوأ ِلزءٍقيئه.
 - ٩٩٣رش حم د ت ع حر حب ك هق) (حسن) عن أبي
م عيد ،أن ال نبي س صلى باصمحابه ،ثم حاء رحل ،فقال

في الله .ت من ينجز على هذا  -أو يتصدق على هذا  -فيصر معه،
قال؛ فصلى معه رجل (وفي رواية) :أن المئ ه أبصز رحلا يصلى

وحدة ،فقال :ألا رجل يتصدق على هذا فيمز معه؟ فقام رحل من
القوم فصلى معه.
رالاتجار؛ ُللب التجارة ،نال ني عون المعبودت فته جواز أن بملي القوم حمامة
في مسجد ند صلي فيه مرة ،نال الرمذى؛ وهو قول غير واحد من أهل الملم من
الصحابة والتابعين وبه يقول أحمد ؤإمحاقا ،ونال آحرون من أهل اللم ملون

فرادى ،وقال في المرماة :مال الطيصت وفيه دلالة على أن من صلى حماية يجوز
أن بملي مرة أحرى حماية إماما أو مأموما ونعه ابن حجر).

 - ٩٩٤رخ م) عن جابر ،أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق
بعدما غربت الشص ،فجعل سن ،كفار قريش ،وقال! يا رمول اممه،
ما كدت أصلى العمر حتى كادأّتج ال من تغرب؟ ن ال،

رسول اف

ت واف ما صثنتها ،قممنا إلى يهلحاو) ،فتوصا للصلاة،

وتوصانا ،فصلى الحصر بعدما غرب ن ،الثمي ،نم صلى بعدها
المغرب.

 - ٩٩٠رلل؛ ،هقا زصحيحا عن ناسر ،أن ابن عمر أعمي عليه،
فذب عقله ،فلم يمض الصلاة .فال _  !، iUlذللث ،فيما نرى  -واف

أعلم _ أن الونت ،ذمؤ ،قاما من أفاق وهو في الونتج ،فإنه يصلى
(ومحي رواية الداريطتي) :أغمي عليه ثلاثة أيام ولياتهى فلم تقض.
(قال الباجى • هذا الذي قاله مالك هو فول أكثر العلماء ،وتوله فأما من أفاق وتد
بقى عليه يعفر الونن ،فإسا عليه قفاء الملأ ٥الض أفا3ا في وفتها فذللئ ،لحل.يثح •
من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشص فقد أدرك العمر ،وعليه فالوقت،
الذي يدرك الصلاة به المغمى عليه يفيق والحائض تهلهر والصبي يحتلم والكافر

ي لم هو وقت صرورة وذلك ،للفلهر والعصر إلى غروب الشص فمن أدرك من
هؤلاء قبل غروب الشمس مقدار حمس ركعات فقد أدرك النلهر والعمر ،وللمغرب
والعشاء إلى ؤللؤع الفجر ،انتهى ملخصا) ■

باب نخول الشهو

( - ٩٩٦خ م) عن أبى هريرة ،أف رمحود اف ه نال :إن

رت3ل)
أحدكم إذا قام يصلي حاء0

جخؤأيسيه
فلبس عليه؛ حتى لا يدري كم

صلى؟ فإذا وحد ذلك أحدكم فلسجد سجدتين وهو جالس.
 - ٩٩٧رم) عن أبي سيد الخيري ،أن رّول اف ه قال :إذا
شلثا أحدكم في صالته ،فلم يدر كم صلى! ثلاثا ،أو أربعا؟ فليهلرح
الشك ،،وليين على ما استيفن! ،م يجد مجدتين قبل أن يسلم ،فإن

كان صلى حم ا ،شفعن له صلاته ،ؤإن كان صلى ائمامأ لأربع،
كانتا رغيما للشيطان.

 - ٩٩٨رخ م) عن مداممه بن م اللث ،ابن بمنة،

أف

رسول اش  .قام من اثنتتن من الغلهر فلم يجلى ،فقام الناس معه،

فلما قفى صلاثه ،وانتفلر الناس ت لينه ،كثر فجد قبل أن ي لم،
ثم رفع رأسة نم كثن فجد ،ثم رفع رأنه ،وملمم (وفي رواية) :قام
في ءّالآة الفلهر ،وعليه جلوس ،فلما أتم صلاثه ،سجد سجدتين،
يكبر قي كل مجدة وهو جالس قبل أن ي لم ،ومجدهمِ ا الناس،
معه ،مكاو ما نبئ س الجالوس.

 - ٩٩٩زخ م) عن محمد بن سيربن ،عن أبي هريرة ،أن
رسول اض ه صلى إحدى صالتي العشي إما الظهر ؤإما العمز،

ف لم في ركعتين ،يم أتى جدعا في قبلة المجد ،فاستند إليه
منقبا ،دش الئوم أبو بكر وعمر ،فهابا أن يكلماه ،وحرج مرغان

الناس فقالوا  :يزب الصلاة ،فنام ذو اليدين فقال :يا رسول الله
أيصرلتا الصلاة أم نسين،؟ فنغلر النبي ه يمينا وشمالا ،فقال :ما

يقود ذو اليدين؟ قالوا  :صدق ،لم تمل إلا ركعتن ،فصلى ركعتن
وسلم ،ثم كبز ثم نجد ،مثل سجوده أو أطول ،ثم كبن فرقع ،ثم

^ء|إييه

تثنلح

باب ثخود امحلأوة وثخود الشكر

( - ١ ٠ ٠ ٢خ م) عن ابن غد ،قال :كان رسول \ \ yu..4i
السورة التي فيها ال جدة ونحن عنده ،مجد ون جد معه ،محنزدحم،
حتى ما يجد بعضنا موصعا لجبهته لبجي فيه ،في غير صلاة.
(يال ،في عون المعبودت ليس غي أحادث مجود التلاوة ما يدل ،على اثتراحل
الوضوء وند كان يجد معه ه من حضر تلاوته ولم ينقل أنه أمر أحدأ منهم
بالوضوء ميعي أن يكونوا جبُا متوضتتن ،يند ييتم ،الخادك ،عن امح ،عم أنه

كان يجد على غير وضوء ،وتال ابن الهمام إذا تلا راكبا أو مريقا لا يقدر
نال؛ إذا
على الجود أحزأه الإيماء وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر
اشتد الزحام فالي—جد أحدكم على فلهر أحيه ،وبه نال أحمد والكوفيون .وقال
ماللث ،؛ يم الث ،فإذا رفعوا سجد ،ؤإذا حاز في الفرض ففي سجود التلاوة
اُر>■

 - ١٠٠٣رخ م) عن ابن سعود ،أن الض .دأ
فجل فيها ،وسجد من كان معه ،غير أن شيخا من مريس أحد كفا

من حصى أو تراب فرفعه إلى حبهتثه ،وما ل ت يكفيني هذا  ،مال)
عبداف  Iفلقد رأيته بعد فيل كافرأ ،وهو اميه ن حلف.،
 - ١٠ ٠٤رخ) عن ابن عب اس ،أن رسول ،الله ه سجد
ب ر الج.مآ ومجل! معه المسلمون وا لم ركون  ،والجن والإلى.
(نال في القح ت قال الكرماني ّجاو المشركون .ع الملمين لأنها أول سجدة نزلت،
فأرادوا معارضة الملمين بال جود لمعبودهم أو وسر ذلك ،متهم بلا قصد أو حافوا
في ذللث ،المجالس من مخالفتهم وما قيل من أن ذللن ،سب— ،إلقاء الشي3لان في أتناء
قراءة رمحول اممه ه لا صحة له عقلا ولا <نقلأ.).

( - ١٠٠٥خ م) عن نيد بن ثابت ،مال :قرألم ،على
رّرل) الله( .الجم) فلم يسجد فيها.

- ١٠ ٠٦رخ) عن ربيعة بن مداض بن الهدئر ،أل حشن

عمر بن الخط-اب غيتي قرأ يوم الجمعة على المنبر ؛ (سورة النحل)
حتى جاء ال جده فنزل فجد ومجد الثامن ،حتى إذا كانت الجمعة

القابله قرأ بها ،حتى إذا حاء ال جده قال '.يا أبها الناس ،إئا ئمن
بال جود ،فن مجد فقد أصاب ،ومن لم يسجد هملا إيم عليه ،ولم
ي جد عمر ،وزاد نافع عن ابن عمرت إن الله لم يمرض علينا
السجود ،إلا أن نشاء.

 - ١٠ ٠٧رم) عن أبي هريرة ،أن رسول الله  .فال! إذا
قرأ ابن آآدم الجل •.ء فجل ،..اعتزل الثيهنان يبكى ،يقول  Iيا ؤيلى،
أبر ابن آدم بال جود فجل• ،فله الجنة ،وأمرت بال جود فابيمن
م ا كان.

 . ١٠ ٠٨رخ) عن مجاهد ،قال :قلن ،لأبن عبامن أن جد في
رص ،ذقرأ •'

دربخو ،داود دنقنيى - 4حتى أتى  -ؤن4ئُتهلم

أدئدْه> فقال :نسكم ه مثن ابر أن يقتدي بهم (وفي رواية عكرمة
عن ابن عباس) قال :لي حؤ (صن) من عزائم ال جود ،وقد رأيت
المي .يجد فيها.
(عزائم السجود ،نال ابن حجرت المراد بالعزائم ما وردت العزيمة عر فعله كصغة
الأمر مثلا ،بناء على أن بعض المندوبات آكد من بعض عند من لا يقول
بالوجوب).

 - ١ ٠ ٠٩رخ م) عن أبكط رافع الصائغ ،قال :صليغ مع أبي
ف جن ،.فقل ت :،ما هن .ه
هريرة العتمه ،فقرأ ^إدا ألث،اء
فلا أزال أمجد ها
السجدة؟ قال :سجع .ت بها حلم ،أبي القاسم
حتى ألقاه.

^^ؤإيي؛؛__ه
 - ١ ٠ ١ ٠رم) عن أيي هريرة ،قال :سجدنا مع المي .في؛
^إدا التاث ؛ذثمته> وؤأهرأ بأني ن؛نه روقي رواية) ت مجد رسول الله ه

أيحمآء هنتذه ^^٢٠؛ أني رغده.

قي ت

 ١ ٠ ١ ١ء رش حم د ت ن ك هق بغ) رحسمن) عن عائثة،

فالت؛ كان رسول الله هؤ يقول في سجود القرآن بالليل ت سجد
وجهن للذي حلمه ،ونى سمعه وبقره ،بجوله ويؤته •
(فال في المرقاة :مال ابن الهمام; ؤيقول في ال جدة ما يقول في مجدة الملأة

على الأصح ،واستحب بعضهم :ءؤثتأض نإآ إن َكاق رغت نيا لمسولأه لأنه تعالى
أحبر عن أولياته ونال:

اؤبف٠ ١^^. 0

سض ُثآ إن َ؛ 0وغد رنا

وسولأهذ

 ١٠١٢ء رم) عن كب ،بن مالك ،،في نمة توبة الله عليه ،قال:

فيما أنا جالز عر الحال المب ذم افة ه منا ،قد  ، Liuص

مى ،وصائث ،عر الأرص بما رحنتج ،ممعثا صوت صارخ أوقى
على نلع يقول باعلمى صوته ت يا كعب ،بى ماللث ،،أبشر ،قحررت
ماجدأ ،وعلمتإ أل قد جاء قرج ،وآيل رمود الله .بتوبة الله علينا
حين صلى صالة الفجر ،فدم ،الناس سئروننا.
(ّيأتي الحلأيث ،بهلوله في كتاب ،الجهاد باب المغازى والسير .بما رحبت ،،أي على
رحبها ونعتها .ملع :جبل معروف ،بالمدينة ،يشرف على دال كب بن مالك،
والصارخ أبو بكر هتم),
ه ه

اس صلاة الخمعة

 - ١ ٠ ١ ١٠زم) عن أبي هريرة ،أف رسول افه ه فال ت من

اغت ل ،نم أتى الجمعة ،فصلى ما هدر له ،ثم أنصث حتى يه-رغ
الإمام من خهلبته ،نم صلى معه ،عمر له ما بينه وبين الجمعة
الأحرى ،وقفل ثلاثة أيام(وفي رواية) ت من ئوصأ هاحنن الوصوء،
نم أتى الجمعة ،فاسمع وأنتما ،غمر له ما بينه وبتن الجمعة،
ونياده ثلاثة أيام ،ومن مس الحصا فقد لعا.
(اللغوت التكلم بما لا يجوز ،وقيل ت الميل عن الصواب ،ونيل ت لغا هاهنا يمعتى
ألبته ،أي ت حييته).
حاب،

 ١ ٠ ١ ٤ء رخ^ عن ّ المان الغارمي ،أن النبي س قال :ال
يغتسل رجل يوم الجمعة ؤيتطهن ما استطاع من الظهور ؤيدهن من
دهنه ،ؤيص من طيب ،بيته ،نم يخرج ،فلا يفرقا بين اثنين ،ثم

يصلي ما كثن ،اممه له ،ثم ينصت إذا تكلم الإمام ،إلا عفر له ما بينه
وبين الجمعة الأحرى.

( - ١ ٠ ١٥خ م) عن أبي هريرة ،أن رسول افه و .فال ،ت من
اعتنز يوم الجمعة عنل الجنابة ،نم راح ،فكأيما لإب بينة ،ومن

راح في الساعة الثانية ،فكأنما قنب بقرة ،ومن راح هي الساعة

الثالثة ،فكايما قرب ،كبنا أقرف ،ومن راح في الساعة الرابعة ،فكألما
يرب ،دجاجة ،ومن راح في الساعة الخام ة ،فكاثما فرب بيضة ،فإذا
حرج الإمام حضرت الملأئكه ي تمعون الدكر (وفي رواية •،إذا كان

يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المجد ملائاكة ،يكبون
الأود فالأول ،فإذا جلس الإمام ئلووا الصحم ،،وجاروا ي تمعون

الذكر (وفي أحرى) ت إذا كان يوم الجمعة وقفي ،الملأنكه على أبواب
المسجد يكتبون الأود فالأول ،ومثل المهجر كمثل الن<ى يهدي بينة،
ثم كالذي يهدى بقرة . . .وذكره.

ج;جإقء؛ييه
(للتهجير معنيان! التبكير والسير في الهاجرة ،والمراد هنا التبكير ،كما دلت عليه
روايات الحديث).

 - ١٠١٦رحم م د ت ن خر حب ك هق) رحسسا عن

أوس بن أبي أوس  -ومل ت أوس بن أوس  -الثض ،أن المي ،ه

نال :من عئل بوم الجمعة واغتسل ،وبئر وابمكن ،ومشى ولم
يركب ،ودنا من الإمام ،ولم ؤإ واستمع وأنصت ،لكل له بكل حطوة
يخطوها أجر عمل ستة! صيامها ،وقيامها،
(محوله .من غسل ،روي بتحقيق الين وتثديدها ،محا ل النووي؛ المحتار في عسل
ما احتار 0البيهقي وغير 0من المحققين أنه بالتخفيف ،وأن معناه غسل رأسه ،ؤيويده

رواية أبي داولت ومن غنل رأسه يوم الجمعة واغتسل ،وروى أبو داود والبيهقي
هذا التفسير عن مكحول وغيره ،ومحال القاري! محال بعض الأثمة! لم نسمع من
الشريعه حديثا صحيحا مشتملا على مثل هدا الثواب,،

( - ١ ٠ ١٧م) عن الحكم بن ميناء ،أن عبداض بن عمن ،وأبا
هريرْ حدياْ؛ أنهما سمعا الّثي .يقول على منبره :لينتهين أقوام
عن يلبهم الجمعان أو ليختن اغ على هملوبهم ،ثم ليكون من
الغاطين.

( - ١ ٠ ١٨م) عن عبداممه ن م عود ،أن المي .نال لقوم
يتخلمون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ،ثم

 ،^^١على رجال يتغثفون عن الجمعة بثوئهم.
( - ١ ٠ ١ ٩خ م) عن ابن عمر ،نال ت ّمعثإ رسول افه ه

يقول ت من جاء منكم الجمعة ففشل.

( - ١٠٢٠خ م) عن أبي معيد ،أن رسول اف ه قال ت الغل
بوم الجمعة واجب على كل م لم (وض رواية) نال ت العنل بوم

الجمعة واجب ،على كل محتلم ،وأن يس ،وأن يمس طيبا إن وجد،

قال عمرو  -يعني ابى نليم راوي الحديث _ت أما العنل فأشهد أنه

واجب ،وأما الأنفال والقنب قاف أعلم•• أواجب ص ،أم لا؟ ولكن
هكذا في الحديث (ولم لم) قال ت غل يوم الجمعة على كل محتلم،
وسواك ،ويس من الكيب ما يدر عليه ،ولو من طب المرأة (ولهما)
عن طاوس ،نال؛ نلت لابن ■بماست ذكروا أن التجئ .ثاوت
اعتسلوا يوم الجمعة ،واعسلوا رؤؤسكم ،ؤإن لم تكونوا جنبا،

وأصيبوا من الطيب • قال ابن بماس؛ أما الغ ل ت فنعم ،وأما
اليبؤ؛ فلا أدرى.
(نس؛ يدلك أسنانه يالنواك ،والأمر بالغل للاسحباب المؤكد عند الجمهور لما

سأتي ،وعند ماللثح واجبا ،وعله الظاهرية).

( - ١٠٢١خ م) عن ابن عنن ،وأبي هريرة ،أل عمر يتجا هو
يخثلما الناس يوم الجمعة ،إذ لحل رحل من أصحاب النحم ،و .من
المهاجرين الأولين ،فناداه عمرت أية ّ اعة هذه؟ قال؛ إني شغلمتا
اليوم ،فلم أنقلب ،إلى أهلي حتى سمعت التأذين ،فلم أزد على أف
دوصأدنا ،فقال عمرت والوضوء أيضا؟ وقد ءالم.ت ،أن رسول اش

كان بأمر بالعسل؟ روفمح ،رواية أبي هريرة)؛ بينما عمر بن الخطاب
يخثلما الناس يوم الجمعة ،إذ لحل عثمان بن عفان ،فم ض به عمر،
فقال ت ما بال رجال يناحرون بعد النداء؟ فقال عثمان! يا أمير

المؤمنين ما زدت حين سممت ،النداء أن توصايتح تم أقلث ،،فقال
يقول؛ إذا جاء
عمرت والوضوء أيضا؟ ألم ت معوا رسول اض
أحدكم إلى الجمعة فليغتل؟ .
( - ١ ٠ ٢٢خ م) عن عائثة ،قالت ،ت كان الناس ينتابون الجمعة

س م نازلهم س العوالي ،فياتون في الناء ،ؤيصهم الغار والعرق،
فيخرج منهم الريح ،فاني رمود اض  .إن ال منهم وهو عندي ،فقال

النبي ه :لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا؟ روقي رواية) قالت ث كان
الناس أهل عمل ،ولم يكن لهم كفاة ،فكانوا يكون لهم ثمل ،فقل
لهم' لو اغتسلتم يوم الجمعة؟
(ينتابون الجمعة ت يقصدونها ؤيجيوون إليها' العباءت جمع عباءة .كفاة بفم الكاف
جمع كاف كقاض وشاة وهم الخدم الذين يكفونهم العمل .الممل ت الريح الكريهة،
نال النووي• فيه أنه يندب لمن أراد المسجد أو مجالسة الناس أن يجتنب الريح
الكريهة في بدنه وثوبه).

( - ١٠٢٣خ) عن عايه بن رفاعة،

أدرض أبو همس وأنا

ذاهب إلى الجمعة ،فقال ت سمعت الهي .يقول Iمن اعتزت قدماه
قي سل الله ،حئمه الله على النار.
(ماي الحديث في أول كتاب الجهاد ،أبو عبس بقح فكون ،هر عبدالرحمن ين
جبير الأنماري غالبت عليه كنيته ،مهد بدرآ ومات بالمدينة ٌ نة أرع وثلاثين ،تال
في المرقاة نوله :في ميل اش ،هو كل مثيل يطلب ب رصاه)

،آ-ا  -رم) ص جام ،أن ايؤ  mناد :لا شن م
أخاه يوم الجمعة ،ئم لنحاكن ،إلى مئعده فيقعد فيه ،ولكن يقول!
( - ١ ٠ ٢٥خ) عن أنس ،أن الهي .كان يملي الجمعه حين

نط الثمس (وفي رواية) قال :كان الط .إذا اشتد  ٧١بجر
بالصلاة ،ؤإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة  -يعني الجمعة  -روقي رواية)
قال :كنا سكر بالجمحة ،ونمل بعد الجمعة.
(حين تميل الثمن ،أي• أول ما تزول ،قال ابن حجر :يوحد منه أنه كان يبادر
بها عقب يحول الوقت ،،وأن وقتها لا يدحل إلا ؛ Jb ،وقت الزوال .قوله ت نقيل،
المهيل هو السكون في الست ،أو المنزل وقت القيلولة ،وهو ونت شدة الحر).

 . ١٠٢٦رخ م) عن ملمة بن الأكوع ،قال :كثا تصلي مع
رسول الله ه الجمعة ،نم ننصرفئ ،وليس للحطان قلل ن تفلل به

جعأٍؤأكتيه
اآ-ا  -رم) ص حام بن ب،

نال :تمانت للتجذ.

حئلنتان ،يجلس بينهما ،يقرأ القرآن ،ؤيذكر الناس روقي رواية) هال!
كان اليي

يخثلب قائما ،ثم يجلس ،ثم يقوم فيخهلب قائما ،فمن

نثأك أنه كان يخهلب جالسا فقد كدب ، ،فقد والله صليث ،معه أكثر من

ألغي صلاة (وض أخرى) :كنت ،أص لمي مع النبي .الصلوات،
فكانت ،محلاته يصدأ ،وحهلثه هضدأ.
(نمدأ ،أي ت وسطا بين العلول والقمر ،والمضي الاعتدال لا إفراط ولا تفريط،
فال تعالى

ي) سليه).

•( - ١•٢خ م)  ،<،ابن غم ،ناد؛ كان المي  Mبغد

حملتين ،يقعد بينهما روش رواية) :كان وخهل_ ،يوم الجمعة قائما ،ثم
يجلس ،ثم يقوم فيتم ،كما تفعلون اليوم.

( . ١٠٣١م) عن جابر ،قال :كان رسول اض  .إذا حي:،
احمرُته عيناه ،وعلا صوته ،واشتد غضه ،حتى كأنه مثير جيش،

يقول :صثحكم ومئاكم ،ؤيقول! بعنت ،أنا والساعه كهاتين ،ؤيمرن
بين إصبعيه :ال ثابة والومهلى ،ؤيقول :أما بعد ،فإن حير الحدين،
كتاب ،اممه ،وخير الهدي هذي محمد ،وشر الأمور محدثامها ،وكل

بدعة صلألة ،ثم يقول :أنا أولى بكل مؤمن من نف ه ،مى ترك مالأ
فلأهله ،ومن ترك دينا أو صياعا فإلي وعني (وفي رواية) :كان
يحئلم ،الماس :يحمد القه ،ؤيثني عاليه بما هو أهله يم يقول :من
يهد اض فلا مخل له ،ومن يفلل فلا هادي له ،وخير الحديث،
كتاب افه . . . .وذكر نحوه (وفى أخرى) :قال :كان ت ،حنلمه

اليي ه :يحمد اف ،وبمني عليه ،ثم يقول على إثر ذللثح ،وقد علا
صرته . . .وذكر نحوه.

(حآتك

قعقجء

العيال ،وأصله مهدر صاع يضع صياعأ ،محمي العيال بالمصدر ،ؤإن
كرت؛ الضاد كان جمع ضائع ،كجائع وجياع• فإلي وعلي ،أي؛ قفاء دينه ونفقة
عياله علي).

 . ١ ٠٣٢رم^ عن أم هشام ست ،حارثة بن العمان ،قالت ،ت لفد
كان ئنورنا وئنور رسول اش

واحدآ محنتين  -أو سنة وبعض ٌ نة -

وما أحانُن ،جتأ رآلمء١د ،آلمجييه إلا عن لسان رمحول افه .ؤ يقروها
كل يوم جمعة عالي المنبر إذا حطب ،الاس •
(قال الئليبى نقلا عن النفلهر :المراد أول السورة لا جميعها ،وقال ابن حجر!

يقروها أي :كلها ،وحننها على أول السورة صرف للنص عن ١^٠هر ،0قال في
مرقاة المفاتيح؛ الحمل على كل السورة في كل حهلية متعد جدأ بل الفلاهر أنه
كان يقرأ في كل جمعة بعمها فحمقلتؤ الكل).

( - ١ ٠٣٣خ م) عن يعلى بن أمية،
على المنبر!

ممعن الني ه يفرأ

ثت؛إائ،ه.

 ١ ٠٣٤ء رهنا عن أيي وائل ،قال! حطتنا عمار ،فاوجز وأبلغ،
فلما نزل قلنا ! يا أبا اليقذلان ،لقد أ؛الغث ،وأوحزُثح ،فلو كنت،

تنئلثؤ؟ فقال! إني محمعتج رمحود اطه  .يقول! إن محلول صالة
الرجل وقصّر حطبته مئنة من فمهه ،فاقصروا الخهلبة وأطلوا الصّلاة،
ؤإن من البيان مححرأ.
(مننة من فقهه! علامة على فقهه ،والمراد باءلالة المائة ما يكون وفق السنة،
لا أقصر ولا أكلول؛ ليكون موافقا لحن .ين ،ج ،ير بن مسمرة السابق؛ كان ت ،صلاته

صدأ ،وحهلبه ءما<أ ،أي؛ معتدلة متوسعلة ^ تْلويل ولا تقصير ،ولا يقتضي ها،ا
ن اوي الصلاة والخطة جمعا بين الحديثين).

 - ١ ٠٣٠رخ م) عن جابر ،قال! د.حل رجل يوم الجمعة،
والمبي ه يخملبح ،فقال! صالستإ؟ قال! لا ،قال! فمل ركعتين

روض رواية)! أن البي  .قال! إذا جاء أحا.كم يوم الجمعة ونل

حرج الإمام فليركع ركعتين (ولم لم) قال ت جاء نفك \ذو0خن\ني يوم
الجمعة ورمول الله  .قاعد على الخبر ،فقعد نليالث ،قبل أن يصلي،
فقال له المي ه•' يا نلنك ،نم فاركع ركعتين تجوز فيهما ،ثم قال:

إذا جاء أحدكم الجمعه والإمام يغهلث ،فليركع ركعتين ،وليتجؤز
فيهما .

(قال النووي :فيه أن تحية المجد لا تترك وأنها ذات مّبب تباح في كل وقت
ؤيلحق بها كل ذوات الأسباب كقضاء الفائتة ونحوها وفيه جواز الكلام في الخهلبة
لحاجة للخيب وغيره).

( - ١٠٣٦م) عن أبي رفاعة الندوى ،قال :انتهينا إلى
رسول الله و .وهو تخثلنا ،فقلتا :يا رم ود اش ،رجل غرينا جاء

يأل عن دينه ،لا بدري ما دينه؟ فأقبل علي رم ون الله .وترك
حْلبته ،حتى انتهى إلي ،فانئ بكرمي حمست ،قوائمه حديدأ ،فقعد

عليه رسول الله ه وجعل يعلمني مما علمه الله ،نم أتى الحهلبه،
فأتلم آخرها.
(قال النووي؛ لعله كان ي أل عن الإيمان وقواعانْ المهمة وقد اتفق العلماء على أن

من جاء ي أل عن الإيمان وكيفية الدخول في الإسلام وحب إحابته وتعاليمه على
الفور نال ؤيحتمل أن طْ الخلية خطه أمر غير الجمعة).

 _( - ١ ٠ ٣٧حم ه د ت ن حر حب ك

رحسزا عن

بريدة ،قال :كان رمون الله  .يحثلثنا ،فجاء الحز والحسين،
من
وعليهما قميصان أحمران يمشيان ؤيعثران ،فنزل رسول الله
النبر ،فحملهما ،ووضعهما بين يديه ،ثم قال :صدق الله <ؤإثما

أنولكم وأوقدكر فننه ه نفلريت ،إلى هدين الصبيين يمنيان ؤيعثران،
فلم أصبر حتى قهنمتا حييتي ورفعتهما.
( - ١ ٠٣٨م) ص عامر بن عبدالله بن م عود ،أن كب بن

ءجرْ لحل المجد وعبدالرحمن بن أم الحكم يخثلب قاعدا ،فقال
كعب; انهلروا إلى هدا الخبيث يخثلب قاعدا ،وقال الله تعالى ت

^  ١٥٧رأوأ محرم أو ثؤإ أشقوأ إي وظك
(قال في المرقاة؛ مال ابن حجر؛ فيه جواز المغيظ على من ارتكب حراما أو
مكروها؛ لأن إظهار حلاف ما داوم عليه المي .على رودس الأشهاد بني ص
نحث أي نحث).

( - ١ ٠٣٩م) عن عمارة بن روية ،أنه رأى بشر بن مروان على

النبر رافعا يديه ،فمال; نبح اه هاتين اليدين ،لقل .رأيت
رسول الثه

ما كان يزيد على أن يقول بيده هكذا ،وأثار بإصبعه

المننحة.

 - ١٠٤٠رخ م) عن أبي هريرة ،أن رسول اض ه قال:
إذا قالث لصاحبك يوم الجمعة; أنمث ،،والإمام يخئلب ،ففد
لعودنت>.

(لغوت أي؛ تكلمت يما لا يعنيك .وقيل؛ حت وحرت ،وقيل؛ ملت وعل .لما عن
الموات ،يقال -لغا يلغو وبلغي ويلني ،قال النووي؛ وقوله والإمام يخهلما ،فيه
دليل على أن وحون الإنصات والهي عن الملام إنما هو في حال الخهلبة وهن.ا

مذهب الجمهور ،وهل الهي للمحرم أو المراهن؟ قولان للعلماء ،وقال عامة
العلماء يجب الإنصات للخطبة وحكى عن بعض الملف أنه لا يجب إلا إذا تلى

فيها القرآن ،فإن أراد نهي غيره عن الملام فليشر إليه بالموت إثارة فإن تعلار

فهمه فلينهه يكالم مخممر ولا يزيد على أقل ممكن).

 - ١ ٠٤١زلد،إ (صحيح) عن نافع ،أن ابن عمر رأى رجلين
يثحد.ثان ،والإمام يخثلب يوم الجمعة ،فحصنهما ; أن اصئتثا.
(حمبهما ؛ رحمهما يالحمباء ،وهي صغار الحصى).

( . ١• ،٢م) ص ابن ماس ،أل المي ء كال  Uم ملأة
الفجر بوم الجمعة <اؤالر  ٠؛نيل ه السجدة و<ؤهل آن عل آلاتي حلن

نن الدهر ٤٠وأن الني  .كان يقرأ في صلاة الجمعة ت سورة الجمعت،

والمنافقين (وللبخارى وم لم) عن أبي هريرة ،مثله في صلاة المجر
يوم الجمعة ،ولم يذكر صلاة الجمعة.

 — ١٠٤٣رم) عن عبيد اف بن أبي راسر ،محال ،ت استخالم ،مروان
أبا هريرة على المدينة ،وحرج إلى مكة ،فصلى لنا أبو هريرة الجمعة

جآءق.
فقرأ  -بعد الحمد ف ( -سورة الجمهة) في الأولى،
المثفقؤزه في الثانية ،فأدركت ،أبا هريرة حين انصرفج ،فقلتا له ت إنلث،
هرأيت ،ب ورتين كان على بن أبى ءلال_ ،يقرا يهما فى الكوفة ،قال أبو

هريرة ت فإني ّمعت> رسول اف س يقرأ بهما٠
 - ١ ٠ ٤ ٤زم) عن العمان بن بشير ،قاد ت كان رسول اض و.

يقرأ في الحييين وفي الجمعة :د ^نج أنن ره أ'لآءله

محك

نويث أ'شسنه ،ؤإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يمنا بهما
في الصلاتين.

 - ١ ٠٤٠رخ) عن يونس بن يزبد الأيلي ،نال؛ كتب وذقق بن

حإتجم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئد بوادي القرى؛ هل ترى أن

أحمع؟ ورريق عامل على أرض يغنلها ،وفيها جماعة من القويان
وغيرهم يعملون فيها ،ورنيق يومئاز على أيله ،فكتل ،ابن شهاب ،وأنا

أمحمهع يآمره أن يجمع ،يخبره أن مالما حدثه :أن عبداض بى عمر
فال ّ :مث رسول اممه ه يقول :كلكم راع ،وكلكم مؤول عن
رعيه؛ الإمام راع ،وم ؤول عن رعيته ،والرجل راع في أهله،
وم ؤول عن رعيته ،والمرأه راعية في بستا زوجها ،وم وولة عن
رعثتها ،والخؤادم راع في مجال سنده ،وم ؤول عن رعئته ،فال:

^٢٠
وحسبت أن نل• قال• والرجل راع في مال أبيه ،وم ؤول عن رعيته،
فكلكم راع ،وكلكم مؤول عن رعيته.
رأحرجه في باب الجمعة محي القرى والمدن ،ورنيق بتقديم الراء المهملة المضموئ

وفتح الزاي ،كان أميرأ على أيلة من قبل عمر بن عبدالعزيز ،وأيلة هي المدينة
المعروقة بين المدينة والشام على ساحل البحر ،وتسمى اليوم العقبة وجزء منها
يمي أيلأت).

(- ١٠٤٦خ م) عن أبي مد ،سعد بن سد ،قال; شهرت
العيد مع عنماف بن عماف ،فكان ذللث ،يوم الجمعة ،فصلى قبل

الحطة ،ثم حطن ،فقال ت يا أيها الناس ،إف هدا يوم قد اجتمع لكم
فيه عيدان ،فمن أحن ،أن ينتقلن الجمعة من أهل العوالي فلينتفلن،
ومن أحب أن نرجع فقد أذما له.
(العوالي؛ جمع عالية ،وهى ما كان س المحواممل والقرى س الجهة العليا للمدسة

مما يلي نجدآ ،وأدناها للمدينة ثلاثة اميال ،وأبعدها ثمانية).

 _( - ١٠٤٧د ن حر ض) رحسن) عن عطاء بن أبي
رياح ت قال ت صلى بنا ابق الزبير بوم عيد في يوم جمعة أود
النهار ،ثم رحنا إلى الجمعة ،فلم يخرج إلينا ،فصلينا وحدانا،

وكان ابن عباس بالطائف ه ،فلما قدم ذكرنا ذللث ،له ،فقال! أصاب،

الثنة (وفي رواية) قادت اجتمع يوم جمعة ثمنوم فطر على عهل -ابن
الزبير ،فقال! عيدان اجتمعا في يوم واحد ،فجمعهما جميعا،
فصلاهما ركعتين بكرة ،لم يزد عليهما حتى صلى العمر (وفي

أحرى) عن وهب ،بن كي ان ،قال :اجتمع عيدان على عهد ابن
الزبير ،فاحر الخروج حتى تعالى النهار ،ثم حرج فخطط ،فاطال
الخطة ،ثم نزل فصلى ،ولم يحل الناس يومثاو الجمعه ،فو كر
ذلل؛ ،لابن عباس ،فقال :أصاب ،الئنه.

جعوؤ|1سيه
(نال في عون المعبود إذا انفق يوم عيد بوم جمعة فالأهح عند الثافعي أن
الجمعة لا تقهل عن أهل اللي بصلاة البل وأما من حضر من أهل القرى نالراجح
عنده سقوطها عنهم فإذا صلوا العيد ،جار لهم أن ينصرفوا ؤيتركوا الجمعة ،وقال
أبو حنيفة بوجوب الجممة على أهل البلد،
أهل القرى ولا على أهل البالي بل يم3ل
تقعل الجمعة والفلهر محا
الفلهر ،وقال
العصر ،وقال الخعلا؛ي  Iصتح ابن الزبير لا

وقال أحمدت لا تجب الجمعة لا على
فرض الجمعة بصلاة العيد ؤيملون
في ذلك اليوم فلا صلاة بعد العيد إلا
يجور عندي أن يحمل إلا على مذهب

من برى تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال ،وقل روى ذس عن ابن م عود ،وعن

ابن عباس أنه بلغه فعل ابن الزبير فقال؛ أصاب السنة ،وقال عهناء كل عيد حين
يمتد الضحى؛ الجمهة والأضحى والفطر ،وعن أحمد بن حنبل أنه قيل له الجمعة

قبل الزوال أو بعدم؟ قال :إن فك نل الزوال فلا أعيبه ،وكيلك قال إسحاق
فحلى هذا يشه أن يكون ابن الزبير محلى الريمين على أنهما جمعة وجعل العيد في
معنى التع لها).

( - ١ ٠ ٤٨خ م) عن عبداض بن الحارث ،البحري قال :حطننا

ابن شاس في يرم ذي ردغ ،قامر الموئل  -لما بلغ حي على

الملأة  -فال؛ نل! الصلاة في

فتنلر بعضهم إلى بعض،

كأنهم اكروا ،فقال :لكثكم ألكريم هذا؟ إن هذا ينله من هو حير

مني ،يعني الشي و .إنها عزمة ،م كرهت أن أحرجكم شبمووف
فندوسون قي الطين إلى ركبكم (وفي رواية); أن ابن عباس قال
لمودنه في يوم مطير  -وكان يوم جمعة  -إذا  ii؛ ; ،أشهد أن لا إله
إلا اف ،وأنهي أن محمدأ رسول اف ،فلا تقل; حي على الصلاة;

قل; صلوا في بيوعم ،فكأن الناس استنكروا ،فقال; ينله مى هو
حير مني ،إن الجمعة عزمة ،ؤإني كرمت ،أن أحرجكم فتمنوا في
الطض والدحفن والزلل•
(الزيغ ،بفتحتين :جمع ردغة ،ب كون ال-ال وفتحها ،وهي; طين ووحل كثير•
الدخض :الزلق).

عغ؛سفه
( - ١٠٤٩خ) ص نافع ،قال•■ ذكر لابن عمر ،أن سمد بن يز د
مرض  -وكان يدريا  -فركب إليه يوم جمعة ،بعد أن تعالى النهار
واقتربت الجمهة ،وئرك الجمهة.
(الحديحإ ش ترك الجمعة لعذر ،كما جاء فى رواياته ،أنه دعي له وهو يموت،

وابن عمر تسثجمر  -أي يتطيما  -للجمعة ،فأتاه وترك الجمعة).

 - ١ ٠ ْ ٠رم) عن أبي هريرة ،أن رسول اض ه قال ت إذا محلى

أحدكم الجمعة فلمز يعدها أربعا روقي رواية) ت من كان مصليأ بعد
الجمعة فليحل أربعا ،قال سهيل• فإن عجل بك سيء فصل ركعتين
في المجد ،وركعتين إذا رجعت.

 - ١٠٠١رخ م) عن ابن عم ،أن المي  Mكان بملي بعد
الجمعة ركعتين (ولم لم) ت كان ابن عم يهليل الصلاة فبل الجمعة،
فإذا صلى الجمعة انصرف ف جد مجدسن فى بيته ،ؤيحدث ت أل
رسول اممه ه كان يفعل ذلك.
.

.

ه

باب صلاة اسافر

 - ١ ٠٠٢رم) عن يحيى بن يزيد الهنائي ،قادت محال ت ،أنا عن

يضر المائة؟ فقال؛ كان رسول افّ

إذا حرج مسيرة

أميال،

أو ثلاثة فراسخ  -شعبه الشاق  -صلى ركعتين.
(نمر الملام هو تخفيف الرباعية إلى ركعتين ،وغال ابن حجرت نقل ابن المنذر

وغيره الإجماع على أن لا تقصير قي صلاة المسح ولا في صلاة المغرب.)،

 . ١ ٠٥٣رلك) رصحدحا عن سالم بن عبداش بن عمر :أن أ؛اْ

ركب إلى ذاين ،النصب ،،فقصر الصلاة في مسيرء ذلك ،قال مالك ت

وبتن ذات النصب ،والمدينة أربعة برد (وفي رواية) أن ابن عمر كان
يقصر الصلاة قي م تر؛ اليوم الثام (وفي أحرى له عن نافع) ت أنه كان

يسافر مع عبداش بن عمر البريد فلا يقصر الصلاة (وفي أحرى عن
نافع)! أن ابن عمر كان ي افر من المدينة إلى حيبر فيقصر الصلاة.
(  ، Jliمالك في الموطأ؛ مثل ما بين مكة والطائف ،ومثل ما بين مكة و■صفال،
ومثل ما بين مكه وجدة؛ أربعة برئ ،وقال ابن حجرت أفل ما فيل في مسافة القصر
يوم وليلة ،وأربعة برئ يمكن سيرها في يوم وليلة ولا يتقيد القمر بمسافة بل
بمجاوزة البلد ،وقال ابن عثيمين؛ الراجح من أنوال العالماء أن تقدير المسافة ال

دليل عليه ؤإنما المرجع في ذلك إلى ما ي مي مرأ في عرف الناس ،ونال
النووي؛ احتلن ،في القمر في ال فر ،فقال الأكثرون؛ يجوز الإتمام والقمر
أفضل ،واحتجوا بالأحادينؤ المشهورة أن الصحابة ه كانوا بماقرون ُع الحم ،و.
فمنهم القاصر والمتم والصائم والمقطر لا ؛عمإ بعضهم على بحص).

( - ١٠٥٤خ م) عن أنس ،نال :صليت الظهر مع
بالمدينة أربعا ،وحرج يريد مكة ،فصلى ذي الحليمة
رمحمول الله
العصر ركعتين روللبخاري ،هال• صلى الثي و .؛الما<ينة أربعا ،وبذي
الحليفة ركعتين ،ثم بات حتى أصخ بذي الحليفة ،فلما ركب راحلته
وامحنتوينؤ به ،أهل.
(أهل• رغر صوته بالتلبية بالحج).

( - ١ ٠٥٠م) عن محر بن محر ،قال :حرجت ٌع نرخبل بن
ال ممل إلى قرية على رأس صسعة عثر ميلا  -أو ثمانية عشر ميلا -

(وفي رواية :أنه أتى أرصا يقال لها :يومين من حمص ،على رأس
ثمانية عشر مياد) فصلى ركعتين ،فقلم.؛؛ ،له ،فقال! رأيت ،عمر صلى

بذي الحليمة ركعتين ،فمل؛ ،له ،فقال ت إنما أفعل كما رأين؛،
رمحول اض  .يفعل.

ؤعوغ|يسيه

٢٢٥؛،

أو ثمانية عشر ميلا ،ال
رقال النووي• هصر شرحبيل على رأس سّعة عشر
حجة فيه؛ لأنه تابعى فعل شيثا يخالف الجمهور أو يتأول على أنها كانت قى أثناء

صفرْ لا أنها غايته وهذا التأؤيل ظاهر وبه بمح احتجاجه بفعل عمر ونقله ذلك عن
اض •)M

( - ١ ٠٠٦خ م) عن أنس ،قال :حرجنا مع رسوو اف ه من
المدينة إلى مكة فكان بملي ركعتين ركعتين ،حتى رجعنا إلى المدينة،

قيل له :أنمم بذكة شبآ؟ قال :أنما بها عثرأ.
(نال ابن حجر :قوله أنمنا بها عنرأ لا يعارض حديث ابن عباس الأتي فذاك ني
فتح مكة وهدا في حجة الوداع ،وقد قدم النبي .وأصحابه مكة لمح رابعة،
وحرج منها صح الراح عشر فتكون مدة الإئامه بمكة وصواحيها عشرة أيام يالياليها

كما قال أس وتكون مدة إقامته بمكة أربُة أيام مواء لأنه حرج منها في اليوم
الثامن فملي الفلهر بمنى ،ومن ثم قال الشافعي :إن المسافر إذا أنام ببلدة نمن
أدبعة أيام• وقال أحمد :إحدى وعشرين صلاة).

 - ١٠٠٧رخ) عن ابن عباس ،قال :أقام النبي ه تسع عشرة
يقصر الصلاة ،فنحن إذا سافرنا فاضتا نع عثرة قصرنا ،ؤإن زدنا

أتممنا روفمح ،رواية) :أنام النبي .بمكة تسعة عثر يوما يصلي
ركعمحن•

(قال ابن حجر :قالوا  :هدا مجذهب ،تفرد به ابن عباس ،والدي ناله الفقهاء أنه

أقام الت عة عشر لكونه محاصرا للطاتمج ،يتتفلر القح نم يرحل ،فلم يكن مقيما
حقيقة ،قال الياء :إذا نوى المسافر الإقامة في بلد ثلاثة أيام غير يوم
؛هحدبثإ:
الدحول ؤيوم الخروج حاز له الترحص برحص المفر ،واستدلوا
يقيم الهاحر يعد قفاء ن كه ثلأثا ،وا لإقامة بمكة حرام على الهاحرين،

فالإذن في الثلاثة يدل عار أنه لمس لها حكم الإuمة بل صاحبها في حكم
السافر بخلاف الأربعة).

 . ١ • ٠٨رخ م) ص اس ئض ،ئال :ض ط ام.

ِ

ركعتين ،وأبو بكر بعدم ،وعمر بعد أبى بكر ،وعئمال صدرأ من

حلاقته ،ئم إن ءثم1ل صلى بعد أربعا ،فكان ابن عمر إذا صلى مع

الإمام صلى أربعا ،ؤإذا صلاها وحده صلى ركعتين (وفي رواية)؛ أن
رسول اض

صلى صلاة المسافر يمنى وعير؛ ركعتين ،وأبو بكر،

وعمر ،وعثمان ،ركعتين صدرأ من حلاقته ،ثم أتمها أربعا.
رقال النووي* قوله بمنى وعيروا هكن.ا هو قي الأصول ،،وهو صحح لأن بني تذكر
وتوتث إن نمد المرصع فذكر أو البقعة فمؤنثه).

( - ١ ٠٠٩خ م) عن همدالرحنن بن يزيد ،قال ت صلى بنا

عثمان بن عقال بمنى أربع ركعايت ،،فقيل ذللئج نمداض بن م عود،
فقال؛ صليش مع رسول ،اش  .بمنى ركعتين ،ومع أبى بكر ركعتتن،
ومع عمر ركعتين ،ثم تفريتإ بكم الطرقا ،فيا لمتإ حظي من أربع
ركعامحت ،؛ ركعتان مممثلتان,

( - ١ ٠ ٦ ٠م) عن موسى بن ملمة :قال :م اللم ،ابن عباسي:

كيف أصلي إذا كنخ ،بمكة ،إذا لم أصل مع الإمام؟ قال؛ ركعتين،
منه أيي القاسم ه.
( - ١ ٠٦١للث )،رصحيح) عن ابن م ،أن عمر بن الخنابح صلى

للناس بمكة ،فلما انصرف فال؛ يا أهل مكة ،أتموا صلاتكم ،فإنا قوم
سمر ،ثم صلتم ،؛منك ،ركعتين ،ولم بملغنا أنه قال نيئا روقي رواية ،عن
زيد بن أملم ،عن أبيه ،أن عمر بن الخطاي ،كان إذا قدم مكة صلى لهم
ركعتين ،يم يقول؛ يا أهل مكة أتموا صالتكم ،فإنا قوم ممر.
(نمر ،بفتح ف كون! م افرون ،جمع حم افر ،يقال ،ت نقنت أنفر محفورا ،فأنا
ناير • إذا حرجت إلى ال فر ،والقوم نمر ،مثل ت راتمب ،وزف).

( - ١٠٦٢خ م) عن أنس ،قال :كان رسول اممه ه إذا ارتحل

مل أف تزيغ الثمن ،أحر الفلهر إلى وقتإ العصر ثم نزل فجمع
بينهما ،فإل زاضث ،الشمس ،قبل أف يرتحل صلى الفلهر ،ثم ركبإ
(وفي رواية>ث أل المئ  Mكان إذا تجل به المحن ِخمخر الفلهر إلى

أول وقتا العصر ،فيجمع بينهما ،ؤيوحر المغرب حتى يجمع بينها
وبين العشاء.

 - ١ ٠٦٣زخ ،؛إ عن ابن عمر ،نال ت رأيتح رمحود اف ه إذا

أعجله الئنر في ال فر يوحر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء،

قال سالم ت وكان عبداممه يفعله إذا أعجله الئنن ،وقال؛ وأحر ابى عمر
المغرب _ ،وكان استصرخ على امرأته صفثة ؛نت ،أبي عبيد  -فملتح له!
مر ،حتى محار ميلين أو

الصلاة؟ فقال! صر ،فقل ت !،الصلاة؟

ثلاثة ،ثم نزل فصلى ،ثم فال! هكذا رأيت ،رسول اض  .يملي إذا
أغخلة الشن ،وئل عداض! رأث ،المئ و .إذا أغخلث الشن ،نقيئ

المغرب فيصليها ثلاثا( ،م ي لم ،ثم قلما ينيحج حتى يقيم العشاء،
فيمليها ركعتين ،ثم نلم ،ولا نشح بعد العشاء حتى يقوم من جوف
الليل (وللبخاري) عن أسلم مولى عمر قال! كنت ،مع عبداض بن عمر
بهلريق مكه ،فبالغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة و"ح ،ذ\سو؛أ الشر،
حتى كان بعد غروب الشفق ،ثم نزل فصلى المغرب والعتمة ،وحمع
بينهما ،وقال! إني رأيت ،رمحود اف

إذا حد به الشن أحز المغرب

وحمع بينهما (ولم لم) عن نافع! أل ابى عمر كان إذا جد به ال ين
جمع بين المغرب والعشاء يعد أن يغما الشفق ،ؤيقول! إل
رمحود اش

كان إذا جد يه الشن جمع بين المغرب والعشاء.

(استمبِخ محلان ت أتاه الصارخ يعلمه بأمر حادث يمتعين به عليه ،وكان أحتر
يمرنها ه).

( - ١٠٦٤م) عن معاذ بن جل،

نال!

خرجن ا مع

رسول اف  .فى غزوة تبوك ،فكان يصلى الفلهر والعصر جميعا،

والمغرب ،والعناء جميعا روقي ،رواية) قال دئة بن حالي! فقلت!
ما حمله على ذلل؛،؟ فقال! أراد أن لا نحرج ائثه روذي ،رواية ،عن

^جيخ|[سفه
ابن عباس ،مثاله ،وفيه ت قال معيد بن حبير ت فقلت لاين عباس ت

ما حماله على ذلك ،محال ،ت أراد أن لا يحرج امثه.
(سألي حديث معاذ بطوله فى أثرا محي الساعة).

( - ١ ٠٦٥خ م) عن ابن عناس ،أن النبي .صلى بالمدينة
سبعا وثمانيا ت الفلهن والعصر ،والمغرب والعشاء .نال ،أيوب السخياتي

لأبي الئنثاء ! لمله محي ليلة مطيرة؟ قال ! ،عى (وش رواية) محال) ت

صأسئ ،مع الني

ثمانيا حميعا ،وسبعا حميعا ،نال ،عمرو! محلت!

يا أيا الئنثاء ،أمحلنه أحر الغلهر وعجل العصز ،وأحر المغرب وعجل

العشاة؟ هال ;،وأظ أقلن ذلك رولسالم) قال :،جمع رسول اف  .بض
الهلهر والحصر ،والمغرنم ،والعشاء ؛المد.ينة ،محي غير حوف ،ولا مْلر،

قال ،معيي• بن جير :ماللم ،ابن عباس لتر فعل ذللتج؟ ففال : ،أراد أن

لا بمرج أثثت.
(ومحي أحرى له) قال ،عبدالله بن شفيق :حطبنا ابن عباس يومأ
بعد العصر حتى غربن ،الشص وبدت النجوم ،وجعل الناس يمولون;

الصلاة ،الملام ،فجاءه رحل من بني تميم لا يفلمر ولا يلمنني:
الصلاة ،الصلاة ،فمال ،ا؛ن عباس :أتعلمني ياللمنة لا أم لك،؟ ثم
جمع بين الفلهر والعمر ،والمغرب
قال :،رأيت ،رسول ،الله
والعشاء ،قال ،عبدالله بن شقيق :فحاك فى صدري من ذلك ،شيرء،

فاتتثؤ أبا هريرة فسألته ،ضيق ،مقالته (وفي أحرى له) قال ،رحل لأبن
عباسي :الملأة ،ف كت ، ،سم قال .،الصلاة ،ف كت ،،يم قال.،
الصلاة ،فكت ،،ثم قال :،لا أم لك ،،يعلمنا بالصلاة؟ كنا نجمع بين
الصلاتين على عهد رسول الله..

(نوله ت سبعا ويمانيا ،أتما• جمع المغرب والعشاء ،وجمع الفلهر والعصر .نال
النووي! قال الترمذي في آحر كتابه؛ ليس في كتابي حدم ،أجمعت ،الأمة مر ترك

جخءؤ؛ييه

دآآآح

العمل يه إلا حديث اين عباس في الجمع ;المدينة من غير حوف ولا مطر وحدث
قتل شارب الخمر في المرة الرائعة ،وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب

الخمر هو كما قال فهو حديث منسوخ دل الإحماع عالي نسخه ،وأما حديث الن
هماس فلم يجمعوا على ترك العمل له بل لهم فيه اؤيلأيت ،،فذكرها ثم قال :ومنهم
من قال هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نمحو ،وهذا قول أحمد واحتارْ
الخطايي وهو المختار لذلاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة أش هريرة ولأن

المشقة فيه أشل من المعلر ،وذهب حماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر
للحاجة لمن لا يتخذه عادة ،ؤيويده حناهر قول ابن عباس أراد أن لا يحمج أمته
فلم يعلله ؛مرض ولا غيره واف أعلم).

( - ١ ٠٦٦للث ،هق) رصحيحا عن نافع ،أن ابن عنر كان إذا
جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم.

 - ١ ٠٦٧رم) عن يعلى بن أميه ،فال! نمر لحمر بن الخطاب

قظ ،-؛غ أن شثروأ مى ألقلو؛ إئ فم أن

آك<ن كروأه،

فقد أمي الناس؟ سال! ءجست ،مما ءجستا منه ،فسألتا رسول النه
عن ذللت،؟ فقال :صدقه صث.يى اممه بها عليكم ،فاقبلوا صدقه.
( - ١٠٦٨خ م) عن حارثة بن وهب ،،قال :صلى ب نا

رم وث ،اممه ه ونحن أكثن ما كنا قثل وآمنه ،بمنى ركعتين.
 - ١ ٠٦٩رحم م د ت ن خرطب هق) زحسن) عن أنس بن

ماللثج الكعبي ،أن رسول اممه  .قال :إن اممه وصع شهلر الصلاة عن
المساض ،ووضع عنه الصوم ،ووضع عن الحامل والمرصع الصيام

(وفي رواية) :ورحص للغبلى والمرصع.
 - ١ ٠٧٠رحم بن خز حب هق) رحسن) عن ابن ،عم ،أن

النبي .قال :إن الله يحب ،أن موئى رخصه كما يحب ،أن يوئى
عرائمه (وفى رواية) :كما يكرم أن ءز معصته.

 - ١٠٧١رخ م) عن يزيد بن رزيع ،قال :نرصت ،فجاء ابن
عمر يعودنى ،ف ألته عن الثنحة فى ال مر؟ فقال ت صحت

رسول النه  .فما رأيته يسح ،ولو كنت م نحا لأئممت (وللبخاري)
عن حفص ين عاصم بن عمر بن الخهلاب ،أنه سع الى عمر يقول ت
صب السي  .فكان لا يزيد في ال مر على ركعتين ،وأبا بكر
وعمن وعثمان كذلك ،ه (ولملم) عن حفص بن عاصم ،عن ابن

عمر ،ةالت صلى النبي ه بمنى صلاة المسافر ،وأبو بكر ،وعمر
وعثمان لمانى سنين ،أو نال! مسن ،سين ،قال حفص! وكان ابن

عمر يملي بمنى ركعتين ،ثم يأتي فراشه ،فقلتا ت أي عم لو صليث،
بعدها ركعتين؟ ءالت لو فعلت ،لأتممت ،الصلاة.

روله في أحرى) عنه فال :صحمنؤ ابى عمن في طريق مكة،
فعلى لنا الفلهر ركعتين ،نم أقبل وأقبلنا معه ،حتى حاء رحله
وحلس ،وحل نا معه ،فحانت ،منه التفاته نحو حيث ،صلى ،فرأى

أناما قياما ،فقال! ما يعغ هؤلاء؟ قلتؤ! يبحو ،0قال! لو كنت،
مسحا لأتممت ،صالتي ،يا ابن أحي إني صحبت ،رسول اممه ه فى

ال فر ،فلم يزد على ركعتين ،حتى قبضه الله ،وصحبت ،أبا بكر فلم
يزد على ركعتين حتى قبضه اممه ،ثم صحثتح عمر ،فلم يزد على
ركعتين حتى قبضه الله ،ثم صحبتج عئمال ،فلم يزد على ركعتين حتى

قبضه افه ،وقد قال افه تعالى! ء؛ؤلقن مي 0ذكأ ذ رسول آنيؤ أنوه
ََيم
حمسه ء

(نال النووي ت قوله لو كنت ،مسبحا لأتممن ، ،أتم • ،لو احترت التنقل لكان إتمام

فريفتي أربعا أحب إلي لكن السنة القصر وترك التنقل ،ومراده الا٠الة الراتجة مع
الفراتض ك نة الظهر والعصر وغيرهما ،وأما الرافل المطiقة فقد كان ابن عمر

يفعلها في السفر .وب أن الّحم . ،كان يفعلها واتفق العلماء على استحباب،

الوافل المطالقة في ال فر واحتالفوا في امتحباب اكوافل الراتبة فكرهها ابن عمر
رحنايفة واستحبها الجمهور).
ه.

.

باب صلاة ارخهف|ا

( - ١ ٠٧٢خ م) عن صالح بن حوات ،عمن صلى مع الني.

يوم ذات \زأوآ صلاة الخوف! أن طائفة صمتا معه ،وطائفة رجاة
العدو ،فملي بالتي معه ركعة ،ثم ثبت ،قائما ،وأتموا لأنف هم ،ثم
انصرفوا وجاة العدو ،وجاءت الطائفة الأحرى ،فصالي بهم الركعة
١لي شت ،من صلاته ،يم يبت جالسا ،فايموا لأنفسهم ،يم سلم بهم.
(ئال) النووي! ذات ،الرقاع! كانت سنة حمس من الهجرة بأرض غطفان من نجلو
سميت ذات الرقاع لأن أقل.ام الم لمين نقبت من الحفاء فلقوا عليها الخرق ،ط!
هو الصحيح في مبب نميتها .قوله! صمت ،معه ،في رواية! صلت ،معه ،وكادهمّا

صحيح• وحام العدو هو بكر الواو وضمها ،يقال! وجاهه وتجاهه ،أي! قبالته).

 - ١ ٠٧٣رخ) عن جابر ،دال،ت كنا مع رمحول الله  .بيات

 ،^^١وأقمت ،الصلاة ،فصلى و2ا[\وقؤ ركعتين ،ثم ناحروا ،وصلى
بالطائفة الأحرى ركعتض ،فكان لل~ي ه أرح ،وللقوم ركعتان.
 ١ ٠٧٤ء زم) عن جابر ،ة1ل ،ت شهدث ،مع رمحولب اممه ه صلاة
الخوف ،فصفقنا صمين حلم ،رمحول اممه

والعدو بيننا وبين القبلة،

فكبر النكا ه وكثرنا جميعا ،ثم ركع وركعتا جميعا ،ثم رفع رأسه

من  ،٤^^١ورفعنا جميعا ،ثم انحل .ر بالسجود والصم ،الذي يليه،
وقام الصم ،المؤ حر في نحر العدو ،فلما قضى الني ه ال جود،
وقام الصم ،الذي يليه ،انحدر المفج المؤخر بال جود ،وقاموا ،ثم

تقدم المش الموحر ،وناحر الصث المقدم ،ثم ركع الني  .وركعنا
حميعا ،نم رفر رأسه من الركؤع ،ورنما حميعا ،ثم انحدر بالمجود
والمث الذي لمه الذي كان مؤحرأ في الركعة الأولى ،فقام انمث
الموحر في نحر العدو ،فلما قضى النيئ  .المجود والصم ،الذي

يليه ،انحدر الصم ،الموحر بال جود ،فجدوا ،ثم ٌّّأم النيئ .
وسلمنا حميعا ،فال جابر! كما يمنغ حرسكم هؤلاء بامرائهم (وفي

رواية •،غرونا مع رسول اف

قوما من جهينة ،ففاتلونا ئتالأ

شديدأ ،فلما صلينا الظهر ،قالوا ! لو ملنا عليهم مجيلة لافتطعناهم،
فاحبر جبريل ههث رسول اممه ه فذكر ذللثح لنا رسول اش ه قال!

وقالوا ! إنهم ّتأتيهم صلاة هي أحث ،إليهم من الأولاد ،فلما
حضرمحتف العصر صمنا صمين ،والمشركون بيتنا وبين القبلة ،قال! فكبر

وكثرنا ،وركع فركعنا ،ثم سجد ،ومجد معه المم،
رسول اغ
الأول ،فلما قاموا سجد الصم ،الثاني ،ثم تأحر المم ،الأول،
وكبرنا،
وتقدم الصم ،الثاني ،فقاموا مقام الأول ،فكبر رسول اف
وري ،فركعنا ،ثم سجد وممجد معه الصم ،الأول ،وقام الثاني ،فلما
ممجد الصم ،الثاني ،يم جل وا جميعا ،مملم عليهم رسول اض

كما يملي أمواوكم هؤلاء.
(روي بهن ،.المنة من حدبث ،أبي ماش الدرقي ،وذال،ت نملاها ُمض ،مرة
في شرحه لملم سعة أوجه لصلاة
يعنفان دمرة بأرض سلتم ،وذكر النووي
الخوف وسمى من أحذ بها من المياء ،ثم قالا وقد روى أبو داود وء؛رْ وجوها

أحر في صلاة الخوف بحيث يبلغ مجموعها ستة عثر وجهآ وذكر ابن القصار
ايالكي أن الّثي هؤ صلاها في عشرة مواطن والمختار أن هدْ الأوجه كلها جائزة
بحب مواطنها وفيها تفصيل وتفرع مشهور في كتب الفقه ا قال الخثلاُيت صلاة
الخوف أنواع صلاها المي ه في أيام مجختالفة وأشكال متباينة وتأمى في كلها محا
هو أحوط للصلاة وأبع في الحراسة فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى ،ثم
مذهب العالماء كافة أن صلاة الخوف مشروعة اليوم كما كانت)*

( - ١ ٠٧٠خ م) عن ابن عنر ،قال :صلى رمون اش .صلاة

الخوف  ،ت بإحدى الهلائفتين ركعة ،والهلادفة الأحرى مواحهه العدو ،ثم
انمرفوا ،وناموا في مقام أصحابهم ،ئمالسن عالي العدو ،وحاء

أولئك ،نم صر بهم الني .ركعة ،ثم قضى هؤلاء ركعة ،وهؤلاء
ركعة .وقال ابن عمن ت إذا كان الخوف أكنر من ذللث ،صلى راكبا

وقائما يومئ إيماء (وللخاري) :عن نافع ،أن ابن عنن كان إذا نجل

عن صلاة الخوف قال! يتقدم الإمام ومحتائفة من الناس ،فيصر بهم
الإمام ركعة ،وتقوم ءلانفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا ،فإذا
صلى الذين معه ركعة ،امحتاحروا مكان الدين لم يملوا ،ولا
ي لمون ،ؤيتفدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ،ثم ينصرف

الإمام وقد صلى ركعتين ،فيقوم كئ واحد من الهلاتفتين فيصلون
لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام ،فيكون كل واحد من الهتائفتين
ند صلى ركعتين ،فإن كان حوف هو أند من ذللث ،صلوا رجالأ I
نياما على أقدامهم أو ركبانا ،مستقبلي القبلة أو غين م تقبليها ،قال

نافع؛ فلا أرى ابن م ذكر ذلك إلا عن المؤ .M
( - ١ ٠٧٦خ) عن ابن هماس ،قال :قام المي .وقام الناس
معه فكبر وكبروا معه ،ور؛ ،ورلإ ناس معه ،ثم مجد ومجدوا معه،

ثم قام للثانية ،فقام الدين سجدوا وحرسوا إخوانهم ،وأتت الهلائمة

الأحرى ،فركعوا ومجدوا معه والناس كلهم في الصلاة ،ولكن
يحرس بعضهم بعضا.

( - ١ ٠٧٧م) عن ابن عباس ،قال :فرض الله الصلاة على لسان

سكم .في الحضر أربعا ،وفى ال فر ركعتين ،وفي الخوف ركعة.

ءجعوخ؛سده
ب\ب صلاة اسدين

( - ١ ٠٧٨خ م) عن ابن عنر ،أن المي .كان ركز الحربة
مدانة يوم المهلر واشم ،ثم يصلي إليهأ (وفي رواية) :لكن النص.
يغدو إلى المملى والعثزْ بين يديه نمل ،ونمب بالمصلى بين
يديه ،مبملي إلتها•
رسبق الحديث فى باب سترة المصلى).

( - ١ ٠٧٩م) عن عطاة ،عن ابن عباس ،وعن جابر بن

عبداف ،قالا :لم يكن يؤدن يوم الفطر ولا يوم الأضحى ،نم الته
بعد حين عن ذلك؟ فأخرني ،؛  :، JLأحبرني جابر بن عبداض
الأنصاري ،أن لا أذاو للصلاة يوم الفطر ،حين يخرج الإمام ،ولا

بعد ما يخرج ،ولا إمامة ،ولا نداء ،ولا شيء ،لا نداء يومئز ،ولا
إقامة (وفي رواية عن جابر بن ننرة) ناد؛ صليت ،مع رسول الله و.
العيدين غيز منة ولا مزتين بغير أذان ولا إقامة.

 - ١ ٠٨٠رخ م) عن ابن عباس ،أل رسول اض  Mحرج بوم
عيد (وفي رواية؛ يوم أصحى أو فهلرآ فصلى ركعين ،لم يمل نلها
ولا بعدها ،يم أتى النساء وبلال معه ،فامرهس بالصدئ ،فجعلت
المرأة ئصدق لحرصها وبحاها.
(الحرص ،بفم فسكون ت الحلقة الصغيرة من الحلي .التحاب ،بكسر السين •
القلادة من الخرز ليس مها شيء من الجوهر).

 - ١ ٠٨١رلك شف هق) رصحدحا عن نافع مولى ابن عمر،

؛ ; LJشهدث ،الأصحى والفطر مع أبي هريرة ،فكبر في الركعة

الأولى سخ ^؛^ ،^١نل القراءة ،وفي  ^^١حص

نل

القراءة.

( - ١٠٨٢م) عن أبي واقي اللس ،قادت سألمي ،صر بن
الخطاب عما قرأ به رسول الله ه في يوم العيد؟ فقلت! د
ألناعده وءؤد_ث ^^٠١؛! ،ألنجد^ روقي رواية) ؛ أن عمر بن الخطاب
محال أبا واقي الليثي  Iما كان يقرأ به رسول اممه  .في الأصمحى
والمطر؟ قال! كان يقرأ فيهما ؛؛ ■؛ؤ ر
ألناعي ؤآثى ^١؛^^ قال عمر ! صدقت.

و؛ <؛ؤآنرت

( - ١ ٠٨٣خ م) عن جابر ،قال؛ نهدت مع الهي ه بوم

العيد ،فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ،ولا إقامة ،ثم قام متوكثا
على بلال ،قامر بتقوى الله ،وحلم ،على طاعته ،ووعهل الناس،
وذنرهم ،ثم مضى حتى أتى الن ائ ،فوعقلهن وذكرهن ،فقال!

ثمديى ،فال أكثركى حثلث ،جهنم ،فقام ت ،امرأة من محسظة النساء

نئعاء الخدين ،فقالت !،لم يا رسول اممه؟ فقال! لأنكن يكنن ف
الشكاة ،وثكمرل العنير• قالا فجعلي يممدص من حلتهن ،بنقيذ في
ثوب بلال من أزمحى وحواتيثهن•
(من بعلة الم اء :س ونط اكاء أي :حال ة ني وصطهن .الثمنه :سواد عتر كير
وشحوب .الشكاة ،لها معنياي)  :الأول ،التشكي ؤإفلهار النّث ،،والثاني الوم والعيب.
المشير :المعاشر والمخالهل وحمله الأكثرون هنا عر الزوج ،وقال ،آحرون! هو كل
مخالط ومض الحديث ألهن يجحدن الإحسان لضعف عقولهن ونلة معرفتهن وفيه ذم

كل من جحد إح انآ• أنرءكهن جمع ءرْل• ثالط ابن يؤيد :كل ما عنق من شحمة
الأذن فهو فرط من ذم أو ءيرْ)ؤ

( - ١٠٨٤خ م) عن ابن عباس ،قال! شهدت الصلاة يوم

الفهلر مع رمول الله  .وأبي بكر ،وعمن ،وعثمال ،فكلهم يمليها

قبل الحطبة ،ثم يخطن ،بعد ،فنزل رسول النه س وكانير أنظر إليه
حين بجلز الرحال بيده ،نم أنو ينمهم حتى أتى الماء مع بلال،

فقرأ :جخ) آتي؛ ^ ١إا.تث آلثويشت تاسناث عك آن ب ئثعكث لأم ثثا
ي ثكى ي ِىن ه ثنو آزقدهزه حنى فرغ من الأية كلها ،نم
قال حين فيا •' أنس على ذلك؟ قفاك امرأة واحدة ،لم يجبه غين ها

منهن! نعم يا رم ود الله ،قال! فتصدقي ،فبسيل بلال ثوبه ،فجعلي
يلقين المثح والخواتيم في ثوب بلال روقي رواية) ت في هل بلاد ثوبه،
ونال ت هلم فدى لكن أبي وأمي ،فيلمس الفتح والخواتيم روقي
أحرى) :أف ابن عباس أرمل إلى ابن الزبير  .أود ما ثويغ له

إنه

لم يكن يؤدن للصلاة يوم الفطر ،فلا يودذ لها ،فلم يودذ لها ابن
الربير يومه ،وأرمل إليه مع ذللئ : ،إنما الحطبه بعد الصلاة ،ؤإن ذلك
قد كان تفعل ،قال :نملى ابد الدنير قبل الخطبة (ولهما) عن ابن
عمر ،قال :كان رسول اممه

وأبو بكر وعمر ،يملون العيدين قبل

الحهلبة.

(المح ،بقح التاء :جمع فتخة بسكون التاء وفتحها ،وهي حلقة من فضة لا نص

فيها فان كان فيها فص فهي الخاتم ،ومل؛ الفتخة هي الخاتم أثا كان).

( - ١ ٠٨٥خ م) عن أبي عثند مند بن غبني ،أنه شهد العيد خ
عمر بن الخطاب ،فصلى قبل الحهلتة ،ثإ حي ،الثامن يمال؛ يا أيها
الناس ،إن رسول اش ه نهاكم عن صيام هدين البيدض روياد

بعضهم :النزمنن) :الفطر والأضحى ،أما أحدهما فيوم فطركم من
صثام؛كلم ،وأما الأحر قيوم ثأكلوف فيه من نسككم ،فال أبو عبيد :ثم
مهدته غ عمان بن عمان فصلى قبل أن يحئل ،،ثم مهدته مع علي
نملي قبل الحهلنة ،ثم حهلأ ،فقال :إف رسول اممه .قد نهاكم أن

تأكلوا من لحوم نثكمحم فوق ثلاُث.،

خء|1سيه

(جمتح

(سيأتي في كتاب الأطعمة ني باب الأضحية والشقة ،أن النهى عن أكل لحوم
الأصاحي فوق ثلاث ليال فد سخ ،وأنه أبح ألكها مطلقآ).

 - ١ ٠٨٦رخ م) عن أبي سعيد ،قال ت لكن رمحود الله  .نخرج
يوم الفطر ،والأضحى إلى المصلى ،وأود محيء يبدا به المائة ،ثم
ينصرث مقوم مقابل الماس  -والناس جلوس ض صموفهم  -فتعقلهم
ؤيوصيهم ؤيامرهم ،ؤإن لكن يريد أن يقهغ بعثا أو يأمر بشيء أمز به،
ئم ينصرفثح (وفي رواية ت وكان يقول ت تصدقوا ،تصدقوا ،تصدقوا،

ولكن أكثر من يتصدق الم اء)  .قال أبو محعيد ت فلم يزل الناس على
ذللث ،،حتى حرجتا مع مروانا ،وهو أمير المدينة في أصحى  -أو
فهلر  -فلما أتينا المصلى إذا منبر قد بناه كير ين الفنن ،فإذا هو

يريد أن يرمه قبل أن يصلئ ،فجدلت ،بثوبه ،فجبدني وارتفع ،فخهلب
قبل الصلاة ،فقلت ،له! غيرتم واممه ،فقال؛ يا أبا سعيد ،ذهب ما

تعلم ،فق-لتا؛ ما أعلم والله حير مما لا أعلم ،فقال؛ إن الناس لم
يكونوا يجل وو لما بعد الصلاة ،فجعلتها قبل الصلاة (وفى رواية) ؛

قال؛ فإذا مروان ينازعني يده ،كأنه يجزني نحو المنبر ،وأنا أحزه
نحو الصلاة ،فلما رأيت ،ذللثج قلتج؛ أين الابتداء بالصلاة؟ قال؛ لا،

يا أبا سعيد ،قد ئرك ما تحلم ،قلت ،؛ كلأ والذي نفي بيده ،ال
تأتون بخير مما أعلم _ ثلايث ،مرايت _ ،ثم انصرف.
( - ١ ٠٨٧خ م) عن ام غهلثه ،قالت :،أمرنا رمحود الله  .أن
يحرجهل في الفيل والأضحى؛ الحواس والحثص وذوامحتا الخدور،
فأما الحثص،

الصلاة ،ؤيثهدل الخير ودعوه الم لمين،

قلمت،؛ يا رمحون اف ،،إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال؛ لتلينها أحتها

من جلبابها (وفي رواية) قالت ،؛ كنا نونز بالخروج قمح ،العيدس،

قور

ج1ؤ؛يإةه

والمخثأة ،والمكن ،فالت I ،والحثص يخرحى ،فيكى حلما الناس،
يكبرْ 0ع الناس ؤيدعون بدعائهم ،يرجون بركة ذللث ،اليوم وصهزثه.
رالعواتق• جمع عاتق ،وص المرأة الشابة إلى أن تبلغ الحالم .الخدور ت البيوت ،أو
جمع جدر وهو متر يكون في ناحية البيت ،،وذوات الخاا.ورت ملازمات الخدور ال

يخرجن منها منزأ وصيانة ؤإكراما لهن)•

 ١ ٠ ٨٨ء (حم ه — د ك 4هق) رهدحيحا عن عبد الله بن بمر،

محا حب النص ه أنه حرج مع الناس في بوم همد فطر أو أصض
فألم إ؛ءلاة
التسبث^ ■

وقاد :إنا كنا قد فرغنا ساعشا هدْ ،وذللخ ،حين

(نوله ت حيل التسبيح ،نال السيوطي ،أي ت حين يصلي صلاة الضحى  ٠ونال
شطلأئ ،أي :وقت صلاة السبحة وهى الاءاة إذا مضى ونت الكراهة ،وغيه
مشروعية التعجيل لصادة العيد وكراهة احيرها تأخيرا زائدا).

( - ١٠٨٩خ) عن أنس ،قال؛ كان رسول اض ه لا يغدو يوم
الفهلر حتى ياكل تمرات ،ؤياكلهى وئرأ•

- ١٠٩٠زخ) عن جابر ،قال :كان رموز اممه ه إذا كان يوم
ءيد• خالم ،الطريق.

(حالف الطريق :أي :رجع من المصلى من ؤلريق غير انملريق الش جاء مها)ؤ

 - ١٠٩١رخ م) همن أس بكرة نفيح بن الحارث ،أف
رسول الله ه قال :سهرا عيد لا ينمصان :رمقاف ،وذو الحجة.
(همال ،النووي • معناه؛ لا ينقمن أجرهما والثواب ،المترتب ،عليهما ،ؤإن نقمى
عددهما).

( - ١٠٩٢حم د ن ع هق بغ ض) (صحيح) عن أنى ،قال:

رسول اض

المدينة ،ولهم يومان يلحيول فيهما ،قال ت ما هذان

جج1يخ؛سيه

(٦٣٥

اليومان؟ قالوا  :تما نف مهما في الجاهؤ ،قال رسول اض
أئدل<كم الله حترأ منهما  :نوم الأضحى ،ؤيوم الفثلر.

قد

(ولهم يومان ،همات بوم النيروز ،ويوم المهرجان .كذا قال الثراح ،فال في
المرقاة :قال الهليبي; قدم الأضحى لأته العيد الأكبر ،وفال المظهر; فيه دليل على

أن تعظيم النيروز والهرحان وغيرهما أي؛ من آعياد الكفاار منهي عنه .وقال ابن
تيمية في الفتاوى :ذهب طائفة محن العالخاء إلى كفر من يفعل ُذه الأمور  -يعني ما
يفعله الكفار في أعيادهم  -لما فيها من تعظيم شعائر الكفر).
.

إ

.

ه

ب اب صلاة اصوف

 — ١ ٠٩٣رخ ينا عن الغيرة بن سعة ،قال :انكنفت الشص

على عهي رسول الله ه يوم م1دتإ إبرا

لمؤمن ،إبراهيم ،فقال رسول افه

فقال الناس :انكمشت،

إن النص والقمر آيتان من

آيات اطه ،لا ينك فّان لموت أحد ولا لحياته ،فإذا رأينمّوهسما
فادعوا اطه وصلوا حش ينجبب( ،وفي رواية) :حش سكشم,،

( - ١ ٠٩٤خ م) عن أبي ،موسى ،قال :حف ،الثمز في
زمان رسول اطه .فقام ينعا يخشى أن نكون الس اعة ،حتى
أتى المجل ،فقام يصلي باءلول ،قيام وركؤع وسجود ،ما رأيته يفعاله
في صالة قظ ،ثم قال :إن هد؟ الآيا'ج ،التي يرسلها افه ،لا تاكون
لوت أحد ،ولا لحياته ،ولكي الله جق يرسلها يخوفث ،بها عباده،

فإذا رأيتم فتها ثينا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره.
 — ١ ٠٩٥زم) عن أسماء ؛-ستا أبي بكر ،أنها قالت :،فنع
النك . ،يوما  -قالم : ،تعني يوم كمن ،الشمس  -فأحد درعا حتى

ادرث بردائه ردُي رواية ت فاحطأ بديع حنى أدرك بردائه بعد ذلك،
ممام للماص ماما طويلا ،لو أن إنسانأ أتى لم نثنر أن المي M
ركع ،ما حدث أنه ركر ،من طول القيام(وفي رواية) لو أن رجلا
جاء حيل إليه أنه لم ير؛ع•
(الديع هنا ت ليع المرأة وهو نميصها ،أراد .أن ياحذ رداءه فاخذ ليع أهل
المن فزعا ،حتى أدركوه دردامح).

 . ١٠٩٦رخ م) عن عبداف بن غنرو بن العاص ،قال :لما

كنمت ،الشمس عالي عهد رسول اممه  y.يودي :إن الصلاة جامعة،
فركع المء  .ركعتين في سجدة ،ثم قام فركع ركعتين في سجدة،

نم جلمى ،ثم حلي عن الشص ،فمالت ،عائثه؛ ما ركعث ،ركوعا،
ولا محجدلت ،سجودأ فهل كان أطول منه.

 . ١٠٩٧رخ

عن عائشة ،قالت :،حنقت ،الشمس على عهد

الّحما ه فبعث ،مناديا :الصلاة جامعه ،فقام فصلى أربع ركعاُته في
رىدت؛ن ،وأربع مجدات•
(وفي رواية) قالت :،كلمت الثص على عهد النص ه نملي

بالناس ،فأطال القراءة ،ثم ري فأطال الركؤع ،ثم رغ رأسه ،فأطال
القراءة  -وهي دون قراءته الأولى  -نم ركع فأطال الركؤع  -دون
ركوعه الأول — لم رفع رأسه ،فسجد مجدتين ،لم همام فضغ في
الركعة التانية مثل ذلالثإ ،ثم ئام فمال :إن الشص والقص لا ينكفان
لمومحت ،أحد ولا لحياءه ،ولكنهما آيتان س ^١ي اتإ اه يريهما عباده ،فإذا

رأيتم ذلك فاثزعوا إلى الصلاة (وش رواية) قال :نملوا حتى يمرج
عنكم ،وقال رم ود الله ه :رأبغ في مقامي هدا كل شيء وعدتم

به ،حتى لقد رأيتني أؤيد أل آحد ئنلما من الجنة حين رأيتموني

جعلتح أتقدم ،ولقد رأث جهنم يحطم بعضها بعضا ،حين رأيتموني
ناحرت ،ورأت فها ابث لحي ،وهو الذي ش ،الثوائبح (وفي
أحرى) ؛ ثم انصرف وفد ائجلتج الشس ،فخيج الناس رحمد اف
وأثنى علميه ،نم قال :إن الشمس والقمر آيتان من أيان اممه ،ال
يخجنان لموت أحد ،ولا لحياته ،فإذا رأيتم ذلك فادعوا اض وكثنوا،
وصلوا ونمدقوا ،ثم قال! يا أمة محمد ،والله ما من أحد أعلمن
من الله! أن يزنئ عبده ،أو ترنئ أمته ،يا امه محمد ،والله لو تعلمون

ما أعلم لضحكتم قليلا ،ولتكنثم كثيرأ ،ألا هل بثث؟ ثم رفع يديه
فقال ت اللهم هل لمث؟ (وفي أخرى) قالت !،جهر الني  .في صلاة
الخوف بقراءته ،فإذا فيغ من قراءته كثر فركع ،ؤإذا رفع• س الركعة
قال! مهع الله لمن حمده ،ربنا وللث ،الحمد ،ثم يعاود القراءة في

صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين ،وأربع مجدات ،قالت! ،
ف لم وقد تجلت ،الشمس روُي ،أخرى) قالت !،ركب رسول اممه ه

ذات غداة مركأ ،فخمتؤ الشص ،فر-يع ضحى ،فمر رسول الله .ؤ
بين ظهرائي الحجر ،ثم قام يصلي ،وقام المامز وراءه ،وذكر نحوه،
وقال في آخره! ثم انصرف ،فقال ما ماء الله أن يقود ،ثم أمرهم أن

يتعوذوا من عذابح المر (وفي أخرى) قال! إني قد رأيتمحم مثنون في
القبور كفتنة الدجال ،قالت ،عايشه! فكنت ،أسمع رسول اممه

بعد

ذللثج يتعوذ من عذاب النار ،وعذاب القبر (ولملم)! أ0
رمول النه ه صلى بسنا ركعات وأربع مجدات (وفي أخرى)! أن
فقام قياما مديدأ ،يقوم
الشص انكمت ،على عهد رسول الله

مانمآ ،تم يركع ،نم يقوم ،ثم يركع ،تم يقوم ،ثم يركع ركعتين قمح،
ثلامحث ،ركعات وأربع مجدات ،فانصرف وقد تجلت ،الشس ،وكان إذا
ركع قال! الله أفر ،ثم يركع ،ؤإذا رفع رأسه قال! سمع اممه لمن

جخخ|1سةه
حمده ،فقام فحمد اض وأثنى عليه ،ئم ثا ل ت إن الشص والقمر ال
ينك فان لموت أحد ولا لحياته ،ولكنهما من آيات اغ يخوف اف
يهما عباده ،فإذا رأيتم كسوفا ،فاذكروا الله حش ننجيا.
(نال الخط-ابي في معالم المسنن؛ يثبه أن يكون اختلاف الروايات في صلاة
الكسوف ،وفي عدد ركعاتها ؛ أن المئ

ند صلاها يقعان ،فكان إذا طالت مدة

الكسوف مد في مادته ،ؤإذا لم ثئلل لم يهلل).

 — ١٠٩٨ريزإ عن حائر ،قال! انكمت ،الشمس في عهد

رسول افه

يوم مامن ،إبراهيم ابن رمول اض

فمال الناس! إنحا

كنمتن ،لموت إبراهيم ،فقام المبي  .فحلى بالناس سئ ،ركعات
بأربع مجدات ،ثم بدأ فكبر ،تم فرأ فامحنال القراءة ،تم ركع نحوا
مما قام ،نم رفر رأسه من الركؤع ،فقرأ قراءة دون القراءة الأولى،

لم ركع نحوآ مما قام ،ثم رفع رامحه من الركؤع ،فقرأ قراءة دون
القراءة الثانية ،ثم ركر نحوأ مما قام ،ثم رفر رامحه من الركؤع ،ثم
انحدر بال جود ،فجد مجدتين ،ثم قام أيفا ،فركر ثلاث ركعات
ليس منها ركعة إلا التي قبلها أطول س التي بعدها ،وركوعه نحو س
سجوده ،ثم ناحر وتأحرت ،الصفوف حلفه ،حتى انتهينا إلى الم اء،
ثم تقدم وتقدم الماس معه حتى قام في مقامه ،فانصرف حين انصرف

وقد آصت ،الشمس ،فقال! يا أيها الماس ،إثما الشص والممن آيتان
من آيات افه ،ؤإنهما لا ينكفان لموت أحال  .من الماس ،فإذا رأيتم
محميئا من ذللثح فصلوا حتى نتخصأ ،ما س ميء توعدونه إلا قد رأيته
 ،yصلاتي هذه ،ولفد جيء بالمار ،وذلك حين رأيتموني تأحرت،
مخافة أن بميبني من شحها ،وحتى رأيلما فيها صاحب ،المحجن نجث

هصته في المار ،كان ي رق الحاج بمحجنه ،فإن ئطس له قال؛ إثما
تحلق بمحجني ،ؤإن عقل عنه دشن ،به ،وحتى رأيت ،فيها صاحبة

الهرة التي ربطئها فلم يطعمها ،ولم ثدعها تأكو من حشاش الأرض
حتى ماتتح جوعا ،ثم جيء بالجنة وذلك حين رأيتموني تمدث حتى
فمت ،في مقامي ،ولقد مددت يدي ،فأنا أؤيد أن أتناول من ثمرها

لتنظروا إليه ،ثم بدا لي أل لا أفعل ،فما من شيء ئوعيونه إلا قد
رأيته في صلاتي هذه (وش رواية) قال! كنمب الشص على عهد
رسول اف  .في يوم شديد المم ،فصلى رسول اممه  .بأصحابه،

فأطال القيام ،حتى جعلوا يخزون ،ثم ركع فأطال ،ثم رفع فأطال،
ثم ركع فاطال ،ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحوأ من ذلك،

فكانتح أربع ركعات وأربع مجدات ،ثم قال! إنه عرص علي كل
شيء تولجونه ،فعرض ت ،علي الجنه ،حتى لو تناولن منها قطفا
لأحذئه  -أو قال! تناولت ،منها قطفا ،همصزلم ،يدي عنه _ وعرصت
علي النار ،فرأث مها امرأة من بنمح ،إسرائيل يعيب قمح ،جرة لها

ربقلتها فلم يطعمها ولم ثذعها تاكل من حناثى الأرض ،ورأينح أبا
ثمامة عمرو بى مالكؤ يجر قصيه في المار ،ؤإنهم كانوا يقولون! إن

الثمل والممن لا يخيمان إلا لمورت عفليم ،ؤإنهما آيتان من
آيات الله يريكموهما ،فإذا حسما فمالوا حتى ينجض (وفى أحرى)

نحوه ،إلا أنه قال! ورأست ،فى المار امرأة حسرية ،سوداء طويلة،
ولم يقل• ُنا ض ،إسرائيل•
(آصت! رجنت .المهب بفم فسكون؛ واحد الأنصاب وهي الأمعاء )jLo ،؛
قصبج وأنصاب كقمل وأنفال .حثا ش ا لأرخى • حشراتها وهوامها ،وقد جاء فى
الحديث حشاشها أو حشسشها ,ئجتت الشمس ت انكشنت ،وحرجت من ألكسوف.

وكيلك ،انجلت .،ثولجونه أي• ثدحلونه من حنة ونار ونبر ومحنر وغيرها).
 - ١ ٠٩٩رخ ،؛ا عن ابن عباس ،قاوت انخسفت الشص على

عهد رسول الله .فصلى رسول الله ه والماس معه ،فقام قياما

 ٤٤٢؛)
(

يعققه

طويلا نحوأ من ثراء؛ سورة البقرة ،تم ري ركوعا طويلا ،ثم رقع
فقام قياما طويلا ،وهو دون القيام الأول،
وهر دون الركؤع الأول ،ثم مجد ،يم قام
القيام الأول ،ثم ركع ركوعا طويلا ،وهو
رفع ،فقام قياما طويلا ،وهو دون القيام
طويلا ،وهو دون الركؤع الأول ،ثم سجد،
الثمن رولم لم) قال؛ صلى رسول الله

نم ركع ركوعا طويلا،
قياما طويلا ،وهو دون
دون الركؤع الأول ،ثم
الأول ،ثم ركع ركوعا
ثم انصرف ،وقد ئجلت،
حين كفت ،الشمر،

نمان ركعات في أرع مجدات (وفي أحرى له) أن الني و .صلى في
كسوفح ،قرأ ،نم ركع ،ثم قرأ ،^٢^ ،ئمقرأ ،ثم ركع ،ثم قرأ،
ثم ر؛ع ،ثم مجد ،قال؛ والأحرى مثلها.
 ّ ١١٠٠رم) عن عبدالرحمن بن سمرة  ،قال .كنت ،أرتمي

بأنهم لي بالمدينة في حياة رسول الله ه إذ كسنست ،الشمس،

تنذفا ،فقلت ،ت وافه لأدفلنل إلى ما خذث لرسول اممه هؤ في كوفح
الشمس ،قال ت فانيته ،وهو ثانم في الصلاة ،راغر يديه ،فجعل ي بح
ؤيغند ،ؤيهلل ؤيكبر ،ؤيدعو ،حتى حجز عيها ،فلما حجر عنها قرأ
ّورتض ،وصلى ريتن•

( ~ ١١٠١خ) عن أس ماء بنت أبي بكر ،قالت !،لقد أمر
النبي  .بالعثاقة في كوف الشمس روقي رواية) قالت ،ت كنا نومر
عنيؤ الخوف بالعثاقة.

رالعثاهة ،بفتح العين• ؛^٧؛ ،البيد من الرق ،تقربا إلى اش؛ ليرقي العل.اب الذي
يخشى من الكرف).

جخغأيسيه

(^{JC

داس صلاة الأسس،ام\ع

( - ١ ١ ٠ ٢د حب ك هق) رحسن) عن عائشة ،قالت :شكا

الناس إلى رمول اش ه محومحل المطر ،مأمن يمتر ،قوصغ له في

المملى ،ووعد الناس يوما يخرجون فيه ،فخرج رسول اض ه
حين بدا حاجب الثمس ،فقعد على المنبر ،فكبر وحمد اممه ،ثم

ماد؛ إنكم شكوئم جدب دياركم ،وانتقحار المهلر عن إبان زمانه
عنكم ،ومد أمركم الله أن ثدعوْ ،ووعدكم أن يستجسن ،لكم ،ثم
قال :الحمل لله رن ،العالمين ،الرحمن الرحيم ،ملك ،يوم الدين،
لا إله إلا اش ،يفعل ما يريد ،اللهم أنت اممه ،لا إله إلا أتت،
الغني ،ونحن الفقراء روقي ،رواية اليهقي • لا إله إلا أث ،أث
الغني ونحن الفقراء) أيزن) علينا الغسث ،،واحصJإ ما أنزلت ،لنا قوة
وبلاغا إلى حين ،ثم رفع يديه ،فلم يترك الرفع محك ،بدا بياص
إبطنه ،ثم حول إلى الناس فليره ،وملنا  -أو حول  -رداءه ،وهو

رافع يديه ،ثم أقل على الماس ،ونزل فصلى ركعتين ،فانشأ الله
سحابة ،فنعدُت ،وبنمت ،،ثم أم-هلزرلم ،بإذن الله ،فلم يألتا مسجده
حتى ّ اك ال نول ،فلما رأتما سرعثهم إلى الكي صحلث ،حتى

بدمحت ،نواحيه ،فقال :أشهد أف الله على كل ميء مدير ،وأئي
عبد الله ورسوله.

(إبان الشيء بالكسر! حينه أو أوله .وقوله :لا إله إلا أنت انمي ،ونحن الفقراء،
هكذا في كل المعاير إلا ض ّس اليهقكب وموارد القلمان إلى زوائد ابن حبان

للهيثمي؛ فالعبارة فيهما! لا إله إلا أنت ،،أنت ،الغني ونحن الفقراء ،بتكرار صمير
المخاطب* الكي ،بكسر الكاف وتنديد النون! هو ما يرد به الحر والبرد من
الساكن).

نلميتح

جيخ|1يفه

( - ١١ ٠٣خ م) محن عبداف بن يز د المأزني ،قال :خرج
المي .إلى هدا المملى ي ن قي ،فدهمأ واستسقى ،ثم استقل
القبلة ،فقلب رداءه ،ثم صلى ركعتين.

 - ١ ١ ٠ ٤رحم لزن حب( )،حسن) عن عمير مولى آبكب اللحم،
أنه رأى رسول افه

يستسقى عند أحجار الزيت قريبا من الروراء،

يائما يدعو يستسقي ،رافعا يديه قبل وجهه ،لا يجاور بهما رأسه ،مقبل
باطن كمه إلى وجهه (وفى رواية) :يتقى ،وهو ئمع بكمه ،يدعو.
(الزوراء* موصع بالمدينة .مقب ،يكفيه  Iرافعهما ،ونال خي لسان العرب ت وأنثع
الرجل بيديه في القنوت ت مدهما واسترحم ربه مستقبلا ببطونهما وجهه ليدعو).

( - ١ ١ ٠٥خ م) عن أنس ،قال)؛ كان رسول اممه .ث لا برفع

يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء ،فإلا كان يرفع حتى يرى
بياص إبطيه (ولملم) :أن النبي ه استسقى ،فأشار بغلهر كميه إلى
السماء (ورواه أبو داود) عنه ولففله! أن الثني كان ي ث قي
هكذا  :ومد يديه وجعل بثلونهما مما يلي الأزص ،حتى رأث ياض
إبهليه.

(قال ابن حجر :نفي الرفع في كل دعاء غير الأسماء معارض الأحاديث الثاتن
بالرف ،في غير الأسماء ،ونال النووي ت فال العلماء النة في كل دعاء لرفع
اللأء أن؛ريع يديه جاعلا فلهور كمه إلى ال ماء ،ؤإذا دعا بوال شيء وتحميله
أن يجعل بطون كمه إلى ال ماء ،وروى أحمدت أنه ه كان يفعل الأول ،إذا
اتاذ ،والثاني إذا ال).

 - ١١٠٦زخ م) عن أبي إسحاق ايهم ،،قال :،حرغ •شداش
ابى يزيد الحئلمي الأنصاري ،وحرج معه اليراء بل عازب ،وزيد بى
أرقم فامتنقوا ،فقام زيد فاستسقى ،فقام لهم على رجليه على غير
متر ،فاستغفر ،نم صلى ركعتض ،يجهر بالقراءة ،ولم يولف ولم يقم•

 - ١ ١ ٠٧رخ م) عن أنس ،أن رجلا لحل المجد يوم جمعة،

من باب كان نحو دار القضاء ،ورمود اش ه قائم يخئلب ،فاستقبل
رسول اف ه قائما ،ثم قال! يا رمود اف ،هلكت الأموال،

وانقطعت السبل ،فائع الثه يغفا،

رسول الله

يديه ،ثم قال!

اللهم أغشا ،اللهم أغيا ،اللهم أغشا .قال أنس ت ولا وافه ما نرى في
ال ماء من سحاب ولا محرعة ،وما بيننا وبين نلمع من ست ،ولا دار،
وطلعث ،من ورائه ّءحابه مثل الثرمس ،فلما وومح.هلحح ال ماء اي رين،

ثم أمطرت .فلا وافه ،ما رأينا الشمس مننا .ثم يحل رحل من ذلك،
قائم رحئل1.إ ،فاستقبله
الباب في الجمعة المقبلة ورسول افه
قائما ،فقال! يا رم ود اطه ،هليث ،الأموال ،وانقطعت الثنل،
قالع افه ينساكها غنا ،فرقم رسول افه

يديه ،ثم قال! اللهم

حوالينا ولا علينا ،اللهم على الأكام والهلزانمف ،وبئلون الأودية،
ومنابت ،الشجر ،فانقلعتإ (وفي لمقل! فأقلعت )،وحرجنا نمشي في
الشمس ،قال مريلث ،بن ءبل.الأبم! ف ألت ،أنس بى ماللث !،أهو الرجل
الأول؟ قال :لا أدرى.

(وفي رواية) ق-الت كان النبي ه يخئلثط يوم الجمعة ،فقام
الناس ،فصاحوا ،فقالوا ؛ يا رسول افه ،ثحتل المطر ،واحمرت

الشجن ،وهلكت ،البهائم ،فايع اطه أن سقننا ،فقال :اللهم انقنا -
مرتين  -وائم الأه ،ما نرى في المماء قزعة من سحاب ،فنشأت،
سحابة فأمطرت ،ونزل عن المنبر فصلى بنا ،فلما انمرق  ،لم ثني

نمطر إلى الجمعة التي تليهّا ،فلما قام رسول اطه ه يخثلمإ صاحوا
إليه' تهدمتح اللون ،وانقطعت ،ال بل ،فائع اطه يحبنها عنا ،فتبثم
رسول اطه ف .ثم قاد :اللهم حوالينا ولا غلينا ،فكنثلت ،الم.ينه،

تيؤ|يي؛؛__ه
فجعلتؤ يمهلن حولها ،ولا يمثلن يالمدينة قطرة ،مظرت إلى المدينة،

لفي مش الإكلل (وفي أحرى) ت فرفع رسول اش .يديه يدعو،
ورفع الناص أيديهم ْع رّوو اش .ندغون.
(دار القضاء •' هي دار صر بن الحطاب هتع سمستج بذلك لأنها ييعت قي تفاء دينه
بعد وفاته كما أوصى ،وكان يقال لها دار يضاء دين صر ثم اقتصروا فقالوا دار

القضاء .المزعة !،^^٠^١^ ،القهلعة من الغيم .ستا ت أمبوعأ ،كقولك ت جمعه،

١لآكامت جمع أكنه ،وند تقدم -القراب؛ جمع حلرب ،وهي صغار الجبال والتلال.
كشطت المدينة؛ انكشفت ،وعند مسالم؛ فتقش،ت عن المدينة .الإكليل؛ يطلق على

كل محط بالشيء ،وسس التاج إكليلا لإحاٍكه بالرأس).
 ٠١١٠٨رخ حزا عن ا بن مسعود ،قا ل! إن قريشا لما ا نتعضوا

على المي .دعا علهم بمن كستي يوم ،فأصابهم قغظ وخلا،
حتى أكلوا الُءلام ،فجعل الرجل ينقلن إلى ال ماء فيرى ما بينه وبينها
ثزم نأي ألأثآئ
كهيئة الدخان من الجهد ،فانزل اض هؤث!

إد•حان من • تنشى ألئاس هندا عياب أل_<يم .قال! فأتي
رم ون افد

فقيل! يا رسول افد ،اسؤ ،الله لنشر زوقي) رواية •

استعمر افد لفر) فإنها قد هلكسئ .،قال! لمضر؟ انلتح لجرى،ء

فاست قى لهم ،ي فوا ،فنزل ت I ،وإيم عائدواه فلما أصابتهم
الرفاهيه ،عادوا إلى ،حالهم ،حين أصابتهم الرفاهية ،فانزل افد هق!
بطش أممثه الكهمكنآ إثا منفموزه قال! يعني يوم بدر.
رنوله ؛ استغفر اممه لمضر ،هكذا وخ في جمح نسخ م لم؛ استغفر ا فه لمضر،
وفي البخاري؛ استسق الله لمضر ،قال القاصي؛ قال يمضهم استسق هر الصواب

اللائق بالحال لأنهم كفار لا يدعى لهم يالمغفرة ،وقال النووي؛ كلاهما صحيح
فمعنى استسق اطلما لهم الخطر والقيا ومعنى اسغقر ايع لهم بالهداية التي يترتب

عليها الاستغفار ،والذي أتمح ،الخم . ،لمننممي لهم هو أبو سفيان كما صرح به
فى الرواية الأحرى التي سشن ،ش باب النضير وأسباب الزول).
_
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( - ١ ١ ٠ ٩خ) عن جابر ،قال :كان رسول ائه ه يف
الاستخارة في الأمور كلها ،كما يعلما السورة من القرآن ،يمول Iإذا

هم أحدكم بالأمر فليركغ رنمن من غر الفريضة ،ثم ليقل :اللهم
إني أمحتخيرف وعلملث> ،وأنثمدرك بفاورتال؛إ ،وأمآلك من فخالك
العظيم ،فانلث ،تقدر ولا أقدر ،وتعلم ولا أعلم ،وأست ،علام الغيوب،،
اللهم إن كث تعلم أن هدا الأمر حير لي في ديني ،ومعاشي ،وعاقبة

أمري  -أو قال؛ عاجو أمرى وآجله  -ذاددنْ لكب محينرْ لمح ،،ثم بارك
لير فيه ،ؤإن كنث ،تعلم أف هدا الأمر ثن لي في ديز ومعاشي وعاقبة
أمري  -أو فال :في عاجل أمري وآجله  -فاصرفه عنمحر ،واصرينى
عنه ،والدر ض) الخير مثج كان ،ثم رصنكب به روذي ،رواية؛ ثم
أرصتى به) قال! ؤينمى حاجته.

(الاستخارة :طلب ،الخير .آسرك! :الك أن تخار لي الأصلح).
.

ه

.

باب صلاة اأئطؤع
( - ١١١٠م) عن عنرو بن عنسة اللمنمي ،قال :قلئ :،يا
رسول اف ،أحبرنير عما علملثه اف وأجهله أخبرني عن الصلاة؟ قال:

صل صلاة الصبح ،ثم أقصر عن الصلاة حتى تمحللع الشس ،حتى
ترتفع ،فإنها تطلع حين ،تطلع بين،

شيطان ،وحينئذ يجد لها

الكفار ،ثم صل؛ فإو الصلاة مشهودْ محضوره،
بالرمح ،ثم أضر عن الصلاة؛ ءإ 0حينئذ سجن
الميء فضل؛ فإل الصلاة مشهودة محفورة ،حتى
أقصر عن المائة ،حتى تغرب الشص ،فإنها

حتى يستفت الظل
جهلإ  iفإذا أمل
تصلي العصز ،نم
نغرب بض فرني

شيطان ،وحينئذ يجد لها الكفار ،ثم صل ما بدا لك.
(حتى ستقل النلل بالرمح ت فال الووىت أي ت يقوم مقابله في جهة الشمال ليس
مائلا إلى المشرق ولا إلى المغرب ،وقال القاري معناه ت حتى لا يبقى للرمح ظل

على وجه الأرض وهذا في مكة والمدينة وما حولها حيث لا يبقى عند الزوال ظل

على وجه الأرض .فإذا أنل الفيء ،أي :رجع بعد ذهابه من وجه الأرض ،فهذا
ونت ،الظهر ،والعبارة في جامع الأصول؛ فإذا فاء الفيء .نوله :سجر ،أي نوني
إيةادأ بليغا ،نال ابن الأثير فال الخهل١بي^ قوله سم جهنم وبين ئرئي الشيaلان،
تيها ،ؤيجب علينا التصديق بها
من ألفاظ الشؤع التي أكثرها ينفرد الشاؤع
والوقوف عند الإقرار بها وبأ حكامها والعمل بها).

( . ١١١١خ م) عض أبي سعيد ،أن رسول اض

نال :ال

صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ،ولا صلاة يعد العصر حتى
تغيب ،الثمر (وفى رواية) :لا صالة بعد صالة الحصر حتى تغرب،

الثمى ،ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تهللع الشص (ولهما) عن
أبى هريرة وعن ابن عباس ،نحوء.
(ئل في مرقاة المفاتيح :قال القاصي :امحلفوا في جواز الصلاة في الأوقات
النلأنة ،بعد صلاة الصبح إلى الهللؤع ،وعند امتراء الشمس في كبد الماء
حتى تزول ،وبعد صلاة العهر إلى الغروب ،فقال الأكثرون :لا يجرز فيها فعل

محالة لا ميبح لها ،أما التي لها ب كقضاء القانتة وصلاة الجنازة والكرف

فجائزة لحديث كريب عن أم ملمة الأتي قرييآ :أن أناصا من عبد القيس شغلوا
النيئ ه عن الركعتين يعل الظهر فقضاهما بعد العمر ،واصتثنت مكة ،واستواء
الجمعة ،لحدين ،جبير بن مطعم ،وصياني في كتاب الحج :يا نني عبد مناف،،

لا نمنعوا أحدآ طاف بهذا المن ،أو صلى ايه ساعة ثاء من ليل أو نهار،
ولحدبث ،أبي هريرة :أن النبي ه نهى عن الصلاة نحم ،المهار حتى تزول

النص إلا يوم الجمعة ،رواه الشافعي والتهمي ،وهو ضعيف لكن له شواهد
يقوى بها).

 - ١ ١ ١ ٢زخ م) عن ابن عمن ،أن رسول الله  .قال ت ال
يتحرى أحدكم فيملي عند طلؤع الشمس ولا عند غروبها (وفي رواية،
قال ت إذا طلع حاجمس ،الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرر ،ؤإذا غاب،
حا■حب الصي فدعوا الصٌلأة حتى يعسب  ،ولا تحنوا بصلاتكم طلؤع

الثمس ولا غروبها ،فإنها تْللح بين قرثي ثسهلان ،أو الثسهلان ،قال
غبمْ ت لا أدري أي ذللث ،قال هشام.
 - ١١١٣زم^ عن عقبة بن عامر ،قال :ثلايث ،ساعات ،كان

رسول الله ه ينهانا أن صلي فيهن ،أو ئمز فيهن موتانا؛ حين تطلع
الثمن بازغة حتى ترتفع ،وحين يقوم قائم الفلهيرة حنى تميل
ال مهن ،وحن تفنه ا البم.س.رإ للغروب ،حتى لغربه.
(حين يقوم فانم الفلهيرة ،أي حض لا يمي للقائم في الغلهيرة قلل في المشرق ولا
في المغرب .تفيقا ،بفتح التاء والضاد وتشديد الياء أي تسل ،وءلاهر أن حديثا
عقية هالّا أحص س حويث أبي معيد المابق فالنهي في حا.يث.ا أبي سعيد واسع؛
من صلاة الصبح حتى ترتفع الثمي ومن صالة العصر حتى تغيبا ،وفي حديثا
عقية حين طلومها وحين استوائها وحين غروبها ،فغلهر أن هذه ال اءا<ت ،أحص

بالنهي وأكد واش أءلم)ا

 ٠١١١٤زخا عن عروة ،عن عائشة ،أن أناما ظايوا بالست،

بعد صلاة الصح ،ثم قعدوا إلى المذكر ،حتى إذا طلعت ،الثمي
قاموا يمحلون ،فقالت ،عائشة Iقعدوا حتى إذا كانت ،الساعة التمح ،ئكره
فيها الصلاة قاموا يصلون إ

( — ١١١٠خ) عن معاؤية ،قال ت إنكم لئصلون صالة ،لقل

صحبنا رسول الله  .فما رأيناه يصليهما ،ولقد نهى عنهما ،يعنى
الركعتين بعد العصر.
(نال ابن حجرت توله بمليهما ،أي ت الركعتين ،وللحموي مليها ،أي ت الصلاة.

وكدا ونع الخلاف ين الرواة ني ئوله عنها أو عنهما).

( - ١١١٦م) عن المختار بن ئنفل ،فال :سالت أنس بن مالك،
عن التطؤع بعد العمر؟ فقال :كان عمر يضرب الأيل.ي عالي صلاة
بعد العمرب

رقال القاري في مرقاة المفاتيح؛ قوله -يضرب الأيدي ،أي' يضرب أيدي من عقد
الصلاة وأحرم باككبير ،أي؛ يمنعهم مها).

) - ١١١١رينا عن أم حبيبة ،قالت :سمت الّبي .يقول :ما

من صد م لم يصلي ممه كل يوم ستي عثرة ركعة ،تطوعا من غير

المريقة ،إلا بني ال1ه له بيتا في الجنة .قالت أم حبيبه :فما تركتها
بعد ما سمعت ،ذللاخ منه ،وقال عتيسة :ما تركتهى مند ّمعتهى من أم
•ءسة ،ومحال عنرو بن أوص :ما تركتهن منذ سمعتهن من عيه،

ومحال العمان بن مالم ت ما تركتقى مذ ستهئ من ،عمرو بن أوس*
 — ١١١٨رم) عن ءمل.ادو 4بن ثقيق ،نال :م الت ،عانته عن
صّالة رسول اممه .عن تْلوعه؟ فقالمت؛ :،كان ايى ه يملى فى بيته

نل الظهر أربعا ،ثم يخؤج نمش ،بالا'را ،ثم يدحل نمش ،ريتن،
وكان بملي ،بالناس المغرب ،ثم يدحل ميملي ،ركعتين ،ؤيصلمح،
بالماس العناء ،ؤيدحل بيتي ،نملي ،ركعتين ،وكان بملي ،من ،اللط،
تسع ركعات ،محيهن الوتر ،وكان يملي ليلا محلويلأ قائما ،وليلا حلويلأ

قاعدأ ،وكان إذا قرأ وهو قائم ري ومجد وهو قائم ،ؤإذا قرأ قاعدأ
ري ومجد وهو قاعد ،وكان إذا محلي الفجر صلى ركعتين.

( - ١١١٩خ م) عن ،ابن عمر ،قال ت صليث ،مع رمول اض و.

ركعتين مل الظهر ،وركعتين بعد الظهر ،وركعتين بعد المغرب،

وركعتين بحد العشاء ،فأما المغرب ،والعشاء ،ففي بيته ،وكان ال

يملى بعد الجمعة حتى ؛نصرف ،فيصلى ركعتين فى بيته (وللبخاري)
قال :حففلم ،من النبي ه عشر ركعات ركعتين قبل الغلهر ،وركعتين
يعدها ،وركعتين بحد المغرب فى بيته ،وركعتين يعد العشاء في بيته،

وركعتين قبل صالة المس بح ،وكانت حم اعة لا يدخل على

رمول افه  .فيها (وفي أخرى له) قال; وحدثتني حفصه ت أنه كان

إذا محللع الفجن وأدق المودن صلى ركعتين خفيفتين.
 _ ١١٢٠رخ ،؛ا عن علقمة ،فال ت <أسألتتا أم المؤمنين عائشة،
قلنا ت يا أم المؤمنين كيم ،كان عمل رمحول اممه ه؟ هل كان يخص
شيئا من الأيام؟ هالم !،لا ،كان عمله دينه ،وأيكم ي تطبع ما كان

رسول افه ه يستطع؟
(الديمة ت المهلر الدائم في سكون ،فتنبه به الأعمال الدائمة مع القصد والاعتدال
وارّمحا•

( . ١ ١ ٢١خ م) عن عائثة ،قالت :لم تكن رسول اش ه عر

شيء ْس النوافل أشد تعاها.أأ منه (وفي لفغل! أشل معاهدة منه) على
ركعتين قل القح (وش رواية) قالت،؛ ما رأيت رمحول الله ه أسنع منه
إلى ركعتين قل الفجر (ولم لم) أل ،الني  .قال ،ت ركعتا الفم حتر من
الدنيا وما فيها (وفي أخرى له) أته ءالا؛ لهما أحنا إلي من الدنيا جميعا.

 - ١١٢٢رخ م) عن  ، i^uأن ام  Mكان يملي زنمين
خفيفتين بين المداء والإقامة من صالة المبح ،فيخممهما حتى أقول؛
هل قرأ فيهما بام القرآن؟ (ولم لم) كان يحلي ركعتي الفجر إذا
ّوع الأذان (وفي رواية :إذا طلع الفجر) ؤيخممهما.

( - ١١٢٣خ م) عن حفحة ،أن رسول الله .كان إذا أدن

المودن للصبح ،وبدا المسح ،صلى ركعتين حقيقتين ،قبل أن تقام

الملام (وفي رواية)• كان رموئ اش ه إذا طلع الفجر لا بملي إلا
ركعتتن حمممحن•

( ~ ١ ١ ٢ ٤خ م) عن أنس بن سيرين ،قال ت ثلث لابن عمر•

أرأيث ،الركعتين قبل صلاة الغداة ت أ؟إيإأ فهما القراءة؟ هال! كان
النبي  Mبملي من الليل مثنى مثنى ،محيوتر بركعة من آحر الليل،
ؤيضلي ركعتين قبل صلاة الغداة ،ولكف الأذاو باذته ،قال حمادت أي
سرعة ■

( - ١١٢٠م) عن ابن عباس ،أو رم ود اممه ه كان كثيرا ما

يقرأ ش ركعتي الفجر :في الأولى مهما< :؛ؤموا تامكا اثه ؤيآ أنزل
إينا وما لة ءاف إتيثتر دإ؛سمنمو نإنخوه الأية التي في البقرة ،وفي
الأجرة :التي في آل عمران :ؤةوآاؤ\' ءاق حقلمم مؤآم بيننا

( - ١١٢٦م) عن أبي هريرة ،أف رسول الله .قرأ في ركعتي
الفجر• جؤأ ثأثا آلخقنثرليم و :وهل هو آلله أ-محثده.
( - ١١٢٧خ م) عن عائشة ،قالت :،كان رسول افه و .إذا
صلى ركعتي الفجر ،فإن كنلم ،منتنقهلة حييني ،ؤإلأ اصهلجع على
شمه الأيمن حتى يؤدن بالصلاة.

( - ١١٢٨خ) عن عانثة ،قالت :،كان رسول الله ه لا يالع
أربعا قل الغلهر ،وركعتين قل الغداة.
 - ١ ١ ٢٩رش حم ت ن بغ ض) (حسن) عن عبدالله بن

الساسب ،،أف رمحود الله  .كاف يملي أربعا بعد أن ثزود الئمس

قبل الظهر وقاد؛ إثها ماعه تفح فيها أبواب الئماء وأحب أن يصعد
لي فيها عمل صالح (وفي رواية)'• إن أبواب ال ماء تفتح ،فا حب أن
أفدم فيها عماد صالحا.

( - ١١٣٠خ م) عن عائشة ،قالت :ما لكن المي  Mبأبي في
يوم بعد العمر إلا صلى ركعتين (وفي رواية)؛ فاك؛ ما ترك

رمحول اش ركعتين بحد العمر عندي ققل (وفي أحرى) قالت؛
صلائان لم بكن رسول افه ه يتركهما مرأ وعلانية ،في مفر ولا
حمر؛ ركعتان قبل الصبح ،وركحتان بعد العصر (وللبخاري) عن

عبدالعزيز بن رمحع قال! رأيت عبدافه بى الزبير يهلوف بعد الفجر ؤيصلي
ركعتين ،ورأيت عبدافه بن الربير يملى بعد العصر ،ؤيخبر أن عائئة

حدسه؛ أن النبي ه لم يدخل بيتها إلا صلاهما (وله في أحرى) عن
أيمن المكي ت أنه سمع عائشة تقول؛ والذي يثب يه ،ما تركهما حتى

لقي اطه ،وما لقي اطه حتى ثمل عن الصلاة ،وكان يصلي كئيرأ من
صالته قاعدأ  -تعنى الركعتين بعل ،العمر  -وكان الني  .يمليهما ،ولا

يصليهما فى المجد ،مخافه أن يثقل على أمته ،وكان يحن ،ما يخمم،
عنهم (ولم لم) ت أن أبا سلمه سال عايشه عن ال جدتن اللتين كان
رسول افه  .يصليهما بحد العصر؟ فقالت؛ كان يصليهما قبل الحمر،

ثم إثه مغل عنهما ،أو نسيهما ،فصلاهما يعد العصر ،ثم أثبتهما ،وكان
إذا صلى صالة أثبثها ،تع-يا ؛ داوم عليها ،وقالت؛ قال رسول اطه ه؛
لا تتحروا محللؤع الشمس ،ولا غروبها ،ثتملوا عند ذللث.،

( - ١١٣١خ م) عن كربب مولى ابن عباس ،أن عبدالأه بن
عباس ،وعبدالرحنن ين أزهر ،والمنون بن نغزمة ،أرس لوه إلى
عائثة ،فقالوا ؛ اقرأ عليها اللام منا حميعا ،ونالها عن الركعتين بحد

العصر ،ونل• إنا أحبرنا أنك صلينهما ،وقد نلننا؛ أف رمحود اممه .
نهى عنهما؟ قال ابن عباس• وكنتا أصرب مع عمر بن الخطاب
عاليها ،وبئئتها ما أرسلوني به،
الماس عنها ،قال كزبن:،
فقالت :،نل أم ملمة ،فخرحن إلهم فاخريهم بقولها ،فردوني إلى
أم سالمه يمثل ما أرمحسلوني به إلى عائثه ،فقالت !،أم محلمه ت ّمعت،
المي  .ينهى عنهما ،ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ،ثم لحل
وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما ،فارملت ،إليه
الجارية ،فقالت !،قومي بجنبه ،فقولي له! تقول للث ،ام سلمه! يا
رمحود اممه ،ممعتلئح تنهى عن هاتين الركعتين ،وأراك تصليهما؟ فإن

أشار بيده فامحتاحري عنه ،ففعلت ،^١^١ ،فأثار بيده ،فامحستاحرت

عنه ،فلما انصرف  ،فال! يا بنت ،أبي أمثة ،مألمتح عن الركعتين بعد
العصر ،ؤإنه أتاني اناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم،
فنغلونى عن الركعتين ؛عل• الظهر فهما هاتان.

 ١١٣٢ء زخ) عن عبداممه بن معمل ،أن رسول اممه ه قال!

صلوا قبل صلاة المغرب ،،قال في المالمة! لمن ثاء؛ كراهية أن
يتحدها الاس نثه.

 . ١١٣٣رخ م) عن أنس ،قال! كان المزذن إذا أذن قام ناس
من أصحابا المي  .سز-رول الئواري حتمح ،يخرخ المي س وهم

كدللئح يملون ركعتين قبل المغرب ،،ولم يكن بين الأذان والإقامة
ثيء روقي رواية)! لم يكن بينهما إلا قليل (هذه رواية البخاري)

(ولمالم) قال! كنا بالمدينة ،فإذا أدف المودن لصلاة المغرب ،ابتدروا
الئواري ،فركعوا ركعتين ،حتى إن الرحل الغربن ،ليدخل الجد،
فحه بج أن المبملأة قله صلمت ،من كرة من وملأهماا •

( - ١١٣٤م) عن المختار بن يلمل ،عن أنس بن مالك ،قال:
كنا ملي على عهد رمول اف  .ركعتين بعد غروب الثمس قبل
صلاة الممب ،فقلت له :أكان رسول اش .نملها ،محال :لكن
ولم ينهنا.
يرانا نصيهما ،فلم

( - ١١٣٥خ) عن زف بن عبداممه ،قال :أتسلم ،عمه بن عامر

الجهس ،فقلت :ألا أعجبك من أبي تميم؟ يركع ركعتين قبل صلاة
المغرب ،فقال عقبه :إنا كنا نفعله على عهد رسول اغ ه قلت :فما
يمنعلث ،الأن؟ iالت الشئل.
(الأ اعجثك من فلأن ،أي؛ ألا أجعلك ثعجسا منه).

( - ١١٣٦خ م) عن عبراض بن نغفل ،أن المى .قاد :بين

ك 3أذانين صلاة ،بين كل أذانين صلاة ،قال في الثالثه :لن ثاء.
(نوله :كل أذانين ،مي الأذان والإنامة).

^( - ١١٣١خ م) عن ان عمر ،أن رسول اممه .قال :اجعلوا
في بيوتكم من صلاذكم ،ولا تخل<وها قبورا.
أبوب عليه البخاري بقوله• باب كراهية الصلاة خي المقابر ،نال ابن حجرت ونقل

ابن المنذر عن أم أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليت
موصعا للصلاة وكذا قال الخطابي والبغري) •

( - ١١٣٨م) عن جابر ،أن النبي ه قال :إذا قض أحدكم
الصلاة في مجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته؛ فان الله جاعل في
بيته من صلاته حيرا •

( - ١ ١٣٩د ت طي ،غ) (صحيح) عن نيد بن ثابت ،،أن

رسول الله  .نال :صلاة المرء في بيته أقمل من صلاته في
مسجدي هذا ،إلا المكتوية.

(؛،؛c

ؤخقكته

(الحديث أحرجه أيضأ مالك والن اني في الكبرى موقوفا على زيد بن ثابت .قال
القارى•
للتقرب
ؤإظهار
تقدم أن

نال الْلمي * تتميم ومبالغة لإرادة الإخفاء ،وفته إشعار بأن النوافل شرعت
إلى افه ،فينبغي أن تكون بعيدة عن الرياء ،والفرائفى شرعت لإشادة الدين
شعانر الإسلام ،فهي ،جديرة بأن تولى على رووص الأشهاد ،انتهى ،وند
رسول اش ه يملي النوافل في يته لا في مجده).

( - ١ ١ ٤ ٠خ م) عن نبئ بن ،ئاذ> ،أن النبي ه اتخذ حجرة
في المجد من حصير ،في رمضال ،نملم ،فيهآ ليالمم ،حتى اجتمع

إليه ناس ،يم فقدوا صوته ليلة ،فظنوا أنه قد نام ،فجعل بعضهم
بثنحثح؛ ليخرج إليهم ،فخرج فقال! ما زال بكم الذي رأيت من
صييعكم حتى حيت ،أن يكثي ،علكم ،ولو كتن ،عليكم ما قمتم يه،
فصلوا أيها الناس في بيوتكم ،فإن ،أفضل صلاة المرء في ،بيته إلا
الصالة المكتوبة.

 - ١١٤١رخ م) عن عائشة ،قالت :،كان للنبي ه حمير،
وكان يحجرْ بالليل فيحلي ،فيه ،ؤيب طه يالهار ،فيجلس عليه ،فجعل
النام ،يثوبون إلى ،المي ،ه يصلون بصادته ،حتى كثروا ،فاقبل،
فقال :يا أيها الماس ،خذوا من الأعمال ما تطيقون (وفم ،رواية!
اكلموا س العمل؛ ما تطيقون) فان اف لا نمل حتمر تملوا ،ؤإن أحّتذ

الأعمال إلى النه ما دام ئن محل روقي أحرى) :أنه .سئل ،،أي
العمل أحب ،إلى ،اممه؟ قال :أيومه ؤإن محل روقي أحرى) قالت :،كان تح
عندي امرأة من ،بنير أمد ،فيحل علي رسول الله  .فقال :س هذ0؟
قل ت :،فلانة ،لا تنام ص الليل ،،تذكر ص صلاتها ،قال :مه ،عليكم
من الأعمال ما تطيقون ،فإن افه لا يمل حتى ،تملوا ،وكان أحث،

الدين إليه ما داوم عليه صاحبه (ولملم) :أل الحولأء بنثا تويّته
مرُلم ،بها ،وعندها رم وث اممه ه فقالت :،هذه الحولأء ؛شت ،تولت،،

لحوح
لا تنام الليل؟ حدوا
وزعموا أنها لا تنام الليل ،فقال رموئ اغ
من العمل ما نمون ،فواض لا نام اناله حتى تناموا.
(اكلفوا ما تطيقون ،أى اعملوا ما تقدرون عله دون مشقة ،يقال ت كلم ،,بكذا ،أى

أحبه أو تحمله ،والتكلف ،ت تعرض المرء لما لا يعنيه أو لما يثق عليه .لا نمل
حتى تملوا ،نال الهروى ت معناه ت لا يقطع عنكم قفله حتى تملوا مواله).

( - ١١٤٢خ م) عن أنى ،هال :يحل رسول اممه ه المجد،
فإذا حبل ممدود بين ال اردتين ،فقال :ما هدا الحبل؟ قالوا  :حبل

لزينب ،فإذا فثنت تعلقت ،به ،فقال النبي
أحدكم نثاهله ،فإذا م فلمعد.

لا ،حلو ،0لمل

( ~ ١١٤٣خ م) عن أبي هريرة ،قال :قال رمون اف ه لبلال
صلاة الغداة :حييني بأرحى عمل عملته عندك في الامايم منفعه،
فإني ممعن ،الليلة حئم ،نعليلئ( ،وفي لفظ :ذفث ،نعليلثح) بين يدي في
الجنة ،قال بلال :ما ييئ عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من
أيي لا أنهلهن ئلهورأ تاما في ماعة من ليل أو نهار إلا صليت< ،اوللث،
الملهور ما كتب اممه لي أن أصلي.
 - ١١٤٤رم) عن معداذ بن أبي طلحة :قال :لقيلم ،يوياف مولى
فقلت :،أخبرني بعمل أعمله يدخلني الجنة  -أو قلت: ،
رسول اممه
باحن ،الأعمال إلى اممه  -فكت ، ،ثم سألته فسكت ،،ثم سألته الثالثة،
فقال :مالئ عن ذللثح رسو >3اف  .jفقال :عليلثف بكثرة الجود ل،وه،
فإيلئ ،لا تسجد لله مجدة إلا رفعلث ،الله بها درحة ،وحمل عناكح بها

خهليثة .قال معدان :ثم أتيت ،أبا الدرداء قالته ،فقال مثل ما قال لي
ثوبان.

 - ١١٤٥رم) عن ربيعة بن كُم> ١لأيي ،قال :كنت ،أبيت مع

فاتيته بوصونه وحاجته ،فقال لي• نل ،فقلغ!  Lotلك،
رمول اف
مرا_ ، Jiفي الجنة ،فال :أو غين ذلل؛ ،،هاللم :،هو ذاك ،فال :فأعني
على مسك بكثرة الجود.

(أو غير ذلك ،بفتح الواو ومكونها ،نال النووي ت فيه دليل لمن يمول تكثير
الجود أفضل عن إطالة القيام).

 . ١١٤٦رخ) ءس أنىُ : JU ،ال رجل من الأنمار  .وكان

صخما  -للنبي ه :إني لا أستطيع المائة معك ،فصنع للنبي ه
طعاما ،فدعاه إلى بيته ،ونضح له طنف حمير بماء ،فصلى عليه

ركعتين ،فقال رجل من آل الجارود لأنس؛ أكان النبي و .بملي

المحى؟ قال U :رأيثه صلى غير ذلك اليوم.
( - ١ ١ ٤٧خ م) عن أنس ،أن جدته منئكة دعن ،رسول اض ه

لعلعام صنعته ،فأكل منه ،ثم قال :قوموا فأصلي لكم ،قال أنس:
فقمتا إلى حمير لنا قد اسود من محلول ما لبس ،فنفحته بماء ،فقام

عليه رسول الله .وصففتؤ أنا واليتيم وراءه ،والعجوز من ورائنا،
فصلى لنا رسول اممه  .ركعتين ،نم انصرف (ولم لم) قال :كان

النبي .أحس الناس حلقا ،فربما تحضر الملأة وهو في بيتنا،
قيأ مر بالبساحل الذي تحته فيكني ،ثم ينضح ،نم يوم رمود افه

ونقوم حلفه ،فحز بنا أوله مح ،أحرى •،أن الني .صلى به وبامه
 أ و حالته  -قال :فاقامني عن يمينه ،وأقام المرأة حلفنا.(اليتيم ت أحو أنس ين مالك من أمه ،والسم طإ عليه ؤيقال :بميم).

 - ١١٤٨رم) عن جابر بن سمرة ،قال؛ إن الني .لم نمث
حتى صلى قاعدآ.
(أحرجه في صلاة الم انرين باب جواز  ،،!٥٧١نائما وناعدأ).
 - ١١٤٩رم^ عن عبداطه بن غمرو بن العاص ،قال :حدسث:،

^^<تتئح
أن رسول اف .قال :صلاه الرحل قاعدأ نمق الملأة ،فأتيته
فوجدته يملى جالسا ،فوصعت يدي على رأسه (وفى رواية ت على
رأسي) فقال; ما لك يا عبداممه ين عمرو؟ نلت ت حدثت يا رسول اممه

أنك قك; صلاة الرحل ئاعدأ على الصف من صالة القائم؟ قال ت
أجل ولكني لت كاحد منكم.
(قوله ت على النصف من صلاة القائم ،أي من صلى  iJLiUlغاعدأ بلا عذر فله
نصف أحر المانم ،ونوله; ل ت ،كأحد منكم ،معناه أن ذلك من حمانمه .
نملاته تامة الأحر على أي حال صلاها).

 — ١١٥٠رمإ عن الاد_ ،بن أحت ،نمر ،قال؛ صليت ،مع
معاؤيه الجممه في المقمورة ،فلما سلم الإمام نمت ،في مقامي

فماليلم ،،فلما يحل أرسل إلئ ،فقال؛ لا ثني لما فعلت ،،إذا صلبت،

الجمعه فلا ئصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرخ ،فان رسول اض .
أمرنا ؛دللت ;،أن لا ثوصل صلاه بصلاة حتى ذكلم ،أو نخرج.
رالقصورة؛ موضع محجور؛ى المجل ،نال النووي ■ يته دلل على جواز اتخاذها
فى المجاو إذا رآها ولى الأمر مملحة ،نالوا وأول من عملها معاينة بن أبمم،

سفيان حين صربه الخارجي ،تال القاصى; واحتلفوا فى القصوره فأحازها محيرون
من ال لف وكرهها مناتفة ٌنهم وقيل إنما تصح فيها الجمعة إذا كانت ،مباحة لكل
أحد فان كان ت ،مخصوصة ببعض الناس ممنوعة من غيرهم لم تصح فيها الجمعة
لخروجها عن حكم الجامع).

 - ١١٥١رخ م) عن جابر ،أن معاذأ كان يصر مع المي .
عناء الآحرة ،ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تللث ،الصلاة.
رسثق الحاويث بطوله فى باب صلاة الجماعة).

( - ١١٥٢خ م) عن عامر بن ربيعة ،قال :رأيثح رّوثا اممه .
يم لى على راحلته حيث توجهتإ به (وض رواية)؛ رأبمغ

(حك)

;.محييي ه

رسول اض و .وهو على الراحلة ينبح ،برمى برأسه يل أي وجه

توجه ،ولم يكن رمود الله ه يصغ ذلك في الصلاة المكتوبة.
(سجح ،أي؛ بملي النافلة ،نال ،النووي؛ فيه جواز اكفل على الراحلة في ال فر
حيث توجهتا طال المفر أو فصر ،وهدا بإجماع المسالمين ،ولا يجوز في البلد
عند الجمهور ،ولا يجوز ني ء من رخص الفر لعاص بسفره ،انتهى ملخصا).

( - ١١٠٣خ م) عن جابر ،ءالت كنا مع المي ه بشي في
حاجة ،فرجعتإ وهو يعلى على راحلته ووجهه على غير القبلة،

ف لمت ،عليه ،فلم يرد علي ،فلما انصرف قال! أما إنه لم يمنعني أن

أرد عليلث ،إلا أني كنت أصلي روللخاري) ءال،ت رأث النثي ه في

غزوة أنمار بملي على راحلته ،متوجها مل المشرق ،ثتهلوعا (وفي
رواية •،أن البي . ،كان بملي التطؤع وهو راكب ،في غير القبلة،
فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فامتقمل القملة (ولم لم) قال!
أرسلني رسول الله  .وهو منهللق إلى يني المصنللق فأتيته وهو بملي
على بعير ،0فكلمته ،فقال لي بيده هكذا  -وأومأ زهير بيده  -ثم كلمته
فقال لي هكذا  -فأومأ زهير أيضا بيده نحو الأرض  -وأنا أسمعه
يقرأ ،يومئ برأسه ،فلما فمغ قال! ما فعلنه في الذي أرمالتلئ ،له؟

فانه لم يتني أن أكلمالخ ،إلا أني كتؤ أصلي.

باب صلاة اشل
( - ١١٠٤م) عن ،أبي هريرة ،قال :سئل رسول اممه ه! أي
الصلاة أفضل بعد المكتوبة ،وأي الصيام أقفل بعد سهر رمضان؟

فقال! أفضل الملأة يعد العادة المكتوبة ،الصلاة في جوف الليل،
وأفضل الصيام بعد شهر رمضان ،صام نهر الله المءمم.
(سآز الحدث ر باب صيام التهلؤع).

 - ١ ١ ٠٥رحم مي ه د ت ن ع حر) (حسن) عن عبآ ،فال:

قال رمحوئ النه.؛ يا أهل القرآن أوئروا ،فان اف وتر يحن ،الوئز.
رنوله • أوتروا ،نال الهليص بريد به نيام الليل فإن الوتر طلق عليه كما يفهم من
الأحاديث ،وقال الخطابي :تحميصه أهل القرآن يدل على أن الوتر غير واجب
ولو كان واجبا لكان عاما وأهل القرآن في عرف الناس الفراء والحقانل دون
العوام).

 - ١١٥٦رم) عن جابر ،أن رمحود الله ه قاد! أيكم حاف
أن لا يقوم من م الليل فليوير ثم بينين ،ومن وه بقيام م ،الليل،
فليوتر من آخره ،فإن قراءة آحر الليل محفورة ،وذللث ،أقفل.
 - ١١٠٧رن ن حر ك هق) رحسن) عن عمرو بن عبمة،

أنه ٌّ ْع الّكا ه يقول! أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف
الليل الأحر ،فإن امح تتهلعتح أن تكون ممن يذكر اممه في تاللث ،الساعة
فكن•

 - ١١٥٨رخ م) عن ابن م عود ،قادت يكر عند المؤ  .رجل

نام لبله حنى أصخ ،فقال! ذاك رجل بال الشيطاف في أدنيه  -أو
في أدنه.
قال

 - ١١٥٩رخ م) عن أبي هريرة ،أن رسول الله ه قال؛ نعفل
الشيهلان على قافية رأس أحد.كم إذا هو نام ثلايث ،عمي ،.يضرب مكان
كل عهاو.ة! عليالتح ليل محلويل فارقد ،فإن امحمتيقّفل فاJكر اش* اذحلت،

عمدة ،فإن توصا انحلت عقده ،فان صلى انحلت عمده كلها ،فاصح

( يطا ءلسنا الثمن ،ؤإلا أصثح حب■ ،التهن كسلان ■
(قامة ارأس! موحره ،والقامة! القفا ،ومنه محس ،قافة الشعر• عليك لتل طويل

فارثل• ،أي• باق عليكط أو بقي عليك ليل طويل ،تغريه بالنوم ونويف المنام•،

 - ١١٦٠زخ م) عن م روق ،قال! سألث ،عائشة ت أي العمل

كان أحث ،إلى رسول افه .؟ قالت !،الد،ائم ،قلت !،فأي حين كان
يقوم من الليل؟ قالتط! كان يقوم من الليل إذا سمع الصارح.
(الصارخ :الديلئ.)،

 - ١١٦١زخ ،؛ا عن الأموي بن يزيد ! قال! س الئ ،عائشة!
كيف كانت ،صلاة رسول افه  .يالليل؟ قالت !،كان ينام أوله ،ؤيقوم
آخره فيصلي ،ثم يرحع إلى فراشه ،فإذا أدن المرين وسنح ،فإن كان
به حاجة اغتنل ،ؤإلأ توصا وحرج (وفي رواية أبي سلمة عنها)
قالت !،ما ألفى رسول افص  .الثنن الأعلى عدي إلا . UU

( - ١١٦٢خ م) عن عائشة ،قالت :من كل ال ليل أوتر
رسول الله .من أول الليل ،وأونهله ،وآجرة ،وانتهك ،وئرْ إلك،
ال ا^ر ■

 . ١١٦١٠رم) عن عائشة ،قالت !،كان رسول اش  .إذا قام من
اللل لصلى افتع^ صلاته يركعتن حممتن*

 ١١٦٤ء رم) عن أبي هريرة ،أف رسول الله  .قال! إذا قام
أحدكم من الليل ،فليفتتح صلاته بركعتين حقيقتين.
(- ١١٦٠خ م) عزابن عص ،قال! محال رسول اطه

صالة

الليل مثنى منتى ،فإذا أردث ،أن تتعرفا فاركع ركعة توتر للئ ،ما

صلبت ،،قال القاسم! ورأينا أناما مند أد.ركنا يوترون بثلاث ،،ؤإف كلأ

لواسع ،وأرجو أن لا يكون بشيء منه بأس (وفي رواية) :قام رجل

فقال؛ يا رسول اممه ،كيم ،صلاة الثنل؟ قال رسول اممه .؛ صلاة
الليل مثنى مثنى ،فإذا حهث الصبح فأؤتر بواحدة (وفي أحرى) :أن

المئ .قال :اخطوا آخر صلاتكم باللل وترأ (وللم) قال:
سمعت رسول اف و .يقول ت الوتر ركعة من آحر اللل روقي أحرى
له) عن أبي مجلز ،قال ّ :أك ايى عباس عن الوتر؟ فقال :سمعت
رسول اض .يقول :ركعه من آخر الليل ،قال :ومأك ابل عمر؟

فقال :سمعلم ،رسول اش ه يقول :ركعه من آحر الليل روقي أحرى
له) قال :قال رسول الله ه :صلاة الليل مثنى مثنى ،فإذا رأيت أن

المسح مدركلئ ،فأوتر بواحدة ،فقيل لأبن عمر :ما مثنى مثنى؟ قال:
يسلم في كل ركعتين (وللخارى) :أن ابن عمر كان يسلم بين
الركعتين في الوتر ،محي أمر يعص حاجته.
 - ١١٦٦رخ) عن عثداش بن ثعلبة  -وكان رسول اممه ه قد

مسح عبمه  -أنه رأى معد بن أبي ومحاص ثوتر بركعة.

^ - ١١٦١رخ) ض انن أيي ئلكة ،نل لابن م :مل لك في
أمحير المؤمنين معاؤية ،ما أوتر إلا بواحدة؟ قال :أصاب ،إنه فقيه
روقي رواية) :أوثر معاؤيه بعد العناء بركعة وعندْ مولى لأبن عباس،

فأتى ابل عباس ،فقال :دعه ،فإنه قد صمإ الني
رثال ،ابن حجر• صح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم
نفل ملها).

 - ١١٦٨زم) عن أبي سلمة بن عبدالرحنن بن عوف ،قال:

سألت عانثة :بأي سيء كان رسول اض

يفتتح الملأة إذا قام س

اللبل؟ قالت :،كان إذا قام من اللبل افتتح صلاته :اللهم رب جبرائيل

وميكانيل ؤإسرافيل ،فاؤلر ال موات والأرض ،عالم الغيب والشهادة،
أنن ،تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ،اهدني لما احئلم ،فيه
من الحق باذنلث ، ،إنلث ،تهدي من تشاء إلى صرامحل مستقيم.

 - ١١٦٩رخ م) عن ابن عباس ،فال :كان المؤ .إذا قام

من الليل يتهجد قال! الازهم ربنا للث ،الحمد ،أنتح فيم السموات
والأرض ومن فيهن (وفكب رواية :أنت فثام الموات والأرض ومن
فيهن) وللث ،الحمد أنن ،نور الوات والأرض ومن فيهن ،ولك
الحمد ،أنتج ملك ،الوات والأرصر ومن فيهن ،وللثف الحمد ،أنتإ
الحق ،ووعدك الحق ،ولقاوك حق ،وقولك ،حق ،والجنة حق ،والنار

حق ،والميون حق ،ومحمد حق ،والماعة حق ،اللهم للثخ أسلمتإ،
وبك ،آمنت ،،وءليكؤ توكلت ،،ؤإليلئ ،أنسن ،،وبك حاصمت ،،ؤإلجلثط
حاكمتح ،فاغفر لى ما ءدْتإ ،وما أحرت ،وما أسررت ،وما

أعلنتح ،وما أنت أعلم به محني ،أنت ،المقدم ،وأنت ،المؤخر ،لا إله
إلا أنت ،،ولا إله غيرك (وفي رواية) :اللهتر ل لث ،الحمد ،رب،
المموامتح ،والأرض ،ومن فيهى ،وقال مجاهد :المنوم القائم على
كل شيء ،وقرأ عمر ،القثام ،وكلاهما مدح.
(المم والقثام والقثوم هر; القائم على كل حك يرعامحم ؤياوبرهم كما يريل• ،بحانه

وبعمدْ  ،نال تعالى ت ءؤآذس هو جأ عدمن ئمبر يتا َك1؛ته ونال ابن ماس •
القيوم :القائم الذي لا يزول ،قوله :قرأ عمر ،أي :قرأ عمر بن

آية

الكرسي :ؤالاله لا إله إلا هو الحي المام 4بدل القيوم ،والقتام والقيوم كادهما
مدح ،بخلاف  ،القيم فإنه يأتي للمدح وللذم).

 — ١١٧٠رم) عن عائشة ،قالمتؤ :فمدت رسول اممه

من

الفناش ،فالثمنته ،فوقعش يدي في نئلن قدمنه ،وهو في المنجد،

وهما منهوبتان ،وهر يمول :اللهم إئي أعوذ برصاك مى سحطلثؤ،

ويمنامحايلق من عمونتلف ،وأعود بلف ،منك ،لا أحصى ثناء عاليك ،أئث
كما أسيف ،على نملق (وفى رواية) ت محالم ! ،افتقدت الني  .دان

قتلة-^٥٥ ،؛ ،أيه دمج ،إلى بنص _ ، Lj4محتح1نث ،،تإ زجعلم ،،محإدا

نز زاكخ  -أن ماجد أيقول':نبحانلأ ،وبمدف ،لأ  ^١إلا أك،
فقلق ت بابي أنن ،وأمي ،إني لفي فأن ،و\نإذ لفي آحر•

(نال الإمام الحقابي ت محي هن،ا معنى لطيف وذلك أته استعاذ باق تعار وسأله أن وجير0
برصاه مجن سخطه وبمعاغاته من عفوسه والري والمخهل ضدان متقابلان وكذلك المعامحاة

والعقوبة نلما صار إر ذكر ما لا ضر له وهو اف ء استعاذ به منه لا غير ،ومعناه

الاستغفار من التمصير ر بلؤخ الواجب مجن حق عبادته والثناء عليه .محوله؛ سحامك

وبحمدك ا هكذا محي مجطبؤع م لم ،والعبارة ر جاع الأصول!

ك امم وبحمدك).

 ٠١١٧١رش حم م د ت ،ن ع طب ،هق) رحسن) •م، ٠٣ ،

أف الئي ه كان يقول في ،آخر وترم•' اللهم إني ،أعوذ برصاك من
سخطك ،و؛معامحاتلث ،من عقو؛تلئ ،،وأعوذ ؛لئ ،متلث ،،لا أحمى ثناء
عليك ،أك كما أينيت ،على نفلا.،
 - ١١٧٢رش ضم مي ه ت ن ع هق) (حسن) عن ابن

عباس ،أن ،النبي ه كان) يوتر بثالث ت ي -ءؤنج أنم و؛ث أييمل،ه،

هو آثه لمده (وفي رواية) :كان
ووش بمآها ألط؛/أ0ه،
كرثآ
آنت وق ،ألآيمن 4،و؛
رمود الله و .يفرأ في ،الوتر
و؛ ^^ ،jهو آلله أحثتده فى ،ركعة ركعة.
* - ١ ١ ١٧رش حم مي د ت ن حو حب طب ك هق بغ)

(حسن) عن ،الحسن بن ،علي ،،قال؛ ع-لم-ي ،رسول الله ه كلمات
أقولهن ،في ،قنوت الوتر؛ النهم اهدني ،فيمن هديت وعاقني ،فيمن
ءافستإ ،ونزلني فيمن توليت ،،وبارك لي فيما أءطسث ،،وقني شث ما

حج؛؛)
المنهي عنه بقوله• لا وتراق في ليلة ،ماله علي القاري ،ونال ابن حجر؛ نفض
الوتر بالكيفية المذكورة يحتاج إلى دليل ،وابن عمر لم ب نا-ه إلى المي و.
هو من اجتهاده وليس اجتهاده حجة على عتره)•

( - ١١٧٩خ) عن أبي جنزة ،قال :سألت ،عائد بن عمرو
 وكان من أصحاب ،الشجرة _ :هل ينمض الوتر؟ قال :إذا أوئرُث ،منأوله فلا توتر من آخره.
لأ؛و جمرة • بفتح الجيم وبالراء• مر بن عمران الفنعي :بضم الفال المعجمة،
وفتح الماء الوحدة ،تابعي ثقة وليس في الرواة من يكنى أبا جمرة بالجيم غيره
واختلف محا أبيه أهو صحابي أم تابعي•،

( - ١ ١٨٠ش حم ئ ،ت ن خز حب ،طب ،هق) رحسن) عن

قتسن بن ظلؤ) بن علي ،قادت زارنا ئللق بن علي في يوم من رمضان،

وأمسى عناسذا وأفطر ،ثم قام بنا تللث ،الليلة وأوتر ،ثم انمير إلى
مسجده ،فصلى بأصحابه ،حتى إذا بقئ الوتر محدم رجلا ،فقال :أوتر
؛أصحا؛لئ ،،فإني سممت ،رم ود الله  .يقول :لا وتران فى ليلة.
(فال في عون المعبود؛ احتج به على أنه لا يجوز نفض الوتر ؤإلى ذلك ذهب أكثر
انملماء من الصحابة ومن بعدهم ،ومالوا إن من أوتر وأراد الصلاة بعد ذلك ال
ينغنض وتره ؤيملي شنعا حتى يمح ،وروى المرملي عن جماعة من أصحاب
ومن ،بعدهم جواز نقض الوتر ومالوا يفيق إليها أحرتم ،محملي ما بدا له
ايك،
نم يوتر في اخر صلاته)•

( - ١١٨١م) عن نيد بن خالد الجهني ،قال :قلت :،لأزثمن

الليلة صلاة رّول النه ه فملك ،ركعتين ،خفيفتين) ،ثم صلى ركعتين

ظويلتتن ،ظويلتئن طويلين ،ثم صلى ركعين ،وهما دون اللين هبلهما،
ثم صلى ركعتين) ،وهما دون اللشن نلهما ،ثم محلمحر ركعتين ،وهما

دون اللثين قبلهما ،يم صلى ركعتين ،وهما دون اللثين قبلهما ،يم
أوتر ،فدلك ،ئلاث ،عنزة ركعة.

 . ١١٨٢زخ ي عن ابن م

عود ،قال :صلث مع

ليلة ،فأطال حتى هممنا بأمر سوء ،قيل• وما هممنا
رمول اف
يه؟ قال! هممت ،أن أحلز وادعه.

" - ١١٨١رم) عن حذيفة ،قال ت صدتا ٌع الحم ،ه ذاين ،ليلة،
فافتتح البقرة ،فقلت !،يري عند المثة ،ثم مضى ،فقلث ،ت يصر بها
في الركعة ،فمضى فقلت !،يرم بها ،ثم افتتح الت اء ،فقرأها ،نم
افتح آل عمران ،فقرأها ،يفرأ مترسلأ ،إذا مر بآية فيها ت بح سبح،
ؤإذا مز بوال نأل ،ؤإذا ص بتعوذ تعوذ ،ثم رم ،فجعل يقول ت
سبحان ربي العفليم ،فكان ركزعه نحوأ من قيامه ،تم فال ت سمع الله
لمن حمده (زاد في رواية حرير  Iربنا للق ،الحمد) نم قام قياما طويلا

قريبا مما ري ،نم مجد ،فقال! سبحان ربي الأعلى ،فكان مجوده
قريبا من قيامه.

 - ١١٨٤رخ م) عن ابن عنان ،قال :بن ،عند حالتي ميمونة

ليلة ،فقام البئ ه من الليل ،متوصأ من شن طق زصوءأ حفيفا
 ي خئفه عمرو بن دينار ؤيقلله  -وقام يملي ،قال! فقمت ،،فتوصألت،نحوأ مما توصأ ،يم حشت ،فقمت ،عن ي اره فحولي ،فجعلني عن
يمينه ،ثم صلى ما ماء الله ،ثم اصهلجع فنام حتى نمح ،نم أتاه
المنادي فآدنه بالصلاة ،فقام إلى المائة ،فصلى الصبح ،ولم يتوصأ.
قال مفيازت وهدا للنثي ه خاصة ،لأنه بلغنا  Iأن المبي  .تتام
عيناه ،ولا ينام قلته.
روقي رواية) قال! يت ،فى بيتإ حالتي ميمونة ،فتحدلت،

رسول اممه

ْع أهله س اعة ثم رقد ،فلما كان ثلث ،الليل الأحر

قعد ،فنفلز إلى ال ماء فقال؛ ^-'٠؛ ل

ألكمون وأيرينأ وآغتثم،

آقز وآلنهاوه ثم قام فتوصأ واسس ،فصلى إحدى عتره ركعة ،ثم
أذن بائل ،مملى ركمض ،ثم حرج.
روهمي رواية)؛ أنه بات عند ميمونه وهي خالته ،قال؛ فقاث!
لأنغلرئا إلى صلاة رمول اف  .يهلزحغ لرسول اض  .ونادة،

فاصهلجعلمؤ في عرض الوسادة ،وا صطجع رصود الله

وأهله في

طولها ،فنام رصود افه ه حتى انتصم ،الليل ،أو يبله ؛قليل ،أو بعدم

بقليل ،ثم استيقغل رمحود اش فجلس بمح الرم عن وجهه ديدْ ،ثم
قرأ العئز الآيات ،الخواتم من سورة آل عمران ،ثم قام إلى ثى معلمة،
فترصا منها ،وأحس وصوءة ،ثم قام يملي ،قال! فممن فصنعثج مثل
ما صغ ،ثم ذمتا فقمت إلى جنبه ،فوصغ رسول الله  .يده اليمنى

على رأس ،وأحد بالني اليمنى لمتنها فصلى ركعتين ،ثم ركعتين ،ثم
ركعتين ،ثم ركعتتن ،نم ركعتتن ،ثم ركعتين ،ثم أوتر ،ثم اصحلجع حتى
جاءه المؤذن ،فقام مملى ركعتين حميمتين ،ثم حرج فصلى الصبح.

عني• ها
روقي أحرى ،؛ قال؛ بن ،عند ميمونه ،ورسول اف
تللئ ،الليله ،فتوصا رسول افه هؤ ثم قام فصلى ،فممن ،عن يساره
فأحن،ني فجعلني عن يمينه ،فصلى في تلك الليلة ثلامح؛ ،عئ»نة ركعة،

ثم نام رسول اف

حتى نفخ ،وكان إذا نام نمح ،ثم أتاه المودن،

فخرج مملى ،ولم يتوصأ.

روقي أحرى،؛ بئ ليلة عند حالتي ميمونه ،فملمت ،لها ؛ إذا قام
الس ه فآيقفليني ،فقام ه فممن ،إلى جنبه الأيسر ،فاخذ بيدي

فجعلني من نمه الأيمن ،فجعلّت ،إذا أعفي ت ،ياحد يثحمة أذني،
فصلى إحدى عئزه ركعة ،ثم احتبى ،حتى إني لأسمع شمه رايءآ،
فلما تبين) له المجر محلى ركعتين ،حميض)•

روقي أحرى) قال ت يئ ،عند ميموط ،فقام النبي و .فأتى حاجته،
نم غل وجهه ؤيديه ،نم نام ،ثم قام فأتى

فأطلق شناثها ،ثم

توصا وصوءأ بين الوضوءين لم يأكثر ،وقد أبلغ ،ثم قام فصلى ،فقمن،
كراهيه أن يرى أئي كنت ،أنتبه له ،فتوصأت ،وقام يحلي ،فقمت ،عن
سماره ،فأخذ بيدي ،فأدارني عن يمينه ،فنتامت ،صلاته ثلايث ،عشرة
ركعة ،ثم اصهلءح فئام حتى نفخ ،وكان إذا نام نفخ ،فأتاه بلال فادئه

بالصلاة ،فقام يملى ولم يتوصأ ،وكان في دعائه :الثيغ اجعل فى قلبي
نورأ ،وقمحب صري نورأ ،وفي ممعكب نورا ،وعن بمنكب نورأ ،وعن ب اري
نورأ ،وفوقمحب نورأ وتحتكب نورا ،وأمامي نورا ،وحلفى نورأ ،واجعل لى
نورأ روفمحب رواية)؛ وأعظم لي نورا ،بدل قوله :واجعل لى نورأ.
روفمحب أحرى) قال• نم نام حتى نفخ ،وكنا نعرفه إذا نام بنفخه،

ثم حرج إلى الصلاة فصلى ،فجعل يقول في صلاته  -أو في
سجوده -ت اللهم اجعل فكب قلمب نورأ ،وفمحب سممب نورأ ،ومي مري
نورأ ،وعن بمبي نورآ ،وعن شمالي نورآ ،وحلفى نورأ ،وفوقي
نورا ،وتحتكج نورأ ،واجعل لى نورأ  -أو قال :اجعلني نورا (وفى

رواية قال :اجعلني نررأ ،ولم تشك).

رومج أحرى)• فدعا رمود اممه

ليلتثذ بتع عئزه كلمة ،قال

سلمه :حدثنيها كريب ،فحففلت ،منها بش عشزة ،ونسيت ما بقى،

قال رسول افه ه ^١ :اجعل لي في محيي نورا ،وفي لساني نورا،
وفكب سمعكب نورأ ،وفي بمري نورأ ،ومن فوقى نورأ ،ومن تحض
نور  ،وعن؛بميكا نورأ ،وما شمالمحا نورأ ،ومن بين يدي نورأ ،ومن
حم ،نورا ،واجعل لكب فمحب نفكب نورا ،وأعظم لمحب نورأ•

روفكب أ'مى) :قال؛ أتى القربه ،نحل شناقها ،فتوصأ وصوءأ

جيغ|1سيه

(جق

بين الوصوءين ،ثم أتى فرائه فنام ،ثم قام محومة أحرى ،فاني القرنه

فح-ل؛ شناقها ،ثم توصأ وصوءأ هو الوصوء ،وقال فيه ت أعفلم لي
نورا ،ولم يذكرت واجطي نورأ•
(وللخاري) ؛ قال ت يث ،في بيت ،حالتي ميمونة ،وكان المي .
عندها في ليلتها ،فصلى الني العشاء ،ثم جاء إلى منزله؛ فصلى أرخ
ركعات ،ثم نام ،ثم قام ،ثم قالت نام العليم  -أو كلمة تشبهها  -ثم
قام ففمتح عن يساره ،فجعلني عن يمينه ،فحلى حمى ركعايتح ،ثم

صلى ركعتين ،ثم نام حتى سمعث ،عطيد  -أو خطيهله  -ثم حرج إلى
الصالة.

(ولم لم)! أنه رثي .عند النبي  .فال ت فاستيهعل وسوك،
وتوما ،وهو يقول ت ^إث ق م آلقثنوت وآ'لآريا وآحتلنف آيل

وألم-ار محنت لأول آ'لأك_اه ،فقرأ هؤلاء الكلمايتح حتى حتم السورة،
ثم قام فصلى ركعتين ،أيلّال فيهما القيام ،والثكوع ،وال جود ثم
انصرف  ،فنام حتى نفخ ،ثم فحل ذللثح ثلايث ،مرات :ستط ركعات ،،كذ
ذللثح ي تاك وينومحا ،ؤيقرأ هؤلاء ا لأبان ،ثم أوتر يثلايثح ،فائق
الموئل فخرج إلى الصلاة وهو يقول ت اللهم اجعل فير قلبي ،نورأ،

وفي ،لساني نورأ ،واجعل في ،سمعي ،نورآ ،واجعل في بصري نورأ،
واجعل من حلفي ،نورأ ،ومن أمامي نورا ،واجعل من ذوض ،نورأ،
ومن تحك ،نورأ ،اللهم أعهلني نورأ.
(وله في ،أحرى) :أنه بات عند النيئ .ذايتح ليلة ،فقام
نئ س  Mص آخر الليل ،فخرج فنفلر إلى الماء ،مملا هده الأية
في آل ء_مران :ؤ] 0ق ،حه آلكتوت وألأزمر رآحتقف آكير وآينهاره
عياب آثاره ثم رجع إلى البت ،فت وك ،وتوصأ ،ثم
حتى بلغ

قام محملي ،ثم اصهلمع ،ثم قام فخرج ضؤ إلى الماء ،ثم تلا هذه

ا أل ية ،ثم رجع فتسوك ،فتوضأ ،ثم محام فصلى.
(متأتي للحديث رواية أ"؛مى في باب كيفية الدياء وأدب الّك ،ه .نوله ت اللهم
اجعل في قلتي نورا إلى آخره ،نال العلمّاءت مال النور في حمح أعفاته وتصرفاته
وتهياته وحالاته وفي جهاته النث حتى لا يزيغ شيء منها عنه• وقوله قمح ،الرواية
نبل  ١لأحيرة • ثم فعل ذللئ ،نلامحث ،مرات من> ركعات ،هذه الرواية فيها مخالفة
لباقي الروايات غي تخليل الموم بين الركعات وفي عدد الركعات ،ىل القاصي
عياض! هذه الرواية مما اسيركه الدارقهلني على م الم لاصهلرابها واحتالآف

الرواة ،ويلمع النووي عن م لم بأنه لم يذكرها متقله انما ذكرها متابعة والمتابعات
يحتمل فيها ما لا تحتمل ش الأصول ،ودفع القاصي توجهات أخرى).

 - ١١٨٠رخ  )۶ص ءا-ثت ،نالت :لكن المي  Mبمش س
الليل ثلامحث ،عثرة ركعة ،منها الوتر وركعتا المجر روقي رواية) ت كان
الّك ،ه بصلي بالليل إحدى عنزه ركعة ،يلم بين كل ركعتين،
ؤيوتر بواحدة ،فسجد ال جارة من ذلك ،محير مّا يفرأ أحدكم حم ين

آية مل أن يرفع رأنه ،فإذا حللع المجر صلى ركعتين حضمتين ،مل
صلاة الفجر ،يم اصهلجع على شمه الأيمن ،حتى يأتيه المؤذن
للصلاة روقي أحرى) قالت؛ كان ه يصلي ما بين أن يهمغ من صلاة
العشاء إلى المجر إحدى عثرة ركعة ،ب لم بض كل ركعتض ،محنوتر
بواحدة ،فإذا سكت ،المؤذن من صلاة الفجر وتبثن له الفجر وحاءه

المؤذن ،قام فركع ركعتين حقيقتين ،ثم اصهلجع على شفه الأيمن،
حتى بانيه المؤذن للائامة روقي) أحرى،؛ كان ه يملي ،من الليل
ثلاث عشرة ركعة ،يوتر من ذلك _،،

لا يجلم ،في ،ثي،ء إلا مح،

آحرها روقي ،أحرى) ءالت>ث ما كان يزيد ني ،رمضان ولا ني ،غيره على
إحدى عشرة ركعة ،يصلي ،أربعا ،فلا تسأل عن ،حسنهن ،وؤلولهن ،ثم

يصلي ،أربعا لا نال م ،حسنهن ومحلولهن ،ثم بملي ثالثا ،فقلت؛ يا

عيخ؛سةِسه

من الليل ،فيت وك ؤيتوصا ؤيصئي تع ركعات ،لا يجلس فتها
إلا في الثامنة ،فيذكر الله ؤيحمده ؤيدعوه ،ثم ينهض ولا يلمم،
ثم يقوم فملي التاسعه ،نم يقعد فيذكر الله ؤيحمده ؤيدعوه ،نم

يلم ت ليما ( معا  ،يم يصلي ركعثين بحد ما ي لمم وهو فاعد،
وأخذه
فتلك إحدى عسره ركعة يا بّي ،فلما أمحس نبي الله
اللحم أوثر بع ،وصغ في الركعتين مثل صنعه الأول فتلك نع

يا بني ،وكان ٌ .إذا صلى صلاه أحن ،أن يداوم عليها (وفي
رواية :كان إذا عمل عملا أتته) وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن
قيام الليل محلى س النهار تنتى عمْ ركعة ،ولا اعلم

نؤاللر .ترأ الهرآو كد نى يلي ،ولا محش للأ إر المح،
ولا صام شهرا كاملا غيز رمغاو.
(قولها نم يملي ركعتين _ ،ما يلم وهو قاءا ،Jقال النووي؛ هاتان الركعتان
فعلهما رسول اش

جالسا لبيان جواز الملأة بعد الوتر ،وبيان جواز النمل

جالسا ،ولم يوافلب عر ذلك).

 - ١١٨٧رخ م) عن عائشة ،ءال ت،ت كان رسول اللمه ه يقوم
من الليل حتى تتمثلر قدماه ،فقالت ،له :لم تصغ هذا يا رسول اش
وقد عفر للث ،ما تقدم من ذنبالث ،،وما ناحر؟ قال :أفلا أحن ،أن أكون
وكثر لحمه صلى جالسا ،فإذا أراد أن
عبدأ شكورأ؟ قال تح؛ فلما
يركع قام ممرا ،ثم ر؛'،
(سيأتي نظيره من حديث المغيرة ،في باب شكر التعمت .تتفطر ت تتشقق .تدن الرحل
بالتشديد ،كدينأ* كبر وأنن وصعق ،وبدن بفم الدال وفتحها مخففة ،بدانة ت
سجن وكثر لحمه).

( - ١ ١٨٨خ م) عن عائثة ،أنها لم نر رسول الله .يصلي
صلاة اللبل قاعدا قفل ،حتى أنن فكان دأ قاعدا ،حتى إذا أراد أن

^

—————-يج؛تع

يركع نام فقرأ نحوأ من نلاثض أو أربعين آية ،نم ركع ،ثم سجد،
ففعل في الركعة الثانية مثل ذلك ،فإذا قضى صلاته ،فإن كث يقظى
تحدمحثج معي ،ؤإن كست ،نائمة ا صهلبم^ رولم لم آ محالت ،ت لما بدن

رمود الله ه ومل ،كان أكثر صلاته جالسا روقي أحرى له)! أن
الحم . ،لم بمن ،حتى كان كير من صلاته وهو جالس (وفي رواية)
عن عبداممه بن شفيق ،هال،؛ قلت ،لعائشة! هل كان المي ه يصلي
وهو قاعد؟ قالت !،نعم بعدما حثلمه الماس.

رقال الووي! غال الراوي في تغ يره يقال حطم فلأنا أهله إذا كثر فيهم كأنه لما حنله
س أ مورهم والاعتناء بمصالحهم صيروه شيخا محطوما والحئلم; كنر الشيء اليابس).
( - ١١٨٩م) عن حفصة ،قالت،ت ما رأيت رمحول ،اف ه صلى

في محبحته قاعدا حنى كان قبل وفاته بمام روفي رواية • بعام أو

عامين) فكان يملي في سبحته قاعدأ ،وكان يقرأ بال ورة

،

حش تكول أحلول مى أتلوي منها.
(القيمة :صلاة الافالأت).

 - ١١٩٠رخ) عن أبي يغيفة ،قال :،آخى المبي  .بين سلمان
وأبي الدرداء ،فزار سلمان أبا الدرداء ،فرأى أم الدرداء متنذله ،فقال،

لها  :ما شاءنمح؟ فقالت :،أحوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا،
فجاء أبو الدرداء ،نمغ له حلعاما ،فقال ،له* كل ،فإني صائم ،قال:،
ما  ٧١بآكل حض -اكل ،فأكل ،فلما كان الليل ذمبؤ أبو الدرداء

يقوم ،فقال :،نم ،فنام ،ثم ذه ،يقوم ،فقال :نم ،فلما كان من آخر

اللهل ،قالّ :،لماذ :لم الأن ،فملها ،فقال ،له سلماذ :إ 0لربم،
عبك حما ،ولنف لئ ،عيك حما ،ولأهلك ، JLi^ ،حما ،فا •تمهل كل ذى

حق حمه ،فأتى النبي  .قدكن ذللث ،له ،فقال المبي
سلمان.

صدئ،

^|1سيه
(كانت ،هذ 0الزيارة والحوار فبل فرض الحجاب ،وفي روايات الحديث أن سلمان
أنم عاليه فأفطر .متدلئ ت أي لابسة ثياب البذلة بكسر فاكون وهي ألمهنة وزنا
ومعنى ،وأم الدرداء هذه هي أم الدرداء الكبرى واسمها حيرة بقح فكون بتت أيي
حدرد الأسلمية صحابية بتت صحابي ،من فضاليات الصحاسات وذوات الرأي منهن
والعبادة والنسك ماتت في حلافة عثمان قبل أبي الدرداء ستين ولم ترو عنه).

 - ١ ١ ٩ ١رش ى د بز ن ع حب ك هق) (حسن) عن أبى
سعيد الخيري وأبى هريرة ،مالأت قال رسول اض

•' من امتيقظ من

الليل وأيقفل امرأته ،فصليا ركعتين حميعا ،كيا من الذاكرين اف كثيرأ
والذاكرات.

 - ١١٩٢رحم لئن خز حب ك هق) زحسن) عن أبي

هريرة ،أن رسول ال له .قال :رحم اممه رحلا نام من الليل
فصلى ،وأيقفل امرأته ،فإن أبثإ نضح في وجهها الماء ،رحم الله
امرأة قامتا من الليل فصلت ،وأيقغلت ،زوجها ،فإن أبى نصحت ،في
وجهه الماء.

(المراد التلطف بينهما والتعاون لهلاءة الله مهما أمكن ،وغيه بيان حن المعاشرة
وكمال اللاطفت).

 - ١١٩٢٠زخ م) عن عائشة ،قالت :،كان الني ه يصلي صلاته
من الليل كلها ،وأنا معترضة بينه وبين القبلة كامحزاقس الجنازة ،فإذا

أراد أن يوتز أيقظتي فأوترث( ،ولم لم) :كان رموث) افه ه يملي من
الليل ،فإذا أوثر قال ت يومي ماوتري يا عائشه.
رض أول ،الرواية الأولى في باب سرة المملى).

 - ١١٩٤رخ م) عن عبداممه بن سرو ،قال :قال لي
يا عبداممه ،لا تكن مثل فلأن ،كان يقوم من الليل،
رسول الله
فترك قيام اللل.

يخقئء
 - ١١٩٠رم) ص أم ب ،أن المث .تال :لا نغئلهرا
ليله الجيؤة بقيام من بتن الالتالي ،ولا ئخصوا يوم الجمعة بصيام من
بين الأيام ،إلا أن يكول قي صوم يصومه أحدكم,
(سيأتي الحديث في باب صيام التطؤع وما نهي عن صومه  .قوله لا تختصرا ليلة
الجمعة بتائين ،ولا تخصوا يوم الجمعة بتاء واحدة ،نال النووي؛ هكذا وقع في
الأصول وهما صحيحان).

 - ١١٩٦رخ م) عن عائشة ،أن رسول افه .قال; إذا نص

أحدكم وهو يصلي ئؤإئو حش يذهب عته النوم ،فال أحدكم إذا صلى
وهو ناعمي لا يدرى لعله يهب ستنمر ،لب نمه ٠

 - ١١٩٧رخ) عن أنس ،عن النبي ه ناد :إذا نعس أحدكم
في الصلاة فلينم حش يعلم ما ذذ
 - ١١٩٨رمإ عن أبي هريرة ،أن رمحول اف و .نال؛ إذا نام
القرآن على لسانه ،فلم يدر ما يقول،
أحدكم من الليل

همح؛. ،
 - ١١٩٩رخ م) عن ابن عمر ،أن النبي  .كان ينبح على
حلهر راحلته حيث كان وجهه ،ؤيومئ برامحه ،وكان ابن عمر يفعله

(ولم لم) ت كان رمحول اف ه يح على الراحلة فنل أي وجه

توجه ،ؤيوتر عليها ،غير أنه لا يحلي عليها المكتوبة روقي رواية• ،
كان يصلى فى ال فر على راحلته حيث توجهتؤ به يومي إيماء صاده

الليل ،إلا الفرائض ،ؤيوتر على راحلته (وفي أحرى) :كان يوتر على
المعير (ولم لم) قال؛ رأبثإ المي .يصلي على حمار وهو متوجه
إلى حيبر (وفي أحرى) :كان المي  .يصلي على دابته وهو مقبل من

مكة إلى المدينة حيثما توجهت ،وفيه نزك ءؤة1ينعا موزأ مم وجد
صء

 - ١ ٢ ٠ ٠زيك حم د ن خز مق) زحسنا عن عائثة ،أو
رسول الني

مال  Iما من امرئ تكون له صلاة بليل فينلبه عليها

نوم ،إلا كيب له أجر صلاته ،وكان نومه عليه صدقة.
 ٠١٢٠١زم) عن عمر بن الخطاب ،أن رسول اف س نال ت

مس نام ص حزبه من اللل ،أو عن ض؛ منه ،ففرأْ ما بيى صلاة
الفجر وصلاة الظهر ،كتن ،له كأنما مرأه من الليل.
ه

ه

ه

باب صلاة اضض

 - ١٢٠٢رخ م) عن أبي هريرة ،قال :أوصاني خليلي M
بمام ثلاثة أيام من كل شهر ،وركعتي الصحي ،وأن أوبر نبل أن

أرمد (ولملم) عن أبي الدرداء ،مثاله.
(سيأتي حديث أيي الدرداء في ياب صيام المملؤع).

 - ١٢٠٣رم) عن أي ذر ،أن الني .مال :شح على كل
سلامي من أحدكم صدقة ،فكنئ ت ييحة صدقة ،وكل تحميده صدقة،
وكز ،تهليله صدقة ،وكل تكبيرة صدقه ،وأمر يالمعروفح صدقة ،ونهي
عن النكر صدقة ،ؤيجرئ من ذللت ،ركعتان يركعهما من الضحى.

(الثلأنى ،مم الين وتخفيف ،اللام؛ المفاصل).

 — ١٢٠٤رم) عن معادة الاناو.وثة ،أنها ّالتإ عائثة! كم كاف

رسول الله  .يملي الضحى؟ قالت • أربع ركعات ،ؤيزيد ما
ثاء

النه.

( - ١٢٠٠م) عن زبد بن أرقم ،أنه رأى قوما يملون من
الصحي ،فقال :لمد علموا أف الصالة فى غير هذه الساعي أقفز ،إن
رسول الله .قال؛ صلأ*ْ الأوابين حين ئرمص الفصال (وفى رواية);

أل رسول الله .حرج على أهل ؛باء وهم يصلون ،فقال :صلاه
الأوابين إذا رمشت ،الفصال.
رالأواب• ازجاع إلى الله بالتوبة ،ونيل• المطتع• حين ثرنص الفصال; أن ئخنى
الرمضاء وص الرمل إذا اشتدت حرارته بالشمس فثبرك الفصال وهي صغار الإبل
من شذة حرها ؤإحرانها أحفانها).

(- ١٢٠٦سحمميتخدنص ض) رحسن) عن محم بن
همار الغطفاني ،قال؛ س معث ،رسول الله  .يقول؛ قال الله هق؛ يا

ابن آدم ،صل لكب أربع ركعات في أول النهار أكمك ،آجره روقي
رواية)؛ يا ابن آدم ،لا ننجز عن أرع ركعات من أول البار ،أكفك
آحره.
(قال ابن القيم هي زاد المعاد؛ سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول؛ هده ١لأرح
عندي ص الفجر وسنتها).

( - ١٢٠٧خ م) عن عانثة ،قالت،؛ ما رأبت رمرد اف و.

يحلي سبحة الضحى نهل ،ؤإني لأمبحها ،ؤإل كان رسول اف
لبمع العمل وهو يحسا أن يعمل به ،خشيه أن يعمل به النامي هيمرصن
عليهم (ولم لم) عن عسداللة بن شقيق ،قال; قلت ،لعانثة; هل كان

رسول الله .يصلي الضحى؟ قالت ;،لا ،إلا أن يجيء من مغيبي.
(نال المؤوي؛ الأحاديث في صلاة الضحى كلها متفقة لا اختلاف يينها عند أهل
المحقيق وحاصلها أنها سة مؤكدة وأن أهلها ركعتان وأكملها ثمان ،وأما الجمع ين
حل-يثي عائشة في نفي صلاته ه الضحى ؤإنباتها فهو أنه

كان يمليها أحيانا

تجقتح

جع1خيسيه

لفضلها ويتركها أحيانا خشية أن تقرصي كما ذكرته عائشة ،وند ثت اسحباب

المحافنلة عليها في حقنا يحدبث ،أيي الدرداء وأيي ذر ،وكيف كان فجمهور العلماء
على استحباب الضحى ؤإنما نفل التوقف فيها ين ابن م عود وابن همم ،انتهى
ملخصاك

( - ١٢٠٨خ) عن ثوري الجلجفآ ■' قال ت قلغ لأبن عمر؛ تملي
لا ،قال :قلث ،فأبو بكر؟
الضص؟ قال :لا ،قلت :شن؟
قال :لا ،قلئ :،فالمئ.؟ ق1ل :لا إخالئ.
(أحرحه في باب صلاة الضحى في السفر .لا إحاله! لا أقلنه).

( - ١٢٠٩خ) عن نافع مولى ابن عنز :أن ابن عتر كان ال
يصلي من الضحى إلا في يومين :يوم يقدم مكة ،فإنه كان نقدمها
صحى فيطول ،؛الست ،،فيصلي ركعتين حلما المقام ،محئوم بأُي ،مجد

يباة ،فانه كان يأتيه كل نبت ،،ؤإذا يحل المسجد كر 0أن يخرج منه
حتى يصلي فيه ،قال :وكان يحي.خ ،أن رسول افه .كان يزوره
راكبا وماشيا ،قال :وكان يقول لنا  :إنما أصنع كما رأيت ،أصحابي

يصنعون ،ولا أمنع أحدأ يملي في أي ساعة من ليل أو نهار ،غير
أن لا ئثحروا طلؤع الشمس ،ولا غروبها.
( . ١٢١ ٠خ م) عن عثدالرحنن بن أبي ليلى ،قال :ما حدثنا
أحد أنه رأى المي  .يصلي الصحي ،غين أم هانئ ،فإنها قالتخ :إن
النؤ ه دخل بيتها يوم فتح  ، 54^،فاغتسل وصلى ئمانئ زكناتح ،فلم

أر صلاة قْل أحم ،.منها ،غير أنه يتم الركؤع وال جود (ولم لم)

قال ّ :أل ئا وحزصتج على أن أحي .أحدأ من الناس يخترني أن
رسول النه هؤ سح بحة الصحي ،فلم أجد أ حدأ يحدثني ذللث ، ،غير

أم هانئ ينتظ أبي طالب ،أخبرتني أو رسول اش  .أتى بعدما ارتفع
النهار يوم الفتح ،فاني ،بثوب ،فتر عليه ،فاغتسل ،ثم قام فرير ثمانئ

(جييح

ؤ;جيقغ؛يه

ركعات ،،لا أدري؛ أفيامه فمها أطول ،أم ركوعه ،أم سجوده؟ كل

ذللث ،منه متقارب ،نالت !،فلم أره سحها نل ولا بعد رويي أحرى
له)( أف رسول اش  .صلى في بيتها عام الفتح ثمانئ ركعات ،في
ثوب واحد قد حالم ،بين
□□□□□

□

عؤإ؛ي؛؛ه

ساب اساير

( - ١٢١١م) عن أنس ،قال :نص رسول اش  Mوهو ابن
دالث وثن ،وأبو بكر وهو ان ثلاث وثن ،وعمر وهو ان ثلاث
وثن•

 - ١٢١٢زم^ عن حرير ن عبداف ،قال :كنا قعودأ عند معاؤية
ذن*كروا سني رمحول اض ه فقال معاؤية :يبقى رسول اض ه وهو

ابن ثالث وستين ،ومات أبو بكر وهو ابن ثلاُث ،وثن ،ومحو عمر

وهو ابن ثلايثج وشن (وفي ،رواية) عن جرير ،أنه محمع معاوية
بحثلبؤ ،فقال :مالنت ،رسول اش

وهو ابن ثلاث ،وسنتين ستة ،وأبو

بكر وعمر ،وأنا ابن ثلايث ،وثن•
(قوله ت وأنا ابن نلاث وسنن ،أي• وأنا الأن ابن ثلاث رمشن ،خأرر؛غ موايقتهم،
وأني أموت هذه السنة ،وكان ذلك سنة حص وأربعين ،وند مات <ه سنن سين
وله ثمان وسبعون سنة).

 - ١٢١١٠رم) عن جابر ،قال :سمعّأن ،رمول اض ه قبل وفاته

؛ثلايث ،يقول :لا نمون أحدكم إلا وهو يحن الظن باض هق.
( - ١٢١٤م) عن أ؛ي ،هريرة ،وأبي ،محمد ،أن رسول اف و.
قال :لمنوا موتاكم لا إله إلا اض.

ؤعتح

و^؛|هؤ|1س؛ه

(أحرجه الزمذي أيضا ،ونال؛ لما حمر ابى المبارك لمنه رجل :لا إله إلا اف،

فلما أم عب ،نال :إذا نل ئ ،م؛ ه

ما لم أتم بكلام).

( - ١٢١٠خ م) عن أنس ،قال :دخلنا ْع رمول اف  .على
أبي سيف القين  -وكان ظئرأ لإبرامم فقؤهئ  -فأحد رسول اض ه

ابنه إبراهيم ،قمله ونمه ،ثم لحلنا عليه بعل ذلك ،ؤإبراهيم يجود
بنمه ،قجعلئ ،عينا رسول الله.ؤ ئدرفان ،فقال ابن عوفح ت وأنث ،يا

رسول الله ،فقال؛ يا ابى عوف ح ،إئها رحمة ،ثم أتبعها بأخرى،
فقال :إي العس تدمع ،والقلن ،يحزن ،ولا نقول إلا ما وو'بتي ربنا،
ؤإنا ؛غراهلث ،يا إبراهيم لمحزونون ،وقال ه•' إن إبراهمم ابني ،ؤإنه

مامحت ،في الثدي ،ؤإن له لفلثرين ئكملأن رصاعه فى الجنة (وللجخارى)
عن البراء بن عازب ،قال :لما توفي إبراهيم قال رسول اممه

إن

له مإبأ في الجنة.
(الئلتر :مرضنه ولد غيرها ،وزوجها ظئت للرضع ،ولففلة ظئر تقع على الذكر
والأر)•

( - ١٢١٦خ م) عن أسامة بن نبد ،قال :أرسلت ث

النبي .إليه :أل ابنا لي هبص فائتنا ،فارسل يقرئ ال لام ،ؤيقول:
إل لله ما أخد ،وله ما أعطى ،وكل سيء عنده باجل مسئى ،قئثصسن
ولتحتئ ،،فأرسلت ،إليه تميم عليه لياتينها ،فقام ومعه معد بن

عبادة ،ومعاد بى جل ،وأبئ بن كميج ،وزيد بن تابت ،،ورحال،
وانطلقتج معهم ،فريع إلى رسول الله و .الصبي ،فأقعده في حجره،

ونف ه ئمعهع كائها في ثن ،ففاصت ،عيناه ،فقال سعدت يا رسول اينه
محا هذا؟ فقال ت هذه رحمة جعلها اف فى نلوب ،من ثاء من عبّاده،

ؤإثما يرحم الله من عباد؛ الرحماء.
(الئن :القربة الموة)ؤ

 - ١٢١٧رخ

عن ابن عمن ،قال! اشتكى سعد بن عبادة

شكوى له ،فأتاْ الثني ه يعوده ْع عبدالرحمن بن عوف ،وسعد بن
أبى وقاص ،وعبداه بن م عود ،فلما لحل عليه وحده في غاشية من

أهله ،فقال■ .أقد قشي؟ فقالوا ت لا يا رسول اه ،فبكى الثبي .
فلما رأى القوم بكاء الّبي ،ه بكوا ،قال! ألا تسمعون؟ إف اه ال
بمدب بدمع العين ،ولا يحزن الفلم ،،ولكن يعدب ،؛هذ.ا  -وأثار إلى
لمانه  -أو يرحم (زاد البخاري) ■' ؤإف اليث ،يعدب ببكاء أهله عليه.
وكان عمر رصئ الله عنه يضرب ،فيه بالعصا ،ويرمى بالحجارة،
وبممح ،بالتراب-

( - ١٢١٨خ م) عن علي بن ربيعة ،قالت أود من نيح عليه
ب الكوفة! قزمحلة بن كع ب ، ،فقال الغيرة بن ثحيه ت سمعن،

يقول• مس يتح عليه ،فإنه يعدب بما نتح عليه يوم

رسول اش
القيامة.

(ئال) ابن حجرت غرظة متحات :،أنصارى حزرجي لكن أحد من وجههم صر إلى
الكوفة لمفقهوا الماس وكان على يده فتح  ^^١وامتخلفه عالئ على ازكوفة ،مات
بالكوفة حين كان المغيرة أميرأ عليها س تل معاؤية).

 . ١٢١٩رخ م) عن ابن عنز ،أن عمر بن الخطاب قال :قال

التي

المنت ،يعدب ،في قبره بما نتح عليه (وفي رواية) ت ما نتح

عليه ،هذه رواية ابن عتر عن أبيه ،ورواه عن عنر :ابن عباسي ،وأبو

موسى الأشعري ،وأنس ،بألفامحل متقاربة المحنى (وفي حديمث ،ابن
عباسي) :أن عائشه قالمخ! لا والله ما قال رمول اش .قمل :إن
اليث ،يحي .ب ببكاء أحد ،ولكنه قال :إن الكافر يزيده اش ببكاء أهله

عذابا ،ؤإن اش لهو أصحلثؤ وأبكى ء؛ؤولأ زر محازر ،ورر لركاه ولكن
ال مع يحهلئ.

هيت؛)
( - ١٢٢٠خ

عن عمرة بنت عبدالرحمن ،قالت! سمت

عائنة ،ويكر لها أن عبداممه بى عمر يقول ت إن المنن ليعدب ببكاء

الحي عليه ،تقول؛ نعفر الله لأبي عبدالرحمن ،أما إئه لم نكذب
ولكنه نجي ،أو أحطا ،إنما م رمحود اممه  .على يهودية يبكى
عليها ،فقال ت إنه ليبكى عليها ،ؤإنها لتثدب في قبرها (ولم لم) عن
عروة ،نال• ذكر عند عائشة قول ابن عمرت البت يعذب ببكاء أهله

عليه ،فقالت :رحم اف أبا عثدالرحمن ،سمع شيئا فلم يحففله ،إنما
مرت على رمحول الله .جنازة يهودي ،وهم يبكون عليه ،فقال :أنتم
تبكون ،ؤإنه ليعذب.

( - ١٢٢١خ م) عن ابن أبي ئلتكة قال :توفيت ،بنت لعثماو بن
عقال بمكة ،فجئنا نشهدها ،وحمرها ابن عمر وابن عبامحن ،فإني
لجالس بينهما ،فقال ءبد'الله بن عمر لعمرو بن عثمان  -وهو مواجهه —

ألا ثنهى عن البكاء ،فان رسول اممه ه قال :إن المئت ،ليعدب ببكاء
أهله عليه؟ فقال ابى هماس• قد كان عمر يقول يعص ذلك ،فالما أن
أصيب عمر لحل صهبب ،يبكى ،يقول :وا أخاه ،وا صاحباه ،فقال

عمر :يا صهس-إ ،أتبكي علي وقد قال رسول افه

إن البث،

ليعد.ب ببعض بكاء أهله علبه؟ فقال ابن عباس :فلما مات عمر ذكرت
ذل لثؤ لمائشة ،فق الت :،يرحم الله عمر ،لا والفة ما حدث

رسول الله ج :إل اش يحل• ب الومن ببكاء أحد ،ولكن قال :إن اش
يزيد الكافر ءن-ا؛ا ببكاء أهله عليه ،وقالمث ،عائشة :حننكم القرآن

رر وإزرْ وزر أ-مئه قال ابن عباس عند ذللث : ،والله أصحلث،
وأبكى ،قال ابن أبي مليكة :فما قال ابن عمر شبئا ،قال :ولخا بلغ
عائشه قول عمر وابن عمر ثالم،ت إنكم لتحدثوني عن همر لكذبتن ولا
مكيين ولكن ال مع يخُلى•

 . ١٢٢٢رم) عن أنس ،أف عمر بن الخطاب نئا نمن أغزلت
عاليه حمصة ،فنال! يا حمصة ،أما سمعت رم ود اض هؤ يقول!
المعول عليه يعدب ،وعول ءاليه صهيب ،،فقال ،عمرت يا صهبي ،،أما

علمغ أن المعول عليه بعدب؟ روقي ،رواية) ص أبي ،بردة بن ،أبي،
موسى عن أبيه قال؛ لما أصيب عمر أقبل صهبب ،من منزله ،حتى

لحل على عمز ،فقام بجماله بكي ،فقال عمر :علام تبكي؟ أعالئ

تبكي؟ قال؛ إي واف ،لشك أبكي يا أمير المؤمنين ،قال؛ واف لمد
علمثا أف رسول اش ه^قال؛ مى يبكى عليه يعدب ،قال؛ فذكرت
ذللئ ،لموسى بن طلخة ،فقال؛ كاتتؤ عائشة تقول؛ إنما كان ،أولئلث،
اليهود•
(أعود على المست ،وعول عليه ت نديه وبكى عليه ،والعويل؛ البكاء ،أر صوت من
غير بكاء).

( . ١٢٢٣خ) عن العمان ،ن بشير ،قال؛ أض على عبداف ن
رواحة ،فجعلئؤ أحنه عمره تبكى؛ واحبلاه ،واكدا ،واكدا ،تعدد
علمه ،فقال ح /أفاق،؛ ما نم ،شئا الأ قا  .ل ,؛ آنن ،كيلك،؟ فلما

مات م تبم ،ت.

رعمرة ينتؤ رواحة! هي أم النعمان بن يثير .انئ ،^J،J^ ،ت استفهام إنكار).

( - ١٢٢٤خ م) عن ابن مسعود iJLi ،نال رسول اق و.آ
ليس منا من صرب الحدود ،وشى الجيوب ،ودعا بدعوى الجايرالة

روقي رواية)• أو ثق الجيوب ،أو دعا بدعوى
(نوله؛ دعا بدعوى الجاهلية ،أي ت من التياحة ونبمحوها  ،أو الندة كقولهم واجيلاه،
أو الدعاء بالويل والثبور؛ لأن كل ذللثح يضمن عدم الرضا بالقضاء).

( - ١٢٢٥خ م) عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ،قال؛
وجع أبو موسى وجعا ،سبي عليه ورأنه في حير امرأة من أهله،

فصاحت امرأة من أهله ،فلم يستطع أن نرد عليها نيئا ،فلما أفاق،
برئ
قادت أنا بريء ممن برئ منه رسول الله .فإل رمود الله
من الحالمة ،والحالقة ،والناقة(هذه رواية البخاري) (ولملم) ijii

أعبي على أبي موسى ،فاقبلت امرأته أم عبداض ثميح مرية ،ثم
أفاق ،فقال ت ألم تعلمي ،وكان يحدثها أن رمحود اض

قال! أنا

بريء ممس حلق ،ومنق ،وحرق .قال م لم :غير أن في حديث
عتاض الأشعري قال ت لس بنا ولم يقل؛ بريء•
(الصالقة والسالقة• التي ترغ صوتها عند المصيثة ،والصالق والثالق شدة الصوت

نال تعالى؛ ^^؛؛ !٠^٠٢اننق حدائه .الحالمة! التي  ^.IL^Jشعرها .الشائن! التي
تشق محهاك

 - ١٢٢٦زخ

عن عائثة ،محالت ت لما جاء رسول افه  .نني

زيل ،بن حارثه ،وجعفر ،وابن رواحه ،حيز ةنو'ف فيه الحزل ،وأنا

أنظر من صائر الباب  -تعني! ثى الباب  -فأتاه رحل فقال! إن ن اء
جعفر  -وذكر ؛كاءهل  -فأمره أن ينهاهن ،فذهب ثم أتى الثانية فذكر
أنهى لم يطعنه ،فقال :ائههى ،فأتاه الثالثة ،فمال :وافه لقد علبما يا
رم ود اطه ،فزعث أنه قال :فاحث في أفواههن التراب ،قالت
عاتشه :فقلغ :أرعم اطه أنفلئ ،،لم تفعل ما أمرك رسول افه ؤه ولم
ئترلث رموز اطه .من العناء.

 - ١٢٢٧رخ م) عن أم عطية ،قالت :،أحد علينا رمود اطه ه
مع البيعة ،أن لا ننوح ،فما وين ،منا امرأة إلا حمس :ام مليم ،وام
الخلاء - ،وابنة أبى نجره امرأة معاذ ،وامرأتان  -أو ابنة أبى سبره،
وامرأة معاذ ،وامرأة أحرى روش رواية) قالت :،لما نزلت هذه الأية:

ءؤِبان-اث هق أن لا ين،ك اش ستثاه. . .

شاانلن\ ف ،معم،وز،ه

قالت :،كان منه النياحه ،فقلت :،يا رسول اطه ،إلا آد فلأن ،فإنهم

بمسة__ه

دآآآح

ثض نى نمرض إلا حير بين الدنيا والآحرة ،وكان في ثكواْ الذي
محبض فيه ،أحدئه بحه شديدة ،ق معته يقول• ؤء أؤ^ أنم آممم عنيم
رقماه فعلمت ،أنه
ؤحثن
تى آذقنثرإ وآلهن ؤألئتداء
حير ،قالت ،ت وبين يديه ركوة ،أو علبة _ ثالث ،الراوي  -فيها ماء،
فجعل يدجل يديه في الماء ،فيمسح بهما وجهه ،يقول ت لا إله
إلا اش ،إ 0للموينؤ نكرايتح ،ثم يصن ،يده ،فجعل يقول! في الرفيق
الأعلى ،حتى محيض فمالت يده ( .وللبخارى) ت قال ت ،ت ماث،

رم ون اش  .ؤإئه لبص حاقنتي وذاقنتى ،فلا أكره شدة المويتؤ لأحد
أبدأ بعد المئ
(سق الحدين ،في كتاب ذكر رسول اش ه .الحاقنة! الوغدة المنهنمشة بين

القرموثتن من الحلق ،والدابمة؛ الدس■ وقتل ت هلرف الحلقوم ،وقل! ما باله الدفن
من النقير).

 - ١٢٣١رم) عن أبي مريرة ،أن رسول اف و .قال :إذا
خذلجذ روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها - ،قال حماد في روايته:
فدكر من طيبا ريحها ،ودكن الملث — ،فيقول أهل الماء :روح طيبة
حاءين ،مث قبل ١لأرض ،صلى النه عليك وعلى حد كنت ،ئعمرينه،

منثللى به إلى ربه ،ثم يقول :ائهللقوا به إلى آخر الأجل ،قال؛ ؤإة
الكافز إذا حرجت ،روحه  -قال حماد :وذكر مى نتنها  -فرد

رسول اف

ريهله كانت ،عليه على أنفه  -مكذ.ا  -وذكر لعنا ،ويقول

أهل الماء :روح حبيثة جاءت بن ?جل ا لأرض ،فيقال :انفللقوا به
إل م الأجل-
رالريهلة ،بقح الراء وسكون الياء ت الما'لآءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لمفين،
أي• ئمتين مضموتن ،والملاءة هى الملحفة الش يتلحف بها الرحل ،أي* يتغتل
بها ،وفل :ادطة كل ثوب ،لش رفق• قوله :انسوا به إلى آخر الأجل ،ئال

النووي• قال القاصى المراد بالأول انطلقوا بروح المؤمن إلى مدرة المنتهى والمراد

جعغ|يسيه

)٦٩٢
(

بالثاني انمللقوا بروح الكافر إلى ّجين فهي متهى الأجل ؤيحممل أن المراد إلى
انقضاء أحل الدنيا).

( . ١٢٣٢م) ص أبي هريرة ،قال JLi :رسول اش

ألإ

( \yإلى الإنسان :إذا هات نخص منْ؟ قالوا  :بلى ،قال :فدلك
حنا

لصهره نف ه •

(ثخمر بصره بفتح المحاء أي ارتفع ولم يرتد والمراد بالنفس هتا الروح ،فال
القاصي :وفه حجة لمن يقول الروح والنفس بمعزأك

( - ١٢٣٣م) عن أم _ ،قالت :ذخز رسول اه ه على
أبي سلمه  -وقد ثق بصره  -فأغمضه ،ثم قال :إف الروح إذا قبص

ثننه البصر ،مصج ناس من أهاله ،فقال :لا ول.ءوا على أنفكم إلا
بخير ،فإن الملأئكه يؤمنون على ما تهولون ،ثم قال :اللهم اغفر لأبي
سلمه ،وارفع يرحنه في المهديين ،واحلفه ش عقبه في الغابرين،
واغفر لنا وله يا رب ،الخالمين ،وافتح له في قبره ،وثور له فيه،
ودعوة أحرى سابعة ن يتها (وفي رواية) قالت :،قال رسول اممه ه•'
إذا حصرتم المريض  -أو اليث - ،فقولوا حيرأ ،فإن الملائكة يؤمنون
فقلت •
على ما تقولون ،قالت :،فلما مات أبو سلمه ،أتيت التبي،
يا رسول افه ،إن أبا مسلمه قد مات ،قال :قولي :اللهم اغفر لي

وله ،وأعقبني منه عقبى حنثة ،قالت :فقللم ،،فأعمني الله من هو
حير لي منه ،محمد
( - ١٢۴٤حم م د حب ك هق) زحسزا عن عائشة ،قالتا:

لما أرادوا عل رسول اطه  .قالوا  :وافه لا ندري ،أجن د

رسول اطه.ؤ من ثيابه ،كما نجرد موتانا ،أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما
اختلفوا ألقى اممه ئارك وتعالى عليهم النوم ،حتى ما منهم رحل إلا
وذثنه في صدره ،ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت - ،لا يدرون من

هو  '. -اعملوا رمحود اض

وعليه ثيابه ،فقاموا إلى رسول اض

فغ لوه وعليه قميصه ،شئون الماء فوق القميص ،ؤيل لكونه بالقميص
دون أيديهم ،وكاست ،عائثه تقول ت لو استقبلت ،مى أمري ما امحتد؛رن،
ما ع له إلا يساوه.

 - ١٢٣٥رخ م) عن أم عطثة ننببة الأنصارية،

لما ماتت،

زيسبا ين تج رسول اف ه قال! اغسلنها وترأ ،ثلاثا ،أو حم ا ،أو

سبعا ،أو أكثر من ذللث ،إن رأيس ذلك ،بما؛ وبذي ،واجعلس في

الأحرة كافورأ ،أو سيئا من كافور ،وابدأن بميامنها ومواضع
منها ،فإذا فرغس فاذنني ،فلما فرغنا آذثاهi ،أءهلانا حموه،
أثعرنها إباء (وفي رواية)؛ قالت :،إنهن جعلن رأسها ثلاثة
نقضه ثم غنلنه ،ثم جعلنه ثلاثة زون زوقي أحرى) قالته:

الوصوء
فقال:
قرون،
فقهرنا

سعرها ثلاثة قرون ،فألقيناها حلمها.
(حقوه؛ إزارْ• أشعرنها إياْت المفثها فته؛ ولهذا كان ابن محيريى ،يأمر بالمرأة أن
سنر دلا ثوررا•

( - ١٢٣٦م) عن جابر ،أن الثي .حي ،يوما ،فذكر رجلا
من أصحابه يبض ،وكفن في كنن غير طائل ،وئبر لبلا ،فزجر
رسول اف و .أن يمز الرحل بالليل حش يصلى عليه ،إلا أن يغهلر

إن ان إلى ذللث ،،وقال في خطبته :إذا كئن أحدكم أخاه سن
كفنن.

(كفن غير طائل :كفن حقير غير كامل المر ،نال انملماء :وليس الراد بإحسان
الكفن السرف فيه والمغالأة ،ؤإنما المراد نظافته وكثافته وستر 0وتوسطه).

 - ١٢٣٧رخ م) عن عائثة ،أل رم ود اض ه ص ؛ولمح،
نجي بجرد جيرة ،وكمي في ثلاثة أثواب بيض نغولئة ،من
كزمحفح ،ليس فيها قميقس ولا عمامة روقي رواية) قالتت :،اديج

CiiD
رسول اف

محي حلة يمانثة ،كانت لعبداف بن أبي بكر ،ثم

نزعق عنه ،وكمن فى ثلاثة أثواب محول يمانية ليس فيها عمامة

ولا قميص ،فرفع عبداممه الحلة،

أكس فيها ،ثم ؛  iJLلم

يكس مها رسول اف  .وأكص فيها ،فتصدق بها ردفي أحرى،
نحوه ،وزاد• أما الحلة ،فإنما شبه على الناس فيها ،إنها اشتريت

ليكس فيها ،فتركت ،الحثه ،وكس فى ثلاثة أثواب بيض نحولية

فأخذها عبداض بن أبي بكر ،فقال :لأحبننها حتى أكمي فيها
نفسي ،ثم قال! لو رصيها افه هث لنبيه  .لكمنه فيها ،فباعها
وتصدق بنمنها رومح ،أحرى لهما ،ت أف رسول النه  .حض لومي
سجي ببرد حبره-

(الحبرة برزن 'منة؛ برئ يماني مخطط ،وقد تقدم .نحولثة ،أي■ من نحول وهي
ئريه باليمن تنب إليها الثياب .الكرصم ،؛ القطن).

 - ١٢٣٨رخ) عن عائشة ،ءالت> :ذحلتج على أبي بكر ه،

فقال :في م م . ،^١؟ مالت في ثلاثة أثواب بيض ستحوج،
ليس فيها قميص ولا عمامة ،وفاد لها ؛ في أي بوم ئولي

رسول الله.؟ قالت :،يوم الاثنين قاد :فأي نوم هد.ا؟ قالن :،يوم

الاثين ،قال :أزيو فيما محي وتن الم ،فنظر إز ثوب علمه ،كان
يمزص فيه مؤ زئع من  ،^^■jفقال :اعيلوا ثوبث خذآ وزيدوا عليه
فونين ،مكئنويي فيها ،مللم : ،إل هدا حلى ،قال :إف الحئ احي
؛الجد؛ياو س المنت ،،إيما هو للمهلة  ٣يتوفث ،حتى أمنى س ليلق
الثلاثاء ،ودفن قل أن يصح.
ررلمع  ٠لطخ وأثر• ثوب حلق ت بال غير جديد .المهالة ت القيح والصديد الذي يسيل
من جد الميت.،

( - ١٢٣٩خ) عن جابر ،أل رسول الله و .كان بجمع بين

الرحلين من قتلى أحد في ثوب واحد ،ثم يقول ت أيهما أكثن أحذأ
للقرآن؟ فإذا أثير إلى أحدهما قدمه في اللحد ،وتمال ت أنا شهيد على
هؤلاء ،وأمر بدلنهم بدمائهم ،ولم يصل عليهم ،ولم بعنلهم (وفي
رواية) ت كان يجمع بض الرحلين والثالثة.
(نال ابن حجرت الخلاف في الصلاة على قتيل معركة الكفار مشهور ،نال
الترمذي ،قال بعضهم ت يصلى على السهيد وهو نول الكوفيين ؤإسحاق .وقال

بعضهم ت لا يصلى عليه وهو قول المدنيين والشافعي وأحمد .وقال الشافعي في
الأم :جاءت الأحبار كأنها عيان من وحوم صواترة؛ أن المي .لم يمل على
قتلى أحد وأما حديث عقبة بن عامر  -وسيأتي في بات الزهد في الدنيا  -ففد
وسر في ننس الحديث أن ذلك كان بعد ثمان سنين يعني والمخالف يقول ال
يصلى على القبر إذا طالت المدة .قال وكأنه ه دعا لهم وامتغفر لهم حين علم
نرب أحله مودعا لهم بدلك ،ولا يدل ذلك على نخ الحكم الئابت انتهى .نال
الماوردي عن أحمد :الصالة على الشهيد أحول ؤإن لم يملوا عاليه أحزأ،
والمراد بالشهيد هنا قتيل المعركة في حرب الكفار ،أما في حروب السالخين
كقتال أهل البغي ومن محمي شهيدا لغير ال ب ب ،المدكور فإنما يقال له شهيد بمعنى
نواب الأحرة لكنه يصلى عليه ■ وقوله • في ثوب واحد ،أي من الكفن للضرورة،
ولا يلزم منه تلاقي بثرتهما ،إذ لا يجوز تجريل.هما بحيث تتلاقى بشرتهما ،بل

يبغي أن يكون على كل واحل منهما ثيابه الختلْلخة بالدم وغير التلهلخة ،قاله
الطبمي ،ونال الخطابي يجوز دفن ميتين فصاعدأ في ثوب واحد عند الضرورة،
وفي قبر واحد).

( - ١ ٢٤ ٠حم م د ت ،ن ع طب ،هق) زصحيحا عن هشام بن

جاءت الأنصار إلى رسول ال؛لة س يوم
عامر بن أمية الأنصاري،
أحد ،فقالت !،أصابنا همرح وجهد ،فكيف تأمرنا؟ روقي رواية• قال:

فكونا إلى رسول اممه  .يوم أحد ،فقلنا ! يا رمول اممه ،الحفر علينا
لكل إنان شديد) تمال! أوسعوا المر ،وأعمموا ،وأحسنوا ،واجعلوا
الرجلين والثلاثة في قبر واحد ،وقدموا \كثو'م قرآنا ،قال! فمات
أبي ،فقدم محن ذي رجلتن•

(تتآتت>
( - ١٢٤١خ م) عن ابن عاص ،قال :سما رحل واس مع

المي .بعرفة ،إذ وقع من راحلته يومحضئه ،يدكن ذلك للنبي ه
فقال :اغسلوه بماء وسدر ،وكمنوه في ثوبض روقي رواية؛ في ثوبيه،
ولا يحنطوه ،ولا ئخمروا رأسه ،ولا يمثلوا وجهه ،ولا يمثوه طيبآ
روض رواية :ولا تقربوه طيبا) فإن اممه يبعثه يوم القيامة مليا (وفي

رواية،؛ فإنه ننئ يلك ،روقي أخرى،ث خارج رامه ووجهه ،فإنه بمغ
يوم القيامة ملتدأ.
(الويص;
القتل في
داء يقتلها
بعيره رماه

تتلها بين ظفريه ،والقنص I
كر العنق ،،والقمع ت الهثم ،ونصع
الحال) يقال ،قعصه وأنعمه إذا صربه نعات مكانه وعنه يعاص الغنم وهو
بمكانها ،وكل هد 0الألفافل جاءت في روايات ،الحدين ،،والمعنى ت أن،
عن ؤلهره فكر عنقه نقتله .التلمي ت أن) يجعل المحرم في رأمح ه شيثا من

صمغ ليتلبد شعره لئلا يشعن ،في الإحرام ويقمل ،ؤإنما يلني محن يهلول) مكثه في
الإحرام).

( . ١٢٤٢لي،

رصحدحا عن نافع ،أن ابن قمر حنثل ابمأ

ل عيل ،بن ليد ،وحمله ،ثم لحل المجل ،،فصلى ولم يتوضأ.
 - ١٢٤١٢زخ م) عن نمرة بن جئدبح ،نال :صلبث ،وراء

رسول افه ه على امرأة ماثثؤ في يقاسها ،فقام عليها رمحو(؛ ،اممه ه
فى الصلاة ونعلها.

ركدا في) طوع الخادتم ،وم لم :فقام وّثلها ،وردتم) بفتح الض وّكونها ،وفي
رواية الكثميهني :فقام عند ومهلها ،وقال) النووي! المنة أن) يقف  ،الإمام عند
عجيزة الميتة) .

 . ١٢٤٤رن هق) (صحيح) عن ، iU؛؛ ،أن ابن قنر صلى على
تع جنانر جميعا ،فجعل التحاد يلون الإمام ،والنساء يلين القبله،

قممهن صنا واحدا ،ووضعت ،حنازة أم كلثوم بنت علي ،امرأة
عمر بن الخهلانم ،،وابن لها يقال له :نيئ وضعا حميعا ،والإمام

عؤ؛؛يإيه
يومئذ سعيد بن العاص ،وفي الناس ابن هماس ،وأبو هريرة ،وأبو

سعيد ،وأبو قتادة ،فوضع الغلام مما يلي الإمام ،فقال رجل ت
فأنكرت ،ذللث ،،فنفلرتإلى ابنماس ،وأبي هريرة ،وأسمعيد،
وأبي قتادة ،فقلت ،ت ما هذا؟ قالوا ت هي المنة رورواْ أبو داود

والن ائي) عن عمار مولى الحارث ،بن نوفل ،قال! شهدث ،جنازة أم
كلثوم وابنها ،فجعل الغلام مما يلي الإمام ف]نكوث ذللثؤ  . . .وذكر
الحديث.)،

 - ١٢٤٠رخ م) عن جابر ،أف رّوتا اش ه قال؛ يولي اليوم
رجل صالح من الحنش ،فهلموا فصلوا عليه ،قال; فصممنا ،فصلى

المي .وكنت ،في الصف الثاني ،أو الثالث( ،وفي رواية) :أو
رم ود افه ه صلى على أصحنه الجاشي ،فكثر عاليه أربعا
(ولملم) قال :إن أحا لكم قد مات ،فقوموا فصلوا عاليه ،فقمتا

فمثئنا صئين (وفي أحرى له) قال؛ مات اليوم عبد ف صالح
أصحمه ،فقام قامتا وصر عليه.
رفيه مشروب الصالة على الخاب^

 - ١٢٤٦رخ م) عن أبي هريرة ،أف رسول اش ه ئعى
المجاشي محاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه ،وقال :استغفروا

لأخيكم ،وحرج بهم إلك ،النصلي ،قس ،بهم ،وكثر علمه أربع
تكسمران •

 - ١٢٤٧زم) عن عدالرحنن بن أبك ،ليلك ،،قال؛ كال نيل بن

أرقم يكبر على حنائزنا أربعا ،ؤإئه كثر على حنازة حما ،ف ألماه
فقال :كان رسول اف،

يكثرها.

 . ١٢٤٨زخ) عن عبداض بن معقل ،أن عليا ه ،كثر على
سهل بن حيف ،فقال  Iإنه نهد بدرأ.
بلفنل حم ا ،زاد في
(قال ابن حجرت لم بذكر عدد التكبير ،وأورده في
رواية الحاكم التمت ،إلينا فقال؛ إنه من أهل بدر ،وقال النووي في ئرح المهذب،؛
كان بين الصحابة حادنح نم انقرض وأجمعوا على أنه أربع لكن لو كبر الإمام
حم ا لم تثهلل صلأته.c

 . ١٢٤٩زخ^ عن طيمحت بن عبداممه بن عوف ،نال ت صليث،
حلم ،ابن عباس على جنازة ،فقرأ بماتحة الكتاب ،،ونال ت إذنذو\
أنها نئن.

 - ١٢٠٠رن هق ض) (حسن) عن أبي أمامة بن سهل بن
حنيغ  ،،قال؛ الئنة في الصالة على ااجJازة; أن تقرأ في التكبيرة

الأولى بأم القرآن محاقثة ،ئم تكبر ثادثا ،والتسليم عند الآحرْ( ،وقي
رواية عن الضحاك بن قيس) بنحو ذلك■

( . ١٢٥١م) غن غثاد بن عبداض بن الزبير ،يحدث عن عائشة،

أنها لما توفي سعد أبي وقاص قالت !،ادحلوا به المجد حتى أصلئ
عليه ،فائكر ذللثط عليها ،فقالث :،وافه ،لقد صلى رسولث ،اممه .على

ابني بيضاة في الجد :نهيل وأحيه (وفي رواية) :لما توفي سعد

ايى أبي وقاص أرسل أزواج المئ

أن ننثوا بجن ازته في

المجد ،فصلين عليه ،ففعلوا ،فوقم ،به على حجرين يملئن علته،

وأحرج من بابج الجنائز الذي كان إلى المقاعد ،فبلغهن أن الناس
عابوا ذللثج ،وقالوا ؛ ما كانت ،الجنائز يدحل بها في المجد ،فبلغ
ذلك ،عائشه ،فقالت؛ :،ما أسع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم
يه ،عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد ،وما صلى رسول افه
على نهيل بن البيضاء إلا ش حوف ؤ المسجد.

 - ١٢٥٢رم) عن أض ،أن المي .صلى على م•
(سيأتي مل آخر الباب حديث أيي هريرة :أل الني ه صلى على قبر انراة الص
كانت تقم المجد ،وحدبث ابن عباس* أن النبي  .رأى فبرأ منبوذا ضمهم
خلفه وصلى عليه).

 - ١٢٥٣رس) زصحبح) عن نافع ،رن ابن عنر قال :ملى
على الجنازة بعد العصر وبعد الصح ،إذا صليتا لوقتهما.

 - ١٢٠٤رم) عن عوف بن مالك ،قال؛ صلى بن ا
رسول الله  .على جنازة ،فحففث من دعائه; اللهم اغمر له
وارحمه ،وعافه واعث عنه ،وأكرم نزله ،ووسع مدحله ،واغسله
بالماء والثلج والبرد (وفي رواية • بماء وثلج وبزل) ونمه من الحثلاJا
كما ينمى الثوب الأبنص من الدمى ،وأبدله دارأ حيرأ من داره،
وأهلا حيرأ من أهله ،وزوجا حيرأ من زوجه ،وألحنه الجنه ،وأعده
من عياب القبر  -أو من عذاب النار  -قال عوف! حتى ئمنستؤ أن

أكو ّ 0ذللث ،المت.،
 - ١٢٠٠زحم م ت د حم ،طي ،لث ،هق) رحهمزا عن أبى
هريرة قال; كان رمول الله .إذا صلى على جنازة قال; اللهم اغفر
لحننا ومثتنا ،وشاهدنا وغائبنا ،وصغيرنا وكبيرنا ،وذكرنا وأنثانا،

اللهم من أحييته منا فاحيه على الإّا<*م ،ومن توقيته منا فتوثمه على
الإيمان ،اللهم لا تحرمنا أجره ولا ثقلنا بعده.
 - ١٢٥٦رخ م) عن أتي هريرة ،أن المي ه قال :من شهد
الجنازة حتى يصلئ عليها فله قيراط ،ومن نهدها حتى تدهى فله
قيراطان ،قيل; وما القيراطان؟ قال; مثل الجبلين العظيمين

(وللبخاري); من ثح جنازة م لم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى

بمر علثها ؤيفرغ من دفتها ،فإنه برجع من الأجر بفيراطتن ،م
قيراط مثل احد ،ومن صلى عليها ثم رجع مل أن دنس فإنه

برجع بقيراط (وفي رواية) :وكان ابن عمر يصلي عليها ،ثم
ينصرف ،فلما بلغه حديث أبي هريرة قال :أكثر علينا أبو هريرة،
فبعث ،إلى عائشة ف ألها ،فصدمت ،أبا هريرة ،فقال ابن عمر;

لقد يرطنا في قراريْل كثيرة ( ولم لم) عن نوبان ،نحو الرواية
الأور•

( - ١٢٥٧م) عن عائثة ،أن الني .قال :ما من يت ،صلى
عله

أمة من الملمين ،يلعون مئة ،كلهم يشفعون له ،إلا شمعوا فيه.
( - ١٢٠٨م) عن كريب ،مور ابن ءباست أل ابل عباس مات

له ابن بمديد  -أو بعسفال  -فقال! يا كرما ،انظر ما اجتمع له من
الناس ،فخرجتا ،فإذا داس قد اجتمعوا له ،فاخرته ،فقال; تقول:

هم أربعون؟ قلتؤ; نعم ،قال; أحرجوه ،فاني سمعت ،رمحود اف.
يقول :ما من رجل يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا ،ال
يشركون باض شيثا ،إلا شمعهم افه فيه.

بثبع
( - ١٢٥٩خ م) عن أن ى ،نال :نال رسول اف
الميت ،ثلاثة; أهله ،وماله ،وعمله ،فيرحع اثنان ،ؤييقى واحد ،يرحع
أهله وماله ،ؤيبقى عمله.

( - ١٢٦٠خ م) عن أبي ،هريرة ،أف رسول الله .نال:
أسرعوا بالجنازة ،فإن تالث ،صالحة ،فخيت تقيمونها إليه ،ؤإن يلث،

محوي ذلك ،همثر تضعونه عن رقابكم.
( - ١٢٦١مم د بن ن حب ،ك ،هق) (ص حبح) عن عنينة ؛<،

عبدارحمن ،قال ت حدثني أبى ،قال ت شهدت جنازة عبدارحمن بن

ننرة ،وحرج زياد يمثي بيءث بلي السرير ،فجعل رجاد من أهل
عبدارحمن ومواليهم ي تقبلون السرير ،ؤيمشون على أعقابهم،

ؤيقورن • رؤيدأ رؤيدأ ،بارك اف فيكم ،فكانوا يدبون دبيبآ ،حتى إذا
كنا ببعض طريق المن بد لجمنا أبو بكرة على بعلة ،فلما رأى الذي

يصنعون ،حمل عليهم ببغلته ،وأهوى إليهم بال وؤل ،وفال ت حلوا،
فوالدي أكرم وجه أبي القاسم ه لقد رأيتنا مع رمول اف  .ؤإنا
لكاد نرمل بها رملا ،فانج هل القوم.
(عبدالرحنن بن منرة :صحابي فرئي ومحو الذي فنح مجنتا 0وكاثل ،ولم يزل
بها حتى اصهلري ،أمر عثمان ،فخرج عنها واستخالنّ ا رحلا من بتي نشكر ،ومات
بالمرة منة حصن ونل إحدى وحمسن .المربين موصع بالمرة معروف .حنوا،
أي :اتركوا الماص ليتعجلوا .النمل ،بالتحريك :الهرولة ،ورمل الرجل يرمل إذا
أميع في منيته دون أن ينزو).

 - ١٢٦٢رخ) عن أبي سعيد ،أن رمحول اممه  .ق اوت إذا
وصمن ،الجنازة فاحتمالها ارجال على أعنانهم ،فإن كانن ،صالحة
نالت '• ،يلموني ،ؤإن كانت ،غير ذللث ،قالت ،ت يا ويلاه ،أين تذهبون

بي؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الثقلين ِ أو قال :إلا الأن ان  .ور
سمع الأمان لصعق.

 - ١٢٦٣رم) عن جابر بن ممزة ،قال؛ صلى رسول اض.

على ابن الدحداح ،نم أتي بفرس عزي ،فعمله رجل فركبه ،فجعل
يثوقص به ،ونحن نتبعه ن عى حلمه ،فقال رجل من القوم :إن

النبي و .قال :كز مى عدق نغلق  -أو مدلي  -في الجنة لأبن

الدخداح (وفي رواية) :أتئ المبي .بفرس ئنزوزى ،فركبه حين
انصرف ا من جنازة ابن الأحداح ،ونحن نمشي حوله.

رمرس عري؛ ليس عليه مج ،وكذلك منرودى ،نال اليي؛ اعرودى الرجل

الفرس أي؛ يكبه عريانا ،فالفارس نعرور وامس معرودى• التوفص في المشي؛
شدة الوحل؛؛ والوثب).

( - ١٢٦٤خ م) عن عامر بن ربيعة ،أف رسول اش ه ثاوت

 ،أو
إذا رأى أحدكم جنازة ،فإل لم يكن ماسيا معها فليمم حتى
توصع من مبل أل تحكه (وفي رواية) :إذا رأيتم الجئازة فقوموا حتى

يحلممحم (ولم لم)  Iإذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى
حلمه إذا كان غير متتعها.
(أحاديث القيام Jلحنارة منسوخة كما سنأش .قوله ت حتى يحلمه ،هكذا عند ململم
والن ا ئي ،وحاء عند البخاري ت حتى تخلفها أو يحلفه ،قال ابن حجر• قوله حتى

ينئفها أو مخلفه شك ٌن البخاري أو من قتثجة حين جدثه به ا وقد رواء النسائي
عن قتيبة ومسلم عن قتيبة ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث فقالا حتى

 ،من

غير شك)،

نال :إذا دائم
 - ١٢٦٠رخ  )۶ص أبي ب ،أن التجذ
الجنازة فقوموا  ،فمن ئبعها فلا يقعد حتى توصع (وللبخارى) عن أبي
معيد الممتري ،قال :كنا فى حنازة ،فاحاو أبو هريرة بيد مروان ،فجلنا

قبل أن توصع ،فجاء أبو معيد الخيري ،فاحد؛  Juمروان ،وقال :ئإI.
فوالنه كد علم هذا أل التبي و .نهانا عن ذلك ،فقال أبو هريرة :صدق.
 — ١٢٦٦رخ حزا عن جابر ،قالْ :رت حنازة ،فقام ل ها
رسول الله

وقمنا معه ،قفلنا :يا رسول الله ،إنها يهودية ،فقال:

إن للموت؛ ينعا ،فإذا رأيتم الجنازة فقوموا (ولم لم) قال :قام
المي .وأصحابه لجنازة يهودي حتى تواري.،
- ١٢٦٧رخ م) عن مدالرحش بن أبي ليلى ،قال :كان
سهل بى حنيمؤ ،وقيس ؛_ سعد قاعدين بالقادسية ،فنن عليهما

بجنازة ،فقاما ،فقيل لهما ت إثها من أهل الأرض  -أي من أهل الدمة
 -ف قالا! إف رمود اف

مرت به حنازة فقام ،فقيل له ت إنها حنازة

يهودي ،فقال! أليت ما؟ .

'  - ١٢٦٨رم) عن علي ،قادت رأبنا النص ه قام فقمنا،
وقعد فقعدنا ،يعني في الجنازة (وفى رواية) عن علئ ،وفد قيل

له! لم لم تقم للجنازة؟ قال! رأينا رسول اف و .نام فقمنا ،ثم
قعد

فقعدنا.

( - ١٢٦٩خ) عن عبدالرحنن بن القاسم ،أن القاسم بن
محمد ،كان يمشي بين يدي الجنازة ،ولا يقوم لها ،ؤيخبر عن عاسة
قالت !،كان أهل الجاهلية يقومون لها ،يقولون إذا رأوها ! كنت فى
أهلك ،ما أنت،؟ مرتين.

 - ١٢١^٠رخ) عن أنس ،قال! شهدنا شا لرسول اش  .يدفن،
جالس على القبر ،فرأيت ،عينيه يدمعان ،فقال! هل
ورسول اض

فيكم أحد لم يفارق الليلة؟ قال أبو طيحة! أنا ،قال! فانزل في
مرها ،فنزل فى قبرها فمنها.

(هي ت أم كلثوم زوج عثمان .لم بفارق؛ لم يجامع ،والسادة ني ترح مشكل
الأنار! هل منكم أحد لم يمارف أهله الليله ،محال ابن حجرت رمحيه إدخال الرحال
المرأه محبرها لكونهم أنرى على ذلك من النساء وإيثار البعيد العهد عن الملاد محي
مواراة الميت ولو كان امرأة على الأب والزوج).

( - ١٢٧١خ م) عن •عطاء بن يسار ،نال؛ حضرنا مع ابن
فإذا رفعتم
عباس جنازة ميموغ سرق ،فقا ل ت هده زوجه الني

نعشها فلا نزعرعوها ولا تزلزلوها ،وانiموا بها ،فإنه كان عند
رسول اممه

تسع نسوة ،وكان يقسم منهن لمان ،ولا يقسم لواحدة •

(قال النووي  ٠محال العلماء ت اش لا يقم لها نودة).

( - ١٢٧٢م) عن عامر بن معد بن أبي وقاص ،أن سعدأ قال
 في مرصه الذي ملك فيه _ت الحدوا لي لحدأ ،وانصبوا علي اللسنصبا ،كما صع برسول اف
 ١٢٧٣ء رJك

رصحيحا عن عروة بن اني؛مر ،؛  iJLكان

بالمدية رحلان ت أحدهما يلحد ،والأخر نسى روقي رواية• لا يلحد)

فمالوا أيهما جاء أول عمل عمله ،فجاء الذي يلحد ،نلحد
لرسول ا ف ه.

(الحديث غي حجر وفاة رسول اف .ونوله؛ حاء أول في رواية؛ حاء أولا ،ونال
ال ندي في حاشيته عر م ند أحمدت المراد تفضيل اللحن• وليس فيه نهي عن الشق،
فقار تت أن في المدينة رجلين أحدهما يلحد والاحر لا ،ولو كان الشق منهيا عنه لمنع
صاحه ،ولكن جاء في رواية؛ والشق لأهل الكتاب.)،

 . ١١٧ ،رم) ص ابن ماس : JU ،محل ز م رّوو اه ه
قطيفة حمراء.
(الحديثه روا 0الترطي وقال؛ وقد روي عن ابن عباس كراهه ذللثح• ذالا النووي •

هنْ القهليفة ألقاها ئفران مور رسول اف  ،.وقال ت كرهث ،أن يلي ها أحل -بعل•

رمول اف ه ،وكره الجمهور وصع قطيفة أو نحوها تحتج الميت ،،وأحابوا عن
هان.ا الحارث بأن ممران انفرد بفعل ذللت ،وحالفه غيره ،فروى البيهقي عن ابن
عباس أنه كره أن يجعل تحت ،الميت ،يؤب ،في فبرم ،انتهى ملخصا).

( . ١٢٧٥خ) ض شان \ظث\لأ أنه رأى فبر اش  .ئشا.
رقال ابن حجرت سفيان التمار من كبار أتباع التابعين وقل -لحق عمر الصحابة ولم
أر له رواية عن صحابي .سما :مرتفعا عن الأرض قدر ثبر أو أكثر ،مثل سنام
العير).

 - ١٢٧٦رم) عن ئمامة بن ئمي ،فال :كنا مع يفالة بن عنيد
بأرض الروم هتوقي صاص ،لنا ،فأمر فقاله بقبره منوي ،ثم قال!
ممعننج رمرد الله

يأمر بتسويتها.

جخء؛يي".

حج)

(فال النووي فيه وفي لاحقه :فيه أن المنة أن القبر لا يرفع على الأرض رفعأ
كثيرأ ولا يسئم بل يرغ نحو ثبر ؤتسثلح وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه.
ونقل القاضي عيا نحى عن أكثر العلماء أن الأفضل عندهم تسنيمها وهو مذهب
مالك ،وقال ابن حجر ت استحباب ت نيم القبور هو قول أبي حنيفة ومالك

وأحمد والمزني وكثير من الشافعية ورجح ابن حجر التسطيح مجستدلأ بحديث
فضالة

هذا).

 )۶( - ١٢٧٧ءن ض امحاج الأّدي ،نال :نال د ئئ بن
أبي طالب ت ألا أبعثك على ما بعثني عاليه رمحول اف  .ألا ئيع
تمثالا !لا نلمنثه ،ولا فبرأ مشرفا !لا ّئيتث.
(محيأتي الحدث في كتاب اللباس والزينة).

نهى أل يجصص
( - ١٢٧٨م) عن جابر ،أل رم ود الله
القبر ،وأن يبنى عليه ،وأن يقني عليه ،وأل يكتتب عاليه ،وأن يوطأ
(وفي رواية) :نهى عن تجصيص القبور ،وهو تقصصها.
(فال الحاففل ابن ا لأنير؛ العرب ن مي الجص يفه ،وتفصيص القبر؛ بناؤه
يالفئة ،وهى الجص).

( - ١٢٧٩م) عن أبي هريرة ،قال :فال رمحود اممه س؛ لأف

يجلس أحل.كم على حمرة ،نمحرق ثيابه ثثحلص إلى جلد؛ ،حير له
س أ ل يجلس على ض•

( - ١٢٨٠م) عن أبي زني الغنوي ،قال :قال رسول اممه
لا تجلوا على القبور ،ولا صنوا إليها.
( - ١٢٨١د ك بغ ضا رحسزا عن عثمان بن عفان ،قال:

كان رمحود اممه  .إذا فنخ من دفن الميت ويم ،علميه ،وقال:

استنفروا لأخيكم ،واسألوا له التثببت ،،فانه ا لأف يأل.
( - ١ ٢٨٢خ م) عن أنس ،أف رسول اض .قال :إو العبد إذا

تتآ11ثك
وصع ش قبره ،وتور عنه أصحابه ،حتى إيه لنننع ينع نعالهم ،أتاه
ملكان فيقعدانه ،فسفولأن له! ما كنن ،نقول في هدا الرجل،

قاما المؤمن ،فيقول( أشهد أئه عبد اممه ورسوله ،فيقال
محمد
له؛ انهلر إلى مقعدك من النار ،أيدلك ،اممه به مقعدأ محن الجنة ،قال
النبئ ه•' فيراهما حميعا  -قال قتادة! ويكر لنا أمه يمنح له في
فره ،ثم رجع إلى حدبث ،أنس  -قال؛ وأما الكافر  -أو المنافق -
روقي رواية؛ وأما الكافر والمنافق) فيقول؛ لا أدري ،كنث ،أقول ما

يقول الناس فيه ،فيقال؛ لا دريث ، ،ولا ئليت ، ،ثم يضزب بمظزقة من

حديد صربه بين أذنيه ،فيصيح صيحه يسمعها مى يليه إلا الثقلين
رأحرجاه ،وهذا لمغل البخاري) (وزاد ملم) ؛ قال نبي الله .؛
فيراهما حميحا ،قال قتادة ت ويكر لنا ؛ أيه يفسح له في قبره سبعون
ذراعا ،ؤيملأ عليه حضرأ إلى يوم يبعثون.
(فال ابن منفلور في لسان العرب؛ نل في معنى ثوله؛ ولا ثنت! ولا تلوت ،أي!
لا قرأت ولا دوت ،من تلا يتلو ،فقالوا تليت ،بالياء ليعام ،بها الياء في درست>.
قال النووي؛ الخضر صبءلوْ بوجهين أصحهما بفتح الخاء وكر الفال ،والثاني
بضم الخاء وفح الضاد والأول أشهر ومعناه يملأ نعما غئة ناعمة).

 — ١٢٨٣رخ م) عن أسماء بتت أبي بكر ،قالت ،ت أتين ،عائشة
حين ح فنؤ الثمي والنامي قيام ،وهي قائمة تملي ،فقلت ،ت ما
للناس؟ فأثارينتط بيدها نحو ال ماء فقالت ،ت سبحان اش ،فقلت ،؛ أية؟

قالت ،برأسها ! أن نعم ،فأءلال رسول اض

حدأ ،فانصرفت ،وقد

تجلت ،الثمس ،فخطب ،الاس ،فحمد افه با هو أهله ،يم قال؛ ما

من شيء كنت ،لم أره إلا رأيته في مقامي هذا ،حتى الجنة والار،

وأوحي إلؤ؛ أنكم تفتنون في موركم مثن أو قريا  -لا أدري أي
ذلك ،قالخ ،أسماة  -من فتنة المح الدجال .نقال :ما علنف ،بهذا

الرجل؟ فامأ المزمن أو النوقن  -لا أدري أنهما قالت أساة -
فيقول؛ هو محمد ،وهو رسول الله  .جاءنا بالبننات والهدى،

فأجنا واسعنا ،هو محمد  -ثلاثا  -فيقال! م صالحا ،محي علمنا إو
كنث ،لموقنا يه ،وأما النافق أو المرتاب - ،لا أدري أي ذلك ،قالت،
أسماء — فيقول! لا أدري ،سمعت ،الناس يقولون شيئا فقئته.
( - ١٢٨٤خ م) عن الراء ،أف رسول اممه  .قرأ!

أس

آق؛ك ،ءامنهمإ الثزل آلئاّتيم قال! نزلتا في عداب ،القبر (وفي رواية)!
أن الني  .قال! الملم إذا نثل في القبر! يشهد أن لا إله إلا اممه
وأل محمدأ رسول اممه ،^،U ،قوله! قغت أقه أكينك ءامنهمإ ألثرل

أممه آلمنت< ءاموأ يالثول آلثالّن،ه
للو\به (وفي رواية) ت قال!
نزلتح في عذابح القبر ،يقاد له؛ ْبن رنم،؟ محيمود :رثي الله ،وثبتي
محمد:

( - ١٢٨٠خ م) عن ابن عمر ،أف رسول اممه  .قال! إف

أحدكم إذا ماين ،عرص عليه ممعده بالنداة والنشي ،إل كان من أهل

الجنة لمن أهل الجنة ،ئن كان من أهل الا'ر لمن أهل ازر،
فيقال! هدا مقعدك حتى يبعثلئ ،اممه يوم القيامة (ول لم)! إذا ماُتج
الرجل عرص عليه مقعده بالغداة والعشى ،إف كان من أهل الجنة
فالجنه ،وإن كان مم■ ,أها  ,المار فالمار  ،ثم شال! هدا مقعدك الدن،

بمإبي;؛ اس:
( - ١٢٨٦خ م) عن أبي أيوب ،فال ت حرج رسول اف ه بعد
ما عزبتا الثمس ،لمع صوتا ،فقال! يهود نتدبر في قبورها.

( - ١٢٨٧م) عن نيد بن ثابت ،،قال؛ بينا رسول اممه  .في
حائهل لبني النجار على بغلة له ،ونحن معه ،إذ حاذث ،به ،فكاليت،

يلقيه ،ؤإذا أقبر ستة أو حم ة أو أربعة ،فقال! مى يعرث أصحاب
هذه الأقبر؟ قال رحل! أنا ،قال! فمتى مات هؤلاء؟ قال! ماتوا في

الإشراك ،فقال! إو هده الأمة تجلى في قبورئ ،فلولا أ 0لا تدانوا
لدعوت النه أذ يسمنكم من ءنارت ،القبر الذي أمحمع منه ،يم أقبل
علمنا بوجهه ،فقال! تعوذوا باض من عذاب المار ،قالوا ! نعود وال(،ة من

عياب المار ،قال! تعوذوا باق من عذاب القبر ،قالوا ! نحوي باق من
عياب القبر ،قال! تعوذوا باق مجن الفنن ما ظهر منها وما بنلن،

قالوا ! نعوذ بالأة من المس ما ظهر منها وما بثلن ،قال! تعوذوا باش

من فتنة الدجال ،قالوا ! نعوذ اض من فتنة الدجال (وفي رواية) عن

أس ،أن الّم،

قال! لولا أن لا تداينوا لدعوت اض أن يمنكم

^ ،^ ٠١ ،القبر.

 - ١٢٨٨رخ م) عن عائشة ،أن يهودبة يحلن ،عليها ،فذكرت
عذاب القبر ،فقالت ،لها! أعاذك اش من عذاب القثر ،قالت ،عائشه!

فسألتإ رسول اش  .عن عذاب القبر؟ فقال! نعم ،عذاب القبر
حى ،قالت !،فما رأيت ،رمود اف .ؤ بعد صلى صلاة إلا تعوذ من
عذاب القبر (وفى رواية) قالتا! لحلنا على عجوزان من عجز بهوي

المدينة ،فقالما ! إ 0أهل القثور يعدبون في قبورهم ،قالت !،فكدبتهما،

فخرجتا ،ولحل علي رسول اف  .فقلت ،له! يا رسول اف إن
عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علئ فزعمتا أن أهل القبور
يعدبون في قبورهم ،فقال! صدهتا ،إنهم يندبون عذابا سمعه البهائم

كلها ،ثم ما رأيته بعد في صلاته إلا يتعود من عذاب القبر (ولم لم)
قالت :،لحل علي رسول اش ه وعندي امرأة من يهود ،وهي تقول!

وقال:
هل ثغرب أنكم تفتنون في القبر؟ فارتاع لذللئ ،رسول اف
إنما تعس يهود ،قالت ،عاثثه :محلبنتا ليالي ،ثم قال رسول اممه

هل نعرت أنه اوجي إلي ت أئكم تفتنون في المر؟ قالت■ ق معته يعد
ي تميذ من عذاب القبر (وللبخاري) عن أم حالي بنت سعيد بن
العاصي ،أنها ّمعش رسول الله

يتعوذ من عذاب القبر.

 . ١٢٨٩زخإ عن أسماء ب نن ،أبي كر ،نالت ت قام
رسول افه  .حطيبا ،فذكر فتة القبر الي يفتن فها المرء ،فلما ذكر
ذلك ،صج الم لمون صجة.
(هكذا ساقه البخاري مختمرا ،فال ابن حجر! وفد اهه الممائي والإّماءيلي من

الوجه الذي أحرحه منه البخاري فزاد بعل قوله محجة! حالت بيني؛ وبين أن أفهم
فلما سكت صجيجهم قلت لرجل فريب ٌّّيط أي*
آخر كلام رسول الله
بارك اث فيك ماذا نال رسول اه .في آخر كلامه؟ نال :نال :ند أوحي إر
أنكم متنون في القبور فريا من فتنة الل.جالآ.
 - ١٢٩٠رش حم د ن مق) رحسن) عن عبيد بن حالي

الثنمي ،قال :آحى رمود اممه ه بين رحلين ،فقتل أحدهما ،ومات
الأحر بعده بجمعة أو نحوها ،فصلننا عليه ،فقال رسول افه  •5.ما

قلتم؟ فقلنا  :ذعزنا له ،وقلنا ! اللهم اغفر له ،وألحقه بصاحبه ،فقال
فأن صلائه بعد صلاته؟ وأن صيامه أو عمله يعد
رسول الله
عمله؟ إن بينهما كما بين ال ماء والأرض (وفي رواية) :ما بينهما
أبعد مما بين الماء والأرض.
(قال المندي :وبه ظهر فضيلة العمر مع التوفيق انتهى وهو موافق لحديث أبى بكرة :أي
الناس حير؟ قال! من طال عمره وحن عمله ،وسيأتي في باب حن الخلمق).

 ١٢٩١ء زم^ عن أبي هريرة ،أن رم ود اممه و .قال :إذا مات

الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة :إلا من صدقة حانية ،أو علم ينتثع
به ،أو ولد صالح ياسءو له.

 ١٢٩٢ء رخ^ عن ابن عباس ،أن معذ ن عبادة ثوئيت ،أمه

وهو غائب عنها فقال ت يا رمحود الله إ 0أمي توهيث وأنا غائب عنها

فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟  ^ ١٥نعم قال ت فإني اشهدك أف
حائش المخناف نحيفة علها (وفي رواية) أن رجلا قال لدمث

إن أمي ئومت ،وذكره.
(المخراف; حائط نغل يخن ف منه الوي).

( - ١٢٩٢م) ص أي رم؛ ،أن رجلا نال للبذ

إن أم

مات وترك مالأ ولم يوص ،أفينمعه (وفي رواية ت فهل يكمن عنه) أن
أتصدق عنه؟ قال س؛ نعم•
 - ١٢٩٤رخ م) عن عائشة ،أن رجلا قال لرسول اممه و '..إن

امي اقتلتت نمنها  ،وأءلنها لو سكئست ،،__ ،فهل لها أجر إن
تصدئن ،ع-ها؟ قال• نعم روقي رواية) ت اهتلثتج نمنها ولم ئوص •
(اثتلتته منها ،أي• ماتت فجأة ،كأن نفها أحدت ثلته) •

 - ١٢٩٠زحم م ت ع حب ،هق) رحسزإ عن أبي هريرة ،أل
رسول اممه  .لعل رواراُت ،القبور.
(ثالر الغوي في ثرح السنة ت ذب بعض أهل العلم إلى أن هل*ا كان مل الترحتص
فى نيارة القور ،وذب بعضهم إلى أنه كره نيارة المور للن اء لقلة صبرهن وكثرة
جزعهن•،

 - ١٢٩٦رخ م) عن أم عهليةi ،؛  ;، iJيهينا عن ائباع الجنائز،
ولم بمزم علنا.
نى المغ كما
 ١ق ولها • ولم يعزم علينا ،(١^ ،الحاففل فى الفتح ت أي■ لم يؤكد
أكد علينا في غيره من المنهيات دكأنها ئاك كره لنا اتاع الجنائز من غير تحريم،
ونال ،القرطبي؛ ظاهر ستاثا أم عطبة أن النهى نهى تنزيه ،وبه نال ،جمهور أهل
العلم).

،( . ١٢١٧؛) ص بريدة ،رابي موس ،ان اض  Mنال:
نهمحم عن زيارة القبور ،فزوروها.

( . ١٢٩٨م) عن أبي هريرة ،قال :زار اص .فر ك،
فبكى وأبكى من حوله ،فقال :استاذث ربي في أن أسنغمز لها فلم
؛<ذ 0لي ،وامتاذنته في أن أزور نزها فاذل لي ،فزوروا الموز ،فإنها
ندكر الموت.

(نال ،النووي؛ فيه جواز زيارة المشركين في الحياة وزيارة ثبورهم  Jjuالوفاة وفيه
الهي عن الأثمار للكفار).

 - ١٢٩٩رم) عن بريدة ،قال :كان رم ود اف ه يعلمهم  -إذا
حرجوا إلى المقابر  -أن يقول قائلهم :ال لام عليكم أهل الديار من
المؤمنين والملمين ،ؤإنا إن ثاء الله بكم لاحقون ،أمحال اممه لنا
ولكم العاقة.

 . ١١٠٠ ٠رم) عن عائثة :، JU ،كان رمحود اض ه كلما كاو
ليلتي منه يخرج من آخر الليل إلى القيع ،ويقولت ال لام عليكم دار

قوم مؤمنين ،وأتاكم ما ووءل.ون ،غدأ موجلون ،ؤإنا إن ثاء الله بكم
لاحقون ،اللهم اغفر لأهل بقيع الفريد (وفي رواية) قالت :،نلن،؛
كيف  ،أقول لهم يا رمحود الل4؟ قال• قولي :ال لام على أهل الديار
من المؤمنين والم لمين ،ويرحم افه الم تقدمين منا والممستأخرين،
ؤإيا إن شاء افه بكم للاحقون.

 ١ ١٠ ٠ ١ء رخ م) عن أبي هريرة ،أن امرأة سوداء كان ت ،يمم
الممجد _ أو شابا _ فقن .ها رسول اطه  5.فال عتها  -أو عنه -

فقالوا  :مات ،قال :أفلا كنتم آدئتموني؟ قال :فكأنهم صعروا أمرها
 -أ و أمره  -فقال :دلوني على قبره ،فل.لوْ ،فصلى عليها ،نم قال:

إن هذه الشرر مملوءة خللمئ على أهلها ،ؤإن اف يتورها لهم ملأني

أ-ما  -رخ م) ص ابن ماس ،قال :أش رّود اه ه ي
منبوذأ (وفي رواية؛ انتهى رسول اض ه إلى مر ونل) شالوا  :هذا
دفن _ أو يفت ِ ،البارحة ،قال :أفلا آدنتنونى؟ قالوا  :دفناه في ءللمة
الليل ،وكرهنا أن نرقغلك ،فقام قممنا خلفه ،قال ابن عباس :وأنا

ثم/ي;:.ثةسّ,.مح,سبخ
قتل نمه بمشاقمف ،فلم يمل عليه.
(المثافص ،جمع بنقص ،وهو نمل ال هم ،أى • حديدته ،ولم يمل عليه
سف ه3 .جرأ للماس عن مثل فعاله وصلى عليه الصحابة ،وميم ،طانفة من

ال لف أن أهل القفل لا يملون على الق اف ،زجرأ لهم ،وجماهير العلماء يرون
الصلاة على كل مسلم).

 . ١٣٠ ٤رخ م) عن أنس ،قال :ثث على البث .بجنازة ،فأثنزا

عليها _^ ،1ممال :وجين ،،ثم مث باحرى قاسوا عليها ثرآ  -أو قال غير
ذللث - ،ممال :وجنتا ،مميل :يا رسول اف ،قلت ،لهذا  :وجستا؟ ولهذا :

وجثت،؟ قال :شهادة القوم ،المؤمنون شهداء اف في ١لأرنحى روقي
رواية) قال :مروا بجنازة ،فأسوا عليها خيرأ . . .وذكر نحوه ،ممال عمر •

ما وجست،؟ قال :هذا أثنيتم عليه خيرأ ،فوجبتؤ له الجنة ،وهذا أثنيتم
عالمه شنأ ،فوجب ئ ،له اكان ،أنتم شهداة اض في الأرض (هذا
البخاري) (ولملم) فال؛ مر بجنازة ،فائيي عليها حير ،فقال الني ه؛

زج4ثخ ،وجب متح ،وجست ،،ونئ بجنازة ،فأنني عليه ا ثث ،فقال
لمي افه

وجلمت ،،وجبتا ،وجبت ،فقال ■كمر؛ فدى للئا أبي وأمي،

مئ بجنازة فأثنى عليها خير ،مملتؤ :وجمتا وجمتؤ وجبتا ،ومر بجنازة

^ ،^١عليها سر ،فمك؛ وجبت وجتث وحمت؟ فقال رم ود اض ه•
من أثنيتم عليه حيرأ وجب ت ،له الجنة ،ومن أثنيتم عليه سرأ وجبت ،له
النار ،أنتم شهداء اض في الأرض ،أنتم شهداء اض قي الأرض.
( - ١٣٠٥خ) عن أبي الأموي الدولي ،قال :أتيث ،الدبمة وقد
ونع بها مرض ،والناص يموتون موتا دريعا ،فجلت ،إلى عمن بن

الخهلاب،

جنازة ،فاينوا عليها حيرآ ،فقال عمر؛ وجبنا ،مم

مث باحرى ،فاثتوا عليها حيرأ ،فقال :وجبن،،

ص بالثالثة فأثنئ

على صاحبها شر ،فقال :وجبت ،،فقال تا :وما وجسنا يا أمير

المؤمنين؟ قال :يلت ،كما ُاد الثني س :أيما م لم شهد له أربعه
بخير أدخله اممه الجنة ،فمالنا  :وثلاثه؟ قال :وثلاثه ،فقلنا  :واثنان؟

قال :واثنان ،ثم لم نسأله عن الواحد.
(موتا ذؤيعات موتا سريعا ،أو واسعا .أثني ،عليها جير ،وأثنى علتها ثرآ ،روكا برفع
حتر وشر وسميهما في الحديين ،وكلأهما صحيح).

( - ١٣٠٦خ) عن عائشة ،قالت :قال رسول اض ه :لا تننوا
الأموايت ،،فإنهم قد أفصوا إلى ما قدموا.
(أفضوا ؛ وصلوا ،والإغضاء إلى سيء هو الوصول إب).

^ - ٣١رخ ء) ص أم س؛ ،أن المم ُ Mاد :الثيدا؛
حمسة :المطعون ،والنبهلون ،والعريق ،وهاص ،الهدم ،والشهيد في

سجيل الله (ولملم) فال :ما ئندول الشهيل .فيكم؟ قالوا  :يا

رسول اف ،مث قتل في سبيل اش فهو شهين ،.قال :إف سهداء ائتي إذأ
لقليل ،قالوا  :قمن تب يا رسول اض؟ قال :من قتل في سبيل اممه فهو
شهيد ،ومن مالت ،في سبيل اطه فهو شهيد ،ومن مات في الطاعون
فهو شهيد ،ومن مالت ،في البملن فهو ثهيل• ،والغريق ،شهد•

<تعآتت)
(المهلعوزت الذي يموت Jالطاعون ،والمبهلوزت الذي يموت بلءاء البطن• والهدم،

بالتحرياك ت البناء المهدوم ،ويال كون اأن"ُرا نف ه ،قال النووي; ثال العلماء المراد

بنهاية هؤلاء كالهم غير الشول في سيل اف أن لهم قي الأحرة نواب الشهل.اء
وأما في الدنيا فغلون ؤيصلى عيهم).
 ١ ٣ ٠ ٨ء رلك شف حم د ن حب طب ك هق بغإ رحسزا عن

جابر بن عسلن ،،أل رمحود اف

حاء يعود عداف بن ثابت ،فوجده

ونال '•
فد علب عاليه ،فصاح به فلم يجبه ،محاسترجع رسول اف
نمنا علك ا أبا اوبع ،نماح الماة وبجن ،فجعل ابن نمالئ،
ينكتهى ،فقال رمحول اض .ت يعهن ،فإذا وجب فلا تبكين باكية،
قالوا  Iيا رسول اممه ،وما و-صج؟ محال! إذا ماُت ،،فقالت ،ابنته ت والله

إن كنت ،لأرجو أن تكون شهيدا ،فإنلث ،كنت ،قد يصنتف جهارك ،محقال

رسول الله

ت إل اف ،ئد أوقع أجره على محير نيته ،وما تعدون

الشهادة؟ قالوا  :الفل في سيل افه ،قال رسول اممه ه :إن شهداءكم
إذأ لقليل ،الشهداء سبعة ،سوى القتل ش سيل افه :المهلعون شهيد،
والحرق نهمد،

والعرق نهيي ،وصاحبا ذالتا الجنب ،نهيي،

والمبهلون ئهيل ،.والدي يموت تحت؛ الهدم شهيد ،والمرأة تمولتا
بجمع شهيدة.

رالهدم ،بفتح الهاء والدال؛ البناء المهدوم ،كما تقدم ،وهو أيضا؛ ما تهدم من
نواحي البتر فسقهل فيها• تموت مجمع ،أي تموت وفي بطنها ولل• ،قال ابن الأمير؛
وقيل الش تموت بكرأ ،والجمع بالضم؛ بمعتى المجمؤع ،كالدحر بمعتى المدحور،
وند تكسر الجيم وتفتح ،والمعنى أنها ماتت ،مع ثيء مجمؤع فيها غير منفصل
محها ،من حمل او بتكارة)•

 - ١٣٠٩رخ م) عن حفنة بنن ،سيرين ،قالت :،نال لي

أنس بن ماللثج :يم ماينن ،يحيى بن أبي عمرة؟ قلت : ،؛الهلاءون ،قال:
ءإُي ،سمع؛؛ ،رسول اممه

يقول :الهلاءون شهادة لكل م لم •

(يحص بن أبي عمرة هو أحو حفصة ت ّيرين ،وأبو عمْ تحية ّترين•،

 - ١٣١ ٠رش حم مي م ن حب ك هق) رحسن) عن أبي

العجفاء الئلمي ،قاوت حقلينا عمر

ألا لا ينالوا في صدقات

النساء . . .وذكر الحديث ،قال ت وأحرى يقولونها لمن محتل في
مغانيكم هذه ،أومات ت لتل فلأن ثهيدأ أو مات ثهيدأ ،ولماله
يكون قد أومحن عجز دابته ،أو دف رحله ذهبا أو ورقا ،يهللمس،

التجارة ،فلا تقولوا ذاكم ،ولكن قولوا كْا قال الّبي

من محتل

فى سيل اض ،أو مات ،فهو فى الجة.
(محياني طرف الحدث في كتاب النكاح باب المداق .الوقر ،بكر الواوت الحمل

أو الجمل الثقيل ،وأوقر راحلته; حملها وقرأ ،أي حملا ثقيلا ،قال افه تعالى;

ءؤفا-ككن ،يبماه• دفئ ،رحله ،الرحل؛ نؤج البعير ،ودفه؛ حانبه).
 - ١٣١١زشف ،حم ى د ت بز ع طي ،ك هق بغ^ رحسزا

عن عبداف بن جعفر ،قال; لما حاء نعي جعفر قال المبي

اصنعوا ^ ،-١جعفر ؤلعاما ،فقد أتاهم ما تشعلهم ،أو أمر تثعالهم.
(نال الطثجي • دل على أنه ي تب للائارب والجيران ،تهيئة طعام لأهل الميت،،
وقال ال نل.ى; الوارد أن يصغ الناس الهلعام لأهل الميت ،فاجتماع الناس في بيتهم
حن يتكلفوا لأجلهم الطعام قلن لدللث ،،وقد ذكر كشر س الفقهاء أن الضيافة لأهل
الميتذ قلث ،للمعقول لأن الضيافة حقا أن تكون للمرور لا للحزن).
□□□□□

□

محاب ٥٧١

باب وجوب الزكاة

 . ١٣١٢رخ) عن أنس بن مالك ،أن أبا بكر ،ه ،لما
امتحلمج كتب له حين وجهه إلى الحرين هذا الكتاب! هذه فريضن

الصدقة التي فرصها رم ود اض ه على المسلمين ،والتي أمر افه بها
رسوله  .فمن نيلها من المملين على وجهها فلتغطها ،ومن نئو

فوقها ،فلا بمل• في أرع وعشرين من الإبل فما دونها ،من الخم،
فى كل حمى شاة ،فإذا بك حما وعشرين ،إلى حص وثلاثين

ففيها بت مخاصن أنثى ،فإن لم يكن فيها ابنه مخاصى ،فابن لثون
ذكر• فإذا بلغت متا وثلاثين ،إلى حمى وأربعين ،فمها بنث لبون

أنثى ،فإذا بلغت متا وأربعين إلى ستين ،ففيها جمه ،نلروقه الجمل،
فإذا بالغت ،واحده ومتين ،إلى حص وبعين ،فغيها جدعه ،فإذا

بلمغتح متا وسبعين إلى ت عين ،ففيها ابنتا لثون ،فإذا بلغت ،إحدى
وت عين إلى عشرين ومئة ،ففيها حمتان ،ؤلمروهتا الجمل ،فإذا زادت،

على عشرين ومئة ،ففي كل أربعين ابنه لثون ،وفي كل حمين حثه.

ومن لم يكن معه إلا أرع من الإبل ،فليس فيها صدقة ،إلا أن يشاء

وبها ،فإذا بالمن حم آ من الإل ،ففيها شام .وصدقة الغنم  Iفي
نانمتها ،إذا كانت أربعين إلى عشرين ومنة شاة ،فإذا زادت على
عشرين ومئة ،إلى مئتين ،ففيها شاتان ،فإذا زادت على منتين إلى

تلانمئة  ،ففيها ثلاث شيا ،0فإذا زادت على ثلاثمئة ،فغي كل مئة

شاة ،فإذا كانت نائمه الرحل ناقمة من أربعين ناة واحدة ،فليس

فتها صدقة ،إلا أن يشاء وبها ،ولا بجنع بين حضولإط ولا  ijy،بين
مجتمع ،حئيه الصدقة ،وما كان من حليطين فإنهما يتراجعان بينهما

بالنون ،ولا ينزج في الصدقة هرمه ،ولا ذات عوار ،ولا ص ،إلا
أن ي اء المصدق ،وقمح ،الرهمؤ رع العسر ،فإن لم تكن إلا ت حن ومئة
فليس فيها صدقه ،إلا أن يشاء ربها ،ومن بلغت ،عنده من الإل صدقه
الجدعة ،وليس عنده جدعة ،وعنده جمة فإنها مبز منه الجمة ،ؤنجعل

معها شاتين ،إل اسي رتا له ،أو عشرين درهما ،ومن يلغتر عنده
صدقة الجمة ،ولبت ،عنده الجمة ،وعنده الجدعة فإنها تقبل منه

الجدعة ،ؤيعهليه المضيق عشرين درهما أو شاتين ،ومن ؛لغت ،عنده

صدقه الجمة ،ولبست ،عنده إلا ابنه لبون فإنها تقبل منه ينتج لثون،

ويعهلى شاتين أو عشرين درهما ،ومن ؛لغت ،صدقته بن—ا لبون ،وعنده
حمة فإنها تقبل منه الجمة ،ؤيعهليه المضيق عشرين درهما ،أو
مس ايين ،ومن بلفته صدلته بن ت ،لبون ،ولبت ،عنده ،وعنده ينت،

مخانحن فإنها مبل منه بنتا مخاصن ،ؤيعهلى معها عشرين درهما ،أو
شاتين ،ومن ؛لغت ،صدقته ينتح مخانحن ،ولبت ،عنده ،وعنده بنته

لبون فإنها تقل منه ،ويعهليه المضيق عشرين درهما ،أو شاتين ،فإن

لم تكن عنده بنت ،نخانحن على وجهها ،وعنده ابن لنون فإنه يقبل
منه ،وليس معه شيء.

خؤا؛سا؛ه
(وجهه إلى البحرين ،أي عاملا عليها ،والبحرين يثمل ما توسط بين عمان
والبصرة .بنتا المخاض؛ ما تم لها محنة ودحاك ،في السنة الثانية ،وبننا اللون ت ما
تم لها محنتان ويحك في الثالثة ،والحقه؛ ما تم لها ئلامثا متين ويحك في

الرابعة ،وهي ءلتوiه الجمل ،ؤيقال؛ ءلنوiه المحل ،أي؛ يعلو المحل مثلها،
والجدعة؛ رصفط ل ن معينة من الأنعام؛ فالجنع من الثاء ؛ ما لحل في ال نة
الثانية ،ومن البقر وذوات ،الحافر؛ ما يحل في الثالثة ،ومن الإبل :ما يحل في

الخام ة .السائمة؛ التي ترعى ولا تحلفط .هرمة؛ كبيرة وهمي التي ،سقهل ت؛ا أسنانها.
العوار بفتح العين وصمها ؛ العيباؤ التيس؛ فحل المعز ،ومع منه لأن أحدْ يفر
صاحِا الخم .النiة ،كفثة؛ القصة الخالصة مقسروبة كانت ،أو غير مضروبة.
الممل ق؛تخفيف ،الصاد؛ هو الساعي على  ١لصدقات ،الموكل بها ،و؛تشدود.ها إ هو
صاحب ،المال الذي وجبن؛ ،فيه الزكاة).

( - ١٣١٣خ) عن ابن عمر ،أن النبي ه قاوت فيما نقت الماء

والعيون ،أو كان عثرتا ،العشر ،وما محقي يالثصح نصف ،العشر.
(الفري ،بفتح أوله وثانيه؛ الاjي يثرُت ،بحروفه من غير صمي ،نخلا كان أو زرعا •
النفح؛ الماء الذ.ي يحمله المافح ،والناصح هو البعير أو الثور الذي يتقى عليه
الماء والأنثى بالهاء ناصحة ،ؤيمال؛ مانية).

 ٠ ١٣١٤زما عن جابر ،أيه سمع المبي ه قال; فيما نمت،
الأنهار والعيم العثور ،وقتما مقئ بالئاية مف ،العشر.

 ٠ ١٣١٥زخ ي عن أبي سبو ،أن رسول الله .قال :ليس
فيما دون حمة أوسق من فر ولا حئا صدقة ،وليس فيما دون

حمس أواق من الور ،3صدقة ،وليس فيما دون حمس ذود من الإبل

صدقة زوقي ،رواية) • ليس ش حب ولا ثمر صدقة ،حض يبلغ حم ة
أوسق ،ولا فيما دون حمس دود صدقة ،ولا فيما دول حمس أواق
صدقة (وفى أحرى) مثله ،إلا أنه قال بدل J1m؛«_؛؛

رردمر،ا.

لالأوسق* جمع وسق ،والوسق سون صاعا• الأواقي -جهع اوق ،وهي
أربعون درهما من الفضة .ئال الحميدي بعد هذا الحديث ت ذكره البخاري في كتابه،
فيما سقت السماء والعيون ،أو كان
بعد حديث ابن عمر ،أن النبئ ه

ئريأ! العشث ،وما سفي Jالثصحت نصف النشر .ثم قال ال-خارىت هذا تفسر
الأول؛ لأنه لم يؤت في الأول  -يعني! حدبث ابن عمر  ١فيما نقب السماء
العش-ن ا  -ونص في هذا ووت ،والزيادة مقبولة ،والمفثر يقضي على المبهم ،إذا

رواه أهل افت ،كما روى الفصل بن الماس*  ^ ١٠النثي ه لم يضن قي الكعبة،ا

وفال بلال؛ رافد صلى؛؛ ،فاخذ بقول بلال وئرك فول الفضل ،هذا آخر كالم
البخاري في هذا).

( . ١٣١٦خ م) عن أبي هريرة ،أف المبؤ .قال :لمس على
الملم صدقه في عبده ولا محرمه (وفي رواية) • ليس في العبد صدقه
إلا صدقة الفطر.
(صدقة :بعني زكاة .إلا صدمة الفطر ،يالرفع على المدلمة ،وباكصب على
الأمشاء).

' - ١٣١١رم) عن أبي ميرْ ،أن المي  Wjقالت ما من صاحب

ذم ،ولا فضة لا يودي منها حئها إلا إذا كان يوم القامة صئحن ،له
صفائح من نار ،فأحمي عليها في نار جهنم ،فيكوى بها جسه وجئنه
وظهره ،كلما بردث ،اعيدت ،له ،في يوم كان مقداره حمسن ألم،
سنة ،حتى يقصى بين العباد ،مرى نسله :إما إلى الجنة ،ؤإثا إلى

المار ،قيل :يا رمول اف ،فالإبل؟ قال :ولا صاحب ،إبل لا يودي

منها حقها ،ومن حقها حلبها يوم وردها ،إلا إذا كان يوم القيامة بطح
لها بقاع محرمحر ،أومحر ما كان نتج ،لا يقفل منها قبلا' واحدأ ،ثهلوه
دأحذافهاً ،ويعصه بأفواهها ،كلما مر عليه أولاها رد عاليه أحناها ،فى
يوم كان مقا.اره حمين ألم ،ستة ،حتى يفضى بين العباد ،فيرى
سبيله :إما إلى الجنة ،ؤإما إلى المار .قيل :يا رم ود اش ،فالبئر
والغنم؟ قال :ولا صاحب ،بفر ولا غنم لا يودي حثها ،إلا إذا كان
يوم القيامة بطح لها بقاع محرمحر ،لا يفقد منها شيئا ،ليس فيها عقصاء

ولا حلمحاء ،ولا عفثباء ،ثنثلحه ؛قنوذها ،وئثلوه ياظادفها ،كلما مئ

عليه أولاها رد عله أحراها ،في يوم لكن مقداره حم ين ألث ستة،

حتى يقصى محن الماد مري سف إما إلى الجنة ،ئما إلى النار روقي
رواية عن جابر بنحوْ) وفيه ت قال! حمها حلتها على الماء ،ؤإعارة

دلوها ،ؤإعارة فغلها ،وشحتها ،وحنل عليها في سيل اف.
رفيرى سيله ،بضم الياء وفتحها وبرنع لأم سله ونصبها .العقصاء هلوية القرنين
والجلحاء التي لا فرن لها والعصماء اش انكسر فرنها .نطحه ،بكسر الحناء وفتحها

لغتان• قاع قرقر ت هو المكان الوامع الأملس المستوي .خلبها ،بفتح اللام ؤيجوز
إم-كانها  ،ونوله ت على الماء  ،أي ت إذا وردت الماء ليصيب الناس من لبنها .قال

النووي• قوله كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها ،هكذا هو في حمع الأصول
محي هذا الموصع • قال القاصي عياض• قالوا هو تغيير ووص*حيف وصوابه ما حاء
بعد 0فى الحديث الأخر عن أبى ذرت كلما مث عليه أخراها رث عليه أولاها ،وبهذا
ينتظم الكلام ،وقوله' ولا صاحب بفر ،قيه دليل على وجوب الزكاة في البقر وهذا

أصح الأحاديث ،الواردة في زكاة البقر ،انتهى والحديث أخرجه البخاري عن أبي
هريرة ينحوه مختصرا).

( - ١٣١٨خ م) عن أبى ذر ،ذال ،ت امحق إلى المى ه وهو

جالس في ظل الكنية ،فلما رآني هال! هثر الأخسرون ورب الكنتة،
فنلت،؛ يا رسول اش قذاف أبي وأمي من هم؟ فال ت هم الأكثرون
أموالا ،إلا من فال هكذا ،وهكذا ،وهكذا  -من نين يديه ومن
حلفه ،وعن يمينه وعن شماله  -وقليل ما هم ،ما من صاحب إبل ولا
ما لكنت
بفر ولا غّم ،لا يودي زلكثها ،إلا جاءت يوم القيامة

وأسمنه ،ئنظحه بئرؤنها ،وئهلوه باظلاهها ،لكما نفذت احراها عادت

عليه أولاها حتى يقضى بين الناس (وفى رواية)؛ قاد؛ حرجت ،ليلة
من الليالي ،فإذا رسول اش ه يمشي وحده ،ليس منه إسان،

لظننت ،أته يكره أن يمشي منه أحد ، iJL_i ،أمنى فى ظل الممر،
فالقفت ،فرآنى ،هماي :من هدا؟ ئقلت :،أنو ذر ،جعلني اف فذاك،

هاد :يا أنا در نعاله ،فمثست ،منه ساعة ،هماي :إن المكثرين هم

جخقخإيي؛يه
المقلون يوم السامة ،إلا من أعظاه اف خيرآ ،فنفخ فيه ت يمينه
وشماله ،ومحن يديه ووراءه ،وعمل فته حيرأ•
(شح فيه يمينه وشماله ،أي صرب يديه فيه بالعط-اء ،والنفح ت الضرب والرمي ،ومنه
قوله ه لأسماء ت اشحى ولا تحمى ،وصاني فى باب الترغيب فى الصدقة).

( - ١٣١٩خ) عن أبى هريرة ،أن المى ه قال :من آتاة الله

مالأ ،فلم يود زكاته مثل له ماله يوم اشامة شجاعا أقنع ،له زُيثان،
يثلويه نم يأحد ملهزمنه  -يعني :شدقيه  -تم يقول :أنا مالك ،،أنا

لنا ■*صإ اممم ين  ،^۵٥هو
كنزك ،ثم تلا؛ ءؤو ُث عم-يرا أث؛بم
الأية.
ح ^ بز ئؤ ثز قم ١سثلؤمن ما بخرا م ،يوم
(الشجاع ،بفم الشين وكرها ث الحيه الذكر ،أوت الحية مهللقا ،والاميع :الذي
ابيص رأسه من الم .زبيبتان ت نابان ،ونل  Iنقعلتان سوداوان فوف ،عنه ،وقيل غير
ذلك ،،وافه أعلم).

( - ١٣٢٠خ) عن حالي بن أملم ،قادت خرجنا مع عبدافه بن

عمر ،لمات ،أعرابي ،ت أ-صرذي ،عن محول اممه ٌ'
آفهع_ ،ؤأليصة ولا

ق سيل

ذمحروى

فقال ابن عمر :من كنزها

قلم يزد زكاتها فويل لئ ،إنما كان هذا قبل أن ثزل الزكاة ،قلثا
أنزلث ،جعلها الله ؤلهرأ نادموال.

( - ١٣٢١خ م) عن أبي

قال :لما توفي النبغ .

واستخلف ،أبو بكر ،وكفر من كفن من العرب ،،قال :عمر لأبى بكر:

كيف ،ماتل الناس ،وقد قال رسول الله

 :أمريتتط أن أقاتل الناس

حتى يقولوا  :لا إل إلا اللأ ،فمن قال :لا إلا إلا اللة ،عمم مني
مالأ ونته إلا بحقه ،وحاثه عر الله؟ قال أبو بكر :والله لأقاظن

من فرق بين الملأ؛ والزكاة ،فإ 0الزكاة حق المال ،والله لو منعوني
عناقا روقي ،رواية :عقالأ) كانوا يودونها إلى رمول الله  .لقاتلتهم

خخ|و1سةه
على منعها .نال عمرت فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله ثرح صدر
أبى يكر للقتال ،فعرفت أنه الحي.

 - ١٣٢٢رم) عن حرير بن عبداممه ،أن رسول الله  .قال! إذا

أتاكم المصدق دلنمل.ر عنكم وهو راض (ومي رواية)• نال؛ حاء
ناس من الأعراب إلى رسول اممه

يأتوننا مظالموننا ،فمال

فقالوا ! إن ناسا من المصدقين

•' أرصوا مصدقيكم ،قال جرير؛ ما صدر

عني مضيق مند ّمعتا هدا من رمول الله

إلا وهو عني راقس.

( - ١٣٢٣خ م) عن أبي موسى ،أل المي ه مال؛ إل الخاذل
الم لم الأمني الدي يئفد — وربما قال؛ يععلي — ما أمر به ،فيعطيه
كاملا مويزا ،ئليبه به نق ه ،فيدهحه إلى الذي أمز له به ،أحد
المثصاو<ءين.

(محال ابن حجرت قوله أحد النتضدش ،ضبط في حميع روايات الصحيحض بفتح القاف
على التثنية ،قال ،الفرطي • ؤيجوز الكسر على الجمع آي هو متض دق من المممدقى).
 - ١٣٢٤رش حم ه د ت حز ْدب ك هق بغ) (حسن) عن

رافع بن حديج ،قال! سمعت ،رسول الله ه يقول ت العامل على
الصدمة بالحق كالغازي مي سيل اممه ،حتى يرجع إلى ب؛تب•

 ■ ١٣٢٠رم د ت حر طب هق بغ) (حسن) عن أنى ،أن
الني ه قال؛ المعتاو.ي في الصدقة كمانعها ،قال الترمذي؛ يعني؛
على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع.
(المعتدي في الضيقة؛ هّو الساعي الدي ياحل .أكثر مما يجب أو أغفل منه ،وقيل
هو المالك الل»ي يكتم شيئا من صدقته ،قال البغوي في ثرح السنة؛ ولا يحل لرب
المال كتمان المال ؤإن اعتدى عليه الساعي ،وروي عن بنير بن الخماصية ،قال؛

قلنا ؛ يا رسول اممه ،إن أهل الصدقة يعتدون ءالينا ،أفنكتم من أموالنا يقدر ما
.جتدون علينا؟ فقال؛ لأ)ُ

تحآق؛ثآ

جع1بميه

 - ١٣٢٦رلك شف هق) (صحيح) عن نافع ،أن ابن عنر لكن

تحر بناته وجواوين الذهب ،ثم لا بجيج من حليهن الزلكة•
(الحلي بفتح مكون ت محا تتحلى له الت اء أي! تنزين به من مصؤخ المعادن وجمعه
حبي بفم الحاء وك رها لغتان مشهورتان ،قال الليث ت ما كان من حلي يالجى
ؤيعار فلا زكاة فيه ،ؤإن اتخذ للتحرز من الزكاة ففيه اpكاة ،ومال نيخ الإسلام

ابن تيمية في مجمؤع الفتاوى؛ ومذهب ،غير واحد من المحابة والتابعين; أن زكاة
الحلذ ءارثته).

( - ١٣٢٧د ت ن قط هق) رحسن) عن عمرو بن شعسب ،عن

أبيه عن جيم ،أن امرأة أنث ،رسول الله

ومعها ابنة لها ،وفى ند

ابنها مكثان عليظتان من ذهن ، ،فقال لها؛ أيعطين زلكة هذا؟ قالتر ;

لا ،قال! أي زك أن ي ورك الله يهما يوم القيامة سوارين من نار؟
قال! يحلعتهما فألفتهما إلى النم . ،وقالت (،هما لله ولرسوله.
(المنكه ،بفتح الميم وال ين؛ ال وار ،وجمعها; منف ،،كبقرة وبقر ،نال
المباركفوري في مرعاة المفاتيح; قال الأمير اليماني; في المسالة أربعت أنوال.
الأول; وحو ، ١٣اوزكاة في الحلية ،عملا بما روي في ذلك ،من الأحاديث .،الثاني;
أنها لا تجب ،لأناي وردمحث ،عن ال لف ،قاضية بعدم وجوبها ،ولكن بعد صحة
الحديمح ،لا أنر للاثار .الثالث ;،أن زكاة الحلية عاؤيتها .الرابع; أنها تجب ،مرة
واحدة ،رواء البيهقي عن أنس ،قال; يزكي عاما واحدا لا غير ،وأظهر الأقوال
دليلا وجوبها لصحة الحديث ،وقوته ،وقال ابن حزم في المحلى; قد وحيّتج الزكاة

بالص في كل ذهب وقفة ،فلا يجوز أن يقال إلا الحلي ض نص في ذلك ولا
إجماع انتهى مختمرا).

 - ١٣٢٨رخ م) عن أبي هريرة ،أ 0رسول الله  .نال؛ قال
رجل؛ لأئصدس بحدقة ،فخرج ؛صل.قته ،فوصعها في يد سارق،
فأصبحوا يتحد.رون؛ تحدق الليله على سارق ،فقال؛ اللهم للن،
الحمد ،على مارق ،لأنمدقى ؛ما.قة ،فخرج بصدقته ،فوصعها في
محي زانية ،فأصبحوا يتحدثون؛ تصدق الليله على زانية ،فقال؛ اللهم

لك الحمد  ،على زانية ،لأنحيقى بصدقة ،فخرج بصدقته ،فوصعها

في يد عنى ،فأصبحوا يتحدثون! تصدق الالLلة على عني !) JIas ،اللهم
الحمد ،على سارق ،ورانية ،وعني ،فاني ،فقيل له! أما صدقتك
على مارق ،فلعله أن سستعث عن سرقته ،وأما الزانية ،فلعلها أن
تتمم ،عن زناها ،وأما الغى ،فلعله يعتبر فينفى مما أءهلاه اض.
(هال ،النووي• هيه وبو'ّتا الثواب ،محي المد قه ؤإن كان الأحد فاسقا أو غنيا ،وهذا
محي صدمحة المملؤع وأما الزكاة محلا يجزى دمحعها إلى غي).

 - ١٣٢٩رخ م) عن أبي هريرة ،أف رمول اض ه قاوت ليس
المكيى الذي يتلوف على الناس ثرده اللقمه واللقمتان ،والتمرة
والتمرتان ،ولكن المكين الذي لا يجد غنئ تغنيه ،ولا يمثلى به

متصدق عليه ،ولا يقوم قي أ ل الناس روقي رواية)( ولكن المكين
الذي ليس له غنى وي نحي ،أو لا ي أل الناس إلحافا روقي أحرى) •
إنما المكين الذي يتعمق ،،اقرؤوا إن ثئتم! ؤرلأ مثلؤزى آلنا
(يقال :أنمن ،غث ،زألح غئ ،وأحقاني بالسألة ،كلها بمي أكم  ،،٣ومل
معنى سال إلحافا ،أي• إلحاحا ،وهو أن يلازم المؤول حتى يععليه ،ثال ابن

عبدالبر :والإلحاح على غير الاه مذموم لأن الله مدح بضده .ومحال ابن حجرت محوله
ليس المكين  • • ١إلخ ،لم يرد إحراجه س أسباب ،المكنة كلها ؤإنما أراد أن
المكين الكامل المسكنة الذي لا يجد لحى يغنيه ؤي تحي أن يال ولا يمهلن له)ّ

 . ١٣٣٠رخ) عن أبي هريرة ،أن رسول افه  .ف ال :ما

أءءليكم ولا أمنعكم ،إنما أنا قاسم روقي رواية :إن أنا إلا مأمور)
أصع حبتإ أمرمحت.،
 - ١٣٣١رشف حم د ن قط هق بغ) رصحيح) عن

عبيد اش بن عدي بن الخيار ،قال :أحبرني رحلان :أنهما أتيا

وهو في حجة الوداع ،وهو يقسم الصدقة ،ف ألاه منها،
النبي
فر؛ع فيهما روقي رواية ت فينا) البصر ،وحمصه ،فرآهما (وفي رواية ت

فرآنا) جليين ،فمال ت إن شئتما أعطيتكما ،ولا حمل فيها لغني ،ولا
لقوي مكثيب*
ه.

باب زكاة الفطر

( - ١٣٣٢خ م) عن ابن عمن ،قال :فرض رسول اش  .زكاة
المهلر ،صاعا من نمر ،أو صاعا من شعير ،على كل عبد أو حر،

صغير أو كبير ،ذكر أو أنثى من الم لمين ،فعدد الناس به نصم،
صاع من بث ،محال :وأمر بها أن تولى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
قال ابن عمر• فجعل الناس عدله مدين من حنهلة ،وقال ماللث :،كان

ابن عمر يبعث بركاة النعلر إلى الذي ثجمع عنده ،قبل الفهلر بيومين
أو ثلاثة.

 — ١٣٣٣رخ م) عن أبي معيد ،قال :كنا نخرج زكاة الفملر
صاعا محن محلعام ،أو صاعا من شعير ،أو صاعا من تمر ،أو صاعا

من أنهل ،أو صاعا من زبيب ،فلم نزل يخرجه حنى قدم علينا
معاؤية بن أبي سفيان حاجا ،أو معتمرأ فكلم الناس على المنبر،
فكان فيما كلم به الناس أن قال :إني أرى أن مدين من نمراء
الشام ،تعدل صاعا من تمر ،فاحد الناس ؛دللث ،قال أبو معيد :فأما
أنا فلا أزال أحرجه كما كنت ،أحرجه ،أبدأ ما عثت.،

(الأنهل ،بكسر القاف ومحكونها ت جبن اللض المستخرج زبده -الميت ملء كمي
الأسان الممتدل ،وهو ريع الصاع والمدان نصف الصاع .سمراء الشام! حنملة
الشام نال الإمام النووي ت هدا الحديث هو الذي يعتمده أبو حنيفة وأحمد

ومواخفوهم في جواز نصف صاع حنعلة ،والجمهور على أن الواجب صاع من حنطة
أو غيرها وحجتهم هدا الحديث ،ؤيجيبون عن نول معاؤية بأنه تول صحابي وفد
ؤإذا اختلف
حالفه أبو معيد وعيره ممن هو أطول صحية وأعلم ياحوال البي
الصحابة لم يكن فول بعضهم أولى من بعض ،فنرجع إلى دليل 1حر وقل وحدنا
ظاهر الأحايين ،والقياس متفقا على انتراحل الصاع من الحنءل 4كغيرها ،نوجب
اعتماده وفد صرح معالثة بأنه رأى رآْ لا أنه سمعه ُّن الّبي ه ،ولو كان عند
أحد ممن حضره مع كثرتهم في تلك ،اللحفلة صإ في موافقة معاوية عن الني .
ككرْ كما جرى لهم في غر هده القصة).

 — ١٣٣٤ره د قط ك هق مر)ا رحسسا عن ابن عباس ،قال!

فرص رمحود اض ث .زكاة الفطر ءل-هرْ للمائم من اللعو والثدن،،
وئلنمة للمساكين ،من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ،ومن أداها
بعد الصلاة فهي صدقة من المدقات.

 - ١٣٣٠رخ) عن ال ابا بن بزيد ،قال :كان الصاع على
عهب النبي  .مدا ويلنا بمدكم اليوم ،فزيد فه في زمن عمر بن
عدالخزيزء

 - ١٣٣٦رخ) عن أبي نمة ،عن ماللث ،،عن نافع ،أن ابن نمر
كان يعطي زكاة رمضان بند النبي و '■.المد الأول ،وفي كفارة

المتن :بند ام  Mقال أبو قتيبة :قال ن ك :ندن أعغلم من
ندكم ،ولا نرى الفضل إلا في ئد الني .قال :وقال لي مالالئإ:

لو جاءكم أمير ،فقرب مدأ أصغر من مد الني .بأي ثي؛ كتم
نملون؟ قلنا • نملي بند المي .قالا أفلا ترى أن الأمر إنما يعود
M

ؤجاوغ؛سيه
( - ١٣٣٧د ن حب طب هق ض) رحسنا عن ابن عمر ،أن

رسول اف  .نال ت الوون ور 0أهل مكة ،والمكيال مكيال أهل

المدينة (وفي رواية) ت وزو المدينة ،ومكيال مكة,
(ئال ،البغويت المراد به ما تتعلق به أحكام الشريعة ،كالزكاة والكفارات ونحوها،
فلا تجب الزكاة في الدراهم حتى بلغ مثني درهم بوزن مكة ،والصاع في زكاة

الفهلر صاع المدينة ،فأما في العاملأرت ،فيعتبر صاع البلد الذي يتحامل فيه الناس
ووزنهم•،
مء

٠

٠

إ ب اب من ثخرم عليهم

إ

( - ١٣٣٨خ م) عن ،أبمح ،هر؛مة :، ١١^ ،أحد الحسن بن علي
نمره من نمر الصدقة ،فجعلها ش فتي ،فقال الحم . ،بالفارمثة :كح

كح ،اذم بها؛ أنا غلت أنا لا ناكل الصدقة؟ (وفي رواية) :أنا ال
ثجل لنا العدقه؟ (وفي أحرى)• أف رمود الله ر .قال؛ إني لأملن،
إلى أهلي ،ياجد النمرة ساقطة على فرانى ،أو فى بيتي ،فارفعها
 ،ث م أحثي أن تكون صدقة فالمها.
(؛ح؛ح■ هو رجر للمبي ورئع ،ويقال ،بمد التقدر أيضا).

( - ١٣٣٩خ) عن أبي هريرة ،قال :كان رمود اممه ه ئزتى
بالتمر عند صزام الخل ،فيجيء هذا بتمره ،وهذا من نمر؟ ،حتى
يميز عنده كوما من تمر الصدقة ،فجعل الممن والحين يلعبان

؛ذللئ ،التمر ،فاحذ أحدهما تمرة ،فجعلها فى فيه ،فنظر إليه
رسول الله .فاحرجها من فيه ،وقال :أما علمثج أن آل محمد ال
يأكلون الصدقة؟ .

 — ١٣٤٠زم^ عن عبد المطالب بن ربيعة بن الحارث ،قال•

اجتمع ربيعة بن الحارث ،والعباس بن عبد المطالب ،فقالا! واش لو

بعننا هذبن الغلامين  -نالا لي ،ول لففل بن الماس  -إلى

رسول اش ه مكثماه ،فأمرهما على هذه الميثان ،فأديا ما ي(توا
الناس ،وأصابا مما يصيب الناس؟ قال! فبينما هما فى ذلك جاء

علي بن أبي حنالب ،فوقف عليهما ،فذكرا له ذلك ،فمال عبأ•' ال
تفعلا ،فوالله ما هو بفاعل ،فاسحاه ربيعة بن الحارث ،فقال! والله،

ما نمتع هدا إلا نمام ة متك علينا ،فوالله ،لقد بئث صهز

،
رسول اض  .فما نفنناه علك  iفقال علي! أربلوهما،
وافلظيغ علي (وفي رواية! يألمى علي رداءْ ثم اصعلجغ عليه،
ونال ت أنا أبو حنن الفرم ،واش لا أريم مكاني حتى يرجع إليكما
ابناكما يحور ما بعثتما يه إلى رمول اش هؤ ).نال! فلمسا صالي

رسول اش  .الغلهن سقناه إلى الحجرة ،فقمنا عندها حتى جاء،

فأحذ باذاننا ثم قال! أحرجا ما تمرران ،ثم لحل ولحلنا معه ،وهو
يومئذ عند زينب بتمى جحش ،فتواكلمنا الكلام ،نم تكلم أحدنا،
فقال! يا رسول اش ،أنت أبن الناس ،وأوصل الناس ،وقد بلعنا
النكاح ،فجئنا لتومرنا على بعفن هذه الصدقامحتتج ،فنودي إليك ،كما

يودي الناس ،ونصين ،كما يصيبون ،ف كت ،طويلا ،حتى أردنا أن

لكلمه ،وجعلتا زينب للمع إلينا من وراء الحجاب! أن لا تكلماه،
ثم نال! إن هذه الصدقة لا تنبغي لأل محمد لوفى ،رواية! لا نحل

لمحمد ولا لأل محمد)  ،إنما هي أوماح الناس ،ادعوا لي محمنه -
وكان على الحمس  -ونوئل بى المحارث بن عبد المطالسإ ،فجاءاه،

فقال لمحميه! أنكح هذا الغلام ابثلث - ،للفضل بن العباس  -فأنكحه،

^————^ ٥٢٢؛،
ونال لنوفل بن الحارث ت أئكح هذا الغلام ابنتك ،نأنكحني ،ومال
لمحمنه ت أصدق عنهما من الخص كن.ا وكدا.
(انثحاه؛ عرض له وتصدم النفاسة • الحسد• القرم ت السيد المقدم• لا أئيم • لا أبرح• بحور
ما بعثتما به ،أي بجوابه وأصل الحورت الرحؤع .ما تصرران؟ أي! ما حمعما في

صدوركما .تواكلنا الكلام؛ وكله كل واحد إلى صاحبه ليتكلم دونه -ثلبع ت تشير .نحمنه ت
هو محمية بن جز؛ الزبيدي اسعمله الني و .على الأخماس).

( - ١٣٤١حم د ن ع حب طب ك) رصحبح) عن أسم ،رافع
مولى رسول اممه .نال ت بعث رسولث ،الله .رحلا على الصدقة من

بني مخزوم ،فقال لأمح ،رابع اصحبني فإنك تصسثج منها ،قال! حتى
آتي المي  .فأمأله ،فأتاه فسأله فقال ت مولى القوم من أنفسهم ؤإنا
لا تحل يا الصدئة.

 - ١٣٤٢زخ م) عن أبي هريرة ،قال :كان رم وث) الله .إذا
اتى بهلعام سأل عنه :أهديه أم صدمه؟ فان قيل صوفه ،قال لأصحابه:

كلوا ،ولم يأكل ،ؤإن نل هدبه ،صرب بيه .فأكل معهم•
 - ١٣٤٣رخ ،؛إ عن عائشة ،قالت :،مدق على بريرة بلحم،
فقال رسول اف ه :هو لها صدقه ،ولنا ها-ية روقي رواية) :يحل

يسوث ،الأنه .وعلى النار برمه ئمور ،فدعا بالعي•؛؛ ،يأتي بخبز وادم
من اذم الست ،،فقال :ألم أن  JU,عر النار نفوت؟ قالوا  :بش ا
رسول الله ،ولكنه لحم تمن• ق به على يريره ،وأهل'.ته إلينا منه ،وأن،
لا اكل الصدقة ،فقال :هو صادقة عليها ،وهوية لما (ولم لم) :أو

الحم ،ه أتى بلحم بفر ،فقيل :هذا ما صدق به على بريره ،فقال:
هو لها صدقة ،ولما هدية.

(متأتي الرواية الثانية يي كتاب النكاح باب  .^،^١البومه ت القذر .الأدم ،ضمتين
وقد تسكن الدال• جمع إدام ،وهو ما يوكل مع الخز).

ججمح؛ييه
( . ١٣٤٤خ م) عن أم عجة نسيبة الأنماؤية ،قالت :بعث إئ
بشاة هن الصدقة ،معثت إلى عائشة منها بشيء ،فيحل
رمول اض
المئ ه على عائئة ،فقال :هل محدكم ٧؟ قالم :،لا ،إلا
يعشت به إلينا ن يله من الشاة التي بعثلمج إليها من الصدقة ،قال :هاُت،
فقد يليتؤ تجلها.

( - ١٣٤٠م) عن جويرية ،زوج الجي ه أف رسول اممه.
يحل عاليها ،فقال :هل من تلعام؟ قالت :لا وافه ،إلا غ0للم من شاة

أعهلثه مولاتي من الصدقة ،فقال :م؛يه ،فقد بلغت تجلمها.
 - ١٣٤٦رخ) عن حبير بن مطعم ،قال :مشلت L1 ،وعشما و بن

عمال إلى النبي

فقالتا  :يا رسول اطه ،أعهليتج بتي المهللب ،من حس

خيبر وتركتنا ،ونحى وهم مناك بمنزلة واحدة؟ فقال ه■' إئما بنو
المهلل— ،وبنو هاشم شيء واحد• قال جبتر • ولم بمثّم الني ه لني عبد
شص ،ولا لبني نوفل شيئا ،وقال ابن إمححاق :عبد شمس وهاشم

والمهلل— ،إحوه لأم،

عاتكه يتت ،منة ،وكان ئوفل أخاهم لأبيهم.

(بوب عليه الخاوي بقوله • باب ،ومن الدليل على أن الخص للإمام وأنه يععلي
بحقس نرابته دون بعض ما نم البي ه لبني المعللب وبني هاشم من خمس
نمر ،نال عمر بن عبدالعزيزت لم يعنهم بذس ،ولم بخص نريبا دون من هو

أحوج إليه ،ؤإن كان الذي أععلى لما يشكو إليه من الحاجة ،ولما م تهم محي
جنبه ،من نومهم وحلقاتهم .انتهى .فوله بمنزلة واحدة ،أي :محي الغرابة لأن
الجميع من بي عبد مناف لكن عثمان من بني عبد نمى وجير من بني نوفل،

وعبد شمس ونوفل وهاشم والمثلله ،كالهم بنو عبد مناف ،قوله شيء واحد ،أي
في ت الاستحقاق لنصرتهم له ه في الجاهلية والإسلام ولما قاطعت تريش بتي
هاشم وحصروهم محي الشم ،،-دخل بنو المطلب معهم ولم تدخل بنو نوفل وبنو

عبد شمس ،وفيه أن ٌّّهم ذوي القربى لبني هاشم وبني الطلب خاصة دون بقيه
قرابة المي.سهمص)•

جخ|وغ؛ييه
باب الترغيب ش الصدقه عاقه

والإنفاق ض الأقارب خائ
( - ١٣٤٧خ م) عن أبى هريرة ،أن المبئ ه قال :قال اف

بارك وتعالى :أنفى يا ابن آدم ،أنمى عليك (ولطم) أن المي .
قال :إن اينه قال لي :أئفق أئفى عليك.
( - ١٣٤٨خ م) عن أبي هريرة ،أن رسول اض ه قال :ما من

بوم بصبح قيه العباد إلا ملكان ينزلان ،يقول أحدهما ; اللهم أعهل
منفقا حلفا ،ؤيقول الأحر :اللهم أعمل ممسكا ثلما.
 - ١٣٤٩رم) عن أبي هريرة ،أن رسول الله .قاد :ما نمص
ماد من صدقة  -أو ما نقمش صدقة من مال  -وما زاد الله عبدأ يعمو
إلا <آ ،وئ توانحغ عد للي إلا زس اللأ.
 - ١٣٠٠رخ م) عن أبي هريرة ،قال :قل لرسول اض و :أي

الهد.فة حير  -أو أفضل —؟ قال :أن تصدق وأنث صحيح ثحيح،
لأمل الغنى ،وتخشى الفقر ،ولا يمهل حتى إذا بلب الحلقوم قالت:
لفلان كدا ،ولفلان كدا ،وقد كان لفادن؛

 - ١٣٠١رخ) عن ابن م عود ،أن رسول اض ه قال :أبكم
ماد وارنه أحب إليه من ماله؟ قالوا  :يا رسول اف ،ما منا أحد إلا
ماله أحب إليه ،قال :قاف ماله ما قدم ،وماد وارته ما أحز.
 - ١٣٥١٢رخ م) عن أبي هريرة ،أن رسول افه

قال :منل

البخيل والمنفق ،كمثل رجلين عليهما حنتان  -أو جثتان  -من حديد،
من ني• يهما إلى ثراقيهما ،فأما المنفق فلا ينفق إلا س؛نث - ،أو

وفرت  -على جلده ،حتى يخفي نناثه وئنفو أضْ  ،وأما البخل فلا
يريد أن يتفق شيئا إلا لزيت ،لإ حلقة مكانها ،فهو يوسعها ولا ئتسع
ل وفي رواية) ت فيجهد أذ يونعها فلا يستطع.
(الجثة ،بالماء؛ لماس معروف ،ؤيقال لها؛ المروة وبالنون ت الوناية .تعفو أنزه ت

بالصب ،أك '،ت تر أثره ،أي؛ أن الصدقة تستر حهلاياه كما يغطي الثوب الذي
نجئ عر الأرض أنر صاجمه ،ونل الراد أن اش ستر المنفق في الأنيا والاحر؛).

 - ١٣٠٣رخ م) عن أبي هريرة ،أن رمول اف  .فال :نس
ئضدق بعدل تمرة من كنب ،ءئس ، ،ولا يمني إلى النه لوفي ،رواية ت ولا
يقبل اض) إلا الهلنلم ،،فإن اش يتملها بيمينه ،ثم يربيها لماحسها كما

يربي أحدكم دالؤْ ،حتى نكون مثل الجبل (هذا لمغل البخاري)
(ولم لم)؛ ما تصدق أحد؛صا-قة من محلتبر ،ولا يقبل اض إلا الثليست،،

روقي رواية! من الكب العلتب فيمنها في حفها) روقي أحرى •
فمنها موصعها) إلا أحانها الرحمن بيمينه ،ؤإن كانت ثمرة ،فتربو في

من الجبل ،كما نرثي أحدكم إلئْ أو
كم ،الرحمن حتى تكوو
فصله روقي رواية) ت أو فلوصه ،حتى تكون مثل الجل ،أو أعظم •
(الفلو؛ النير الصغير ،وهو ولد الفرس إذا ش ،أي؛ فطم عن أمه ،وفه لغتان؛
بوزن؛ عدو ،وبرزن؛ عجل .الفصيل؛ ولد الناقة إذا نمل عن أمه ،وأكثر ما بمللق
في الإل ،وقد يقال في الض .القالوص؛ الفتية من الإل ،ونس ازفة الطويلأ
القوائم قلوصا .نوله! في كث الرحمن ،قال الإمام الترمذي في سنه بعد هذا
الحديث ت وند نال غير واحد من أهل العالم في هذا الحديث وما يشبه هذا من
الروايات محن الصفات ،ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا،

قالوا ت قد ئئبت الروايات في هدا ويوْس بها ولا يتوهم ولا يقال ت كيف؟ هكذا
روى عن مالك ،وسفيان بن عيينة ،وعيدالد بن المبارك أنهم نالوا في هذه

الأحادثث :أمئوها بلا كيف ،وهكذا نول أهل العلم من أهل المة والجماعة،
وأما الجهمية فأنكرت هدْ الروايات وقالوا * هدا تشبيه ،وقد ذكر اش هل في غير
موضع من كتابه اليد والمجع والبصر ،فتأولت ،الجهمية هذه الايات فمروها على
غير ما فسر أمل العلم ،وقالوا ت إن اض لم يحلق آدم بيده ،ونالوا  Iإن معنى اليد

نجمهح

|جعيخ|دسيه

هاهنا القوة ،ونال إسحاق بن إبراهيم • إنما يكون التثسه إذا نال ت يد كد ،أو مثل

يد ،أو سمع كسمع ،أو مثل سمع ،وأما إذا قال كا قال اف تعالى بد ،وسمع،
وبصر ،ولا يقول كم ،،ولا يقول مثل سمع ،ولا كسمع ،فهذا لا يكون تنبيها،

وهو كما قال اش تعالى ني كتابه؛ جئ َؤثإايء شذ؛ وثو الثميغ الصزه).

( - ١٣٠٤م) عن أبي م عود الدري ،نال؛ جاء رجل بناقة
مغطومة إلى رمحول اطه  .فقال! هذه في ّسل اممه ،فشال

رّود اطه

•' للث ،بها يوم القيامة محبعمثة ناقة كلها محطومة.

 ~ ١٣٠٠رحم ت ن حب ك هب) (حسن) عن حريم بن فاتالئ،،

أن رموئ الله  .قادت س أنفق مقة في محبيل اممه ،كتث له سنعمئة
صعمؤ.

(قال القرطبي! قال بعض العلماء ت العشر لسائر الحسنات وال بعمثة للنمهة فى

سل الله ،لحديث حريم بن فاتك عن الني  W,وفته؛ وأما حنة بعثر نمن عمل
سييل الله ،وقوله إ
حنة فله عشر أمالها وأها حمنة ي بعمثه فالممة

بمنعف لش نثلاه إعلام بأن افه تعالى يضاعمق لمن يشاء أكثر محن سبعمثة صعق).

 - ١٣٥٦رحم ت ،ملي! ،؛ )،رح،ييزا عن أبي أم امة ،أن

رمحول اطه  .قال؛ أفضاأ الصدقات ،ظل مّثلاءل في حم بيل اممه،
وننيحه حائم في سل اطه ،أو

فحل في سيل اطه.

(الفسهلاط .؛ البيت ،من الشعر ،ينطلق على غير الشعر -طروقة فحل؛ ناقة أو فرس

بلغت ،أن يطرقها المحل ،وهي من الإبل ما تم لها نلاث سنن).
 - ١٣٥٧رخ م) عن عمر بن الخعئاب ،قاد! أصسن ،أرصا من

أرص حننن ،فأتيت رمحول اطه  .فقلت I ،أصث ،أرصا ،لم أصمنؤ
مالأ أحن ،إلي ولا أنفز عندي منها ،فما تأمن به؟ قال؛ إن شنث،

حبثؤ أصلها ،وتصدقت ،بها ،فتصدق بها عمن على أنه لا يباع
أصلها ،ولا يوهن ،،ولا يورث؛ ،وتصدق بها في الفقراء ،وذوى
القربى ،والرقاُب ،والضيف ،دامح ،المميل ،لا جاح على من ،وليها

أن يأكل منها بالمعروف ،ؤيطعم ،غين متمول فيه ،قال ابن عون ت

يحدثته ابن سيرين فقال! غين متأثل مالأ (وللبخاري)  Iأن عمر تصدق
بمال له على عهد رمحول اض .ؤ وكان يمال له ممغ ،وكان نخلا،

فقال عمر! يا رسول اممه ،إني استمدت مالأ ،وهو عندي نفيس،

فارين أن أتمدق بهُ ،قاد ال؛يي،

• تصدق بأصله ،لا يباع ،ولا

يوهب ،،ولا يورث ،ولكن ينمق ثمره .فتصدق به عصر ،فصدقته تللث،

في نبيل اض ٌ

وفي النiاب ،والنناكين ،والضيف ،وابن

الئبيل ،ؤلدي المربى ،ولا جناح على من وليه أن نأكل بالمعروف
محتوكل غين متموو به•
(الخنس  Iالوئف ،حسثا أصلها ا أي• جعلته ونفا ،غير متمرل فيه ،وغير متمول

به ،أي غير متخد منها مالأ أي ملكا والمراد أنه لا دتمالك شيثا من رقابها ،وهو
معنى غير متأنل ،فإن المائل هو الذي يدحر المال ويقتنيه .نئغ ،بفتح المثلثة
وسكون المم بعدها غين معجمة ومنهم من فتح الميم؛ أرض تلماء المدينة كانت
لعمر ،وقد يكر أبو داود فى سنه نصي وصية صر هبع)،

 - ١٣٠٨رخ ،؛) ص أس رم؛ ،أن اليى : JU .ني تمان
عندي مثل أحد دما ،لنرنى أن لا ئمر علي ثلاث لبال وعندي منه

نيء ،إلا نيئا أرصده لدين ( )uj،لمقل البخاري) (ولفظ م لم)! قال!

ما'ننننى أو ر أحدا ذما ،تاءتى علئ ثالثه وعندي منه دينار ،إلأ
دينار أزندئ لدين علئ•
(أزصده ،بفم الهمزة وكر الصاد وبفتح الهمزة وصم الماد :أي أعدم وأحففله
لدين ،بفتح انمال ،أي؛ لأداء دين لأن قضاء الدين واجب فهو مقدم على
المدقات المدوية ،نال القاري؛ وكثير من جهالة العوام وفللمة الطعام يعملون
الخيرات والنيران ،وعليهم حقوق الخلق ولم يلتفتوا إليها).

( - ١٣٥٩خ) عن أبي سنوغة عقبة بن الحارث ،قال! صلى بنا
رسول اش  .العصن ،هامرع ،وأقبل بثي الناس حتى دخل بيته،

ويخ؛سيه

^٠٣٥

سجب الناس من سرعته ،ثم لم يكن بأونك من أن خرج ،فقال I
دكرت شيئا من تبر كان عندنا  ،فكرهت أن يبيتؤ عندنا  ،فأمرت
٠

(التبر بالكر! هو الذهب والمئه نبل أن يفرنا دنانير ودراهم ،فإذا صرنا لكنا
ط).

 . ١٣٦٠رخ

عن الأحنف بن نيس ،هال! ثدمت المدينة،

فبينا أنا في حلمة فيها نلأ من محريش ،إي حاء رحل أحنن الثياب،

أحشن الجند ،أحشن الوحه ،فقام عاليهم ،فمال ت بئر الكايزيى
؛نصف_ ،يحمى عليه ،في نار جهنم ،فيوصع على حلمة ثدي أحدهم
حتى نخنخ من نغض كتفه ،ويوصع على يغض كتفه حتى يخرج من

حلمة ثديه بمرلرد ،فوصع القوم رو وسهم ،فما رأيت ،أحدا منهم رجع
إليه شيئا ،فأدبن ،فايبعنه ،حتى حلى إلى سارية ،فملئ،؛ ما رأيت
هؤلاء إلا كرهوا ما قلث ،لهم ،فمال! إن هولأم لا يعملون شيئا ،إ0

حيلي أبا القاسم ه دعاني فأجبته ،فمال؛ أثرى أحدآ؟ فظرث ،ما
علئ من الثّمس ،وأنا أؤلى أثه ينعثنى فى حاجة له ،فقلت ،؛ أرا،0

فمال؛ ما يسثني أن لي مثله ذهنا أيممه كله ،إلا ثلاثة دنانير ،ثم
هؤلاء يجمعون الدنيا ،لا يعقلون شينا ،قال؛ قلت،؛ ما للث،

ولإخوانك من قريش لا ئنتربهم وتحبمب منهم؟ قال؛ لا ،وربمج ،ال

أسألهم عن دنيا ،ولا أستمتيهم عن دين ،حتى أنغق بالله ورسوله
(^ا لففل مسالم ،وهو عند البخاري بمعناه).

(ولم لم) ؛ أن الأحنف ،قال؛ كن تن ،في نمر من قريس ،فمر أبو

در وهو يقول؛ بئر الكانزين بم في محورهم ،بخرج من جنوبهم•
وم من قبل أقفانهم بخرج من جباههم ،ثم تنحى ،فقعد ،فقلت؛
من هذا؟ قالوا ؛ هذا أبو ذر .نال؛ فةهستإ إليه• قملته؛ ما شيء

نمعتك تمول مل؟ قاوت ما تلث إلا ثمئأ سمعته من نبيهم !، Jli .
يلت،؛ ما مود في هدا العطاء؟ فال؛ حده ،فان فيه اليوم معونه ،فإذا
كان ثمئا لدينلثإ فدنه ردفمح ،رواية له ،قال■ كث أمشي ٌع الحم. ،
في حرة المدينة عشاء ونحن ننفلر إلى احد ،فقال؛ يا أبا ذر ،يلتI ،

لبيلث ،يا رمول اف ،قال؛ ما أحث ،أن أحدأ ذاك عندي ذم ،،أمنى
ثالثة عندي منه دينار ،إلا دينارا أرصده لوين ،إلا أن أقود به في
عباد الله ،هكذا - ،حثا بين يديه  -وهكذا  -عن يمته  -وهكذا  -عن

شماله  -يم مشيتا فقاو،ث يا أبا ذر ،فالت ،؛ لبيلث ،يا رسول اينه ،قال؛

إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة ،إلا من فال هكذا وهكذا
وهكل.ا ،مثل ما صع في المرة الأولى.
(الرصما • جمع رصفة ،كتمر وتمرة ،وهى حجارة محماة .ئعض الكتم ،ت أعلاه،

أو المقلم الرنيق باعلاه .تعتريهم! نقميعم نهلي ،صالتهم .أرصده ت اعده،
والإيصال؛ الإعداد ،نوله! نظريت ،ما علي من الشمس ،أتم ،كم بقي ،ر س المهارك

 — ١٣٦١رم) عن أبي معيلء الخيري ،قال؛ بينما نحن في ممر
ْع المي  .إذ جاء رجل على راحلة له ،فجعل يثريه بصره يمينا
وشمالا ،فقال رسول افص .؛ من كان معه فضن للهر فلبمن .به على
من لا ٍلهر له ،دمجن كان له فضل من ز.اد فلبمد به على ،من لا ذ.اد
له ،وذكر من أصناف المال ما ذكر ،حتى رأينا أنه لا حى لأحد منا
و ق فل•

(نجعل يصرف بصره ،أي متعرصأ لشيء يدفع به حاجته .شل ظهرا أي نيادة
مركب من الدواب ،وفي الحديث عراساة المحتاج ،وقد بوب مسلم عليه بقوله؛
باب استحباب المواساة بفضول المال) ٠

 - ١٣٦٢رخ م) عن أبي م عود التات.ري ،قال :لما نزلح ،آيه
الصدقة ،كنا نحامل على ظهورنا ،فجاء رجل فتصدق بشيء كثير،

فقالوا ت مراء ،وجاء رجل فتمدق بماع ،فقالوا ت إن اف لعني عن

صاع هذا رومح ،رواية)؛ لما أمر رمود اض  .بالحدقة كنا نتحامل،
فجاء أبو عميل ينضما صاع ،وجاء إنسان ياكثر منه ،فقال المنافقون ت
إن اض لغنى عن صدثة هدا ،وما فعل هذا الاحن إلا يياء ،فنزلت،

ووت بجزوث  ^^١مح؛ آلمحة ؤذ ألثدثت واؤ.ت ال
محدوف إلا يثير سنجرون ثثثم 4ا لأية (وفي أحرى) نال :كان
رسول اف ه إذا أمننا بالصدقة اJهلاJق أحدنا إلى النوق ،محامل،
فيصيب الند ،ؤإف لبعضهم اليوم لمثة ألف (زاد في رواية)! كأيه
يعرض بقه.

رنحامل ،أك • ،نحمل على ظهورنا لغرنا ،وساتي في نمة توبة كعب بن عاللث ،أن
الذي جاء بصاع فلمزه المافقون هو أبو حيثمة الأنصاري ،ولا ماح من أنهم لمزوا
الرجلين نعوذ ؛الله).

( - ١٣٦٣خ م) عن أنس ،أن رسول اممه  .نال؛ ما من

م لم بعرس عرّا ،أو يزنغ زرعا ،فيأكل منه ظئر ،أو إنسان ،أو
بهيمة ،إلا كان له به صدقة.

(نال ،ابن حجر؛ في الحدبن ،فضل الضس والزرع والحض على عمارة الأرض،
وحبل مجا ورد من التنفير عن ذللئ ،على ما إذا شغل عن أمر الدين ،بشير إلى

حديث ،أبي امامة في آلة الحرث ،،نال،؛ ّمعتج الحم ،ه يقول،؛ لا ندحل هذا بث
قوم إلا أيحله اف اليد ،وسآتي في محاب الجهاد).

( - ١٣٦٤م) عن جابر ،أف الضي ه يحل على أم نعبد
الأنصارية فير نخل لها ،فقال المي س :من عنس هذا النخل؟
أم لم ،أم كافر؟ فقالت ،ت بل م لم ،فقال؛ لا يعرس م لم عن ما،
ولا يرنع زرعا ،فيأكل منه إن ان ،ولا دابة ،ولا شيء ،إلا كانت ،له

صدقة (وُي ،رواية)؛ ما من م لم يعرس زسأ إلا كان ما أكل منه له
صدقة ،وما مرق منه له صدقة ،وما أكل المح منه فهو له صدقة،

وما أكلت ،الطين فهو له صدفة ،ولا ننوو 0أحد إلا كان له محدقة

(وفي أحرى) :لا نغرس رحل ملم زأ ولا ووعأ ،مأكل منه
سع ،أو طائر ،أو شيء ،إلا كان له فيه أحر.
ريررؤْ ت يأخد منه ا ؤينقمب منه).

( - ١٣٦٠خ) تمن أبي ئ الئلدلئ ،أة مداه بن يرو بن
العاص قال! فال رمود الله
ما مل
أيحله
ءعد.دذا
الأدى

 :أربعون حملة أعلاهى منحه العنز،

عامل يعمل بحمالة منها رجاء ثوايها وتحديق موعودها إلا
الله بها الجنة .قال حنان بن عطية ~ الراوي عن أبي ،كبثة — •
ما دون متيحة العنز مى رد السائم ،وسمين ،العامحلس ،ؤإمائلة
عن الطريق ،ونحوه ،فما امتقلعنا أن نصل إلى حمس عثرة

حمله.

(المتيحة ت هي المائة أو الشاة ،يعطيها الرحل رحلا آحر يحلبها ،ؤينتفع د-ها ،ثم
يعيدها إليه).

( - ١٣٦٦خ) عن أبي هريرة ،أن رسول الله و .قال :بغم

المنحه اللمهحه الصفي محة ،والشاة الصفي نعدو بإناء وئروح يإناء.
رالكة بكسر ازدم وسها ■_[ :ذات الين : ٣١ .غزيرة اللن الكريمة
المصهلفاة• تغدو بإناء ونروح بإناء ،أي؛ يحلب منها ملء إناء صباحأ ومساء).
( - ١٣٦٧م) مؤ أبي ،هريرة ،أن الني . ،ءال،ت من ،منح مححة
عديتؤ بصدقة وراحت ،بصدقة ،صبوحها وعبوقها (وفى رواية) ت ألا

رجل يمنح أهل ت نافه ،نغدو بم ،،وتروح ؛* ،■،rإل أجرها
(غدت ت ذهبت صباحا ،وراحّ0ت ذهبت م اء .الصبوح ت شراب الغداة ،والغبوق ت

شراب العشي .العس ،بضم العين وتشديد السين  Iالقدح الكبير ،والقدح ت إناء
يروي الرجلين٠،

يؤده
 - " ١٣٦٨رحم حد ت حب هب

(جمتح
رحسزا عن الجراء ،قال ت

سمعت ،رسول الله  .يقول ت من منح منيحه لبن أو ورق ،أو هدى
رفاقا  -أو قال ت محلرفا  -كان له مثل عتى رمحبة.
(محه اللن• أن يمنحه نافه أو ثاء ينتبع يلبيها ؤنعيدها .ومنحة الورق؛ المزض.
الزغاق ،بالضم؛ الطريق الفسق ،يربد من ئد الضاد أو الأعمى عالي محلويفه،
ونل• أراد من تصدق بزناق من النخل وهي النكة منه والمث من أشجاره ،نال
ابن الأير• والأول أشبه لأن هدى من الهداية لا من الهدثة).

 ~ ١٣٦٩رحم د ت ن حز طب) رحسن) عن أم ثجيل• الأنصارية،
وكاننح ممن بايعي رمود اممه  .قال؛،ت قللم !،يا رسول اممه ،إن

المكين ليقوم على بابي ،فما أجد سيئا أعهليه إياْ؟ قال ت إن لم تجدي
ميثا تعهلبنه إياه إلا ظلفا محزقا فادقعيه إليه في يده.
(الهللف بكر الظاء وصمها؛ ظئر كل ما اجتث ،وفي كونه محرقا مبالغة ني غاية ما
يعهلى من القلة).

 - ١٣٧٠رخ م) عن ءد-ي بن حاتم ،قال; سمعث ،رسول افه ه

يقول! اثموا النار ولو بثي نمرة روقي رواية)؛ من امتهلطاع منكم أن
ستبر من المار ولو بشي نمرة فليمعل (وفي أحرى) ؛ أنه يكز المار،

فثعود منها ،وأناخ بوجهه ثالآاث ،مراُت ،ثم قال؛ انفوا المار ولو يشق
تمرة ،فإن لم تجدوا فكلمة ؤلية.

 - ١٣٧١رخ) عن عدي بن حاتم ،قال :ينما أنا عند الني .إذ

أتام رجل فشكا إليه الفاقة ،ثم أتاه آخر ذثه5ا إليه قئلع ال سل ،فقال؛ يا
عاّي ،هل رأين؛ ،الجيزة؟ قل؛؛،؛ لم أرها ،وقد أنش؛؛ ،عنها ،قال؛ إن
طالم؛ ،بلئه حياه لتنين الهلعيتة ترتحل من الحيرة حتى تهلوف ؤ بالكعبة ،ال

تخاف أحدأ إلا الله  -قلم ،فيما يني وبين نفي؛ فاين دعان نيئ الدين
قد سعروا البلاد؟  -ولئن طاك بلث ،حياة لتفتحن كنوز ك رى ،قلم:،

ثرى بن هرمز؟ نال• كمري بن هرمز ،ولئن طالت بك ماة ذو)و{
الرجل يخرج ملء كمه من ذهب أو قفة يطلب من تمله منه فلا يجد

أ ح دأ يقبله منه ،ولتلفص الله أحدكم يوم يالقاه وليس بينه وبينه حجاب
ولا ئرحمان يترحم له ،فليقولى ت ألم أبعث إليك رمولأ فنديك؟
فيقول! بلى يا رب ،فيقول! ألم أعطك مالأ ،وأنمل عليك؟ فيقول!
بلمحا ،منظر عن يمنه ،فلا يرى إلا جهنم ،ؤينغلر ءن يارْ فلا يرى إلا

جهنم ،فليتقيى أحدكم النار ولو بشي ئمرْ ،فمن لم يجد فبكلمة طيبة،
قال عدي! فرأيت ،الغلعينة ترتحل من الحيرة حتى تعلوفح بالكعبة ال
تخاف إلا اممه ،وكنت ،فيمن افتتح كنوز كرى بن هرمز ،ولئن طالت،

بكم جاه لثرول ما نال الني أبو القاسم  !.يخرج ملء كفه. . .
(لعار ،بضم الدال وسديد المتن ،جمع داعر وهو اوث.تير السن ،المني .نثروا
اللأي! جعلوها ملتهبة كال عير يقال معر النار والحرب بتخفيف  ،العين وتثديدها،
أي أوعدها وهيجها ،ثال تعالى! ؤإذا الجحيم ٌئرت.)،

( - ١٣٧٢خ م) عن أبي م عود الدري ،أن الني  Mفال :إن
المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها ،كانت ،له صدقة.
 - ١٣٧٣رم) عن جابر بن نمرة ،قال! ٌمعتإ رمحود اش .

يقول ت إذا أعطى الله أحدكم مرأ فليبدأ بنفسه وأهل بيته.
 - ١٣٧٤رم) عن أبي أمامة  ،،^ ٧١أن رسول الله  .قاد!
يا ابن آدم ،إيلث ،أن سد.ن المقل حير لك ،،وأن ثمسكه مث للث ،،ولا
يلام على كفافج ،وابدأ بمن ئعود ،واليد العليا حير من اليد الئملى.
(نال النووي• نوله أن تبدل الفضل ،بفتح همرة أن ،ومعنى لا تلام على كفاف،،
الكفا؛ !،-الكفاية بلا نيادة ولا نقص ،أي! أل قرر الحاجة لا لوم على من حفظه
وأمسكه ،وهن.ا إذا لم بج ،فيه حق ثرعي فإن وما لنمه إحراجه• وابدأ بمن
تعول ،أي! بمن تجب ،عبك نفقتهم).

ؤيؤ؛يإيه
 — ١٣٧٥زلوا عن أبي هريرة ،أن رسول الله ه ناد! دينار أنفقته
في سبيل افه ،ودينار أنفقته في رقبة ،ودينار تصدمغ به على مكين،
ودينار أنفقته على أهلك ،،أعهلئها أجرأ الذي أنفقته على أهلك.
فادت أقفل دينار
 - ١٣٧٦رم) عن ثوبان ،أن رسول الله
ينممه الرجل ،دينار ينفقه على عياله ،ودينار ينفئه الرجل على ذاتته فى
س بيل اطه ،ودينار يتفقه على أصحابه في سبيل افه• قال أبو فلأبة؛ بدأ
بالعيال.

 - ١٣٧٧رم) عن سعد ،أن النبي  .قال له! إو صد.متك ،من
ماللث ،صدقه ،ؤإف نفقتلئ ،على ءياللث vصدقة ؤإن ما تأكل امرأJلأ ،من

مالك ،صدقة ،ؤإنل— ،أل ثيغ أُللث ،بخير  -أو قال! بعيش  -حير من
أن تدعهم يتكمفون الناسي ،وقال ريدْ.
(يتكففون الناس' سألون الناس ش أكفهم ،دلل نوله • وئال يده ،إثارة  UijJ؛.)،

( - ١٣٧٨خ م) عن أم نلنه ،قالت :،؛  ;، iJيا رسول الله،

هل لي من أجر في بني أبي نلمة أن أنفق عليهم ،ولت ،بتاركتهم
هكذا وهكذا ،إنما هم بني؟ فقال ه؛ نعم ،للئ ،أجر ما أيممتف
عليم•

 - ١٣٧٩رخ م) عن ميمونة زوج الثي ه أنها شل نلدة،
ولم تستأذن المبي س فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت ،ت
أث>عناته يا رسول اطص أني أعتمت ،ؤليذتي؟ قال :أو يعالت،؟ قالت!،
نعم ،قال :أنا إنك ،لو أعطيتها أخوالك ،كان أم لأجرك.
(مفهومه أن الهبة لدوي الرحم أفضل س العتق كما ناله ابن بطال ،ويؤي ْد حديث،
امرأة ابن م عود وحديثا سلمان بن عامر الأتيان ،وسيأتي قي كتاب ،العتق والرقيق

أنه ه ابملل إعتاق رحل محدأ له ليس له مال غيره ،وباعه ويقع إليه نمه .وقال:
ابدأ ؛نف لث ،فتصدق عليها فإن فضل شيء فلاهاللث ،فإن غفل ف4ذ.ي قرابتك ،،وفي

الحديث جواز بؤع المرأة بمالها بغير إذن زوجها إذا كانت رشيدة ،فإن كانت
العلماء تصرفها إلا بإذن زوجها
سفيهة فلا يجوز ،وهدا قول الجمهور ومتغ
محقيهة كانت أو رشيدة واحتجوا بحديث عمرو بن ثعي_> عن أبيه عن جده رفعه ت

لا يجوز لامرأة هثة  -أو أمر  -قي مالها إلا بإذن زوجها إذا ملك عصمتها ،أحرجه
أحمل وابن ماجة وأبو داود والن اني وغيرهم .وقال الجمهور؛ حديتا محمرو
محمول على الندب ،لتطييب ض الزوج وحن معاشرته ،وقال بعضهم! إنه ال

يقاوم ما ثبتا في الصحاح كحدين ،ميمونة هدا وحديثا أسماء حين باعنا جاريتها
وتصدقتج بثمنها دون إذن الزبير وميأش فى بابح عشرة النساء).

 - ١٣٨٠رخ) عن أبي سعيد الخيري ،قادت حاءيتؤ زين_خ امرأة
ابن م عود ،فنالن i ،يا نبي الله إنك أمريثح اليوم دالما.قة ،وكان
عندي حالئ لي ،فأردلم ،أن أتصدق به ،فزعم ابن م عود; أنه وولده
أحي من يصدق به عاليهم ،فنال النبي ه؛ صدق ابى م عود،
ووجك وولد-ك أحي من نحيت به علتهم•
 - ١٣٨١رخ م؛ عن زينث ،.امرأة ابن م

رسول اش

عود ،قال تؤ ت قال

 1نصن.وث يا معثر الن اء ،ولو من حل1كث ،قالتؤ ت

فرجت إلى ء_بلباف ،فقلت ،؛ إنك رحل خفيم ،ذا ينج الين ،.ؤإل

رسول اض .ؤ قد أمرنا بالصدقة ،فاقيه قاساله ،فإن كان ذللئح يجزي

عني ،ؤإلأ صرفتها إلى غيركم؟ فقال لي عبداف :بل امحه أنب،
فاذط_لمتا ،فإذا امرأة من الأنصار ببابج رمول الله هؤ حاجتي
قد ألمنح علميه المهابة ،فخرج علينا
حاجتها ،وكان رسول الله

بائل ،فقلنا له ت انن ،رموز النه

فاحبره! أن امرأتين بالبابح

تسسألأنائحت أمجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما ،وعلى أيتام في
حجورهما؟ ولا نخبره من نحن ،فيحل بالآل على رسول الله .

ف أله ،فقال له رسول الله
وزينِخ ،فقال رسول اممه

■' من هما؟ قال! امرأة من الأنمار
أي الزيانط؟ قال :امرأه ءبد.الو .4فقال

رمحون اش .؛ لهما أجران؛ أحر القرابة ،وأحر الصدقة( .أحرحاه
واللففل لملم).
( - ١٣٨٢ش حم مي م ت ن حز حب طب ك هقا رحسزا

عن سلمان بن عامر الحي ،أن الّك ،ه ياي؛ الصديه على المكين
 ،وصلة.
صن.محة  ،وعلي ذي النجم ثنتان ؛
( - ١٣٨٣خ م) عن أنس ،قال :كان أبو ٍللحة أكثر الأنصار مالأ
وكانت م تقبله
بالمدينة من نخل ،وكان أحب أمواله إليه
المسجل ،.فكان رسول اممه ر .يدحلها ،ؤيشرب من ماء فيها طلم ،،قلما
ثئالوأ أند حئ تنبقوأ مثا فبو0ه قام أبو طلحة إلى
نزلث ،هن ْ.ا لأية؛
رسول اممه

فقال؛ يا رسول اممه ،إن اممه تبارك وتعالى يقول؛

ثالوأ آلإ حئ تنغقوأ يثا محأوزه ؤإن أحث ،م الي إلى بنرحاء ،ؤإئها
صدقة لله ،أرجو بزها ولحزها عند الله ،لفنها يا رسول الله حسن،

أراك اممه ،فقال رسول اف ه؛ بخ ،ذللث ،مال رابح ،ذلك ،مال رابح،
وقد سمعت ما قلثؤ ،ؤإني أرى ان تجعلها في الأقربين ،فقال أبو
طلحه؛ أفعل يا رسول الله ،فقسمها أبو طلحه فى أقاربه وبني عمه (وفى

رواية ،قال أبو طلحة؛ أرى ربنا ي النا من أموالنا ،فامهدك أني قد
جعلته أرصي بيرحاء لله ،فقال؛ اجعلها فى قرابتك ،فجعلها فى

حال بن ثاب نح ،وأبي بن كم( ،هده رواية م لم) (وللبخارى) قال؛
وكانت ،حديقة كان رسول الله ه يل-خلها ،ويستظل بها ؤيثرب من

مائها ،نم ذكر نحو ما تقدم ..إلى أن قال؛ بخ أبا طلحة ،ذلان،ماد
رابح ،قملنا ٥منلئ ، ،ورد.دنا 0عليلاح ،فاجعله في الأقربين ،فتمد١ق أبو

طلحة على ذوى رحمه ،وكان منهم؛ ابي وحال ،قاع حال حصته من

معاؤية ،فقيل له• سع صدقة أبي طلحة؟ فقال؛ ألا أمع صاعا من تمر

بصاع من دراهم؟ (وفي رواية) قال! احعلها لفقراء قرابتك ،قال أنس!
فجعلها لحان ،وأي بن كعب وكانا أقرب إليه مني.
( ~ ١٣٨٤حم د ن طب هق بغا رحسدنا قال أحمد بن حنبل I

حدثنا يزيد بن هارون ،أحبرتا بهز بن حكيم عن أبيه عن حده قال:
سمعت رسول اممه ه يقول • لا يأتي رحل مولاه يسأله من قفل ءند، 0

مننعة إياه ،إلا دعي له يوم القيامة شجاغ تتنثعل صله الذي منعه (وفي
رواية^ ' إلا لمح ،له يرم القيامة يمله الذي منعه شجاعا أقؤع.
(مولاه ت ذالا ابن الأثير• تكرر ذكر  ٠المولى  ٠في الحدث ،وهو اسم يقع على
ح^ماعة كمرة ،فهو ارصا ،والما ،^lLوالمد ،والمنعم ،والمعنق ،والناصعر،

والمجب ،والتابع ،والجار ،وابن العم ،والحليف ،والعقيد ،والشهر ،والعبد،
والمعتق ،والمنعم عليه ،وأكثرها فد جاءت في الحديث ،فيضاف كل واحد إلى ما
يقتضيه الحديث الوارد فيه .من فضل عنده ،أي ٠زاني عن حاجته .شجاع ،بضم

الشين وكسرها ت هو الحية الذكر ،وقال أبو داويت الأنرعت الذي ذهب شعر رأسه
من النم .يتلمظ .دير لسانه في فمه.،

 - ١٣٨٥رخ،زإ عن حارثة بن وهب ،قال ت سمعت رمود اممه.

يقول ت تصدقوا ،فيوثلث ،الرجل يمشي يمدي(وفى رواية فانه يأتي

عليكم زمان يمشي الرجل بمدقته) فيقود الذي أعطنها ! لو حثت ،بها
بالأمس لقبلتها ،فأما الأن ،فلا حاجة لي ،فيها ،فلا يجد من يقبلها منه.
قال مدد ت حارثة أحو عبيد افه بن عمر لأمه.

 - ١٣٨٦رخ) ص منن ،بن يزيد بن الأحنس،

ب ايعت

رسول اطه  .أنا وأبي ،وجدي ،وكان أبي ،يزيد أحرج دنانيّ يتصدق
بها ،فوضعها عند رجل في المسجاو ،فأءهلانيها ،ولم يعرفن ،،فأتيته
بها ،فقال! إني وافه ما إثاف أرديت ،،فخاصمته إلى رسول اطه .
فقال! لك ،ما نويث يا يزيد ،ولاف ،ما أحذمث ،يا مغن.

عؤ؛ييه

ءتجهن؛>

( - ١٣٨٧م) عن ثرندة ،قال :بين ا ف جالز يد

رسول اش ه إي أثته امرأة ،فقالت :إني تضديغ على أمي بجا،،jU
ؤإيها مائلم ،،فقال :وجب أ-مك ،وردها علياكخ الميراث .،قالت :يا

رسول اف ،لي كان عليها صوم نهر (وفي رواية شهرين) أمأصوم
عنها؟ قال :صومي عنها .قالتا :إنها لم نحج قتل ،أنأحج عنها؟
مال؛ حجي عنها •

( - ١٣٨٨م) عن جرير بن عداف الجلي ،قال :كنا في صدر
المهار عند رسول اش .فجاءه موم عزاة مجتابي النمار ،أو العباء،

متقلدي ال جوف ،عامتهم من مصر  -بل كلهم مى مقنن  -محثمم وجه
رسول اف ه لما رأى بمهم من الناقة ،فيحل ،ثم حرج ،فأمر

بملألأ ،فادن وأقام فصلى ،ثم حثلن ،،فقال :يي آلئاس آيفوأ تقؤم
١دتتم،

ص دمي jUj ،دء؛ث  ١٣٠روجها وق  ١٠٣٠يثالأ 'كبجا دذا« دأيقدأ

دآءلرن يدء وألأتثام إن ه محآ قإذؤ رماه ،والأمة التي في
أف
آف ولئئلر مس ما مرمن. ،لمده تصدق رجل من
الح_ش_ر:
من ورهمه ،من ثوبه ،من صاع برْ ،مجن صاع ئمرة ،حتى
قال :ولو بشق تمرة ،قال :فجاء رجل من الأنصار ؛ ،٥^٥كاديت ،كمه
تحجر عنها ،بل قد عجزت ،قال•' ثم تتابع الماس ،حش رأيث ،كزش

من طعام وثياب ،حتى رأيت وجه رسول اش .يهلل كأنه مدهنة.
من س في الإسلام ننة حننة فاله أجرها وأجر
فقال رسوت اف
من عمل بها من بعده ،من غير أن بنقص من أجورهم شيء ،ومن
ّس ذمح ،الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر مى عمل بمها من

بعدم ،من همر أن ينقص ص أوزارهم شيء.
(نجتابي النمارت لأبيها ،وكل ني ء قطع ومطه فهو نجوب ونجو  ، ٠٢١وبه سمي
جيبا القميص ،والممار• جمع نمرة وْي كل مملة نخثلطت من نازر الأعراب.

ج

جيخيسق

ه

المذئنه! نقرة في الجبل يستخ فيها الماء من الطر ،والندهنة أيضا ت ما جعل فيه
الدهن ،وند جاء في يعص سخ مسلم راميهبة ،٠١أي؛ مموهة باليهب).

( - ١٣٨٩خ م) عن أبي ممد ،قال :خرج رسول اف  .في
أصحى أو ذْلر إلى المملى ،ثم انمرق قوعفل الناس وأمرهم
بالصدقة،

أيها الناس تصدقوا .فمر على الماء،

يا معشن

الماء ،نميس ،فإني زوظأ أكثز أهل النار ،فقلن :بأ يا رسول اض؟
قال؛ يكثر ذ اللعى ،وتكمرذ العشين ،ما رأيت من ناقصات عقل ودين

أدهن ،للن ،الرجل الحازم من إحداكن ،محلى :وما يمصان عقلنا وديننا يا
رمحول اف؟ قال؛ أليس مهادإ المرأة مثل نممح نهاية الرحل؟ يلئت

بلى ،قال! فدللئه من نقصان عقالها ،قال :أليس إذا حاصت ،لم يمل
ولم تصم؟ قلى :بلى ،قال :فدللث ،من مصان دينها.
(قاله النووي ت الطاعايتح تسمى إيمانا ردينا ،فمن كثرمحتف عبادته زاد إيمانه ودينه ،وس

نقصت ،عبادته نقص إيمانه ودينه ،وهال) القاري ت وفيه إشعار بأن فتنتتهن عفليمة ندهب،
بعقوله الحازمين ،فما ظنك ،بغيرهم ،وفاله ابن الجوزي غي نوله؛ ءؤدبج-ل

؛ أل نهن ،لر بلغن ما بلغن ،لم تجز تهادنهن إلا أن يكرن معهن دجل،
وقال القرطي • جعل شهادة المرأتين مع الرجل حائزة ،فى الأموال ،خاصة ،بنرؤل أن
يكون معهما رجل ،وأجاز العلماء شهادتهن منفردانح فيما لا يطلع عليه غيرهن
للضرورة ،وشهادتهن في الحدود غير جائزة ،وكذلك في الكاح والطلاله في نوله

أكثر العلماء ،وقاله في قوله;

نا==كمه وقوله؛

عدل بذؤه؛ لا  Jbأن

مى آلثندآ؛ه
بكون الشهود ذكورأ ،ولا خلاف ،فيه بين الأمة ،وقوله؛ ؤ؛-ثن
يدله على أن في الشهود س لا يرض س الرجال ،والنساء ،وقاله عمر بن الخطايح!

إنما جعل الله ه الشهود أربعة صترأ متركم به دون فواحشكم ،ومحلل بعض العلماء
رد شهادتهن في الخدود بما رواه الترمذي وغيره محن محانشة؛ ادرؤوا الحا-ود ما

امتهلحتم ،وأجمع فقهاء الأمصار محلى أن الخدود تدرأ بالشبهالت ،،وقاله ابن تيمية في
الفتاومحا ث لا ربميح أن في النساء من هي اعقل س كثير س اpجال ،حتى إن المرأة
تكون شهادتها نممح شهادة الرجل ،والمعمل ونحوم ترد شهادتهما ؛الكالئة وإن لم

يكن مجنونا وقد قال النكه( .كمل من الرجال كبر ولم يكمل من النساء إلا أدخ،
أكمل ممن لم يكمل س الرجال ،وقال ابن باز؛ لا يلزم من هذا أن يكون نقص

عقلها في كل شيء ونقص دسها في كل شيء ،ؤإنما هو من جهة ما غد يحصل من

عدم صهل الشهادة وتركها الصلاة والصوم ،ولا يلزم منه أن تكون دون الرحل في كل
شيء نعم جنس الرجال أقفل من جض النساء لكن قد تفوقه أحيانا في أشياء كثيرة،
وكم من امرأة فوق كثير من الرجال في عقلها ودينها وخسعلها ،وفد تكثر منها
الأعمال الصالحات فتربو عر كثير من الرجال في عملها الصالح وتقواها لله ومنزلتها
في الأحرة ،فلا يبني للمؤمن أن يرميها بالقص في كل شيء وصعق الدين في كل
شيء ،يتيغي حمل كالم المي  .على حير المحامل وأح نها ،انتهى ومد عد
الخم ،ه المرأة الصالحة حير متاع الدنيا على الإحللاق ،فقال ت الدنيا متاع وحير متاع
الدنيا المرأة الصالحة ،ومياتي في باب الحنا على الزواج).

 - ١٣٩٠رم) عن ابن عمر ،أف المي .قال :يا معشز الماء

شدقن ^ 5الاتشاز ،فإو رأيتكن أكثن أهل  ، jiJiقالت ،امرأة

منهن خزلة U Uj :يا رسول اض أكم أهل ازر؟ قال :تمح'(أ اشن،
وثكمرل العشين ،ما رأيت ،من ناقصايث ،عقل ودين أءذن ،لدى لب
منكن ،قالت :،يا رسول افه وما نقصان العقل والو.ين؟ قال :أما
مصان العقل ،فشهادة امرأتين تعدل شهاده رجل ،فهدا نقصان العقل،
وتمكث ،الليالي ما تصلى ،وتمهلر فى رمضان ،فهنءا نقصان الدين

(وفي رواية) عن أبي هريرة ،مثله.
(الجزلة :التامة الحلق ،أو ذات كلام جرل ،أي -قوي شديد .العثيرت المعاشر،
وحمله الأكثرون على الزوج ،وكفرهن إياْ :جحودهن إحسانه إليهن).

 ١٣٩١ب رخ م) عن أسماء ينت ،أبي بكر ،قالت :،قلت : ،يا

رسول افه ،ما لي ماد إلا ما أدخل علئ الزبيت ،أفأتصدق؟ قال:
تصو.قي ،ولا يوعي فيوعي اطه عليلثح روقي رواية) قالته :يا رسول افه

ليس لي شيء إلا ما أدخل علئ الزنين ،فهل علئ يناج أن أرصخ
مما يدخل علي؟ قال :ارصخي ما اسطعت( ،وفي أحرى) قالت : ،قال
لى رسول افه :اينجي  -أو اتشحي أو أنقمي  -ولا ثحصي،

مح؛يإ؛__ه
فيحصى اش عليك ،ولا توعك ،فيوعئ اض عيك (وفي أحرى) ت ال
وكمح ،؛تومح ،الله علك-
(الرضخ • ءا؛لاء نليل غير محاري ،والنفح والنفح ت كناية ص السماحة والعطاء.
توعي• تمسكي في الوعاء ،كناية عن الشح• توكي • تندمح ،بالولكء ومحو حط يربط

به الكيس ،والهي عن الإحصاء والإيعاء في حال ،الأنفا ،)3لأنه ثح وصعق توكل
وعكه في حال ،البع لأنه حق المتبايعين ،كما محاني في كتاب ،البيؤح حديح،
المراد :كيلوا ظعا.كم نازف لكم فيه).

( - ١٣٩٢خ م) عن عائثة ،أف رسول الله ه قال :،إذا أنفقت،
المراة من طعام بيتها ،غير ممسية ،نلها أحرها بما أنقمت ،،وللزوج
بما اكتسنؤ ،وللخازن مثل ذللث ،،لا سمص بعضهم من أجر بعض
شيتآ.

( - ١٣٩٣م) عن ئمير مولى آبي اشتحم ،قال :،كنت ،مملوكا،
فمألت ،رسول اف ،ه :أأت۵اJق من مال ،موالي بثيء؟ ثال :،نعم،

والأجر بينكما نصفان رومح ،رواية) ءال،ت أمرني مولاي أن أقيئ لحما،
فجاءني مكين ،فأطعمته منه ،فعلم ؛^ ،^٠مولاي ،ففربنني ،فاتيت،
رمو ،3اممه .فدكرت ،ذللث ،له ،فدعاْ ،فمال : ،لم صنبثه؟ فقال:،
يعطك ،طعامي بغير أن آمنه ،فقال :الأجن بينكما.
رآبي اللحم هو عبداض الغفاري ،وقيل اصمه حلف وفيل الحوبريث ،،لب آبي

اللحم ،لأنه حرم اللحم على نف ه مهللقا ،وتثل • حرم ما ذبح للأصنام .أنيئ

لحما :من القد ومو الثؤ؛ طولأ ،ؤيمى ذللث ،اللحم قديدأ ،أي :مقددآ)؟

( - ١٣٩٤خ م) عن ابن عباس ،قال :نال ام

ليس ن

ممل النوء ،اليتم ،يعود في هبته كالكلت ،ير"؛ع فك ،ميثي (هان.ه رواية
البخاري) (ولم لم) قال؛ مثل اليتم ،يرحع في صدفته ،كمثل الكلّ،س،،

يمح،ء ثم يعود في قيئه فيأكله .قال قتادة؛ ولا نعلم القيء إلا حراما.

(ليس لنا مقل النوء ت لا ينبغي لنا أن نتصف بالعفة الذميمة .مال النووي ت هذا
ظاهر في تحريم الرجؤع في الهبة والما-قة بعال إمباصهما وهو محمول على هبة

الأجنبي أما إذا وهب لولده ؤإن نزل فله الرجؤع كما صرح به في حديث
العمان بن بنير ،ؤيدل طلي التحريم حديث ابن عباس بمي الحديث الأتي مريا).

 - ١٣٩٥زخ م) عن عمر بن الخللب ،،قال :حمللم ،على فرس

عتيق فى سبيل الله ،فانحاعه صاحبه ،ففلننت ،أيه بائعه برحمي ،فسألت
النبي ه فقال ت لا تشتره ،ولا ثعد في ض3ؤإذ ؤإن اءطاكه بدرهم،
فإن العائد في صدقته كالحائد في ثيثه رومح ،رواية) Iفإن الذي يعود
في صدفته كالكاو_ ،يحوي في مثه.
(حملت على فرص عتيق؛ تصدمت به ووهبنه لمن يقاتل عليه غي سبيل اش،
والعتيق؛ الجواد المفيس المسابق .أصاعه صاحبه؛ مصر في القيام بعلمه وموونته ،قال
المؤوي؛ ظاهر الهي المحريم وبه محال حماعة من العلماء ،ونال الجمهور هذا نهي

تنزيه لا تحريم بكره لمن تصدق بشيء أو أحرجه في زكاة أو كفارة أو نذر أو نحو
ذلك من القربات أن يسترده ممن أءءلاْ إياه بثمن أو بغير ثمن).

( - ١٣٩٦ش حم م د ت ن ع حب قط ك _) زحسزا عن ابن

عنن وابن عباس ،أن المؤ .فال :لا تحئ لرحل أن ثعملئ عهلثه ،أو
يهن ،همه ،ثم يرجع فيها ،إلا الوالد فيما يعطي ولية ،ومثل الذي يرجع
في عهلته أو هنته كال؛كاو_ ،ياكل ،فإذا شمغ قاء ،ثم عاد في قيئه.
( - ١٣٩٧خ  )۶ص جام ،قال :ص اكئ. .ص لمن
وهممت ،له (وفى رواية) :سمحمث ،رمحول الله ه يقول؛ من أعمر رجلا
عمري له ولعهمه ،ففد قطع قوله حمه فيها ،وهي لمن اعمر وعقبه

روقي أحرى) ت أن رسول الله ه قال :أيما رجل أعمر رجلا عمري
له ولعقبه ،فقال :قد أعهليتكها وعمافه ،ما بقي مثكم أحي ،.فإنها لمن

أعيها ،ؤإنها لا ترجع إلى صاحبهاْ ،ن أجل أنه أعطى عطاء وفت
فيه الموا;_ ،روقي أحرى) ث إنما القمري التي أجاز رسول اض  .أن

يقولن هي للث ،ولعقبك ،فأما إذا قال! هي لك ما عثث ت فانها ترجع
إلى صاحبها• قال معمر ت وكان الزهري يفتي ،به روفى ،أحرى •،أن
قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه ،مهير له نئلة ،ال
رسول اض
يجوز للمعهلي ،فيها ثرمحل ولا سقا (وفي ،أحرى)؛ أن رم ود اف ه
قال ،ت العمري جائزة.

(ولم لم) ! أن رسول اف ه قال ،ت النمري ميراث .،لأهلها

(وله فير أحرى) ةالت فال رسول اف ؛ أمسكوا عليكم أموالكم
ولا تمسدوها ،فانه من أعمر عمري فهي للذي أعمر حبا وميتا،
ولعقبه (وله في ،أحرى) قالث جعل الأنصار يعمروو المهاجرين ،فقال

أمسكوا عيك؟ أموالكم . . .وساق الحدين) يمعنا٠
رسوث) اش
(وفي ،أحرى له) قال أبو الزبير الراوي عن جابر؛ أعنرت امرأة
بالمدينة حائطا لها ابا لها ،ثم ؛نوقي ،وتوقيت ،بحده ،وترك ولدأ ،وله
إحوة بتود) للمعمرة ،فقال ولد المعمرة  Iرجع الحائهل إلينا ،وقال بنو
المعمر! بل كال لأبينا حيائه وموثه ،فاحتمموا إلى طارق  -مولى
ءثم_ از — ،فدعا جابرا ،فنهد عالي رسول ،الأة هؤ بالعمري لصاحبها،

فقضهم ،؛دلك) طارق ،يم كتب إلى ءثدالمال اك ،،فاخبره ؛دللث ،،وأخبر
بنهاية جابر ،فقال ءبدالمالك)ت صدق جابر ،فأمضى ذلك ،طارق ،فإن)

ذللثج لمي ،المنمر حك ،اليوم•
(النمزى ت أن يقول ت أعم،نئك هده الدار أو الأرض ،أي• جعا-تها لك* مدة عمرك
فإذا مث محادت ر• والرش أن يقول ت وهتها لك ،فإن نغ قبر فهي ر ،ؤإن

مغ قبلك فهي لك• فكل يرم ،موت صاحبه .وكانوا يفعلونه محي الجاهلة .فهي له

بثلة * أي  ٠ماصية مستمرة لا نرِجع للواهب• السيا أن يستثز في عقد البح شيء
مجا ،ونيل ' هو أن بباع شيء جزافا فلا يجور أن يستش منه شيء تل أو كثر• نال
ابن حجر؛ فيجتمع من هده الروايات ثلاثة أحوال أحدها • أن يقول هي لك
ولعقبك فهذا صريح في أنها للموهوب له ولعقبه  ،ثانيها ؛ أن يقول هي لك ما

^ؤ؛ييه

(تحقن)

عشث فإذا مثا رجعت إلي فهده عارية مويتة وهى صحيحة فإدآ مات رجعت إلى

الذي أعطى ،وبه نال أكثر العالماء والأصح عند أكثرهم لا ترمح إلى الواهب،
ثالثها ت أن يقول أعمرتكها ويطلق فحكمها عند الجمهور حكم الأول وأنها لا ترمع
إلى الواهب).

٧( - ١٣٩٨؛( )،صحبح) عن نافع ،أن ابن عمر ووث من
حفصة بنت عمر دارها ،وكانت قد أمحكث فتها بنش زيل ين الخطاب
ما عاشت ،فلما نوليث بنت نيد ،قبص عبدالله بن عمن المسكن
ورأى أئه له.
 - ١٣٩٩زم) عن أبى ذر ،أن ناسا من أصحاب الحم . ،قالوا

للنبي ه يا رسول اممه ،ذمت ،أهل الدمور بالأجور ،يحلون كما
نصلي ،ؤيصومون كما نصوم ،ويتمدقون بمفول أموالهم ،قال!
أوليس قد جعل افه لكم ما يصدقون به؟ إن بكل ت بيجة صدقة ،وكال؛
تكبيرة صدقة ،وكل تحميده صدقة ،وكل تهليله صدقة ،وأمر بمعروف

صدقة ،ونهي عن منكر صدقة ،وفي بقع أحدكم صدقة ،قالوا ت يا
رسول اممه ،أيأتي أحا.نا ثهوئه ،ؤيكون له فيها أحر؟ قال! أرأيتم لو
وصعها في حرام ،أكان عليه ورر؟ فكدلك إذا وصعها في الحائل،
كان له أجر.

ربوب عليه م لم• باب بيان أن ام الصدقة يقع على كل نؤع من المعروف.
المع ،بفم فكون ،يْللق على الفرج ،والجماع ،والهر ،وعقد النكاح ،وهو

بفتح أوله بمعنى الجماع ،يمال بخع زوجته نمعا وياضعها مباضعة ،أي ت
جامعها).

( - ١٤٠ ٠خ م) م ،أمح ،هريرة ،قال :قال رسول اض

كل

نادمى من الناس عليه ها.قه ،كل؛ يوم ثهضر فيه الئس ،ئعدد بين
الاثنين صدقة ،وتعين الرجل في دابته ،فتحمله عليها أو ترغر له عليها

نناعه صدقه ،والكلمه الثلتته صدقة ،وكئ حطوة تمشيها إلى الصلاة
صدقة ،وئميثل الأذى عن الملريق صدقة.

( - ١٤٠١خ م) عن عبداف بن أش أوفى ،وكان من أصحاب
الشجرة ،قال ت كان الجي  .إذا أتاه قوم بصدقة ،قال ت اللهم ص(؛

عليهم ،فأتاه أبى بمدنه ،فقال ^١ :صل على آل أبي أرش•

لأب الخرهيب من المام

والخرغيب فى اهغاعت واثمف
( - ١٤٠٢م) عن أبي هريرة ،أن النبي .قال :من سال

الناس أموالهم ئكثرأ فإنما ي أل حمرأ ،قينتقئ أو ليستكثر.
( - ١٤٠١٠خ م) عن ابن عنر ،أو المي .نال :ما بزاد
الرحل ب أي الماس ،حتى يأتي يوم القيامة ،وليس في وجهه نزعه
لحم (وفي رواية) :لا تزاد المسألة بأحدكم ،حتى يلقك ،اش وليس مح،
وجهه منعة لحم.

(مزمه لحم :هئلنه نيرة من اللحم ،لكلنممة عن الثيءل
 . ١٤٠٤زحم د ت ن حب ،طي ،مق بغ) رصحبح) عن

نمرة بن جندب ،أف رمود اض .قال :الخنائل كدوح يكدح بها

الرجل وجهه ،فمن شاء أبقى على وجهه ،ومن ثاء يرك ،إلا أن

ي أل الرجل ذا ملsلان ،أو في أمر لا يجد منه بدأ.
(الكدوح :الحدوش .تال) في المرهاة :ذا سال3لان ،أتم •،ذا حكم وملك بيده بيت
المال ،،قي أل) حفه ،فيعهليه منه إن ،كان ،مستحقا ،فال الطيبي :واحتلف في ■كهلية

جخيؤايف؛؛ه

(جههح

الساعلان ،والصحيح أنه إن عنب في يده الحرام من ذلك الجنس لم تجل محالا
حلت ،،محالء واعتمده النووي في ،شرح ملم لكنه باغ محي رد 0خي ثممح المهيب،

محكره ذلك ،سوالأ وأحذأ ،ومحي اخلف اللف محي محبول عطأء الLلطان ،فمنعه محرم،
وأباحه آخرون ،ومحوله؛ أو محي أمر لا يجد منه بدأ ،أي ت لا يجد علاحا آحر غير

السؤال أو لا يجد من السؤال حلاصا كما محي الحمالة والجائحة والفاقة؛ يل يجب
حال الاصطرار في النري والجوع•،

 - ١٤٠٥رم) عن معاؤية ،أن رسول اض  .قال! لا

في

المسألة ،فواممه لا ب الني أحد منكم نيتا  ٤^^٠له مسألته مني شيئا
وأما له كاره ،فيب ارك له فيما أعطيته (وفي رواية)• محمممت
رسول الله  .يقول  Iإنما أنا حازن ،نمن أعطيته عن طيب نمس

فيارك له فيه ،ومن أعطيته عن مسالة ونره كان كالذي يأكز ولا يشع.
أنال النووي • نوله• لا تلحفوا في المسألة ،محكيا في بعض الأصول وني يعضها
بالمسألة ،وكلاهما صحيح والإلحاف  ! ،الإلحاح .الشره ،بفتح أوله وثانيه ت شدة
الحرص).

 - ١٤٠٦راكشحمدنسم) بغ) زصحيح) عن عطاء بن

ب ار ،أن رجلا من بتي أسد نال له! نزلت ،أنا وأهلي ببشع ،^^١١
فقال لي أهلي! لو أنبث ،رمحود اممه ه وسألته لنا شيئا؟ وجعالوا
يذكرون من حاجتهم ،فانست ،رسول الله  .ءوجاو.دت ،عنده رجلا تسأله،
يقول• لا أجد ما أعطيلن ،،فولى الرجل وهو مغضب
ورسول الله
بقول • لنمري ،إنك لتنهلي مى محشت ، ،فقال رسول اممه •' إنه

لتعم ،علي أن لا أجي .ما أعطيهْ ،س ناد منكم وله اويه أو عدلها،
فقد محال إلحافا ،قال ا لأسالي ،فقالت I ،للمحتنا حير مى أوقثة ،وكانت،

الأوقيه أربعين درهما ئزجعت ،ولم أسأله محيتا ،محمدم بعد ذللث ،على
رسول اممه  .بشعير وزبيب ،،فمم لنا منه ،حش أغنانا.
(اللمحة ،بفتح اللام وكرها! الناقة ذايتخ اللبن ،والأوقية! بفم الهمزة وتنال.ود.
الياء ؤيقال وفية بحل• ف الهمزة ،وءدلها ،بفتح العين وكرها ،أي! مقدارها ،قال

ابن عيدالبر في التمهيد؛ ما علمت أحدأ من أهل العلم إلا يكرم السؤال لمن مالك
هذا المقدار  -يعنى الأوقية أو عدلها  -أما ما جاء من غير مسألة فجائز له إن كان

من عير الزكاة ،وهدا ما لا أعلم فيه حلافا ،وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي
وأبو عبيد وأحمد والعبري فيمن له دار وحائم لا يستغني عنهما؛ إنه ماحي من
الزكاة).

 - ١ ٤ ٠٧زحم د حر حب طب ك هق) (حسن) عن مهل ابن

الحنظلية ،أن المبى
من النار ،فقالوا

من مال وعند 0ما يغنيه ،فإنما يستكثر
يا رسول اف ،ت وما يئنسه؟ قال! قدر ما يعييه

ويئيه • روقي رواية) ت أن يكون له شع يوم وليلة*
(قال في المرقاة؛ قال الطيني• يحني من كان له قوت هدين الوقتين لا يجور له أن
يسأل ش ذللث ،اليوم صدقة التهلؤع ،وأما في الزكاة المقروصة ،فيجوز لالمستحق أن
يسألها بقدر ما يتم به نفقة محنة له ولعياله وكسوتهما ؛ لأن تفريقها في السنة مرة
واحدة).

( - ١ ٤ ٠ ٨حم د ت ع يب ك هق بغ) (حسن) عن ابن

قال ت من نزلن ،يه حاجة فأنزلها بالناس ،كان
م عود  ،أن النبي
قمنا من أن لا ئسهل حاجته ،ومن أنزلها بالله ،أتام الله برزق عاجل،
أو بموت آجل (وفي رواية) ت س يزلش به قامة فانزلها بالناس لم سد
فاقته ،ومي نزلئ ،به فاقة iأضلها بافه ،أوسك ،اممه له بالغنى  Iإما
نموت عاجل ،أو غى عاجل•
(قوله؛ بموت عاجل ،محيأتي في أشرامحل المساعة يكر تمني الموت لفساد الدين أو
!مصائب الدنيا عند حديث؛ حش يمر الرجل يقبر الرجل فيقول يا لمش مكاثه).

 - ١٤٠٩رخ م) عن أبي هريرة ،أن النبي و .فال ت لأن
نحتيلن ،أحدكم حزمه على ءلهر ٥حير له من أن يأل أحدأ فيعينه أو

يمتعه روللهخاري) • لأن يأحد أحدكم أحباله ،ثم يغدو — أحسبه قال ت
إلى الجبل  -ثحتطن ،ؤيتصدق حير له س أن ي أل الماس (ولم لم) ت

حهههح
لأن يغدو أحدكم فيحتطن ،على ظهره ،فيتصدق به ويستغنى به عن
الماس ،حير من أن يسأل رجلا ،أءaلا eأو منعه؛ ذلك بأل الند العقا
حنن مذ الند الئفلى ،وابدأ بمن ئنول (وللخاري ،عن ،الزبير بن

العوام ،قال ت فال رسولت ،الله ث لأن يأحد أحدكم أحثله ،ثم يأتي
البمل قياني بحزمة س حقلمح على ظهره فيبينها ،خير له س أن يسال
الناس أعثلوه أم منعوه.

 ١ ٤ ١ ٠ء رخ

عن ابن عمن ،أو رسول الله  .قال وهو

على المبر _ وذكر الصدقة والمعمفنق عن المسالة

اليد العليا حير

س ا ليد الثملى ،والعليا هى المفقه ،وال قلي هى السائله.

 - ١٤١١رخ) عن أمح ،هريرة ،وحكيم بن حزام ،أن النبي M
قال! اليد العليا خير س اليد الثنلى ،وابدا بمن ثعولط ،وحير الصدقة
ما كان عن ظهر غنى ومن ينعم ،يعمه الله ،ومن ي تغن يغنه الله

(وفى رواية) عن أبى هريرة ،أن المبئ .قال :أقفل الحدقة :ما

رك غنى ،واليد العليا خير من اليد الثئلى ،وابدا بمن ثعود ،تقول

المرأة :إما أن يطعمنى ،ؤإما أن يقللمنى ،ؤيقول العبد :أطعمني
واستحملني ،ويقول الأبي :أطعمني ،إلى من ندعني؟ فمالوا  :يا أيا
هريرةّ :معث ،هل ،ا من رسول الله ه؟ قال :لا ،هدا من كيس أمح،
هريرة•

(عن ظهر غنى ،أمح ،؛ زاندأ كانه يطرح حلف الفلهر ،ونوله ر رك غنى ،أمح،؛ أبقى
غنى للمممدق ،وقيل؛ أغنى الغقتر عن المألة• نوله؛ من كس أبى هريرة. ،خر

أوله للأكثر ،أي :من وعائه ،ؤيروى بفتح أوله ،أي! من فقهه وفهمه للحديث،
والذي من كي ه هو فوله :تقول المرأة..الخ ،كما ح1ء ءتّ المساني ،وجاء عند
الإسماعير :قال أبو هريرة :تقول امرأتلث ..،الخ).

 _ ١٤١٢ريزآ عن عوف بن ماللئؤ ،قال :كنا عند رسول اممه ه

ت عه ،أو يمانيه ،أو سبعةlJ(I_ ،

ألا لبايعوذ رسول اض؟ وكئا

حديث ،مهد سعة ،محملنا ؛ ند بايعناك يا رسول اش ،ثم نال ت ألا
تبايعون رسول اممه؟ فملنا ! قد بايعناك يا رسول اممه ،نم قال؛ ألا
تبايعون رسول اف؟ محب طنا أيدينا ،ومحلنا ؛ محي بايعناك يا رسول اض،

محنلأم يبايعك؟ نال؛ على أن تعثدوا اض ولا تشركوا به ثبنا،
والمالوامت ،الخص ،ويطيعوا _ وأنث كلمة حفثه  -ولا سألوا الناس
ميثا ،قال عو؛ ،؛ فلمي رأيت ،بعض أوكلث ،النمر يسمئل ّوءل أحدهم،
فما ينأد أحدا قاولن إياه.

( - ١٤١٣خ م) عن عروة بن الزبير ،وسعيد بن المسيب ،،أن
حكيم بن حزام قال؛ محالت ،رسول اض  .فاء_طاذي ،نم م الته
ذأءهلاني ،ثم سألته هأعهلاني ،ثم قال؛ يا حآكيم ،إن هذا المال
حضرة حلوة ،محمى أحده بنخاوة نص يورك له فيه ،ومن أخدم

؛اشراف ،نمس لم سارق له فيه ،وكان كالذي يأكل ولا يشيع ،والند
العليا حير من اليد ال قالي ،محال حكيم؛ محقلت ،؛ يا رمود اش ،والذي
بعثالئ ،بالحي لا أررا أحدأ بحدك شيئا حتى أفارق الدنيا ،فكان أبو
بكر يدعو حكيما إلى العتناء ،فيابى أن يقبله منه ،ثم إن عمر دعاه
ليعْليه ،فأبى أن يميل منه شيئا ،فقال عمر؛ إني أشهدكم يا معشر

الم لمين على حكيم ،أني أعرض عليه حمه من هذا الفيء ،فيأبى أن
ياحذه ،فلم يزرا حكيلم أ حدأ من الناس بعد رسول اض  .حتى
ومح•،

(النمرة :الماصة الطرثت .لا أنزا \حد\ شبا :لا آحذ ت شبا).

 — ١٤١٤ريرا عن قميصه بن مخارق ،قال؛ تحملت ،حمالة،

فأتيت ،رسول الله

أسأله فيها ،فقال؛ يجأ حتى تأتينا المدقه،

محنامز لك بها ،ثم غال! يا قبيصة ،إن المسألة لا تحئ إلا لأحد
ثلاثة! رحل تحمل حمالة ،مححلت له المسألة حتى تصينها ،نم
ثمسلثا ،ورجل أصابته حائحة احتاحمى ماله ،فحلت له المسألة حتى

يصب محواما مى عيش  -أو قال :،مدادأ من عيش  -ورحل أصابته
فاقة ،حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه ت لقد أصات محلانا
فاقة ،فحلتا له المسألة ،حتى يمسي ،قواما من عنس  -أو قال!
سدادا من عيش — فما سواهن من المسألة يا قبيحة ّءحتا ،يأكلها
صاحبها نحتا.
(الحمالة ،بفتح الحاء ت كل ما يحمل ،ومنه ما يتحمله الإنسان عن غيره محن

دية أو غرامه .قواما ،ومدادأ ،بالكرت ما يقوم بحاجته ؤيندها .الئح.ت،ت
الحرام).

( - ١٤١٠خ م) عن أبي م عيد الخيري ،قال! جلس

رسول اض ه على المنير ،وجل نا حوله ،ففال! إن مما أحاقن،
عليكم بعدي ما يفثح عليكم من زهرة الدنيا ونينتها ،فقال رحن! أو
يأتي الخيز بالشز يا رسول اممه؟ فسكث ،رسول افه ه فقيل له ت ما

محسأيلئ ،يكلم رمحود افه ،ولا يكلمملث،؟ قال! وظننا أنه يوحى إليه،
ومحكت النامحى كأن على رووصهم الطير ،فامحاق يمح عنه الزحصاء،
وقال! أين هذا السائل؟  -وكأنه حمده  -فقال ت إيه لا يأتي الخيز

بالشر (وفي رواية :فقال :أين السائل آنفا؟ أز ختن هز؟  .ثادى ) إن
الخير لا يأتي إلا بالخير ،محإف كز ما ينبئ الربح يمثل حبطا أو يلم،
إلا آكلة الخضر ،محإنها أكلت ،حتى إذا انثرن خاصرتاها استمالت
عيذ الثمس ،يثلثلث ويالت ،،ثم رثعئ ،،ؤإن هدا المال حضر حلو،
ؤيعم صاحمتا المسلم هو ،لمن اععلى منه المكسن وال ت م وابن

السبيل  -أو كما قال رسول اممه - .ؤإن من ياحده بغير حقه كالذي

يأكل ولا شع ،ؤيكون عليه نهيد<ا يوم القيامة روقي رواية)• إن

أحول ،ما أحاف عليكم ما يخ ج الله لكم من زهرة الدنيا ،قالوا  Iوما
زهرة الد'نيا يا رمو )3افه؟

تزكاين ،الأرض . . . .وذكر الحدسن،،

وفي آخره ت فمن أحذْ يحفه ،ووضعه في حفه لجنأ المعونه هو ،ومن
أحده بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشع.
(الرحماء ،يقم ثم فح' العرق الكثير .وحنقن بطنه ت إذا انتفخ

ؤثلم؛

بئرب ، ،أي؛ يقتل حنطأ بالتخمة لكثرة الأكل أو بقاربح القتل .الحضن ،بفتح
فكر ،واحا.تها  Iحضرة ،صروب من النبات ليي مض جندها ،لا ت تكئر منه

الدواب ،ؤإنما ذرءاْ لعدم غيره• وقلنل العير• ألمي رجيعه سهلا رثيقا).
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