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الريالرحمنأللهتجصا[]ق

)1(الوكيلونعموحسبي،العالمينربللهالحمد

عسدالله)3(ابوالدينشمسالعلامة)2(العالمالامامالشيخقال

رحمهالجوزئةإمام،الحنبليالزرعيايوببنبكرابيبنمحمد

)4(.تعالىالله

والسلامالصلاةفضلفيالافهام"جلاءسميتهكتابهذا

.ابوابخمسةوهوالانام"،خير(محمد)على

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

علىاللهوصلىوأعن،يسر)ربالبسملةبعد)ظ(فيوجاء)ش(،من

ونعمحسبي)وهوالبسملةبعدج()ت،فيوجاء(،وسلموالهمحمد

ونستعينه،نحمدهلله،)الحمدالبسملةبعدالمطبوعفيووقع(الوكيل

اللهيهدمنأعمالنا،وسيئاتأنفسناشرورمنبادلهونعوذونستغفرهونستهديه

أشرفعلىوالسلاموالصلاةهاد،منلهفما،اللهيضللومن،لهمضلفلا

وسعادةوالرحمةبالهدىكافةللناسالمبعوث-محمد-رسلهوأفضل،خلقه

وعلىوسلمعليهاللهصلىسبيلهواتبع،وأحبه،بهامنلمن،والاخرةالدنيا

(.الدينيومإلىبإحسانتبعهومن،وصحبه،اله

)العالم(.)ش(منسقط

(.عبدالله)أبو()شمنسقط

)الحنبلي)ت(وفي(،الكتابهذاالله)رحمهالعبارةلهذه)ش(فيبياض

)ج(.من)تعالى(ولفظه(،اللهرحمهالجوزيةقيمابن

(.خمسة)وهوقولهلمحي)ش(فيبياضوقع)محمد(.فقط)ظ(من



فوائدهكثرةفيمثلهإلىنسبقلم،معناهفيفردكتابوهو

عليهوالسلامالصلاةفي)1(الواردةالأحاديثفيهبيثاوغزارتها.

منمعلولهافيماوبيثا)2(ومعلولهاحسنهامنوصحيحها!ولش!،

منعليهاشتملوما،وشرفهالدعاءهذاأسرارثمشافيا،بياناالعلل

ثمومحالها،!عليهالصلاةمواطنفيثموالفوائد،الحكم

وترجيح،فيهالعلمأهلواختلافمنها،الواجبمقدارفيالكلام

للهوالحمد،وصفهفوقالكتابومخبر،المزيفوتزييفالراجح

)3(.العالمينرب

)4(باب

كل!صاللهرسولعلىالصلاةفيجاءما

ك!يالهاللهرسولاتانا:قال،عنهاللهرضيمسعودابي-عن1

بنبشيرلهفقال-عنهالله-رضيعبادةبنسعدمجلسفيونحن

نصليفكيف،عليكنصليأنالله(امرنا)-:عثهالله-رضيسعد

محمد،آلوعلىمحمد،علىصلاللهم"قولوا::قال؟عليك

محمد،الوعلىمحمد،علىوبارك،إبراهيمالعلىصليتكما

)2(

)3(

)4(

)3(

!ك!!ح!(.عليهوالشلامالصلاة)فيقوله)ش(منسقط

)بينا(.قوله)ش(منسقط

فياستدركثم(العالمين)ربإلى(الكلام)ثمقولهمن)ش(منسقط

الحاشية.

.(...باب)قوله)ش(في

التخريجمصادرفيموجودغير)قد(ولفظة.(،..اللهأمرنا)قد)ح(في

(.ج،ش،ت،)ظفيولا،المذكوره



".علمتمقدكماوالسلام)1(،إبراهيمالعلىباركتكما

)2(.وصححهوالترمذيوالنسائيومسلماحمدالامامرواه

إذاعليكنصلي"فكيف:نحوهاخرلفظ2[قي1فيولاحمد)3(

صلاتنا؟".فيصلينانحن

فصولفيالبابهذاعلىالكلام

)4(الاولالفصل

عنهجم!ي!النبيعلىالصلاةاحاديتروىفيمن

-،عنهالله-رضي)5(البدريالأنصاريمسعودابورواها:

،الخدريسعيدوابو،الساعديحميدوابو،عجرةبنوكعب

بنوعلي،خارجةابن:ويقال،حارثةبنوزيد،عبيداللهبنوطلحة

سعدبنوسهل،الحصيببنوبريدة،هريرةوابو،طالبابي

،الانصاريطلحةوابوعبيد،بنوفضالةمسعود،وابن،الساعدي

وعبدالرحمن،ربيعةبنوعامر،الحطاببنوعمر،مالكبنوانس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

احمدعندوهيمجيد(حميدإنكالعالمين)فيزيادةالمطبوعفيوقع

النسخ.جميعمنسقطتوقد،وسيأتيوالترمذيوالنسائيومسلم

والنسائي)504(،ومسلم274(،)5/273-مسندهفيأحمداخرجه

وغيرهم.،صحيححسنحديثهذا:وقال)0322(والترمدي(،)1285

سيأتي.كمامعلوللفطوهو)4/911(،المسندفي

ش(.،)ظمنوالمثبت،الاولالبابج(،ت،)حفي

خطأ.وهو()والبدري()حفي



والحسين،والحسن،اوسبنواوس،كعببنوابي،عوفابن

بنوالبراءع!،.اللهرسولبنتوفاطمة،طالبابيبنعليابنا

رافعوابو،عبداللهبنوجابر،الانصاريثابتب!ورويفع،عازب

الباهلي،امامةوابو،أوفىابيبنوعبدالله!،اللهرسولمولى

بنوعمارليار،بنبردةوأبومسعود،بنبشربنوعبدالرحمن

بنومالك،حنيفبنسهلبنامامةوابو،سمرةبنوجابرياسر،

وابو،عباسبنوعبدالله،الزبيديجزءبن)1(وعبدالله،الحويرث

عمرو،بنوعبدالله،الصديقبكروابو،الأسقعبنوواثلةذر،

البدريين-منوهوعمير-ابيهعنالأنصاريعميربنوسعيد

)2(-.اجمعينعنهماللهرضي-منقذبنوحبان

فيمسلمرواهصحيحفحديثمسعود(أبيحديث)فأماا[131

)3(5
القعنبي،عنداود)4(:وابو.يحيىبنيحيىعن:صحيحه

)1(

)2(

)3(

)4(

خطا.وهو()عبدالرحمن()تفي

حميدوابياسيدابي-حديث1:يليماهؤلاءعلىزادالمؤلفأنيلاحظ

برقمالدرداءأبي3-حديث)138(0برقمعائشة2-حديث)5(0برقم

منقذبنحبانحديثالمؤلفيذكرولم)77(.رقموراجع144(و)143

2122(رقم)4/والمثانيالاحادفيعاصمابيابنعندوهوعنهاللهرضي

)73(رقمكعببنأبيحديثبعحووغيره3574()4/الكبيرفيوالطبراني

فيالفسوىعندكمامعضلأنهوالصوابمعكر،رفعه،معلولحديثوهو

938(.)1/والتاريخالمعرفة

4(.)50رقم

)089(.رقم



معن،عن،موسىبنإسحاقعن)1(:والترمذي.مالكعنكلاهما

مسكين،بنوالحارث،سلمةأبيعن)2(:والنسائي.مالكعن

عنالمجمر،نعيمص،مالكعن،القاسمابنصكلاهما

زيد.بنعبداللهبنمحمد

فرواهصلاتنا"هفي،صلينانحن"إذا:فيهأحمدزيادةواما

:قال،إسحاقابنعنأبي،حدثنا،يعقوبعن:الزيادةبهذه

محمدبنعن،التيميالحارثبنإبراهيممحمدبنحدثني

أقبل:قالمسعودأبيعن،الأنصاريربهعبدبنزيدبنعبدالله

يا:فقال5،عندونحنغ!و،اللهرسوليديبينجلسحتىرجل)3(

إذاعليكنصليفكيف،عرفناهفقدعليكالسلاماما،اللهرسول

ع!واللهرسولفصمت:قال؟عليكاللهصلىصلاتنافيصلينانحن

عليصليتمأنتم"إذا:فقال.يسألهلمالرجلنأحببناحتى

كمامحمدالوعلى،الاميالنبيمحمدعلىصلاللهمفقولوا:

)4(.الحديثوذكر.".ـ..إبراهيموالإبراهيمعلىصليت

هذهبذكرصحيحيهما)6(فيوالحاكم(،)خزيمةابنورواه

)0322(.رقم)1(

)1285(.رقم)2(

.4صذكرهتقدمكماسعد.بنبشيرهو)3(

إبراهيم،علىباركتكما،الأميالنبيمحمدعلى)وباركالمسندمنوتتمته)4(

مجيد(.حميدإنك،إبراهيمالوعلى

711(.رقم)1/خزيمهابنصحيح)د(

ابن=طريقمناخرجهوممن)889(رقم)1/268(للحاكمالمستدرك)6(



نوعهذاوفي".مسلمشرط"على:فيهالحاكموقال.الزيادة

وإنما،الأصولفيإسحادتىبابنيحتجلممسلمافإن،منهمساهلة

والشواهد.المتابعاتفيلهاخرج

سائرومخالفةبها،إسحادتىابنبتفردالزيادةهذهاعلتوقد

بجوابين:ذلكعنواجيب.ذكرهاتركهمفيلهالرواة

تركيوجببمايجرحلمثقةإسحاقابنانأحدهما:

بالحفطعليهواثنوا،الأئمةب[121كباروثقهوقدبه)1(،الاحتجاج

)1(

ايفحاعاصمابيوابن)95(،الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيل:إسحاق

344-و)343التهذيبفيوالطبري)819(،سننهفيداودوابو7(،)6،

وغيرهم.المفقود(الجزء

وإن؟بهيحتجلافانهمنهاحفظهومنخالفاو،بأصلانفردإذالكن

وقال".بحجةلي!إسحاق"ابناحمد:الإمامقالبالسماع.صرح

يتتبعابي"كان:فقال-إسحاقبنمحمدعنرجلوسأله-احمدبنعبدالله

انفىرأيتهوماالمسند،فيويخرجه،والنزولبالعلوكثيراويكتبهحديثه

ابنوقال."السننفيبهيحتجيكنلم:قالبه؟يحتج:لهقيل،قطحديثه

الدميقي:زرعةابووقال.بحجةلي!ولكنه،ثقةإسحادتىبن"محمد:معين

منهم؟إسحاقبنمحمد:فقلت-الحخةله-وذكرتمعينبنليحيى"قلت

وقال."،..انسبنومالكعمربنعبيداللهالحجةإنما،ثقةكان:فقال

بهما"،يعتجرإنمابهما،يحتجلا--وابوهإسحادتىبن"محمد:الدارقطني

".فيخالفخبرني:يقول"هوأيضا:حمدالإماموقال

)1/413(.الترمذيعللوشرح247(،-245)1/بغدادتاريخ:انظر

"-فيخالفأخبرني:"يقول-أحمدالإماممقولةمصداقظهروقد:قلت

في-لفطهفيالمجمرنعيموخالف،أخبرنى:قالحيث،الحديثهذافي



الرواية.ركناهمااللذين،والعدالة

وهنا،تدليسهمنيخافإنماإسحاقابنان:الثانيوالجواب

فزالت،التيميإبراهيممحمدبنمنللحديثبسماعهصرحقد

أخرجه-وقدالحديثهذافيالدارقطنيقالوقد.تدليسهتهمة

كتابفيقولههذا.)1("ثقات"وكلهم-:الوجههذامن

"يرويه:فقالعنه،سئلفقد"العلل")3(فيواما"السنن")2(.

أبيعنزيد،بنعبداللهبنمحمدعن،التيميإبراهيمبنمحمد

عنالمجمر،نعيمورواه،إسحاقبنمحمدعنهبهحدثمسعود،

بنمالكفرواه،نعيمعنواختلفأيضا،زيدبنعبداللهبنمحمد

كذلكعنهبهحدثمسعود.ابيعنمحمد،عن،نعيمعنانس

عنمسعدةبنحمادورواه"الموطأ"،وأصحابومعن،القعنبي

فيه.ووهم،-أبيهعنزيد،بنمحمدعن:فقال،نعيمعن،مالك

فيهخالف،هريرةابيعن،نعيمعنالفراءقيسبنداودورواه

)1(

)2(

)3(

عنه،لمحيهااختلفوقدصلاتنا"فيصلينانحن"إذا:قولهاولهما،موضعين

قال،"..الامي"النبي:قالحيثالصلاةهذهصيغةفي:والاخرى،وسيأتي

احاديثوله."إسحاقابنغير"الاميالمبي:يقول"وليس:عاصمابيابن

بعضعليهوانكرهافيهاطعن،غيرهفيهاخالفواخرىبها،تفردمعروفة

الاحاديث.بعللالعارفينالنقاد

حسنإسناد)هذاالمطبوعةالسننفيالمثبتلكن،النسخجميعفيكذا

سيأتي.كما933ص)503(برقمالمصمفذكرهايضاوكذا(،متصل

355(.)1/للدارقطنيالسنن

.(9501)6/العلل



")1(.بالصوابأولىمالكوحديث.مالكا

فذكرها،الزيادةهذهفيإسحاقابنعلىاختلفوقد:قلت

ابنعنمعاويةبنزهيرورواه.تقدمكماسعدبنإبراهيمعنه

فيحميدبنعبدقالكذلك.الزيادةذكربدونإسحاق

عن"المعجم")3(:فيوالطبراني.يونسبناحمدعن"مسنده")2(:

اعلم.والله.زهيرعن،يونسبناحمدعن،الفضلبنعباس

"نسبفيالمقدسيقدامةبناحمدبنعبداللهقال

،البدريثعلبةبنعمرو:بنعقبةمسعود("ابو)الأنصار")4(:

0)6(

يشهدولم،لذلكالبدريفسميا[،]14سكنهأوبدر،بماءنزل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

:قال-هريرةأبيمسندمنالحديثجعل-فيمنالرازيحاتمابووقال

".مالكحديثوالحديث،احفظ"مالك:ايضاوقال.أصح"مالك"حديث

502(.رقم)1/حاتمابيلابنالعللانظر

)819(،رقمداودابيعندوكذا:قلت)234(،رقممنهالمنتخبانطر

زياد:الزيادةذكربدونزهيراوتابم.وغيرهم)95(رقمالقاضيوإسماعيل

الصلاةفيعاصمأبيابنعن،سلمةومحمدبنخالدواحمدبنالبكائي

والليلةاليومعملفيوالنسائي)343(،رقمالتهذيبفيوالطبري)6(،رقم

)94(.رقم

)17/896(.البهير

)الانصار(.)ت(منسقط

)02/215-الكمالتهذيبفىترجمتهوانطر)ب(،النسخةتبدأهنامن

.)218

وفيببدر(ماء)نزلج(،)شوفيببدرى(ماء)نزل)ت(وفيفقط)ظ(من

(.سكنه)أوالنسخباقيفيووقع(وسكنهبدرماء)نزل)ب(
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واتفقواشهدها،إنه.:قيلوقدبالسير؛العلماهلجمهورعندبدرا

صفين،إلىخرجلماالكوفةعليوولاه)1(،العقبةشهدانهعلى

المسجد،فيالعيدبهملمحيصليالناسضعفةعلىيستخلفهوكان

".الستينبعد:وقيل.الأربعينبعدمات:قيل

وابن،البخاريبدرا:شهدانهالائمةمناربعةذكر:قلت

.)2(والزهري،إسحاق

)3(الصحيحاهلرواهفقد(عجرةبنكعبحديث-)وأما2

ابيبنعبدالرحمنحديثمامن(:والمسانيد)السثن)4(واصحاب

الصحيحينولفط.اللهبحمدفيهمغمزلاحديثماوهو،عنهليلى

اهديالا:فقالعجرةبنكعبلقيني:قال،ليلىابيابنعن:فيه

نسلمكيفعرفناقدفقلنا:،!يالهاللهرسولعليناخرج؟هديةلك

)1(

)2(

)3(

)4(

الثانية.العقبةاعني)ظ(:حاشيةفيجاء

حاشيةفيوجاء.الرابعح(،ت،)ظفييذكرولمش(،)بفيبياض

شهدانه)9316(الكنىفيمسلمذكر:قلت(.الرابعوجدت)وما)ح(

ابووهوخامسا،)4/252(الإصابةفيحجرابنالحافطوذكربدرا.

الكلبى.ابنوهو،سادسا)7/931(الفتحفيوذكر،سلأمبنعبيد

وانظر)1931(وغيرهالأنبياء)64(فيصحيحهفيالبخارياخرجه

)604(.رقمالصلاة)4(فيومسلمالبغا(،-ط1995(،)9451

والترمذي9128(،-)1288والنسائي789(،-)769داوودأبواخرجه

وغيرهم.09()4ماجهوابن)483(،

والطيالسي)712(،والحميدي243(،241،)4/مسندهفياحمداخرجه

وغيرهم.(1601)
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محمدعلىصلاللهم"قولوا::قال؟عليكنصليفكيف،عليك

مجيد،حميدإنك،إبراهيمالعلىصليتكمامحمدآلوعلى

إبراهيمالعلىباركتكمامحمدالوعلىمحمدعلىباركاللهم

مجيد"هحميدإنك

من"المستدرك")1(:فيالحاكمرواهآخرحديث3-وله

مريم،ابيابنحدثنا-الصغاني()2(هو-إسحاقبن)محمدحديث

،عجرةبنكعببنإسحاقيبنسعدحدثني،هلالبنمحمدحدثنا

"احضروا!:اللهرسولقال:قال،عجرةبنكعبعن،ابيهعن

ارتقىثم"امين".:قالالدرجةارتقىفلمافحضرنا،المنبر")3(،

فلما"آمين"،:فقال،الثالثةالدرجةارتقىثم،"آمين":فقالالثانية

.)4(.

اليوممنكسمعنا(لقد)اللهرسوليا:فقلناالمنبر،عننزل!رع

فضلفيالقاضيلإسماعيل-السياقوهذا)4/153(،المستدركانظر)1(

.()91رقمالصلاة

ولم.خطأوهو)الصنعاني()ح(فيووقعت(،ج،ب،ش،)ظفيكذا)2(

لابنالمهرةإتحاففيولا،الحاكممستدركمنالمطبوعفيعليهاقف

بنالسريثنا..).فيهماالموجودوإنما)16382(،رقم)13/24(حجر

فضلإلى5بصرذهبالمؤلفولعل.(،..مريمابيبنسعيدثناخزيمة

هذاانبدليل؟فنقلهالحاكمرواةكتابةأثناء)91(القاضيلإسماعيلالصلاة

اعلم.والله)91(رقمالصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلسياق

منوسقط،والمستدركالقاضيلإسماعيلالصلاةفضلمن)المنبر(لفطة)3(

النسخ.جميع

)ظ(.منسقط)4(

النسخ0باقيمنوسقطالقد()ظ(من)5(



:فقالليعرضالسلامعليهجبريل"إن.فقال،لسمعهكناماشيئا

فلما،اميقهلمحقلت،لهيغمرفلم)1(رمضالىادركمنبعدب[111

فقلت:.عليكيصلفلم5عندذكرتمنبعد:قال،الثانيةرقيت

واالكبر)2(،ابويهادركمنبعد:قال،الثالثةرقيتفلما،امين

صحيح:الحاكمقال(")3(.امين:فقلت،الجنةيدخلاهفلماحدهما

.الإسناد

ابو:قيلفيماكنيته،سالميانصاري)4(:عجرةبنوكعب

قوقل،وهو،عوفبنعمرو)5(اخيسالمبنيفيعداده،إسحاق

إذاوكان،ومنعةعزلهكانهذاعوفالأن،بالقواقلةبنوهويعرف

امن.فإنكانزل:اي،شئتلمجطقوقل:لهيقولإليهخائفجاء

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

(.)ب،ت،ش(المفي

الكبر(.)عند)ب(في

الكبيرفيوالطبراني)91(،الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلأخرجه

ابيابنعنطرقمن)1/931(والتاريخالمعرفةفيوالفسوي315(،)91/

وايضا،جهالةفيهعجرةبنكع!بنإسحاقفيه،ضعيفوسنده.بهمريم

ابوهواماهـ،014سنةبعدتوفيسعدالأن-بيهوبينسعد-بينانقطاعفيه

قتللماصغيراطفلا3كانسعداانيدلوهذاهـ.63سنةالحرةيومفقتل

لابنالكبيروالطبقات03،31-صتيملاسعدالأوهامبيانانظر:.والده

الخانجي.-ط952(،276)7/سعد

لابنوالإصابة)0025(،رقم0237()5/نعيملابيالصحابةمعرفة:انظر

)7413(.رقم)5/403(حجر

سعدلابنالطبقاتانظرخطأ.وهو)غمم(ج(ب،ت،)ش،فيوقع

.)5/387(
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بنعبمدبنعديب!اميةبرعجرةبن"كع!عبدالبر)1(:ابنوقال

للأنصار،خليفسواد،بنيمنالسوادى،ثم،البلويالحارث

خليف:وقيل،الخزرجبنالحارثبنحارثةلبنيخليف:قيل

الأنصار"،منسالملبنيحليف:وقيل،الخزرجبنعوفلبني

".انفسهممنولكنهللأنصار،بحليف"ليس)2(.الواقديوقال

يكنى،اجدهدلمالانصارنسبفياسمه"طلبتسعد)3(:ابنوقال

دنسلأ(أوصدقةأؤصيامقن>فقذية)4(:نزلتوفيه،محملىابا

،إحدىاو،ثلاثسنةبالمدينةومات،الكوفةنزل691[،:]البقرة

)5(-ِ
اهلعنهروى،سنهوسبعينخمسابنوهو،وحمسيناثنتيناو

(".الكوفةواهلالمدينة

)6(،البخاريفرواه(،الساعديحميدأبيحديث-)وأما4

بنبكرابيبنعبداللهعن،مالكعن،القعنبيعنداود)7(،وابو

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)2223(.رقم)3/937(الأصحابمعرفةفيالاستيعاب:انظر

)8001(.رقم388()5/386-سعدلابنالطبقاتانظر

نسبكتابفينسبه)وطلبناولفظه)5/387(،سعدلابنالطبقاتانظر

(.نجدهفلمالانصار

وغيرهالصيدوجزاءالاحصار)34(فيصحيحهفيالبخاريأخرجه

012(.)1الحج)15(فيومسلم()9171

فقط.ج(،)ظمن

)9318(.،وغيرهالأنبياء)64(صحيحهفي

،ب،ش،)ظفيمثبتوهوداوود()ابو)مش(منوسقط)979(برقم

ح(.،ت
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الزرقي،سليمبنعمروعن،أبيهعن،حزمبنعمروبنمحمد

كيف!اللهرسوليا:قالوانهما[151،الساعديحميدابواخبرني

محمدعلىصلاللهم"قولوا::غ!ي!اللهرسولفقال؟عليكنصلي

محمدعلىوبارك،إبراهيمآلعلىصليتكما،وذريتهوازواجه

مجيد".حميدإنكإبراهيمآلعلىباركتكماوذريتهوازواجه

،عبادةبنروحعننمير،ابنعن)1(:مسلمورواه

الصائغهنافعبنوعبدالله

وهب،ابنعن)3(،السرحابنعن:ايضاداود)2(ابوورواه

كلاهما،مسلمةبنومحمد،مسكينبنالحارثعن)4(:والنسائي

القاسم.ابنعن

بنعبدالملكعن،طالوتبنعمارعن(:)ماجهوابن

.تقدمكما،مالكعنخمستهم،الماجشون

في"اختلفعبدالبر)7(:ابنقال)6(:الساعديحميدوأبو

بنعبدالرحمن.:وقيلالمنذر،بنسعدبنالمنذر:فقيل،اسمه

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)704(.الصلاة)4(فيصحيحهفي

)979(.رقم

خطأ.وهو(السراج)ابنج(،)توفي(السراح)ابن)ظ(فيوقع

)4912(.رقم

)509(.رقم

)103(.)7/46(والإصابة)4/367(،سعدلابنالطبقاتفيترجمتهانطر

.592(1)رقم(991)4/الاستيعاب:انطر
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المنذر،بنسعدبنعمروبنعبدالرحمن:)وقيلالمنذر،بنسعد

بنعبدالرحمن:ولمحيل()1(،مالكبنسعدبنعبدالرحمن:وقيل

بنالخزرجبنعمروبنثعلبهبنخالدبنمالكبنسعدبنعمرو

روى،معاويةخلافةاخرفيتوفي.المدينةأهلفييعد،ساعدة

الزبير،بنعروة:التابعينومن،جابر:الصحابةمنعنه

عطاء،بنعمروبنومحمدسعد،بنسهلبنوالعباس

".المدينةأهلتابعيمنوجماعة،ثابتبنزيدبنوخارجة

عن)2(:مسلمفرواهحميد(،وأبياسيدأبىحديث)وأما-5

ابيبنربيعةعن،بلالبنسليمانعن،يحيىبنيحيى

،الأنصاريسويدبنسعيدبن)3(عبدالملكعنعن،عبدالرحمن

:!اللهرسولقال:يقولانسيد،واباحميدابا)4(سمعت:قال

]هاب[.:()فليقلالمسجداحدكمفىخل"إذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ج(.،ب،ت،)ظمنالقوسينبينماسقط

)713(.وقصرهاالمسافرينصلاة)6(فيصحيحهفي

مسلم.منوالتصويبخطأ،وهوابي()بن(ب،)شفيوح

اسيد(.بيعنأوحميدأبي)عنمسلمصحيحفي

اسألكإنياللهم:فليقلخرجوإذا.رحمتكابوابليافتح)اللهم)ح(في

فيهليسالمتنراىلماالمؤلفولعل"بياض"النسخباقيوفي(،فضلكمن

فيوردوقد.فيهابتداانبعدإتمامهعنعدلبم!يالهالنبيعلىالصلاةذكر

والأصحنظر،ثبوتهاو!ي،ع!عميهعليهالتسليمزيادةالحديثطرقبعض

مسلم.عندكمابدونها،
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رسولياقلنا::فقال(الخدريسعيدأبيحديث-)وأما6

"قولوا::قال؟عليكالصلاةفكيف،عرفناهعفيكالسلامهذاادله

إبراهيم،علىصليتكما،ورسولكعبدكمحمدعلىصلاللهم

".إبراهيمالعلىباركتكمامحهد،والمحمدعلىوبارك

عن،يوسفبنعبدادلهعن"صحيحه")1(:فيالبحاريفرواه

أبيبنعبدالعزيزعن،حمزةبن)2(إبراهيموعنسعد،بنالليث

عنالهاد،ابنعنثلاثتهمالدراوردي،وعبدالعزير،حازم

قتيبة،عن)4(:النسائيورواهسعيد)3(،أبيعن،خباببنعبدالله

ابيعن(:)ماجهابنورواهالهاد.ابنعنمضر،بنبكرعن

عنجعفر،بنعمدادلهعنمخلد،بنخالدعن،شيبةأبيبنبكر

الهاد.ابن

وهو،سنانبنمالكبنسعداسمه)6(:الخدريسعيدوأبو

وغزا،الخندقمشاهده"أولعبدالبر)7(:ابنفال.بكنيتهمشهور

رسولعنحفطممنوكان،غزوةعشرةاثنتي!ي!اللهرسولمع

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)0452(.رقمالاحزابالتفسير/كتاب)68(في

.(5)799الدعوات)83(في

سعيد(.)أبيإلى)وعبدالعزيز(قولهمن)ب(منسقط

)3912(.برقم

)309(.برقم

)5/035(،سعدلابنالطبقاتفيترجمتهانظر

03(.0-492)01/الكمالوتهذيب172(،-)3/168

.()959رقم(167)2/الاسيعاب:انظر
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الانصارنجباءمنوكانجما،علماعنهروى،كثيرةسننالمجيالهالله

جماعةعنهروى)1(،وسبعيناربعسنةتوفي،وفصلائهموعلمائهم

".التابعينمنوجماعةالصحابةمن

فياحمدالامامفقال(،عبيداللهبنطلحةحديث7-)وأما

يحيىبنمجمعحدثنابشر،محمدبنحدثنا"المسند")2(:

عن،طلحةبنموسىعن،موهببنعثمانحدئني،الأنصاري

)3(ء
قل::قال؟غليكالصلاةكيف!اللهرسوليا:قلت:قال،بيه

إبراهيمعلىصليتكمامحمد،الوعلىمحمدعلىصلاللهم

باركتكمامحمد،الوعلىمحمدعلىوباركمجيد،حميدإنك

مجيد".حميدإنكإبراهيمال)4(على

عمهعنسعد،بنعبيداللهعن(:)النسائيورواهأ[8-161

عن،موهببنعثمانعن،شريكعنسعد،بنإبراهيمبنيعقوب

نصليكيف:فقال!ي!هالنبياتىرجلاأن:أبيهعن،طلحةبنموسى

لاوعلىمحمدعلىصلاللهم"فولوا::قال؟اللهنبيياعليك

علىوباركمجيد،حميدإنك،إبراهيمعلىصليتكمامحمد)6(،

)وسبعين(.إلى)روى(قولهمنح(،)بمنسقط)1(

)2(/1(.)162

)ب(،حاشيةعلى)ظ()نسخةمنوهوالعسخجميعمن(ابيه)عنسقط)3(

بن(.)مجمع)ج(منالاسنادمنايضاوسقط

)ب(.منسقط)4(

)1912(.برقم)5(

النسائي.سننمنواستدركتهمحمد(،ال)وعلىالنسخفيليس)6(
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.مجيد"حميدإنلث،إبراهيمعلىباركتكما،محمدالوعلىمحمد

)1(
بشر،بنمحمدحدثنا،إبراهيمبنإسحاقحبرني9-

بنموسىعن،موهببنعثمانعن،يحيىبنمجمعحدثنا

عليك؟الصلاةكيف!اللهرسولياقلنا::قال،ابيهعن،طلحة

كمامحمد)2(،الوعلىمحمدعلىصلاللهم"قولوا::قال

علىوباركمجيد،حميدإنك،إبراهيموالإبراهيمعلىصليت

إنك،إبراهيموالإبراهيمعلىباركتكمامحمد،الوعلىمحمد

هب".حميك

)1(

)2(

.اختلاففيهوقعوقد)0912(رقمسننهفيالنسائيقولهذا

.فذكرهأبيهعنطلحةبنموسىعنموهببنعثمانعنجماعةفرواه

التهذيبفيوالطبراني)68(،الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلأخرجه

وغيرهم.)419(مسندهفيوالبزار932(،و)328

التلخمص:انظر.حجرابنإسنادهوحسن،الطبريصححهالحديثوهذا

.)1/268(

سلمة.بنخالد:خالفه،موهببنعثمانوخولف

طلحةبنموسىعنسلمةبنخالدعنحكيمبنعثمانعنجماعةفرواه

قصة.وفيه،فذكرهخارجةبنزيدعن

وابن384(،)3/تاريخهفيوالبخاري)96(،القاضيإسماعيلأخرجه

وغيرهم.)91(الصلاةفيعاصمأبي

مالهكذا-موهببنعثمانروايةمنأرجحهذهسلمةبنخالدورواية

)3/الأشرافتحفة:انظر.والدارقطنيالمدينيبنوعليأحمدالإمامإليه

الأوهاموبيان)805(،رقم)4/202(الدارقطنيوعلل3746(،رقم

اهـ.042سنةالرازيدار:ط،تيملأسعد53-52ص

النسائي.سننمنوأثبتهمحمد(ال)وعلىقولهالنسخجميعمنسقط
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بنموسىعن،موهببنعبداللهبنبعثمانالشيخانواحتج

احمد)1(،الإمامفرواه(،خارجةبنزيدحديث-)وأما01

حكيم،بنعثمانحدثنا،يونسبنعيسىحدثنابحر،بنعليعن

دعاعبدالرحمنعبدالحميد)2(بنان:سلمةخالدبنحدثنا

كيف،عيسىأبايا:فقال،ابنهعلىعرسحينطلحةبنموسى

زيدبنسألمحق:موسىفقال!ص؟النبيعلىالصلاةفيبلغك

ا!صلاةكيفنصسي)3(:ع!ي!اللهرسولسالتانا:فقال،خارجة

محمدعلىباركاللهم:قولواثمواجتهاوا،"صلوا:فقال؟عليك

.مجيد"حميدإنكإبراهيمال)4(علىباركتكما،محمدآلوعلى

أبيه،عن،الأموي)6(يحيىبنسعيدعن(:)النسائيورواه

به.عثمانعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(

)6(

طلحةحديثفيتقدم،اختلاففيهوقعوالحديث)1/991(المسندفي

صحيح.وسندها،الصوابهيالروايةوهذه)9(رقمالسابق

بن(.)عبدالحميدقوله()ظمنسقط

النسخ.جميعمنوسقط)نفسي(قولهالمسندمنزيادة

)ب(.منسقط

)2912(.برقم

سعيد(بن)يحيىوالصواب،الاصل!ي)كذاقوله)مش(مطبوعةفيووقع

،ش،)ظالا!صولفيوما:قلت(.الرجالوكتبالتخريجمصادرفيكما

الأشرافتحفةانظر:ظاهر.خطأوقوله،الصوابهوح(،ب،ج،ت

601(.-401)11/الكمالوتهذيب)3/3746(،
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علىالصلاةب[16إ"فضلفيإسحاقبنإسماعيلورواه-11

معاوية،بنمروانحدثنا)2(،عبيداللهبنعلىعن!")1(:النبي

طلحة،بنموسىعن،سلمةبنخالدعن،حكيمبنعتمانحدثنا

:قال-الخزرجبنالحارثبنى-أخوحارثةبنزيدأخبرني:قال

،نحوهفذكر.؟.عليكنسلمكيفعلمناقد،اللهرسوليا:قلت

حارثة.بنزيد:فقال

"روى:""الصحابةكتابفيمندةبنعحداللهأبوالحافظوقال

سلمة،بنحالدعن،حكيمبنعتمانعنزياد،بنعبدالواحد)3(

الصلاةكيفعبدالحميد:وسأله،طلحةبنموسىسمع!:قال

.فذكره"الانصاريخارجةبنزيدسألت:فقال؟!يه!هالنبيعلى

بنالضحاكبننابتبنزيدفهو:هذا)4(حارثةبنزيدوأما

خارجة-ابن:-ويقالسلمةبنيمنثعلبةزيدبنبنحارته

)96(.القاضيلإسماعيلالصلاةفضل)1(

فيكما،المدينيابنوهو)عبدالله(صوابهخطأ،وهوالنسخجميعفيهكذأ)2(

هذاعلىالدارقطنيحكموقد)96(،رقمالقاضيلاسماعيلالصلاةفضل

كما(خارجةبن)زيدالصوابوان(حارثةبن)زيدلقوله،بالوهمالحديث

.لقدم

هذازيادبنعبدالواحدطريقمنواخرجهخطأ،وهو)عبدالله()ظ(في)3(

القسم)033-التهذيبفيوالطبري)3/383(،تاريخهفيالبخاري

)3/8892(.المعرفةفينعيموأبوالمفقود(،

حجرلابنوالإصابة)2/1831(،الأثيرلابنالغابةاسدفيترجمتهانظر)4(

.)3/2888(
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:والصواب"الصحالة"،فيمندهالنذكره،الأنصاريالخزرجي

شهد،الخزرجيالألصاريزهيرأبيابنوهو،خارجةبنزيد

قاله،الموتبعدتكلمالذيوهو،عثمانخلافةفيتوفيبدرا،

بنخارجةهوبل:وقيلعبدالبر،وابن)1(،مندهوابننعيمابو

اعلم.والله.اصحوالأولزيد،

فرواهعنه(،اللهرضيطالبأبيبنعليحديث-)وأما12

عامربوحدثنا،ايوببنوزياد،موسىبنيحيىعن)2(:الترمذي

بنعبداللهعن،غزيةبنعمارةعن،بلالبنسليمانعن،العقدي

عليبنحسينعن،أبيهعن،طالبأبيبنعليبنحسينبنعلي

ء)3(
ذكرتمنالذي"البخيل!و:اللهرسولقال:قالا[171عليعن

علي".يصلفلمعنده

بعضوفيغرلمجما".صحيححسنحد!ما"هدا:الترمذيقال

فيحبانوابن)5(النسائيورواه."غريبحسن)4("حد!ما:النسخ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

نعيملأبيالمعرفةانظر:)مش(.ومطبوعة)ح(من(منده)وابنسقط

984(.)2/والاستيعاب(،1601)3/

)3546(.برقم

وهذاعلي(بن)الحسينمسندمنو)ج(الترمذينسخبعضفيوجاء

التحفةفيالمزيالحافظذكرفقد،الترمذينسخفيقديماوقعالاختلاف

فيحجرابنالحافظقالبينما،طالبابيبنعليمسندمنانه)3/3412(

(.كذلكتفياره)ولم01(720)7/الطرافالنكت

(.غريب)حديثظفي

)56(.والليلةاليومعملفيئ
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")2(."المستدركفيوالحاكم")1(،"صحيحه

)1(

)2(

.(909)3/نحسالاا:نظرا

طويل.اختلاففيهوقعوالحديث

عليه.واختلف،حسينبنعلىبنعبداددهعنغزيةبنعمارةيرويه

عنالحسينبنعليبنعبداللهعنعمارةعنالحارثبنعمرو-فرواه1

مرسلا.ابيه

.()5/148تاريخهفيوالبخاري)33(،القاضيإسماعيلأخرجه

أبيبنعليقال:قالعليبنعبداللهعنعمارةعنالدراورديورواه-2

.فذكرهطالب

)59(.والليلةاليومعملفيوالنسائي)34(،القاضيإسماعيلأخرجه

طالب.أبيبنعليوبينالحسينبنعليبنعبدادلهبينمنقطعوهذا

نجيحبنجعفربنوعبدادلهجعفربنوإسماعيلبلالبنسليمانورواه-3

مرفوغا.جدهعنأبيهعنعليبنعبداللهعنعمارةعنكلهم

تاريخهفيوالبخاري36(،و3وه)32القاضيإسماعيلأخرجه

الدعواتفيوالبيهقي)153(،الطاهرةالذريةفيوالدولابي)5/148(،

وغيرهم.(15)1

بلالبنسليمان)وقول)403(رقم)3/301(العللفيالدارقطنيقال

(.بالصوابأشبه

أبيبنعليبنالحسينبنعليبنعبداللهعلى/مدارهوالحديث:قلت

حلفون.ابنوكذا،الثقاتفيحبانابنودكره،جماعهعهروى.طالب

لكن*،بالحديثتفردهناوهو،توبعإن:أي.مقبولحجر:ابنوقال

شاهدوله-!عليهمدارهكونمعهذاحديثهوالحاكمحبانابنلهصحح

موصولواخر)38(،برقمالقاضيإسماعيلعندالبصريالحسنعنمرسل

)92(.-برقمعاصمأبيوابن)!3(،برقمإسماعيلعند،ذرأبيعن

321(.)15/الكمالتهذيب:انظر

/1()954.)1502(
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)1(سلامعن،بكيربنالوليدعن،عرفةبنالحسنوروى-13

الاعور،عبداللهبن)2(الحارثعن،السبيعيإسحاقابيعنالخزاز،

وبينبينهإلادعاءمن"ما:قال!النبيعن،عنهاللهرضيعليعن

علىصليفاذا،!ضمحمدعلىيصلىحتىحجابوالارضالسماء

يصللموإذا،الدعاءواستجيب،الحجابانخرق!ي!محمد)3(النبي

الدعاء")4(.يستجبلم!يطالنبيعلى

علل:ثلاثللحديثولكن

ابيبنعليعنالاعور)6(،الحارثروايةمنانه)5(:إحداها

طالب.

)2(

)3(

)6(

)7(

السبيعيإسحاقابويسمع"لم:قال)7(شعبةأن:الثانيةالعلة

(.)ظ()سالمفي

وهوالاعور(عبداللهبن)الحارثمنبدلاعلي(بن)الحسنالنسخجميعفي

خطأ.

ج(.،)ظمنسقط

)2/1677(،والترهيبالترغيبفيالاصبهانيالفضلبنالقاسمابواخرجه

)1/الكلامذمفيوالهروي)35(،جزئهافيالهرويةعبدالصمدبنتوبيبي

جدا.ضعيفووقفهرفعهوالحديث،وغمرهم4(رقم

)أنه(.)ش(منسقط

زهيرابوالخارفيالهمدانيالاعورعبيد(ابن:)وقيلعبداللهبنالحارثهو

بنوعليخيثمةوابوالسبيعيإسحاقوابوالشعبيبالكذباتهمهالكوفي

253(.-244)5/الكماللهذيبانطر:.بعضهمووثقهوغيرهمالمديني

حاتم=ابيلابنوالتعديلوالجرح184(،)1/للبخاريالأوسطالتاريخ:انظر
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وقالهمنها،هذا)1(يذكرولمفعدها"احاديثاربعةإلاالحارثمن

ايصاه)2(العجلي

رضيعليعلىوقفهإسحاقابيعنالثابتان:الثالثةالعلة

عنه)3(.الله

الأزهر:ابيعنعلي")4(،"مسندفيالنسائي-وروى14

عن،الكلابييساربنحبانحدثنا،عاصمعمروبنحدثنا

بنمحمدعن،عليبنمحمدعن،الخزاعيطلحةبنعبدالرحمن

"من:ع!ي!هاللهرسولقال:قال،عنهاللهرضيعليعن،الحنفية

فليقل:البيتاهلعليناصلىإذاالأوفىبالمكياليكتالانسره

وازواجهالنبيمحمدعلىوبركاتكصلواتك]لااب[اجعلاللهم

إنكإبراهيمعلىصليتكما،بيتهاهلوذريتهالمؤمنينامهات

.(مجيد")حميد

إنه)7(.البخاريوقال)6(.حبانابنوثقهيساربنوحبان

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

/1(.)132

منها(.مسندهفيالنسائي)وروى)هذا(بعد)ب(فيوقع

245(.)5/الكمالوتهذيب)1272(،رقملهالثقاتتاريخ:انظر

.166برقمسيأتي

(.مسنده)فيب(،ج،ت،)ظفي

424(.)2/الكاملفيعديابناخرجه

024(.-)6/923حبانلابنالثقات:انظر

المعفمي.تعليقمع86(،-85)3/للبخاريالكبيرالتاريخ:انظر
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ولابالقويليس:الرازي)1(حاتمأبووقال.عمرهاخرفياختلط

الاختلاطلاجل،فيهما!يهحديثهعدي)2(:ابنوقال.بالمتروك

عنه.ذكر)3(الذي

إسماعيلبنموسىأنوهيعلة،الحديثولهذا:قلت

يسار:بنحبانعنلمحرواه،فيهعاصمبنعمروخالفالتبوذكي

الهاشمي،عطاءبنمحمدحدثني،الخزاعيالمطرفأبوحدثني

:قالغ!يماللهرسولأن؛هريرةابيعنالمجمر،نعممعن

أبوورواه،فذكره"الأوفىبالمكياليكتالأنسره"من-15

به.إسماعيلبنموسىعنداود)4(:

أخبرنا:قالعاصمبنعمروأنوهي:أخرىعلة-وله16

وقال،الخزاعيطلحةبنعبدالرحمنعنيسار،بنحبان

وهكذا.كريزبنعبيداللهبنطلحةبنعبيدالله:إسماعيلبنموسى

)6(،حاتمأبيابنوكتاب(،المجخاري")"تاريخفيهو

الحجاجأبيلشيخنا")8(الكمال"وتهذيب،حبانلابن")7("والثقات

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(12)60رقم027()3/والتعديلالجرح:انظر

424(.)2/عديلابنالكامل:انظر

)ذكرت(.)ش(فيووقع،والكاملج(،ح،ب،)ظمن

)829(.برقم

)3/87(.الكبيرالتاريخ:انظر

931(.)5/والتعديلالجرح:انظر

)7/146(.حبانلابنالثقات:انظر

)91/58(.الكمالتهذيب:انظر
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نوإما،اسمهفيوهمعاصمبنعمرويكونأنفإما)1(.المزي

غيرفييعرفلا)3(مجهولهذا)2(عبدالرحمنولكن،اثنينيكونا

عاصمبنوعمرو.المتقدمينمنأحديذكرهولم،الحديثهذا

بنفموسىبه،واحتجاومسلمالبخاريعنهروىكانوإن

هريرةابيروايةمناصللهوالحديثا[]91.منهاحفظإسماعيل

.نذكرهونحن)4(،والمتنالسندهذابغير

يحيى،أبوأخبرني:السراجإسحاقمحمدبن17-قال

قعنب،بنمسلمةبنعبداللهأنبأناقالا:،البرتيمحمدبنوأحمد

رضيهريرةابيعن،عبداللهبننعيمعن،قيسبنداود(انبأنا)

:قال؟عليكنصليكيفجم!يو:اللهرسولسألواانهمعنه،الله

علىوباركمحمد،الوعلىمحمدعلىصلاللهم"قولوا:

وآلإبراهيمجملىوباركتصليتكمامحمد،الوعلىمحمد،

(".علمتمقدكماوالسلاممجيد،حميدإنك،العالمينفيإبراهيم

رواهالشيخينشرطعلىصحيحإسناد*6(الاسنادوهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

اثبث.ماوالصواب)وإما(،)ش(فيوقع

)هذا(.في)ب(ليس

قولهمن)2/951(التهذيبتهذيبفيالقيمابنعنحجرابنالحافظنقله

(.المتقدمين)منإلى(يعرفلا)مجهول

)ش(0منسقط

خطأ.وهوقيس(بنداوود)ابو!(،)ظفي

)ح(.منسقط
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عنه)1(.،الخفافعن،مندهبنعبدالوهاب

اخبرنامحمد،بنإبراهيمانبانا)2(:الشافعي-وقال18

يا:قالاله،هريرةابيعن،سلمةابيعن،سليمبنصفوالى

"تقولون::قال-؟الصلاةفييعني-عليكنصليكيف!اللهرسول

علىصليتكمامحمد،ال)3(وعلىمحمدعلىص!اط!

علىباركتكمامحمد،وآلمحمل!علىوبارك)4(،إبراهيم

علي".تسلمونثم،إبراهيم

كانالاسلمي،يحيىابيمحمدبنابنهوهذاإبراهيم

)1(

)2(

)3(

شرحفيوالطحاوي)8759(،رقم)6/17(الكبرىفيالنسائيأخرجه

القسم)347-التهذيبفيوالطبري)0224(،رقم14()6/الاثارمشكل

شرطعلىلكن،صحيح،المؤلفقالكماسندهوظاهر.وغيرهمالمفقود(

فيبهمحتجاالبخاريلهيخرجلمقيسداوودبنلانفقط،مسلم

السننوأصحابمسلمأيضالهوأخرجتعليقا،لهأخرجوإنما،صحيحه

قيس.بنداوودخولف،معلوللكنه()8018رقمالتقريب:انظر.الاربع

بنعبداللهبنمحمدعنعبداللهبننعيمعنفرواهمالكالامامخالفهفقد

الروايةهذهورجح.الأولالحديثفيتقدمكمامسعود.أبيعنزيد

رواهنعيماأنإلىالمديميبنعليومال،والدارقطنيحاتموأبوالبخاري

للبخاريالكبيروالتاريخ356(،)2/الربانيةالفتوحات:انظر.الوجهينعلى

091(.)6/للدارقطنيوالعلل76(،)1/حاتمأبيلابنوالعلل)3/87(،

واهي.وإسناده245(رقم)2/والام278(،)رقمالمسند:انظر

(.ظ،ب،)شمنسقط

(.إبراهيم)ال)ب(فيوقع
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"لان)1(:يقولوكان،وبجرهعجرهعلىلهالاحتجاجيرىالشافعي

ميهتكلموقد"،يكذبانمنإليهاحبالسماءم!إبراهيميخر

مالك،بتكذيبهوصرح،والتركبالضع!ورموه)2(،والناسمالك

والثسائي.،معينبنويحيى،القظانسعيدبنويحيىواحمد،

يحيىابيبنإبراهيمحديثمافي"نظرت:الحافظعقدةابنوقال

"هو:عديبناحمدابووقال."الحديثبمنكروليسكثيرا،ب[]18

فيهاجدفلمالكثيرحديثهفيانانظرتوقد،عقدةابنقالكما

مثهمالضعفيكونانيعني)3("،يحتملونشيوخعنإلامنكرا

وتمحرتهااحاديثهفينظرت"وقد:عديابنقالثم.جهتهمومن

سعيدمحمدبنوثقهوقدمنكر،حديثفيهافليسالكلوفتشت

".الشافعيمعالاصبهاني)4(

مج!ي!.النبيعلىالصلاةفيحاديثايضاهريرةولابي

محمدبنحديثمن)(:العشاريرواهما91-منها:

)1(

)2(

)3(

)5(

)1/921(.عديلابنالكاملانطر:

)يعنيقوله:قلت188(،-)2/186الكمالتهذيبفيالاقوالتلكانظر

.منكرةعليئ(تسلمونو)ثم(،الصلاةفي

(ح،!،)ظفيكمااتبتهماوالصواب)يجهلون(،ح(،ب،)شفيوقع

.(918)2/الكمالوتهذيب022(،)1/والكامل

022(.-)1/216عديلابنالكاملانظر)الاصفهاني(.)ش(فيوقع

فيالأصبهانيالقاسموابو137(،-)4/136الضعفاءفيالعقيلياخرجه

.22(1/4)الموضوعاتفيالجوزيوابن،(8916)2/والترهيبالترغيب

.902صلمنكيارملصاا:انظر.لشدياوضعه،الأعمشعلىموضوعلحديثوا
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عن،الشديمروانمحمدبنحدثي،الأصمعيعن،موسى

اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،صالحأبيعن،الأعمش

امروكفي،يبلغنيملكابهاللهوكلقبريعندعليصلى"من:!اله

شفيعا".أوشهيداالقيامةيوملهوكنت،وآخرتهفىنياه

موسىبنيونسمحمدبنهوهذاموسىمحمدبنلكن

)1(.الحديثمتروكالكديمي

هريرةأبيعن،التوأمةمولىصالححديث02-ومنها:

فلممجلساقومجلس"ما!:اللهرسولقال:قال،عنهاللهرضي

ترة)2(عليهممجلسهمكانإلاع!نبيهعلىيصلواولم،اللهيذكروا

أخذهم".شاءوإن،عنهمعفاشاءإن،القيامةيوم

عن)4(،مهديبنعبدالرحمنحديثمن)3(:الترمذيورواه

حسن.حديث:فيهوقال،صالحأبيبنصالحعن،الثوريسفيان

)6()5(ا
بنحفصأ[-حدثنا191،يعقوببنيوس!عن:ورواه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

08(.-74)27/الكمالتهذيبانطر:

.(1/918)النهاية:انظر.التبعة:وقيل،الئقص:الترة

له.واللفظ484()2/المسندفياحمدوايضا)0338(،الترمذي

خطأ.وهو()عدي()حفي

متنهفان)02(،رقمهعاالمؤلفساقهالذيغيرمتنهلكن)3378(الترمذي

وغشيتهمالملائكةبهمحفتإلااللهيذكرونقوم)مامنالترمذيعند

الترمذيفقول(.عندهفيمناللهوذكرهم،السكينةعليهمونزلت،الرحمة

.(...قوممن)ماذكرتهالذيهذا:اي)مثله(

)ب(.منسقط
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ألاالاغرسمعت:قال،إسحاقأبيعن،شعبةحدثناعمر،

عنهما-الله-وضيهريرةوأليسعيدأبيعلىاشهد:قال،مسلم

مثله.فذكر..ع!ي!اللهرسولعلىشهداانهما

النبيعلىالصلاة"فضلكتابفيإسحاقبنإسماعيلورواه

به)2(.صالحعن،سفيانعنكثير،بنمحمدحديثفي!ط!سص")1(:

روايةمن:""صحيحهفيحبانوابن،والنسائي،داودابوورواه

مسلم.شرطعلىوهو،)4(هريرةابيعن،ابيهعن،)3(سهيل

)1(

)2(

)3(

)4(

)54(.القاضيلاسماعيلالصلاةفضل

فيالمباركوابن484(،و)2/446مسندهفياحمدايضا-خرجهو

وغيرهم.(131-013)8/الحليةفينعيموابو)629(،الزهد

توبع.لكنه.الاختلاطبعدصالحمنسمعوسفيان

عنصالحعنكلهمغزيةبنوعمارةسعدبنوزيادذئبابيابنفرواه

.فذكره.هريوةابي

.بعدهمايذكراولمتوة()عليهمقولهإلىوزيادذئبابيابنلفطلكن

الصلاةفيعاصمأبيوابن94(،وه)2/453المسندفياحمداخرجه

متنه،فيالتوامةمولىصالحاضطرابعلىيدلوهذا.وغيرهما86()85،

منهسمعوامضنالثلاثةوهؤلاء،اضطرابهعلىيدلعنهالثقاتاختلاففإن

سيأتي.كماالاختلاطقبل

)به(.فقط)ش(من

خطأ.وهو)سهل(،)ب(فيوقع

وابن)804(،والليلةاليومعملفيوالنسائي)4855(،داوودابوخرجه

)2/527(،المسعدفيحمدايضاوأخرجه)2/095(،صحيحهفيحبان

رقم=194()1/المستدزكفيوالحاكم)7/702(،الحليةفينعيموابو
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الأعمش،ص،شعبةحديثم!ايضا:)1(حبانابنورواه

قومقعد"ما.ولفظهعنهاللهرضيهريرةاليعن،صالعابيعن

محليهمكانإلا!النبيعلىويصلون،لمحيهاللهيذكرونلامقعدا

".للثوابالجنةدخلواوإن،القيامةيومحسرة

الشيخين.شرطعلىالإسنادوهذا

ابىابنروايةمن"صحيحه")2(فيالحاكم21-واخرجه

)1(

)2(

حمار(و)جيفة(عليه)الصلاةلفطةفيلكن،وغيرهم9018(و)8018

السند.فياخراختلاففيهوقعوقد،اضطراب

الأعمش.سليمانسهيلاخالففقد

الخدريسعيدأبيعنصالحأبيعنالاعمشعنشعبةعنجماعةفرواه

موقوفا.

)917(.بر!وسياتي)55(الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلاخرجه

مرفوعا.بهشعبةعنفروياههارونبنويزيدمهديبنعبدالرحمنوخالفهم

والمتفقهالفقيهفيوالخطيب)2/463(،المسندفيأحمداخرجه

وغيرهما.349()2/

موقوفا.هريرةأبيعنصالحأبيعنالاعمشعنالفزاريإسحاقأبوورواه

أعلم.واددهأصحوالموقوف(،)2940181()1/الحاكمأخرجه

.مهديبنعبدالرحمنطريقمن195()2/حبانابناخرجه

وابن432(،)2/المسندفيأحمدأيضاوأخرجه)1702(،رقم055()1/

604()504،والليلةاليومعملفيوالنسائي)619(،الزهدفيالمبارك

عنإسحاقبنوعبدالرحمنعجلانابنرواهاختلاففيهوقعوقد.وغيرهم

.فذكرههريرةأبيعنالمقبريسعيد

.(181)1رقم294()1/والحاكم)4856(،داوودابواخرجه

=.الدارقطنيورجحه،المدينيبنعليالامامذكرههكذا.الاولوالصواب
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بنعبداللهأ1(مولىاسحاقابيعنالمقبري،سعيدعنذئب،

قال.!يالهالنبيعنعنه،اللهرضيهريرةابيعن،الحارث

.البخاريشرطعلىصحيح:الحاكم

راويهديزيل)3(بنأ2(الحسينبنإبراهيمفإننظر،قالهوفيما

إسحاقاباانوعلته،فيهأ4(متكلمضعيف:إياسابيبنآدمعن

موقوفا.هريرةأبيعن،صالحأبيعن،الاعمشعنرواهالفزاري

عنه،وينهىعنهيرويلاشعبةكان(:)التوأمةمولىوصالح

ليس:يحيىوقالشيئا.عنهتاخذنفلابثقةليس:مالكوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

1473(.رقم)8/الدارقطنيوعلل69(،)صالمدينيبنعليعللانطر:

.مجهول،الحارثببنعبداللهمولىإسحاقابوفيه،ضعيففالسندوعليه

205(.-105)2/الكمالتهذيبانطر:

لابنالمسندأطرافانطر:.خطأوهو)مولى(منبدلأ)بن(النسخجميعفي

(.إسحاق)أبيتصويبفي426(-1425/)0والتحفة(134)7/حجر

خطأ.وهو)الحسن(ح(،ح،ت،ب،)ظفيووقع)ش(من

)ظ،النسخفيكمااثبتهماوصوابهظاهر،خطأوهويزيد()بن)ح(في

ش(.،ج،ت،ب

جلاءفيوقفتحتىفيهطعنحداعلمت)ماحجر:ابنالحافطقال

ضعيفإنه:فقالهذاإبراهيموذكر،تيميةابنتلميذالقيملابنالافهام

منالمذكورإبراهيمفإنوإلا،بغيرهعليهالتبسإلاأظنهوما،فيهمتكلم

)801(.رقم144(-)1/143الميزانلسان.(...،الحفاظكبار

إليهأيضا:وقال.(...فذكرهالعابدالثقةالحافطالإمام:الذهبيوقال

191(.-)13/184النبلاءأعلامسير.(...الاتقانفيالمنتهى

.(401-001)13/الكمالتهديب!ي!يهالعلماءواقوالترجمتهانظر
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:السعديوقال.ثقةيكنلم:مرةوقال.الحديثفيب[]91بالقوي

ضعيف.:النسائيوقال،تغير

أحسنها،ثالثها::أقوالثلاثةهذاصالحفيللحفاظ:قلت

قديمامنهسمع!من،باخرةتغيرولكن،نفسهفيثقةأنهوهو

فممنشيء،سماعهففيأخيزامنهسمعومن،صحيحفسماعه

وأدركه.سعدبنوزياد،جريجوابن،ذئبأبيابنقديمامنهسمع

رحمهأحمدافيماممنصوصوهذا.اختلاطهبعدوالثوريمالك

قديما)1(.منهسمعبمنبأسااعلمما:قالفإنه،الله

سهيل،عن)2(،بلالبنسليمانرواهقدالحديثهذاإنثم

!جمص،النبيعلىالصلاةفيهيذكرلمولكن،هريرةابيعن،ابيهعن

سهيل.عن،حارمأبيبنعبدالعزيزعن،أويسأبيابنوتابعه

وو!")3(.النبيعلى"الصلاةكتابفيإسماعيلوقال

عنزيد،سعيدبنحدثناحرب،بنسليمان22-حدثنا

"صلوا!يو:اللهرسولقال:قالهريرةأبيعن،كعبعن،ليث

لياللهوسلوا)(قال:لكمزكاةعلي)4(صلاتكمفإنعلي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

263.-261صالكياللابنالنيراتالكواكبراجع

9018(،و)8018رقم294()1/194-المستدركفيالحاكمأخرجه

)7/702(.الحليةفينعيموأبو)2/527(،المسندفياحمدواخرجه

)46(.القاضيلاسماعيلالصلاة!!

)ش(.منسقط

)واسألوا(.ح(،ت،)ظفيوقع
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اعلى"الوسيلة:قال)2(،سألناهوإما)1(حدثناهفاما:قال"،الوسيلة

ذلكانااكونانوارجورجل،إلاينالهالاالجنةفيدرجة

")3(.الرجل

..ليثعنمعتمر،حدثنابكر،ابيمحمدبن23-حدثنا

ولفطه)4(.بإسنادهفذكره

.("مسنده")فيشيبةابيابنورواه

بكرابيمحمدبنحدثناايضا)6(:إسماعيل24-وقال

،عبيدةبنموسىعن،هارونبنعمر)7(حدثناا[1011،المقدمي

على"صلوا:قالع!ي!النبيان؛هريرةابيعن،ثابتبنمحمدعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.سألنا(وإما)حدثنا()حفي

)فسألوا(.)ش(فيوقع

طهمان-بنوإبراهيم،الثوريسفيان:منهم،جماعةزيدبنسعيدوتابع

القاضي.وشريكفضيلبنومحمد-كعببننافع:قاللكنه

فيعاصمأبيوابن)2/365(،وأحمد0312(،)2/عبدالرزاقأخرجه

يذكرهسوفكما-الصلاةفيالاصبهانيالشيخوأبوو)72(،)41(الصلاة

كعب(.بن)نافعقاللكنه)452(رقمالمؤلف

وكعب،فيهاضطربوقد،سليمأبيبنليثعلىمداره،ضعيفوسنده

991(.-)24/791الكمالتهذيب:انظر.مجهول؛المدينيعامرإبوهو

)47(.الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلخرجه

و)6/31775(.4087()2/المصنففيشيبةابيابنأخرجه

فيهجدا،ضعيفوسنده)45(الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلاخرجه

وسيأتي.توبعلكنه،متروكهارونبنعمر

خطأ.وهو)عمرو(()حفي
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وسلامهاللهصلوات،بعثنيكمابعثهماللهفإن،ورسله،اللهانبياء

")1(.عليهم

ضعفهزيد،حمادبناحوهوهذازيد)2(سعيدب!:قلت

بحجة.وليسحديثهيضعفون:السعديوقالجدا،سعيدبنيحيى

مسلم.لهوروى،بالقويليس:النسائيوقال

:قال،فيهالقولحسنفكانعنهاللهرضياحمدالامامواما

ء)3(
)4(:البخاريوقال،ثقة:معينبنيحيىوقال،باسبه-

ثمه.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)5(
وعمر

ا.)6(و

بنومحملى،عبيدةبنوموسىهارولىبن

الترغيبفيالاصبهانيالقاسموأبو)2/3118(،عبدالرزاقأخرجه

منوغيرهم016()1/الكبمرالدعواتفيوالبيهقي2017(،)2/والترهيب

.نحوهبهعبيدةبنموسىعنوالثوريوكيعطريق

على،ضعيفوهو،بهالربذيعبيدةبنموسىلتفرديثبتلاوالحديث

115(.-401)92/الكمالتهذيب:انظر.احوالهاقل

انظر:.والالبانيوالسخاويكثيروابنالمؤلفسندهضعفوالحديث

لاسماعيلالصلاةوفضل51،صالبديعوالقول)3/523(،كثيرابنتفسير

الألباني.تحقيق46صالقاضي

444(.-441)01/الكمالتهذيبفيفيهالعلماءواقوالترجمتهانظر

)فيه(.)ب(فيوقع

رقم)3/472(تاريخهديذكرهوالذي،لهالبحاريتوثيقعلىأقفلم

فليعظر..حافظصدوق)1576(،

خطأ.وهو)عمرو()ح(في

في=حجرابنوقال531(.)21/052-الكمالتهذيبفيترجمتهانظر
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)1(.
يصلحومثلهشواهد،لهفالحديث،بحجةيكونوالموانتابت

للاستشهاد.

الصلاةفيايضاعنهاللهرضيهريرةأبيحديث25-ومن

بنربعيحدثنا،الدورقيعن)2(:الترمذيرواهماع!ي!النبيعلى

سعيدابيسعيدبنعن،إسحاقبنعبدالرحمنعن،إبراهيم

!و:اللهرسولقال:قال،عنهاللهرضيهريرةابيعن،المقبري

رجلانفورغمعلي،يصلفلمعندهذكرترجلأنف"رغم

رجلانفورغمله،يغفرانقبلانسلخثمرمضانعليهدخل

".الجنةيدخلاهفلمالكبرابواهعندهادرك

وهذا)4(.وانسجابر)3(،عنالباب"وفي:الترمذيقال

اخوهو(:)إبراهيمبنوربعيالوجههذامنغريبحسنحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

حافظا".وكان،)متروك:)9794(التقريب

558(.-)24/557الكمالتهذيبفيترجمتهانظر.مجهولوهو

ك!جمصالنبيعلىالصلاةفيعياضالقاضيوعنه)3545(الترمذياخرجه

فيالقاضيؤإسماعيل254(،)2/المسندفياحمدايضا،واخرجه،52ص

وغمرهم،(7601)3/الحديثغريبفيوالحربي17(،،)16الصلاةفضل

المقبري،اصحابعنعبدالرحمنبهتفزدوالحديث،حسنسندهوظاهر

لا؟.أماحفظهدريولا

)حسنحجرابنوقال)3/809(صحيحهفيحبانابنصححهوالحديث

931(.)3/الربانيةالفتوحات:انظر.(صحيح

نظر.ثبوتهوفي.وغيره)644(المفردالادبفيالبخاريعند

نظر.ثبوتهوفي.وغيره)15(الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلعند

52(.)9/الكمالتهذيب:انظر
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بعضعنويروى.عليةابنوهو،ثقةوهو،إبراهيمبنإسماعيل

:قالالعلماهل

اجزامجلسفيمرة!ي!المبيب[1011علىالرجلصلىإذا

المخلس".ذلكفيكانماعنه

")1(."المستدركفيالحاكمورواه

فيهوقال،مسلمبهاحتجإسحاقبن)2(وعبدالرحمن

ابوفيهوقال،بعضهمفيهوتكلم،الحديثصالح:حنبلبناحمد

.قدرينهإلاثقة:داود

أبوحدثنا)3(:القاضيإسحاقبنإسماعيل26-ورواه

عنزيد،بنكثيرعن،حازمأبيبنعبدالعزيزحدثنا،ثابت

المنبررقى!اللهرسولأن:هريرةأبيعن)4(،رباجبنالوليد

تصنعكنتما،اللهرسوليا:لهفقيل،"آمين،امين،"آمين:فقال

رمضانعليهدخلرجلأنفرغم:جبريللي"قال:فقالإ!هذا

وأ،أبويهأدركعبل!أنفرغم:قالثم.امين!فقلت،لهيغفرولم

أنفرغم:قالثم.آمين:فقلت،الجنةيدخللم(الكبر)أحدهما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عليه.وسكت)1602(رقم954()1/المستدرك:انطر

525(.-)16/951الكمالتهذيبفيفيهالعلماءواقوالترجمتهانطر

)18(.رقملهالصلاةفضلفي

خطأ.وهو)رياج()ب(فيوقع

)ح(.من
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")1(.امين:فقلت،عليكيصلفلمعندهذكرتعبد

،صدوق:زرعةابووقال،حبانابنوثقهزيد)2(بنكثير

فيه.تكلموقد

بنمحمدحديثمن"صحيحه")3(،فيحبانابن-ورواه27

"من:فيهوفالفذكره،هريرةأبيعن،سلمةابيعنعمرو،

قل:،اللهفأبعدهالنارفدخلفماتعليكيصلفلمعندهذكرت

".امين:فقلت،آمين

فيومسلمالبحاريلهاخرجهذا)4(عمروبنومحمد

الترمديهلهويصحح،معينابنووثقه،المتابعات

وهو،بالترابلصق:أي،المعجمةالغينبكسر:و"رغم"

)1(

)2(

)3(

)4(

فيخزيمةوابن)646(،المفردالادبفيالبخاريأخرجهوالحديث

فيوالبزار)66(،رقمالصلاةفيعاصمابيوابن)3/1888(،صحيحه

الاستار(.كشف)4/9316-مسنده

.هريرةابيعنطرقوله،فيهمختلفوهوزيد،بنكثيرفيهوالحديث

مختلفراوسندهوفيحجر:ابنوقال،خزيمةابنصححهوالحديث

)3/931(.الربانيةالفتوحات:انظراعتضد.انهإلا،فيه

116(.-)24/113الكمالتهذيبفيفيهالعلماءكلامانظر

)01/2295(5مسندلمحييعلىوابو)3/709(،صحيحهفيحبانابناخرجه

حسن.سندهوظاهر

اعلم.وادله.غرابةفيهاالنار()فدخلوجملة

218(.-212)26/الكمالتهذيبفيهالعلماءوأقوالترجمتهانطر
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(1)ملرغاا

.لذ

)3(:ومعناه،الغينبفتحهو)2(:الأعرابيابنا[1111وقال.

من"صحيحه")4(:فيمسلمرواهماأيضاحديثه28-ومن

اللهرضيهريرةابيعن،ابيهعن،عبدالرحمنبنالعلاءحديث

عليهاللهصلىواحدةعليصلى"من:قال!اللهرسولان،عنه

عشرا".

"فيحبانوابن)7(والنسائي)6(والترمذي(داود)ابوورواه

بعضوفي.صحيححسنحديث:الترمذيوقال")8(،صحيحه

"حسناتعشربهالهكتبواحدةمرةعليصلى"من:الفاظه

)9(.حبانابنذكرها

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

الحربيإسحاقولابي)4/326(،عبيدلأبيالحديثغريبانطر:

.)3/7701(

النوادرلهوالشعر،باللغةعالضانحوياكان-عبداللهأبوزيادبنمحمدهو

501(.)1/للسيوطيالوعاةبعيةانطر:هـ.233سنةتوفيالخيلونسب

)12/246(.العربلسانفىانطره

4(.)80رقمالصلاة)4(في

)0153(.السننفيداودأبو

.()485الترمذي

.(12)69النسائي

/3(609).

صدوقوهو-المدنيإسحاقبنعبدالرحمنطريقمن509(رقم)3/

وخالفه.فذكرههريرةأبيعنأبيهعنعبدالرحمنبنالعلاءعن-يخطىء

المدني-جعفربنإسماعيل)منهممسلمأخرجهالذيباللفظفرووهجماعة



لمحيخزيمةابنروىماهريرةابيحديث92-ومن

)1(
الحنفي،بكربوحدثنابشار،محمدبنحدثنا:"صحيحه("

هريرةابيعن،المقبريسعيدحدثنا،عثمانبنالضخاكحدثنا

المسجداحدكمدخل"إذا:قال!ي!اللهرسولان،عنهاللهرضي

فإذا،رحمتكابوابليافتحاللهم:وليقل،ء!ي!النبيعلىفليسلم

".الشيطانمناجرنياللهم:وليقل،!ي!النبيعلىفليسلمخرج

عنمحمد،بنعبداللهعن"صحيحه")2(فيحبانابنورواه

)1(

)2(

بلالبنوسليمانحازمأبيبنوعبدالعزيزالمدنيجعفربنومحمدوزهير

أصح.الجماعةولفظ.بهالعلاءعنكلهم

بؤعبدالرحمنلفظبمثلبهالعلاءعنشعبةعنعديأبيابنروى:تنبيه

شعبة،عنمحفوظةالروايةهذهكانتفإن)5/218(عديابنعندإسحاق

والله.أصحعنهالمدنيينورواية،عبدالرحمنبنالعلاءمنفالاضطراب

اعلم.

.)1/452(

وابن)1/915(،تاريخهفيالبخاري-أيضاوأخرجه0502(،و)5/4702

وغيرهم.)747(2(1/70)والحاكم،)773(ماجه

وغيرهم.والحاكمحبانوابنخزيمةابنصححهوالحديث

العلةهذه)وخفيتحجرابنالحافطقال-خفيةعلةالحديثوفي:قلت

028(.)1/الافكارنتائج(.الضحاكطريقمنالحديثصحجمنعلى

معشر.وأبوعجلانبنومحمدذئبأبيابنالضحاكخالف

قولهمنفذكرهالأحباركعبعنهريرةأبيعنالمقبريسعيدعنفرووه

.(...أبيه)عنالمقبريسعيدعن:فقالالسندفيذئب(أبي)ابنوزاد

-)1/427وعبدالرزاق)19()29(والليلةاليومعملفيالنسائيأخرجه
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به.الحنميبكرابيعن،إبراهيمبنإسحاق

فيل)1(،بنإبراهيمبناحمدبنالحسينرواهما03-ومنها

بنعبداللهحدثناعمرو،بنمسلمعن:المعروفالجزءصاحب

هريرةابيعنسعيد،أبيبنسعتدعن،ذئبابيابنعن،نافع

قبورا،بيويممتجعلوا"لا:قالانهع!ي!الثبيعن،عنهاللهرضي

تبلغنيصلايممفالق،عليب[]111وصلواعيدا،قبريتجعلواولا

".كنتمحيثما

حدثنا:إبراهيمبنمسلمرواهماايضاحديثه31-ومن

هريرةابيعن،النهديعثمانأبوحدثنا،عجلانبنعبدالسلام

الملائكةمنسيارةلله"إن:ع!ي!اللهرسولقال:قال،عنهاللهرضي

القومدعافاذااقعدوا،:لسعضبعضهمقالالذكربحلقمرواإذا

حتىمعهمصلواع!النبيعلىصلوافاذا،دعائهمعلىامنوا

)1(

وغيرهم.(167وأ0167)رقم(284

.الصوابوهو،النسائيالروايةهذهورجح

نتائجانظر.لشواهده"حسنهوالجملة"وفيحجر:ابنالحافظوقال

028(./)1الأفكار

أحمدايضاواخرجه،914صالبديعالقولفيكماجزئهفيفيلابناخرجه

2(.0)42داوودوابو)2/367(،مسندهفي

شواهد.وله،حسنسندهوالحديث

حجروابنتيميةابنالإسلامشيخوحسنه،النوويصححهوالحديث

المستقيمالصراطواقتضاء)346(،رقمللنوويالأذكارانظر:.وغيرهم

.026صالمنكيوالصارم313(،)3/الربانيةوالفتوحات(،هـ17)2/
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مغفورايرجعونلهؤلاءطوبى:لبعضبعضهميقولثميفرغوا،

"!وائده")2(.في)1(القاصسعيدأبورواهلهم"

قالداود،وابواحمد،الإمامرواهماايضاحديثهومن-32

صخر،ابوحدثنا،حيوةحدثنايزيد،بنعبداللهحدثنااحمد)3(:

عنه،اللهرضيهريرةابيعن،اخبرهقسيطبنعبداللهبنيزيدان

إلي)4(اللهردإلاعلييسلماحدمن"ما:قالع!ي!اللهرسولعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)العاصي(.)ج(وفي)القاضي(،234صالبديعوالقول)ش(في

والأصبهاني،234صالبديعالقولفيكمافوائدهفيالقاصسعيدابواخرجه

العمالكنزفيكماالذيلفيالنجاروابن)1672(،)2/931(الترغيبفي

وفيه.()1/168الكبرىالشافعيةطبقاتفيوالسبكي-ة(.)4341876()1/

بسرقةعديابنواتهمه*كذاب:الواسطيالروحيسنانبنمحمدبنعبدالله

."ويسرقهويقلبه،الحديث"يضع:حبانابنوقال،الحديث

)2/45(،حبانلابنوالمجروحين)01/87-88(،بغدادتاريخ:انظر

يضاو261(.)4/عديلابنوالكامل-182(.181)4/الاعتدالوميزان

وغيرهماالصحيحينفي-اللفظهذابغيرهريرةابيعنالمحفوظالمتنفإن

بنوموسىوالاعرجوهمامرافيعبووصالحابوهريرةابيعنرواههكذا

اعلم.واللهوغيرهميسار

فيوالبيهقي)4102(،داوودوأبو)2/527(،مسندهفياحمدأخرجه

وغيرهم.245()5/الكبرى

وقال،وغيرهمعلانابنوقواهتيميةوابنا!نوويصححهوالحديث

يمنعهريرةابيعنبهذاوانفراده...غريبحديثحجر:ابنالحافظ

الصراطواقتضاء)347(،رقمللنوويالاذكار:انظرا.هـ..بصحتهالجزم

316(.)3/الربانيةوالفتوحات)2/663(،المستقيم

والمسند.النسخباقيمنوالمثبت)علي(،ج(،)ظفي
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".السلام)1(إليهأردحتىروحي

عنداود،الوورواهزياد،بنحميد)2(اسمهصخر:ابو

إسنادصحح)3(وقدالمقرىء.يزيدبنعبداللهعن،عوفبنمحمد

الحديث.هدا

هريرةابيمنعبداللهبنيزيدسماععنشيخنا)4(وسألت

نظر)6(.منهسماعهففي.ضعيفوهوادركهكأنههـ(ما:فقال

جم")7(:النبيعلى"الصلاةكتابفيالشيخأبو33-وقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)عليه(.المسندوفي،النسخجميعفيكذا

روايةفيمعينوابن،النسائيضعفهمصر،سكنالعباد،صاحب،المدني

حجر:ابنوقال،باسبهليس:روايةفيمعينوابنأحمدوقال،عنه

.()1546والتقريب)7/368(،الكمالتهذيبانطر:.يهمصدوق

)صخ(.)ح(في

تيمية.ابنانه151صالبديعالقولفيالسخاويوذكر،المزيهو

كان(.)ما)ش(في

انهيعنيفهذا.سنةتسعينبلغإنه:الزياديحسانأبوقالهماصحإن:قلت

توفىوقدمدنيا،فقيهاكانفإنهممكنفسماعهبينا،إدراكاهريرةأباادرك

وغيرهما.عمروابنهريرةأبيمنسماعهالبخاريأثبتوقداهـ.22سنة

344(.)8/الكبيروالتاريخ018(،)32/الكمالتهذيبانطر:

المصنوعةاللاليءفيكماالثوابفيالاصبهانيالشيخأبوأخرجه

.)1/283(

فلعل.مروانبنمحمدروايةمنمعروفلانه،موضوعالحديثوهذا

عبدالهاديابنقال.معروفغيرفإنهالأعرجأحمدبنعبدالرحمنمنالخطأ

ابي=روايةمنالحديثهذابعضهمروىوقد283صالمنكيالصارمفي
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،الصباحبن)1(الحسنحدثنا،الاعرجأحمدبنعبدالرحمنحدثنا

ابيعن،صالحابيعن،الاعمشحدثناا[،1121معاويةبوحدثنا

عندعليصلى"منع!:اللهرسولقال:قال،عنهاللهرضيهريرة

الحديثماوهذاأعلمته".بعيدمنعليصلىومن،سمعتهقبري

جدا.غريب

الطبراني:عن)2(،نعيمأبورواهماأيضاحديثه34-ومن

حدثنا،مصعبأبوحدثنا،العمريمحمد)3(بنعبيداللهحدثنا

عنه،اللهرضيهريرةأبيعن،الاعرجعنالزناد،أبيعن،مالك

شرقفيعليسلم)4(مسلممن"ماع!:اللهرسولقال:قال

)5(.
له)6(فقال،السلامعليهنردربيوملائكةواناإلاعربولا

فيلكريميقالوما:قال؟المدينةأهلبالما!اللهرسوليا:قائل

".الجيرانوحفظالجوارحفظمنبهأمرمماإنه،وجيرانهجيرته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

تفرد،مروانبنمحمدهو:وإنما،فاحشخطأوهو،الاعمشعنمعاوية

للعقيليالكبيوالضعفاءا.هـ."بالكذبمتهم،الحديثمتروكوهو،به

.)4/137(

291(.)6/الكمالتهديب:انظر.خطأوهو)الحسين(،النسخجميعفي

الخسائىاتهمه:العمريعبداللهفيه)6/934(.الحليةفينعيمابواخرجه

.بالكذب

*02(.)5/والميزان،264صالمعكيالصارم:انظر

.()عبدالله(ت،ج،)ظفي

.()يسلم()حفي

غرب(.في)ولا)ح(في

(.قائل)قالح(،)بفيوقع
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وهو."العمريوضعه"هدا)1(:الحافظعثمانبنمحمدقال

الحديثما.هذايحتمللاالاسنادهذافإن،قالكما

بنالحسنفرواه(،الحصيببنبريدةحديث35-)وأما

حدثنا:الخراسانيإسحاقبنعحدالله)2(بنعبداللهعن،شاذان

أبيب!إسماعيلحدثنا،هارونبريزيدحدثنا،مكرمبنالحسن

علمناقداللهرسولياقلنا::قالبريدةعنداود،أبيعنخالد،

اجعلاللهم"قولوا::قال؟عليكالصلاةفكيف،عليكالسلام

علىجعلتهاكمامحمدآلوعلىمحمد،علىورحمتك،صلواتك

مجيد")3(.حميدإنكإبراهيم

متروكاكانوإن،الاعمىالحارثبننفيعهوداود:وأبو

فيحديثهإخراجيضرولاتقدمماعلىفالعمدةالحديثما،مطرح

.الأصولدونالشواهد

فرواه(،الساعديسعدبنسهلاب[ا]2حديثما36-)وأما

)1(

)2(

)3(

الحافظالمحدثقايماز،بنعثمانبناحمدبنمحمد/الذهبيالحافظهو

توفىوغيرهاوالميزانالعبلاءاعلاموسيرالإسلامتاريخصاحب،المؤرخ

.(158-)6/157الذهبشذراتانظرهـ.748سنة

ت(.،ج،)ظ!نوسقطح(،ب،)ش!ن

)02(،الصلاةفيعاصمابيوابن)5/353(،مسندهفياحمداخرجه

والحديث.وغيرهمالمفقود(القسم351-و)035التهذيبفيوالطبري

انظر:.معينابنوكذبه،متروكوهوالأعمىالحارثبننفيععلىمداره

)7181(.التقريب
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حدثنا،العتبيمعاويةبنعبدالرحمنعن"المعجم")1(:فيالطبراني

بنابيعن،فديكابيابنحدثناالمنكدر،بنمحمدبن)2(عبيدالله

!ط!!اللهرسولانسعد؛بنسهلجذهعن،ابيهعن،سهلبنعباس

اللهاسميذكرلملمنوضوءولا،لهوضوءلالمنصلاة"لا:قال

لالمنصلاةولالمج!ي!،النبيعلىيصللملمنصلاةولا،عليه

الانصار".يحب

عباسبنعبدالمهيمنحديثمنايضا)3(:ماجةابنورواه

.عباسبنابياخي

"صحيحه"،فيالبخاريبهاحتحفقد)4(عباسبنبيفأما

.(وغيرهما)معينبنويحمىاحمدوضعفه

حديثه،واطراحتركهعلىفمتفقعبدالمهيمن)6(:خوهواما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

طريقهومن)1/382(.الدعاءوفي)6/9956(،الكبيرفيالطبرانياخرجه

".غريبحديث"هذا:وقال234()1/الافكارنتائجفيحجرابن

لابنالإكمالانظر:لعديلولاجرحديهيرفلا:العتبيعبدالرحمنوفيهبة

وغيرهما!914()4/للسمعانيوالانساب368()6/ماكولا

.()عبدالله)ش(فيووقعب(،،ج،ت،)ظمن

والدارقطنى)08(الصلاةفيعاصمابيوابن)004(،ماجهابناخرجه

وغيرهم.35(1/5)

(.عباسبنابي)فأما)ب(.منسقط

562(.-)2/925الكمالتهذيب:انظر

442(.-044)18/الكمالتهذيب:انظر
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شيء)1(الحديثيضرفلااخيهمنسرقهقدعبدالمهيمنكانفإن

!ماوفديكأبياب!كانوإن،الحسنالحديثدرجةصينزلولا

اعلم،واللهالاشمهوهو-ابياخيهإلىعبدالمهيمنم!غلطدونه

فيه)2(.قويةعلةفتلك-بعبدالمهيمنمعرو!الحديثلان

)3(:البغويمحمدبنعبداللهرواهآخرحديث37-وله

عنأبط،عنحمازم،ابيابنحدثنا،حبيبمحمدبنحدثنا

فقام،طلحةبأبيانافإذا!لمج!اللهرسولخرج:قالسعد،بنسهل

السرورلأرىإني!اللهرسولياواميانتبأبي:فقال،فتلقاهإليه

منمحمديا:فقالانفاجبريلاتانيإنه،"أجل:قال،وجهكفي

)1(

)2(

)3(

شيئا(.)حديثه)ظ(في

415(.)1/التحقيقتنقيحفيكماعبدالهاديابنجنحوإليه

-كماالأفرادفيوالدارقطني)2(،-البغويعن-جزئهفيالعشارياخرجه

701-صالبديعوالقول2138(رقم)3/والافرادالغرائباطراففي

أبيه.عنحازمابيابنعنالجاروديحبيببنمحمدبهتفرد:وقال

فقلبهفيهحبيببنمحمدغلطلكن،ثقاتكلهم:قلت-السخاويقال

ابيهعنعبدالرحمنبنالعلاءعنحازمابيبنعبدالعزيزروايةمنهووإنما

،الصلاةفيعاصمأبيوابن)8(،القاضيإسماعيلأخرجههريرةأبيعن

من)54(أيضاعاصمابيابنورواه،القصةدون)28(رقمبالمتن)53(

بصحته،حكممنيصبلمهذافعلى..مختصرا.بهالعلاءصزهيرطريق

وعليه:قلتا.هـ.حسنالحديثبأنحجر(ابني)شيخناجزملكن

لكن،هريرةابيمسندمنصوابهسعد،بنسهلمسندمنخظأفالحديث

بنمحمدخظأعلىيدلوهذا28رقمالمتقدمبالمتنوإنما،المتنهذابغير

اعلم.والله.ومتناسنداحبيب
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،حسناتعشربهالهاللهكتب-واحدةقال-اومرةعليكصلى

".درجاتعشربهالهورفع،سيئاتعشربها)1(عنهومحاأ[1131

الملائكةعليه"وصلت:قالإلاعلمهولا:حبيبابنقال

".مراتعشر

طلحة.ابيبمسندمنهاولىسهلبمسندالحديثوهذا

فيالحاكمفرواهمسعود(،ابنحديث38-)وأما

يزيد،بنخالدعنسعد،بنالليثحديثمن"المستدرك")2(:

لامنرجلعن،السباقبنيحيىعن،هلالابيبنسعيدعن

:ظلوو!اللهرسولعن،عنهاللهرضيمسعودابنعن،الحارث

وعلىمحمدعلىصلاللهم:فليقلالصلاةفياحدكمتشهد"إذا

إبراهيموارإبراهيمعلىوترحمتوباركتصليتكمامحمد،ال

هكذا."السنن")3(فيالبيهقيرواهمجيد"حميدإنك

السباقبنيحيىفانظاهر،نطرلهذاالحاكمتصحيحوفي

حبانبنحاتمايوذكروقد،جرحولابعدالةمعروفينغيروشميخه

"الثقات")4(.كتابفيالسباقبنيحيى

)ح(.من)1(سقط

مسعودبنعبداللهعنالحديثهذااسندوقد:وقال)199(رقم)1/926()2(

صحيح.بإسناد

الفتاوىانظرالإسلامشيخضعفهمنكر،والحديث)1()2/937()3(

.)22/456(

)4(.)7/306(
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بنعبدالوهابحديثمن)1(الدارقطنيرواه93-وقد

:قالمعمر،أبوأو،ليلىأبيابنحدثنيمجاهد،حدثني:مجاهد

كان)2(كما!اللهرسولعلمنيه:وقالالتشهد،مسعودابنعلمني

،والطيباتوالصلواتلله"التحيات:القرانمنالسورةيعلمنا

وعلىعليناالسلام،وبركاتهاللهورحمةالنبيايهاعليكالسلام

عبدهمحمدانواشهدللهإلاالهلاناشهد،الصالحيناللهعباد

كمامحمد،بيتال)3(وعلىمحمدعلىصلاللهم،ورسوله

معهم،عليناصلاللهممجيد،حميدإنكإبراهيمعلىصليت

ال)4(علىباركتكمابيتهأهلوعلىمحمدعلىباركاللهمب[1121

اللهصلوات،معهمعليناباركاللهممجيد،حميدإنكإبراهيم

ورحمةعليكمالسلإم،الاميالنبيمحمدعلىالمؤمنينوصلوات

".وبركاتهالله

اللهعبادوعلى:قبلغسلمإذا:يقولمجاهدوكان:قال

.الأرض()وأهلالسماءأهلعلىسلمفقد،الصالحين

مجاهد)6(،بنعبدالوهابروايةمنأنه:الحديثهذاوعلة

الحديث.ضعيفمجاهدابن:وقال354()1/للدارقطنيالسننانطر:()1

يعلمنا(.)كما)ب(في)2(

بيت(.أهل)وعلى)ح(في)3(

)ش(.منسقط)4(

)أهل(.كلمةوالسننش(،)بمن)5(

516(.)18/الكمالتهذيبانطر:)6(
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فيهوقالوغيرهما،،والدارقطني،معينبنيحيىضعفهوقد

موضوعة.احاديثابيهعنيروي:الحاكم

فيعنهالمحفوظمسعودابنانوهي:اخرىعلةوله

عبدهمحمداأنواشهداللهإلاإلهلاان"اشهد:إلىالتشهد

."ورسوله

تمتفقدهذاقلت"فإداومرفوعاموقوفاعنهرويثم

فاقعد"تقعدانشئتوإنفقم،تقومانشئتفإن،صلاتك

واصح)1(.اشبهوالموقوف

حمدانبنمحمدرواهماايضامسعودابنحديثومن-04

عن،أسباطبنيوسفحدثنا،خبيقبنعبداللهحدثنا)2(:المروزي

)1(

)2(

للوصلالفصلفيوالخطيب)5/766(،العللفيالدارقطنيذلكرجح

عندوالخطيبالدارقطنيكلاموسيأني.وغيرهما115(-201)1/المدرج

-593.793صالمؤلف

وقالى145(،صالبديعالقول!في)كماالمروزيحمدانبنمحمداخرجه

يسم.لممنسندهوفي:السخاوي

بخلافمسعود،ابنعلىموقوفوالصوابخطأ،الحديثورفع:قلت

ومتنا.سنداأسباطبنيوسففيهأخطأ.المتنهذا

عاصمعنسفيانعنكلهمنعيموأبوووكيعمهديبنعبدالرحمنخالفه

المفروضةالصلاةفيوهوله(.دينفلايصللم)من:قالىمسعودالنعن

عيئ.العبيعلىالصلاةلا

)9/4198(.والطبراني)1/772(،السنةفياحمدبنعبداللهاخرجه

في=شيبةأبيابنأخرجه.مثلهبهعاصمعنوشريكشيبانرواهوهكذا
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رضي-مسعودبنعبداللهعنزر،عن،رجلعن،الثوريسفيان

له".دينفلاعلييصللم"من:ع!يماللهرسولقال:قال-عنهالله

بنموسىحديثمن"جامعه")1(:فيالترمذي-وروى41

شداد،بنعبداللهعن،كيسانبنعبداللهعن)2(،الزمعييعقوب

اولى"إن!:اللهرسولقال:قال،عنهاللهرضيمسعودابنعن

:الترمذيقال.!"صلاةعليأكثرهمالقيامةيومبيالناسا[1141

غريب.حسنحديث

)1(

)2(

4298(.)9/والطبراني)47(،رقمالإيمان

الصلاةفيعاصمأبيوابن)5/177(،تاريخهفيوالبخاري)484(،رقم

وغيرهم.2()5

المصنف.يذكرهوسوف-الزمعييعقوببنموسىعناختلافوقعوقد

منفيه)والاضطراب:وقال113(-111)5/عللهفيالدارقطني5وذكر

به(.يحتجولا،يعقوببنموسى

أكثر،المدنيمحمدأبو،الأسديالقرشيهويعقوببنوموسى:قلت

ابنوقالهذا،حديثهعديابنواستعكر،بعضهمووثقه،تضعيفهعلىالنقاد

وتهذيب342(،)6/عديلابنالكامل:انظر.الحفظسيءصدوق:حجر

بنعبدادله:أيضاوفيه)2607(.رقموالتقريب173(،-172)92/الكمال

تهذيبانظر:."...حاله"لاتعرف:القطانابنقال،جهالةفيه،كيسان

ضعيففالحديث)3/613(والإيهامالوهموبيان)15/482(الكمال

الإسناد.

الكمالتهذيبانظر:خطأ.وهو)الربعي(النسخباقيوفي)ح(.من

.)92/171(
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حديثمن"صحيحه")1(:فيحبانبنحاتمابوورواه

بنعبداللهعن:فيهوقال،يعقوببنموسىعنمخلد،بنخالد

مسعود.ابنعن،ابيهعنشداد،

شداد،ابنعنعنده)3(والترمذيالبزار")2(:"مسندفيوهو

مسعود.ابنعن

عن،ابيهعن)5(شداد،ابنعن)4(:حاتمابيوعند

عنه)6(.اللهرضيمسعودبنعبدالله

حدثنا،شيبةابيبنبكرأبيعن)7(:البغويرواهوكذلك

عنشداد،ابنعن:وقال.فذكره..موسىحدثنامخلد،بنخالد

مسعود.ابنعن،ابيه

،المسعوديحديثمن:")8("سننهفيماجهابنروىوقد-42

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)119(.)3/191(رقم

.()9178رقم(091)5/الزخارالبحر:انظر

.(484)رقم

/3(291)(119).

بنحاتمابيعندكما)أو(حذفوالصوابعن(،)اوب(،)حفيوقع

.وغيرهحبان

عنه(.الله)رضيإلى.(..حاتمابي)وعندقولهمن)ش(،منسقط

تهذيبفىالمزيروايتهاخرجوقدعبدالعزيز.محمدبنبنعبداللههو

)15/482(.الكمال

في-والطبري)6(،الصلاةفضلفيإسحاقبنوإسماعيل)609(،رقم
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عنيزيد،بنالاسودعن،فاختةابي)1(عن،عبداللهبنعونعن

فاحسنواعط!لهجواللهرسولعلىصليتمإذا:قالمسعود،بنعبدالله

فقالوا:قال.عليهيعرضذلكلعلتدرونلافإنكم،عليهالصلاة

وبركاتكورحمتكصلواتكاجعلاللهم:قولوا:قالفعلمنا،:له

عبدكمحمدالنبيينوخاتمنالمتقينوإمامالمرسلينسيدعلى

العتهاللهم،الرحمةورسولالخير،وقائدالخيرإمام،ورسولك

محمدعلىصلاللهم،والاخرونالاولونبهيغبطهمحمودامقاما

مجيد،حميدإنكإبراهيمآلعلىصليتكمامحمدآلوعلى

وآلإبراهيمعلىباركتكمامحمدالوعلىمحمدعلىوبارك

مجيد.حميدإنكإبراهيم

)1(

وقعوقد.وغيرهم4985()9/والطبرانيالمفقود(،القسم)353-التهذيب

:وقال)682(رقم16(-15)5/الدارقطنيذكره،اختلافالحديثهذافي

ا.هـ.أصحالمسعوديوقول

وهي:أولهفيجذاظاهرةنكارةفيهلكن،حسنإسنادهظاهروالحديث

والاخرون(....صلواتكاجعل)اللهم

عنفذكرهالسبيعيإسحاقأبوفاختةأباعلاقةبنسعيدخالففقد

)928(،الترمذيأخرجه..أولهفيالزيادةبدونعبداللهعنالأسود

.()162والنسائي

انظر:.أولهفيالزيادةهذهيذكروافلممسعودابنعنجماعةرواهوكذا

05(.-48)صالاوهاموبيان3609(-)11/3309الجامعالمسند

تهذيب:انظرخطأ،وهو)ابن(ح(،ش،ت،)ظالنسخباقيوفي)ب(من

28(.1/)1الكمال
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حديثمن)1(:النسائيرواهماأيضاحديثه43-ومن

مسعودبنعبداللهعن،زاذانعن،السائببنعبداللهعن،سفيان

سياحينملائكةلله"إن:قالاب[1]اع!ي!النبيعن،عنهاللهرضي

صحيح.إسنادوهذا."السلامامتيعنيبلغوني

عن،يعلىابيعن"صحيحه")2(فيحبانبنحاتمأبوورواه

به)3(.،سفيانعن،وكيععن،خيثمةابي

أحمد)4(:الامامفقالعبيد(،بنفضالةحديث-)وأما44

:قال،شريحبنحيوةحدثنا:قالالمقرىء،عبدالرحمنبوحدثنا

مالكبنعمروعليأباانء،هانىبنحميد(ء)هانيابواخبرني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فيوالبزار)21(،القاضيواسماعيل)1/387(،حمدو)1282(،برقم

وغيرهم.)3576(رقم(142)2/والحاكم،(1)249رقم3(70)5/مسنده

".يخرجاهولمالاسناد"صحيح:الحاكموقال

وهوالبزار،إليهاشاركمامسعودابنعنزاذانبهتفردالحديثوهذا

اخطاء.له؛ثقة

الحديثوسيأتي.وغيرهموالمصنفوالحاكمحبانابنصححهوالحديث

)911(.رقم

)149(.رقم591()3/

به(.سفيان)عنإلى(صحيحإسناد)وهذاقولهمن)ش(منسقط

والحاكم)601(،القاضيواسماعيل)6/18(،المسندقيحمدأخرجه

مسلم،شرطعلى"صحيح:الحاكموقال.وغيرهم)084(رقم023()1/

صحيح.5وسند."يخرجاهولم

وغيرهم.والحاكمحبانوابنخزيمةوابنالترمذيصححهوالحديث

=انظر:خطأ،وهوء(هانيبنحميدبن)هانيءب(،ش،ج،ت،)ظفي



:قالغ!اللهرسولصاحبعبيدبنفضالةسمعأنه،حدثهالجنبي

ولماللهيمجد)2(لم)1(صلاتهفييدعورجلا!اللهرسولسمع

،دعاهثمهذا""عجل!:اللهرسول/فقالع!ياله،النبيعلىيصل

والثناءربهبتحميد)4(فليبدأأحدكمصلى"إذا:لغيرهأوله)3(فقال

رواهشاء".بمابعديدعوثم!،النبيعلىيصلينم،عليه

)6(،والنسائي-لفطهوهذا-(داود)وأبوأحمد،الإمام

".صحيح"حديث:الترمذيوقال)7(،والترمذي

المقرىء.عنغيلانمحمودبنعن)8(:الترمذيفرواه

وابن.حيوةعن،3وهبابنعن،سلمةبنمحمدعن)9(:والنسائي

)01(.ء..

عن،وهببنعبدالرحمنبناحمدعن:"صحيحه"فيحزيمه

منسقطوأظن:المقدسيعبداللهأبوقالء.هانىأبيعن،عمه

،المصريهارونبنالحجاجبنإدريسبنبكروعن.حيوةروايته

104(.)7/الكمالتهذيب

النسخ.باقيمنوالمثبت(،صلاته)فيت(،)ظمنسقط)1(

)يحمد(.ح()ب،فيوقع)2(

قال(.)ثمب(،)شفيوقع)3(

)بتمجيد(.و)ج(داوودابيسننفي)4(

)1481(.برقم)3(

)1284(.برقم)6(

)3477(.برقم)7(

)3477(.برقم)8(

)1284(.برقم)9(

)907(.برقم)01(
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عن"صحيحه")2(:فيحبانابن)1(ورواه.عبدالرحمنأبيعن

.السراجإسحاقبنمحمد

احمدالامامفقال(،الأنصاريطلحةابيحديث-)واما45

عن،معشرأبوحدثنا،سريجحدثنا:"المسند")3(فيأ[1151

أصيح:قال،الانصاريطلحةأبيعن،عجرةبنكعببنإسحاق

ياقالوا:البشر.وجههفييرى،النفسطيبيوما!ي!اللهرسول

البشر،وجهكفييرىالنفسطيباليومأصبحت!اللهرسول

منعليكصلىمن:فقالوجلعزربيمنآتأتاني"أجل:قال

عشرعنهومحاحسناب،عشربهاله)4(اللهكتبصلاةأمتك

مثلها".عليهورددرجاتعشرلهورفع،سيئات

ثابت،عن،سلمةبنحمادحدثنا،كاملأبو(-حدثنا)46

عن،طلحةأبيبنعبداللهعن،عليبنالحسنمولىسليمانعن

والسروريومذاتجاءوسلمؤالهعليهاللهصلىاللهرسولأن،أبيه

وجهك؟فيالسرورلنرىإنا!اللهرسوليا:فقالوا،وجههفييرى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(وىرو)(ب،ت،ظ)في

.(0691)قمر(5/092)

واسمهمعشرأبيلضعف،ضعيفوسنده)4/92(مسندهفياحمداخرجه

إسحاقالانكعببنإسحاقيدركلموهو،السنديعبدالرحمنبننجيح

فيهيضاوإسحاقاهـ،07سنةمعشرابووتوفي،الحرةهـيوم63سنةقتل

71(.0)0التقريب:وانظر.تقدمكماجهالة

)ظ(.منسقط

03(.)4/المسندفياحمدخرجه
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ربكأنيرضيكأمامحمديا:فقالالملكاتاني"إنه:فقال

عليهصليتإلاأمتكمناحدعليكيصليلاإنه:يقولوجلعز

:قالعشرا،عليهسلمتالاأمتكمنأحاعليكيسلمولاعشرا،

بلى".

عنوعفان،المباركابنحديثمن)1(:النسائيورواه

حماد،حديثمن:ايضا"صحيحه")2(فيحبانابنورواه.حماد

ايضا)3(.

اخبرنا)4(:النسائيفقال(،مالكبنانسحديث-)وأما47

بنالمغيرةوهو-سلمةأبوحدثناداود،ابيعن،المثنىبنمحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

والحاكم)1/1218(،الكبرىوفي)1283(،المجتبىفيالنسائيأخرجه

ولمالاسعاد"صحيح:الحاكموقال.وغيرهم)3575(رقم)2/042(

".يخرجاه

القاضيوإسماعيل)159(،رقم)3/691(صحيحهفيحبانابنأخرجه

انظر:على.بنالحسنمولىسليمانجهالةسندهوفيوغيرهما.)2(

والحديث501(.)صالبديعوالقول113(،-)12/112الكمالتهذيب

والحاكم.حبانابنصححه

ج(.،ظ،ت،)شمنإضافة

معجمهفىالموصلىيعلىبوو)61(،والليلةاليومعملفيالنسائياخرجه

)024(.رقم

فيوالزيلعي)904(،برقمالمصنفصححه،ثقاترجالهوالحديث

)3/123(.الكشافأحاديثتخريج

عنإسحاقلابييصح"لا:الرازي:حاتمابوقال،انقطاعوفيه:قلت

)528(.رقملابنهالمراسيل:انظر."سماعولارؤيةنس
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اللهرضي-مالكبنانسعن،إسحاقابيعن-الخراسانيمسلم

علي،فليصلعندهذكرت"من:قالع!ي!اللهرسولان-:عنه

عشرا".عليهاللهصلىمرةعليصلىومنب[1151

ادم،بنيحيىحدثنا)1(،إبراهيمبنإسحاق-حدثنا48

عن،مريمأبيبنبريد)2(حدثني،إسحاقأبيبنيونسحدثنا

صلاةعليصلى"من:غ!ي!اللهرسولقال:يقولسمعهانه؛انس

،سيئاتعشربهاعنهوحط،صلواتعشرعليهاللهصلىواحدة

".درجاتعشربهاورفعه

عن،نعيمابيعن"المسند")3(:فياحمدالامامورواه

محمد)(بنعن"صحيحه")4(:فيحبانابنورواه،يونس

،العبديبشربنمحمدعن،كريبأبيعن،الخليلبنالحسن

الكبير)7(؛كتابهفيالنسائياليهشارماوعلته.يوس!عن
.)6(

عن،إسحاقأبيبنيونسعنرواهيزيدبنمخلد-أن94

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)62(.والليلةاليومعملفيالنسائياخرجه

خطا.وهو،المواضعجميعفي)يزيد(ح(،)!في

/3(.)261

)409(.رقم(185-186)3/

!(.،ت،)بمن

،العبدي.).إلىالمسند(فياحمدالامام)ورواهقولهمن)ش(.منسقط

(.يونسعن

3989(.-)9889رقممن22(-1"2)6/لهالكبرىالسنن:انظر

95



تقدحلاالعلةوهذه.أنسعن،الحسنعن،مريمأبيبنبريد

.)1(

صحوقدانس،منسماعهفيلاشكالحسنلأنشيئا؛لمحيه
)2(

ابنفرواه،الحديثهذاأيضباأنسمنمريمأبيبنبريدع

حديثمن"المستدرك")4(فيوالحاكم"صحيحه")3(،فيحبان

سمعت:قال،مريمأبيبريدبنعن،إسحاقأبيبنيونس

.فذكره..مالكبنأنس

بهفحدث،انسمنسمعهثم،الحسنمنسمعهبريداولعل

:فقال()محملفيالحسنأزاملكنت:قالفانه،الوجهينعلى

إنهثم،فذكره..!صاللهرسولقال:قال،مالكبنأنسحدثنا

.تقدمكماعنهفرواه،أنسبهحدثه

ا[1161حديثهوهذايكونأنيحتمل:يقالأنيبقىلكن

عليه:ويدل!،النبيعن،عنهأنسأرسلهبعينهطلحةأبي

حدثنا)6(:القاضيإسحاقبنإسماعيلرواه-ما05

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)2/772-776(.الخفيالمرسلانظر)فيه(،)ش(منسقط

وهم.وهو()سماعمنبدلا)يزيد(()ظفي

.بلبانلابنحبانابنصحيحتقريبفيالإحسانفيعليهأقفلم

الاسنادصحيححديث"هذا:وقال)1802(رقم055()1/الحاكمأخرجه

الدينضياءالحافظقال)4/1566(المختارهفيوالضياء".يخرجاهولم

منهالسماعذكرلأنه،اولىأصعنبريدعن5روامن"ورواية:المقدسي

المقدسي.والضياءوالحاكمحبانابنصححهوالحديث."أعلموالله

خطأ.وهو)محمد(()حفي

)94(،الصلاةفيعاصمابيوابن)1(،رقملهالصلاةفضلانظر:
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عن،بلالبنسليمانعن،أخيحدثني،اويسابيبنإسماعيل

مالك:بنانسقال:قال،البنانيثابتعنعمرو،بن)1(عبيدالله

يوماعليهمحرجمج!اللهرسولإن:عنهاللهرضيطلحةابوقال

فيالبشرالاننعرفإنافقالوا:،وجههفيالبشريعرفون

اعلم.والله.المتقدمطلحةابيحديثفذكر..وجهك

عن،عطيةبنالحكمحديثمن)2(:العشاري51-وروى

يومفيعليصلى"منغ!:اللهرسولقال:قال،انسعن،ثابت

")3(.الجنةمنمقعدهيرىحتىيصتلممرةالف

النبيعلى"الصلاةكتابفيالمقدسيعبداللهابوالحافظقال

الدارقطني:قال.عطيةبنالحكمحديثمنإلااعرفهلاجم!ش!":

"لااحمد:الاماموقال.عليها"يتابعلااحاديثثابتعن"حدث

:وقال"،منكرةاحاديثعنهروىالطيالسيداوداباانإلابهبأس

)1(

)2(

)3(

ومنأويسأبيابنأخطأوقد.وغيرهم)5/4717(الكبيرفيوالطبراني

الحسنمولىسليمانعنثابتعنسلمةبنحمادرواهماوالصواب،تابعه

ذلكعلىنص-57،58ص)46(رقمتقدمكماأبيهعنطلحةأبيابنعن

)439(.رقم01(-)6/9عللهفيالدارقطني

خطأ.وهو)عبدالله()ظ(فيووقعب(،ت،)شمن

(.الغازي)ابنب(،)شفيووقعج(،ت،)ظمن

وهو.وغيره)91(رقمالاعمالفضائلفيالترغيبفيشاهينابنأخرجه

شيخناقالهكمامنكر،حديث!هووبالجملة:السخاويقالمنكر،حديث

.121صالبديعالقولا.هـ.
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ثقة)1(.هو:قالأنهمعينبنيحيىعنوروي

شيبة،أبيبنبكرأبوحدثناالفريابي)2(:جعفر52-وقال

أنساسمدت:قال،وردانبنسلمةحدثنا،دكينبنالفضلحدثنا

ثم،"امين":فقالدرجةفرقىالمنبرع!اللهرسولارتقى:يقول

"امين"،:فقاللثالثةب[]116ارتقىثم،"امين":فقالدرجةارتقى

:فقال؟أمنتعلاماللهنبيأي:أصحابهفقال،فجلساستوىثم

وأالكبر)3(أبويهأدركامرىءأنفرغم:فقالجبريل"أتاني

أدركامرىءأنفورغم،امين:فقلت،الجنةيدخللمأحدهما

ذكرتامرىءأنفورغم:قال،امينقلت)4(:لهيغفرفلمرمضان

".امين:فقلت،عليكيصلفلمعنده

حدثنامعاذ،معاذبنعن()الشافعيبكرأبو53-ورواه

لينهذاوسلمة.فذكره..وردانبنسلمةحدثناالقعنبي،

حديثولاسيما،حديثهيطرحممنوليس،فيهتكلمقد،الحديث

.غيرهحديثمنمعروفوهوشواهد،له

)1(

)2(

)3(

)5(

123(.-121)7/الكمالتهذيبفيالاقوالهذهانظر

رقم)13/978(العاليةالمطالبفيكمامسعدهفيشيبةابيابناخرجه

بالحديثتفردوقد.لينفيهوردانبنسلمةفيه،ضعيفوسنده)3328(

)3168(.رقمالاستار)كشفالبزارإليهأشاركما،انسعن

ش(.،ت،)بمنسقط

)مد(.()ظفي

)187(،رقم211()1/لشاقعي(بكرأبي)فوائدالغيلانيات:انظر

وغيرهما.)15(الصلاةفضلفيالقاضيوإسماعيك

62



)1(:الموصلييعلىابورواهماايضا،انسحديثومن-54

مطرعن،حمرةلندرستحدثنا،خياطبنخليفة)2(شبابحدثنا

عبدينمن"ما:قال،ع!ي!اللهرسولعن،انسعن،قتادةعن،الوراق

لمإلا!،النبيعلىويصليان)3(،صاحبهاحدهمايستقبلمتحابين

.تأخر"ومامنهاتقدمما،ذنوبهمالهماتغفرحتىيتفرقا

:()عاصمابيابنرواهماأيضاانسحديث-)ومن55
)4(

مسلم،بنالمغيرةحدثنا،شبالةحدثنا)6(البزار،بنالحسنحدثنا

قال:قال،.عنهاللهرضيمالكبنأنسص،إسحاقابيعن

فمن،لكمكفارةعليالصلاةفانعلي،"صلوا:ع!ي!اللهرسول

".عليهاللهصلىعليصلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

تاريخهفيوالبخاري)0692(،رقم334()5/مسندهفييعلىأبوأخرجه

تفردوالحديث.وغيرهم)2/45(الكبيرالضعفاءفيوالعقيلي252(،)3/

المجروحينفيحبانابنقال."عليهيتابع"لا:البخاريوقال.درستبه

القولفيالسخاويوقال..".جدا.الحديثمنكركان..".)1/392(

جدا"."ضعيف23اصالبديع

(ج،ح،ت،)ظفيوجاءخطأ،وهوثنا()شيبان)ب(فيووقع)ش(من

خطأ.وهو(خياطبنخليفةثناشباب)ثنا

الاخر.)ح(في

)56(.رقمنهايةآخر(طريق)منقولهإلى-هنامن)ش(منسقط

الترغيبفيالتيميالقاسموابو)04(،الصلاةفيعاصمابيابناخرجه

لهيصحلمإسحاقأبو،لانقطاعهضعيفوسنده)2/9166(.والترهيب

.وتقدمحاتمابوقاله.أنسمنسماع

(.شبابة)حدثنا)ب(منوسقطح(،،ت،)ظمن
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حدثنا)2(:شاهينابن)1(رواهماأيضاحديثه56-ومن

،الدينوريعبدالعزيزبنمحمدحدثناالبراء،بناحمدبنمحمد

ثابت،عن،غطيةبنالحكمحدثنا،القشيريحبيببنقرةحدثنا

صلى)3("من!يو:اللهرسولقال:قال،مالكبنانسعنا[1171

)1(

)2(

)3(

ضعيفوسنده)91(الاعمالفضائلفيالترغيبفيشاهينابنأخرجه

ابنالحافظعليهوحكم.ثابتعقعطيةبنالحكممنكراتمنوهوجدا،

.121صالبديعالقول.منكربأنهوالسخاويحجر

يوم(.)فيقولهإلى)شاهين(قولهمن)ح(فيبياض

طبعةفيوجاء.ذكرهتقدمكما)ح(فيبياضووقعب()ظ،فيكذا

)صلوابلفطوهوالاسنادلهذاععده)55(رقمحديثمتنإضافةمشهور

منبدلا(عليهاللهصلىعليئصلى!من،لكمكفارةعليالصلاةفان،علي

فيعندهموجودغيروهو.(..مرةألفيومفيعليصلى)مناللفظهذا

-بق)16الظاهريةالسمخةفيولاق/ب(،)01)برنستون(الاصل

موجودهووانما)ج(فيولا)15/ا(بيتيتشسشرنسخةفيولاق/ا(17

لامور:المتنفيأذكرهولم35،36-الحجريةالطبعةفي

يكونانفأخشى،الحجريةالطبعةفيوالتصحيفاتالاخطاء-لكثرة1

الطابع.أوالمخطوطناسخمنإماوهما

هناوهوفقطواحدمت!إلاالترغيب!يشاهينابنعنديوجدلاأنه-2

)91(.رقمشاهينابنوعند)56(رقم

،ذكرهعدمعلىو)ح(بيتيوتشستروبرنستونالظاهريةالنسخ3-اتفاق

الحجرية.للطبعةالمعتمدةالنسخةمنوأصححأقدم-يظهرفيما-النسخوهذه

بياضأنه.(..مرةألفيومفيعليصلى)منحديثفي)مش(ادعىثم

الخ(...عليصلى)منالحديث:قلت)يوم(.كلمةعلىالأصلفي

كلمةمنهسقطلبهنتافاق/ب()01برنستونالاصلفيعندهموجود

)يرى(.
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يرىحتىيمتلممرةالفيومفيعلي

آخر)3(.طريقمنالحديثهذا)2(وتقدم

الجنة"منمقعده)1(

فقالعنه(،اللهرضيالخطاببنعمرحديث57-)وأما

بقسلمةحدثنا،مسلمةلنعبداللهحدثما)4(.إسحاقبنإسماعيل

فلميتبرر!ي!المبيخرج.قالمالكبنأنسسمعت:فال،وردان

فوجده-إداوة-يعنىبمطهرةفاتبعهعمرففزع،يتبعهاحدايجد

راسه،رفعحتىوراءهفجلسعمرفتنحى(،)شربةفيساجدا

عني،فتنحيتساجداوجدتنيحينعمر،يا"احسنت:فقال:قال

عشراعليهاللهصلىواحدةعليكصلىمن:فقالاتانيجبريلإن

".درجاتعشرورفعه

فييكونوان،انسمسندفييكونانيحتملالحديثوهذا

نااحدهما::لوجهيناظهر.عمرمسندفيوجعلهعمر،مسند

حضرهاالذيوان)6(،القصةيحضرلمانساانعلىيدلسياقه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

بيانه.تقدمكما)ب(منسقط

)51(.برقم

وقداخر(،بطريقالحديثهذا)وسيأتيح(،)بفيووقعج(،)ظمن

)ت(.منسقط

طبقاتفيوالسبكي)4(،الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيل4خربر

به.وردانبنسلمةلتفرد،ضعيفوسنده)1/127(.الشافعية

وحولهاالنخلةاصلفييكونحوضالراء:بفتحالاثير:ابنقال.شربة

455(.)3/النهاية.لتشربهماءيملأ

)القضية(.)ب(فيوقع
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قال)1(:إسماعيلالقاضيأن:والثاني.عمر

عن،عياضبنأنسحدثنيحميد،بنيعقوب-حدثنا58

بنعمرعن،الحدثانبنأوسبنمالكحدثني،وردانبنسلمة

منبإداوةفاتبعتهيتبرزع!يالهالنبيخرج:قالعنهاللهرضيالخطاب

رأسهرفعفرغفلما،عنهفتنحيت،شربةفيساجدافوجدتهماء،

:فقالأتانيجبريلإن،عنيتنحيتحينعمريا"أحسنت:فقال

".درجاتعشرورفعهعشرا،عليهاللهصلىصلاةعليكصلىمن

لان؛الأولالحديثعلةالثانيالحديثفهذا:قيلفان

بنأوسبنمالكمنسمعهب[1171أنهأخبروردانبنسلمة

.الحدثان

منهما.وردانبنسلمةسمعهفقد،لهبعلةليس:قيل

عمر")2(:"مسندكتابفيالإسماعيليبكرأبو95-قال

الفروي،موسىأبوأنبأناعبدالمؤمن،بنعبدالرحمنحدثني

بنأنسسمعت:قال،وردانبنسلمةعن،ضمرةأبوحدثني

بإداوةالخطاببنعمرومعهمج!فهاللهرسولخرج:يقولمالك

1)3(-

فتتحى،شربةفيساجداووجدهفرغ،قدفوجده،وحجاره

الحديث.وذكر..عمر

.تقدملماضعيفوسنده)5(الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلأخرجه)1(

ضعيف.وسنده335()3/الكاملفيعديابنطريقهمنخرجهو)2(

)فجاءه(.)ش(فيووقعب(،ج،ت،)ظمن)3(
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حدثنا،كاسبابنحدثنا،موسىبنعمران06-حدثنا

بناوسبنمالكحدثني،وردانبنسلمةعن،عياضبنانس

حديثمنساقهثم-.مالكبنانسوحدثني-عمرعن،الحدثان

مالك،بنانسسمعت،وردانبنسلمةحدثنا،دكينبنالفضل

)1(.فذكره..الحدثانبناوسبنومالك

بنالعباسبنالعباسحدثني)2(:شاهينابن61-وقال

شريك،بنعبداللهسمعت:قال،ربيعةبنعبيداللهحدثنا،المغيرة

بنعمرعن،ربيعةبنعامربنعبداللهعن،عبيداللهبنعاصمعن

اللهصلىصلاةعليصلى"من:قالانه!صالنبيعن،الخطاب

ليكثر".اوالصلاةمنعليبعدعبدفليقلعشرا،بهاعليه

رواهماالبابفيعنهاللهرضيعمرحديث62-ومن

قرةابيعن،شميلبنالنضرحديثمن"جامعه")3(:فيالترمذي

)1(

)2(

)3(

رقمالصحابةمعرفةفيئنعيمبوو)642(،المفردالادبفيالبخارياخرجه

أوس(.بنومالك،)انسفدمجهما)719(

رقم)13/783(العاليةالمطالبفيكمامسندهفيشيبةأبيابنواخرجه

.وحدهانسعنسلمهعننعيمأبيعن)3327(

)4/9315(البزاراخرجه.وحدهانسعنسلمةعنعونبنجعفرورواه

ضعيف.وهووردانبنسلمةمنالاضطرابوهذاالاستار(كشف

)38(.الصلاةفيعاصمابيوابن)13(،الترغيبفيشاهينابناخرجه

رقموانظر،ضعيفوهو،عبيداللهبنعاصمبهتفردجداضعيفوسنده

605(.-005)13/الكمالتهذيب:انظر913(0و)67

المطالب=فيكما،مسنده!يراهويهبنوإسحاق)486(الترمذياخرجه
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عنه،تعالىاللهرضيعمرعن،المسيبسعيدبنعن،الأسدي

شيءمنهيصعدلاوالأرضالسماءبينموقوفالدعاءإن:قال

موقوفا.رواههكذا)1(!ي.نبيكعلىتصليحتى

حديثمنعمر":"مسندفيا[]911الاسماعيليرواهوكذلك

:قالهذا،مناتمالنضر

بنواسحاق،قدامةب!محمدحدثنا،الحسىاخبرني-63

سعيدبنسمعتقرة،ابيعنالنضر،أخبرناقالا:،إبراهيم

امرىءمنما:عنهاللهرضيالخطاببنعمرقال:يقول،المسيب

.يقولثم،ركعتينالضحىبهفيصليالأرضمنفضاءياتيمسلم

شيئا،اكولمخلقتني،ووعدكعهدكعلىعبدكاصبحتاللهم

نأإلابيوأحاطتدنوبي،ارهقتنيقدفانيلذنبي،استغفرك

المقعدذلكفيلهاللهغفرإلا؛رحمنيالي)2(فاغفرتغفرها،

البحر.زبدمثلكانوان،ذنبه

ابيعلىمدارهلان،ضعيفوسنده.وغيرهما)644(رقم545()4/العالية

ابنضعفهوالحديث102(.)34/الكمالتهذيبانطر:.مجهولوهوقرة

)2433(،)4/59(خزيمةابنصحيحانطر:وغيرهما.والسخاويخزيمة

.213صالبديموالقول

اقفلملكن-موسىبنايوب-وهوقرةلابيمتابعاكثير:ابنوذكر

)1/176(.الفاروقمسندانطر:.إليهالستديذكرولم،عليه

)كذا(.)ب(في)1(

)ش(.فيالي(تكررت)2(
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نالي)1(دكر:عنهاللهرضيالخطاببنعمر64-وقال

تصليحتىشيءمنهيصعدلاوالأرضالسماءبينيكونالدعاء

ص!.نبيكعلى

ناليذكر:عنهاللهرضيالخطاببنعمروقال:قال-65

ماعمر)2(:وقال.فضلكنانا:الصدقةفتقول،تتباهىالأعمال

حجبةابتدرتهإلامالهمنبزوجينيتصدقمسلمامرىءمن

)3(.الجنة

قال

،قوفمو

."ءسوا

الضحىصلاةفيالأول"الحديث)4(:الاسماعيلي

والباقي،موقوفمالهمنبزوجينالصدقةوكذلك

الاعمالتباهيوحديث،الصلاةحديثانبهيريد:قلت

السواء.علىالوقفويحتمل،الرفعيحتمل

)1(

)2(

)3(

)4(

بنمعاذحديثمن!ي!النبيعلىالصلاةحديثرويوقد

الي(.)دض(فيليس

)ح(.منسقط

)2433()4/59(الاعمالتباهيفيالاخيرالشطرهذاخزيمةابناخرج

علىصحيححديث"هذا:وقال)1518()1/416(المستدركفيوالحاكم

خزيمة:ابنقال.تقدمكماضعيفوالحديث."يخرجاهولمالشيخينشرط

جرح".ولابعدالة،قرةأبااعرفلافانيالخبر،صح"إن

)ت(.)ظ(،منسقط
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مرفوعا)1(قرةأبيعن،الحارث

اعلمهوالله

أشبه،والموقوف.يثبتلالكنه،

اخر.طريقمنرويقدالمتقدمعنهمالكبنأنسوحد!ما

الطبراني:قال

بمصر،ب[بن.بحير)2(]911عبدالرحيمبنمحمد66-حدثنا

حدثني،أيوببنيحيىحدثنا،طارقبنالربيعبنعمروحدثنا

عن،افخعيإبراهيمعن)3(،عتيبةبنالحكمعنعمر،بنعبيدالله

خرج:قالعنهاللهرضيالخطاببنعمرعنيزيد،بنالأسود

فاتاهعمر،لمحفزع،يتبعهأحدايجدفلم،لحاجته!واللهرسول

منعنهلمحتنحى،شربةفيساجداع!يالهالنبيفوجدخلفهمنبمطهرة

حينعمريا"احسنت:وقال،رأسهجم!يالهالنبيرفعحتىخلفه

صلىمن:فقالأتانيجبريلإنعني،فتنحيتساجداوجدتني

عشرلهاورفعهعشرا،عليهاللهصلىواحدةأمتكمنعليك

)4(
إلاعمربنعبيداللهعنيروه"لم:الطبرانيقال.ت".در

)1(

)2(

)3(

)4(

خطا،ورفعه)1/176(.الفاروقمسندفيكمامعاويةبنرزينأخرجه

الفاروقمسندانظركثير.وابنالمصنفرجحهكما،موقوفوالصواب

.)1/176(

المعجم:انظر،تصحيفوهو)يحيى()ح(فيووقعظ(،ش،ت،)بمن

.(01)16للطبرانيالصغير

خطا.وهو)عيينة((ج،)توفي)عقبة()ب(فيووقعش(،)ظمن

والأوسط:)1601(،رقم)2/491(الصغيرمعجمهفيالطبرانيأخرجه

جذا.وواه،باطلوالحديث.)2066(رقم68()5/

07



".طارقبنعمروبهتفرد،ايوببنيحيى

"مسنده")1(:فياحمدفقال(ربيعةبنعامرحديث)وأما

بن)2(عاصمعن،شعبةحدثناجعفر،بنمحمد67-حدثنا

أبيهعنيحدثربيعةبنعامربنعبداللهسمعت:قال،عبيدالله

"من:ويقولالمنبرعلى)3(يخطبغ!اللهرسولسمعت:قال

فليقل،عليصلىماعليهتصليالملائكةتزللمصلاةعليصلى

ليكثر".أوذلكمنعبد

،الحارثبنخالدعن،خلفبنبكرعن)4(ماجهابنورواه

شعبة.عن

عن،العمريعمربنعبداللهعن(:)عبدالرزاقورواه-68

)1(

)2(

)3(

)4(

بنومسلمةالخطيبقال.بحيربنعبدالرحمنبنمحمد:الطبرانيشيخفيه

077(.)1)5/248(الميزانلسان:انظر.كذاب:قاسم

(،المنتخب)1/317(حميدبنوعبد)3/445(،المسندفياحمداخرجه

طرقمنوغيرهم)36(الصلاةفيعاصمابيوابن)6(،القاضيوإسماعيل

به.شعبةعن

فيهاضطربوقد،ضعيفوهو،عبيداللهبنعاصمعلىمدارهوالحديث

605(.-005)13/الكمالتهذيب:انظر)913(0برقمسيأتيكما

خطأ.وهو)عن()ب(فيو!ح

المنبر(.)علىج(،ش،ت،)بمنسقط

)709(.برقم

انظر:.العمريعمربنعبداللهفيه،ضعيفوستده)2/3115(.مصنفهفي

332(.-)15/932الكمالتهذيب
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ولفظه:،ابيهعنعامر،بنعبداللهعن،القاسمبنعبدالرحمن

اقلوا".أوفاكثروا،عليهاللهصلىصلاةعليصلى"من

الخطاببنعمرا[بن1911عاصم)1(بنعبيداللهبنوعاصم

فيهحديثهماكانوإن،العمريعمربنوعبدالله،عنهاللهرضي

المختلفينالوجهينهذينمنالحديثهذافرواية،الضعفبعض

الحسن.درجاتوسط)2(عنينزللاوهذاأصلا.لهأنعلىيدل

أعلم.والله

أحمدالإمامفقالعوف(،بنعبدالرحمنحديث-)وأما96

الخزاعي،سلمةمنصوربنسلمةأبوحدثنا"مسنده")3(:في

أبيبنعمروعنالهاد،يزيدبنعنليث،حدثناقالا:ويونس

عن،مطعمجبيربنمحمدبنعنالحويرث،أبيعنعمرو،

دخلحتى!اتبعتهع!ي!اللهرسولخرج:قال،عوفبنعبدالرحمن

اللهيكونأنخشيتاو،خفتحتىالسجود،فاطالفسجدنخلا،

لك"ما:فقال،رأسهفرفعأنطر،فجئت:قال.قبضهأوتوفاهقد

قالجبريلإن:فقال:قال.لهذلكفذكرت:قال؟عبدالرحمنيا

)1(

)2(

)3(

خطأ.وهو)عبدالله(ج(،)حفيووقعب(،ظ،ت،)شمن

(.الحسنوسط)عر)ت(فيوقع

)45(،الصلاةفيعاصمأبيوابن)1/191(،المسمدفياحمدأخرجه

أبيبنعمرواضطربوقد.وغيرهم81()0رقم223(-222)1/والحاكم

ضعيفالإسنادوهذا.اوجهعدةعلىالحديثهذافيالمطلبمولىعمرو

الكمالتهذيبانظر:.كلامفيهمعاويةبنعبدالرحمن-الحويرثابوفيه

17/414(-.)416
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بلال

عبدا

فحه:

بلال

)1(

)2(

)3(

صليتعليكصلىمن:يقولوجلعزاللهإن؟أبشركالا

".عليهسلمتعليكسلمومن،

بنسليمانحدثنا،هاشمبنيمولىسعيدابو07-حدثنا

محمدبنعبدالواحدبنعنعمرو،ابيبنعمروحدثنا،

وقال،فذكره..عوفبنعبدالرحمنعن،عوفبنلرحمن

شكرا")1(.لله"فسجدت

بنسليمانروايةمن"المستدرك")2(:فيالحاكمورواه

الاسناد.صحيح:وقالعمرو،عن،

حدثناجعفر.بنيحيىعنالدنيا)3(:ابيابن71-ورواه

لهيعلمولا،مجهولهذاعبدالواحد،فيه191()1/مسعدهفياحمداخرجه

)5/127(.حبانلابنالثقات:انظر.جدهمنسماع

حميدبنوعبد)9102(،رقم)1/055(المستدركفيالحاكمأخرجه

طريقمنوغيرهم)2/371(الكبرىفيوالبيهقي(،المنتخب)1/157(

عنعبدالواحدعنقتادةبنعمربنعاصمعنعمروأبيبنعمرو

.تقدمكماعبدالواحدفيه،ضعي!وسنده.عوفبنعبدالرحمن

عنعبدالواحدعنعمروعنوغيرهالدراورديروايةالدارقطنيورجح

892(.-692)4/الدارقطنيعلل:وانظر.فذكرهعوفبنعبدالرحمن

إسماعيلوأيضا101(،)صالبديعالقولفيكماالدنياأبيابنأخرجه

وغيرهم.)46(الصلاةفيعاصمابيوابن)01(،الصلاةفضلفيالقاضي

تهذيبانظر:.ضعيفوهو،عبيدةبنموسىبهتفرد،ضعيفوسنده

.(2401/)9للكياا

فيإلاأصلايعرف-لاصعصعةأبيبنعبدالرحمنبنقشفيهوأيضا

-مداره"لان:الذهبيقال،"حديثهيصح"لمالبخاريقاللذلك-الروايةهذه
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بنقيسأخبرني،عبيدةبنموسىأخبرني،الحباببنزيد

عن،أبيهعن،إبراهيمبنسعدعن،صعصعةأبيبنعبدالرحمن

سجدةب[1911لمخ!اللهرسولسجد:قال،عوفبنعبدالرحمنجده

السجدةهذهسجدت"إني:فقال.ذلكفيلهفقلتفيها)1(فأطال

صلاةعليلأصلىمنفانه،أمتيفيأبلانيفيماوجلعزلله!تكرا

عشرا".بهاعليهاللهصلى

فهو،الضعفبعضحديثهفيكانوانعبيدةبنوموسى

.تقدملماشاهد

أبيبنعثمانحدثنا،البغويحدثنا)2(:المخلصوقال72-

بنعمروحدثنا،بلالبنسليمانعنمخلد،بنخالدحدثنا،شيبة

عبدالواحدبنعن،قتادةعمر)3(بنبنعاصمعنعمرو،أبي

!حطهالنبيأن؛عبدالرحمنعنعوف،بنعبدالرحمنبنمحمد

صلىمن:لكيقولوجلعزاللهأنفبشرنيجبريل"لقيني:قال

فسجدت،عليهسلصتعليكسلمومن،عليهصليتصلاةعليك

)4(".لذلك

24(.)صلاوهاموبيان481(،)ه/الميزان:انظرواه".وهو،موسىعلى

)فاطالها(.()حفي(1)

رقم)1/735(والحاكم)14(،رقمالترغيبفيشاهينابنأخرجه)2(

.تقدموقدعبدالواحدوفيه)9102(.

.(55)6/البخاريتاريخانظر)عمرو(،()ظفي)3(

.(الك()ظفي()4
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بنعبدفقالعنه(،اللهرضيكعببنابيحديث73-)وأما

عن،سفيانحدثنا،عقبةبنقبيصةحدثنا"مسنده")1(:فيحميد

ابي)2(ب!عنابي،بنالطفيلعن،عقيلمحمدبنبنعبدالله

"يافقال!.،قامالليلربعذهبإذا!اللهرسول!كان:قال!،كعب

تتبعهاالراجفةجاءت،اللهاذكروا)3(،اللهاذكروا،الناسايها

بنابي-قالفيه"بماالموتجاء،فيهبماالموتجاء،الرادفة

اجعلفكم،عليكالصلاةاكثرإني،اللهرسوليا:قلت-:كعب

"ما:قال؟الربعقلت)4(:شئت"."ماقال:؟صلاتيمنلك

وان،شئت"ما:قال؟النصف:قلت،خير"فهوزدتوان،شئت

)5(.
دهوزدتوإن،شئت"ما:قال؟الثلثين:قلت،خير"دهوزدت

تكفى"إذنقال:ا[1912كلها،صلاتيلكاجعل:قالخير"،

".ذنبكلكويغفر،همك

به.،قبيصةعنهناد،عن)6(:الترمذيواخرجه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

فيعاصمابيوابن)14(،القاضيوإسماعيل(،المنتخب)1/017-

وهوعقيلبنمحمدبنعبداللهعلىمدارهوالحديث.وغيرهم)58(الصلاة

معلولة.لكنهاشواهد،ولهبالحديثتفردوقد،لينفيهصدوق

وغيرهما.والحاكمالترمديصححهوالحديث

كعب(.بنابي)عن)ش(منسقط

الثانية.(اللهذكروا)1)ب(منسقظ

ثبت.ماوالصواب)قال(،ظ(،ت،)شفيوقع

)شئت(.)ب(فيوقع

02(.)1/التحفةانظر،حسن"حديث"هذا:وقال)2457(برقم
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جهخراو

.(2)به،نسفيا

عن،وكيععن"المسند")1(:فيأحمدالامام

")3(."المستدركفيالحاكموأخرجه

صحيح.حسنحديث:الترمذيوقال

الكبار؛الائمةبهاحتج)4(عقيلمحمدبنبنوعبدالله

وغيرهم؛(،)والترمذي،وعلي،وإسحاقوأحمد،،كالحميدي

.تارةويحسنها،تارةالترجمةهذهيصححوالترمذي

:فقالالحديثهذاتفسيرعن)6(العباسأبوشيخناوسئل

هل!:النبيفسأل،لنفسهبهيدعودعا!كعببنلا!بيكان

لك".خيرفهوزدت"إن:فقالجم!يو؟عليهصلاةربعهمنهلهيجعل

:قالانإلىلك"،خيرفهوزدت"إن:فقال؟النصف:لهفقال

:قال،عليكصلاةكلهدعائيأجعل:أيكلها،صلاتيلكأجعل

!ط!!صالنبيعلىصلىمنلان"؛ذنبكلكويغفرهمكتكفى"إذا

وغفرهمهكفاهعليهاللهصلىومنعشرا،بهاعليهاللهصلىصلاة

عنه.اللهرضيكلامهمعنىهذا.ذنبهله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

(.وآخرتكدنياكمناهمكمااللهيكفيك)إذاوعنده)5/316(

)به(.()بفيليس

)4938(.رقم)2/513(

85(.-)16/78الكمالتهذيبفيفيهالعلماءواقوالترجمتهانطر

(.والترمذي)وعليفقط)ح(من

تيمية.ابنالإسلامشيخهو
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اللهرسولقال:قالأوس(،بنأوسحديث74-)وأما

ولمحيه،قبصوفيه،ادمخلقفيهالجمعةيومايامكمافصل"منع!:

صلاتكمفان،لمحيهالصلاةمنعليفأكثروا،الصعقةوفيه،النفخة

صلاتناعليكتعرضكيف!اللهرسولياقالوا:على"،معروضة

وجلعزالله"إن:فقال-بليتوقد:-يعنيب[]012ارمت؟وقد

الانبياء".اجسادتاكلأنالأرضعلىحرم

عليبنحسينحدثنا"المستد")1(.فياحمدالامامقال

الاشعبأبيعنجابر،بن)2(يزيدبنعبدالرحمنعن،الجعفي

عنداود)3(:أبوورواه.فذكره،أوسبنأوسعن،الصنعاني

وابنهنصور،بنإسحاقعن)4(:والنسائي،عبداللهبنهارون

الجعفي.حسينعنثلاثتهم،شيبةابيبنبكرابيعن:جه
)5(

فيوالحاكم"صحيحه")6(،فيحبانابنورواه

الجعفي.حسينحديثمن،أيضا")7("المستدرك

)2(

)3(

)6(

)7(

.)4/8(

خطا.وهو)عن()ب(فيو!ح

1531(.و)4701

.)1374(

1636(.و)8501

)019(.وقم191(-091)3/

.يخرجاهولم،البخاويشرطعلىصحيحوقال)9201(وقم)1/278(

وتضعيفه.تصحيحهفياختلفوالحديث

والمقدسي=والنوويوالحاكمحبانوابنخزيمةكابنجماعةفصححه
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عنبهحدثالجعفيحسينابانالحفاظبعضاعلهوقد

عن،الصنعانيالأشعثابيعنجابر،بن)1(يزيدبنعبدالرحمن

صحته،فييشكلمالاسنادهذاتأملومن:قالاوس!،بناوس

حسينا)2(ان:وعلته،احاديثهمالائمةوقبولوشهرتهمرواتهلثقة

منسمعهـانماجابر،بنيزيدبنعبدالرحمنمنيسمعلمالجعفي

لاتميمبنيزيدبنوعبدالرحمن،تميميزيدبنبنعبدالرحمن

:فقالالجد،اسمفيغلطالجعفيحسينبهحدثفلما،بهجتج

عليه.ونبهواالحفاظذلكبينوقدجابر،ابن

يزيدبنعبدالرحمنالكبير")3(."التاريخفيالبخاريفقال

مسلم،بنالوليدمنهسمع،مكحولعنالشاميالسلميتميمابن

وحسين،اسامةابوعنهروىالذيهو:ويقالمناكير،عنده

أ[1211،نسبهفيوغلطاجابر،بنيزيدابن)4(هووقالا:؛الجعفي

.(الحدلمجا)ضعيفوهو،اصحتميمبنويزيد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وغيرهم.دحيةوابنوالمنذري

حاتمكآبيمنكرحديثهووقالوا:وأكبرهؤلاءمناعلمهومنوضعفه

152،صالبديعالقولانظر:.الصوابوهووغيرهماوالبخاريالرازي

تيم.لأسعد،الثقفياوسحديثوتخريج

خطأ.وهو)عن()ظ(فى

علي(.بن)سرب(،)شفيووقعت(،،)ظمن

)1156(.رقم)5/365(

)ابن(.)ح(منسقط

)الحديث(.إلى)وغلطا(منالمطبوعفيليس
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بنعبدالرحمنأحاديثالكوفيون"روى)1(:الخطيبوقال

فيووهمواجابر،بنيزيدبنعبدالرحمنعن،تميمبنيزيد

".الاحاديثتلكفيعليهموالحمل،ذلك

عن،أسامةابو"روىالحافط)2(:هارونبنموسىوقال

يلقلمهو،.منهوهماذلكوكانجابر،بنيزيدبنعبدالرحمن

بنيزيدبنعبدالرحمنلقيوانماجابر،بنيزيدبنعبدالرحمن

".ضعيفتميموابنثقة()3(،جابر)وابنجابرابنأنهفظن،تميم

الائمة.هؤلاءذكرهماإلىالحفاظمنواحدغيرأشاروقد

:وجوهمنالتعليلهذاوجواب

منلهبسماعهصرحقدالجعفيعليبنحسينأنأحدها:

"صحيحه")4(:فيحبانابنقالجابر.يزيدبنبنعبدالرحمن

حدثنا،عليبنحسينحدثنا،كريبأبوحدثنا،خزيمةابنحدثنا

.(منه)بالسماعفصرحجابر،بنيزيدبنعبدالرحمن

)1(

)2(

)3(

)5(

021(.)01/بغدادتاريخانظر

تاريخ:وانظرخطأ،وهو)إبراهيم()ب(فيووقعج(،ش،ت،)ظمن

21(.0/10)بغداد

)نفسه(.النسخجميعفيووقع021()01/بغدادتاريخمن

بن)يزيدإلى(حبانابن)قالقولهمن)ت(منسقطوقد)5/019(.

جابر(.

بقولهغلطهفيوإنما،بالسماعالتصريحفيالعلةليستيطهرالذي:قلت

(.تميم)ابنوهوجابر()ابن
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فيفغلط،تميمابنهووانماجابرابنأنهظنإنه:وقولهم

معبهذا،هذاحسينعلىيشتبهيكنلمفانه=بعيا)1(،جدهاسم

منهما.وسماعهبهماوعلمهنقده

كتابفيحاتمابيب!عبدالرحمنقالفقدقيل:فان

لاجابربنيزيدبنعبدالرحمن:يقولأبي"سمعت"العلل")2(:

الذيأنعنديوالذي،عنهيحدثالعراقأهلمنأحداأعلم

عبدالرحمنوهوواحد،الجعفيوحسينأسامةأبوعنهيروي

بنعبدالرحمنعنروىأسامةأبالأن؛تميمبنيزيدبنب[1211

أحاديثستةأوأحاديثخمسةأمامةأبيعن،القاسمعنيزيد،

بمثله،جابربنيزيدبنعبدالرحمنيحدثأنيحتمللا،منكرة

الأحاديثهذهمنجابرابنعنروىالشامأهلمنأحداعلمولا

شيئا.

بنيزيدبنعبدالرحمنعنيرويفإنهالجعفيحسينوأما

يومفيع!ي!النبيعن،أوسبناوسعن،الأشعتابيعن،جابر

وفيه،الصعقةفيه،الجمعةيومالأيام"أفضل:قالأنهالجمعة

غيررواهأحداأعلملامنكر،حديثوهوكدا"،و!يه،النفحة

)1(

)2(

غلطوقد،الغلطهذاعلىالقرائندلتبلببعيد،ليسأنهيظهرالذي:قلت

كشعبة-شيوخهأسماء-فيالجعفيحسينمنوانقدوأحفظاعلمهومن

تخريجانظر.وغيرهمووكيععيينةوابنالمباركوابنوالثوريالحجاجبن

65.-06صالثقفيأوسحديث

)565(.رقم()1/791حاتمابيلابنالعللانطر:
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ضعيففهوتميمبنيزيدبنعبدالرحمنوأما،الجعفيحسين

كلامه.تم.ثقة"جابربنيزيدبنوعبدالرحمن،الحديث

ابنمنأسامةوأبي،الجعفيحسينسماعفيتكلمقد:قيل

قال.منهأسامةأبيسماعأنكرواالحديثأهلفأكثرجابر،

:فقال-أسامةأبا-وذكرنميرابن"قال)2(:التهذيبفيشيخنا)1(

بابنليسأنهيرىجابربنيزيدبنعبدالرحمنعنيرويالذي

قالجابر.ابنباسميسمىرجلأنهليذكر،المعروفجابر

عليهفدخل،تميمبنفلانبنعبدالرحمنهو،صدق:يعموب -)3(

هووانما،عنهفروىا[]122الاحاديثهذهعنهفكتباسامةابو

نميرابنرأيتوكأني:يعقوبقالجابر.ابنباسميسمىإنسان

:قال.ذلكعنتعافلولكن،وعرفذلكعلمأنهسامةأبايتهم

)4(الصحاححديثهسائرتشبهلاروايتهترىأمانمير:ابنليوقال

أبيبنعبدالرحمنوقالوأصحابه؟.الشامأهلعنهروىالذي

عن،الجعفيحسينأخيابنعبدالرحمنبنمحمدسألت:حاتم

)5(
جابر،يزيدبنبنوعبدالرحمنتميميزيدبنبنلرحمن1عبد

بنوعبدالرحمن،تميمبنيزيدبنعبدالرحمنالكوفةقدم:فقال

.الكمالتهذيبصاحب،المزيالحجاجابايعني)1(

484(.)17/الكمالتهذيبانطر:)2(

والتاريخ.المعرفةصاحب،الفسويسفيانبنيعقوبهو)3(

.الكمالوتهذيب،ش،ت،ظمنوالمثبت.الصحيح)ب(حاشيةفيجاء)4(

بن(.يزيدبنوعبدالرحمن)تميمقولهظمن)5(
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ذلكبعدجابر)2(بنيزيدبنعبدالرحمنقدمثمجابر)1(،بنيزيد

هوبل)3(جابر،ابنهوليسأسامةأبوعنهيحدثوالذيبدهر،

عنالمباركابنمنأسامةأبوسمعداود:أبيابنوقال.تميمابن

دمشقي،أيضاجابروابن،مكحولعنيحدثانوجميعاجابر،ابن

وحدث،الدمشقييزيدبنعبدالرحمنأخبرنا:قالهذاقدمفلما

ابنعنهروىالذيجابرابنأنهأسامةأبوفظن،مكحولعن

ضعيف.تميموابن،حديثهيجمعمأمونثقةجابروابن،المبارك

فيوغلطأسامةأبوعنهحدث،الحديث"متروكداود)4(:أبووقال

وكل،الشاميجابربنيزيدبنعبدالرحمنحدثنا:قال،اسمه

ابنهوفإنمايزيدبنعبدالرحمنعنأسامةأبيعنجاء(ما)

".تميم

شيخناذكرهفقدجابر؛ابنعن،الجعفيحسينروايةوأما

وأبو،الجعفيعليبنحسينعنهروى:وقال)6(التهذيبفي

حسينبروايةفجزممحفوظاهب[1221كانإنأسامةبنحمادأسامة

حماد.روايةفيوشكجابر،ابنعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.)جابر(إلى()فقالمن()ت،()ظمنسقط

.)جابر(اد()ثممن()بمنسقط

.(ج،ب،ت،)شمنوسقط()ظمن

)327(.رقم242()1/داوودلابيالاجريعبيدأبيسؤالاتانطر:

خطا.وهو)من(بر(،)بفيوقع

)18/7(.الكمالتهذيبانطر:
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التعليل.هذاجوابفيظهرمافهذا

أيضا،ذلكذكرقدالدارقطنيرأيتذلككتبتأنبعدثم

"حسين:قولهالضعفاء)1(فيحاتمأبيكتابعلىكلامهفيفقال

الذيخطأ؛،تميمبنيزيدبنعسدالرحمنصروى،الجعفي

أسامةوأبوجابر،بن)2(يزيدلنعبدالرحمنهوحسينعنهيروي

ابن:فيقول،تميمابنوهذا)3(يزيد،بنعبدالرحمنعنيروي

فمغلط)4(
كلامه.تمجده".اسمفي-،بر.

)5(
لميزيدبنعبدالرحمنأنوهي:أخرىعلةوللحديث

حدثنا:المدينيبنعليقال.الاشعثابيمنسماعهيذكر

جابر،بنيزيدبنعبدالرحمنحدثنا،الجعفيبنعليبنالحسين

)6(
..أوسبنأوسعن،الصنعانيالاشعثأبيعنيذكرسمعته

.فذكره

بنعليحدثنا)7(:كتابهفيإسحاقبنإسماعيل75-قال

.فذكره..عبدالله

.(158-)157حبانلابنالمجروحينكتابعلىالدارقطنيتعليقات:انظر)1(

)يزيد(.إلى()تميممن()بمنسقط)2(

للدارقطني.التعليقاتمنواستدركتهالنسخجميعمنسقطت)3(

جابر(.ابن:)فيقولقولهالتعليقاتمن)4(

قلم.سبقولعلهخطا،وهو)وللجوا!()ش(فيوقع)5(

.السماعبعدمصريحةليستيظهرالذي)سمعه(،بفي)6(

)22(.الصلاةفضل)7(
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حديثمنشواهدللحديثفإن)1(قادحةبعلةهذهوليست

،الأنصاريمسعود)2(وأبي،أمامةوأبيالدرداء،وأبي،هريرةأبي

)3(ء
مرسلا)4(.،ع!ي!النبيعن،والحسن،مالكبنوانس

ابنعن-مالك،فرواه(:هريرة(أبي)حديث76-)فاما

فال:فالعنه،،سلمةأبيعن،إبراهيممحمدبنعنالهاد،

خلق!يه،الجمعةيومالشمسفيهطلعتيوم"خير!و:اللهرسول

الساعة،تقوموديه،ماتوميه،عليهتيبوفيه،أهبطوفيه،آدم

تصيححينمن،الجمعةيوممصيخةا[]123وهيإلادابةمنوما

وفيها،والانسالجنإلا،الساعةمنشفقا،الشمستطلع6حتى

أعطاهإلاشيئااللهيسأل،يصليوهومسلمعبديصادفهالاساعة

."إئا

علىدال،أوسبنأوسلحديثمؤيدصحيحالحديثفهذا

.معناهمثل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)وللحديث(.بياض)ش(فيوقع

)432(.برقمذكرهوسيأتي،المؤلفيذكرهلم

)مرسلا(.إلى(مالكبننس)وقولهمن)ش(منسقط

وش(.)حمنوسقط)مرسلا(،قولهج(،ظ،ت،)بمن

داوودوابومطولا،011(801-)صالموطأفيمالكالامامأخرجه

)7(،فىمسلمواخرجه)2/486(،حمدو)471(،والترمذي)4601(،

قولهإلاذكرهكماالموطافيولفظهمنه.قطعة854(و)852الجمعة

(.ساعة)وفيه(الجنةمنهبط)(،عليه)ططعت

حتى(.)تصبحقولهوغيرهالموطأمن
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اخبرنا"الثقفيات")1(:ففيالدرداء(أبيحديث77-)وأما

بواخبرناالمقرىء،بنعليبنإبراهيمبنمحمدبنبكرابو

حدثنا،حرملةحدثنا،العسقلانيقتيبةبنالحسنبنمحمدالعبالس

،هلالابيبنسعيدعن)2(،الحارثبنعمرواخبرني،وهبابن

قال:قالالدرداء،ابيعن،نسيبنعبادةعن،ايمنبنزيدعن

مشهوديومفإنه،الجمعةيومعليالصلاةكثروا"!و:اللهرسول

صلاتهعلىعرضتإلاعلييصليلااحداوإن،الملائكةتشهده

حرمالله"ان:قال؟الموتولعد:قلت:قال")3(... ممها.يمرعحمى

.يرزقحياللهفنبيالأنبياء("،اجسادتأكلانالأرضعلى

)4(،الطبرانيمناخربإسنادالدرداءابيحديثفيوسيأتي

ايضا.ماجهابنورواه

)1(

)2(

)3(

ابنواخرجه،طريقهمن24(-)01/23الكمالتهذيبفيالمزياخرجه

وغيرهم.المفقود(القسم)354-التهذيبفيوالطبري)1637(،ماجه

مرسلة،عبادةعنوروايته،مجهولايمنبنزيدجدا،ضعيف5وسند

الكمالتهذيبانظر:ايضا.مرسلةالدرداءابيعننسيبنعبادةورواية

ابن5:إسنادضعفوالحديث)334(.رقمالتحصيلوجامع)01/23(،

وعيرهم.والعراقيوالبوصيريعبدالهادي

والصارم153،صالبديعوالقول)1/306(،الزجاجةمصباحانطر:

028.صالمنكي

عن(.،)الحارثقولهالنسخفيليس

)منها(.ج(،ح،ت،)ظمنسقط

)144(.برقمسيأتي
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بنعليحدثنا)1(:البيهقيفقال،أمامةأبيحديثوأما78-

سعيد،بنلحسن)2(حدثناعبيد،بنحمدأنبأنا،عبدانبناحمد

بردبنعن،سلمةبنحمادحدثنا،الحجاجبنإبراهيمحدثنا

اللهرسولقال:قالأمامةأبيعن،الشاميمكحولعن،سنان

امتيصلاةفإن،جمعةيومكلفيالصلاةمنعلي"أكثروا:ع!لمحهشص

كانصلاةاكثرهمكانفمن،جمعةيومكل31؟اب[فيعليتعرض

".منزلةمنياقربهم

:علتانالحديثلهذالكن

يحيىوثقهوقد،فيهتكلمقد)3(سنانبنبردأنإحداهما:

.وغيرهمعينابن

أبيمنيسمعلمإنهقيل:قدمكحولاأن:الثانيةالعلة

اعلم.والله.امامة)4(

بنمحمدحدثنا(.)الطبرانيفقالأنس،حديث97-وأما

)1(

)2(

)3(

)4(

الايمانلشعبالجامعوفي)3/924(،الكبرىفيالبيهقياخرجه

،سندهفيوللغرابة،للانقطاع،ضعيفوسنده)0277(.رقم)6/285(

علىحزمالله)إنلجملةشاهدفيهليسالحديثضعفومع،متنهوفي

الأنبياء(.أجسادتأكلأنالارض

مصدريومن)ش(منوالتصويب)الحسين(.ح(،ج،ت،)بفيوقع

التخريج.

47(.-)4/43الكمالتهذيبفيفيهالعلماءأقوالانظر

)1/323(.والعلل)197(حاتمابيلابنالمراسيل:انظر

وهو=-ظلالابوبهتفردوالحديث)2/1678(.ترغيبهفيالتيميأخرجه
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،عبدالسلامبنالنعمانحدثنا،عليبننصرحدثناالاحمر،علي

"أكثروا!:اللهرسولقال:قالنس،عن،ظلالأبوحدثنا

ربهمن)1(انفاجبرائيلأتانيفإنه،الجمعةيومعليالصلاة

واحدةمرة.عليكيصليمسلممنالارضعلىما:فقال،وجلعز

عشرا".عليهوملائكتياناصليتإلا

بنجبارةحدثنا)2(:الوراقإسماعيلبنمحمد08-وقال

انس،عن،الرقاشييزيدعن)3(،خازمإسحاقبوحدثنا،مغلس

فانالجمعةيومعليالصلاة"أكثروالمخر:اللهرسولقال:قال

علي".تعرضصلاتكم

للاستشهاد.فيصلحانضعيفينكانانوإنوهذان

)1(

)2(

)3(

لايرويهماعامة:عديابنوقالواحد،غيرضعفه-اسمهفيمختلف

.مجهول:حاتمأبوفيهقالالذيهولعلهالنعمانوفيه.الثقاتعليهيتابعه

035(.)03/الكمالتهذيب:انظر

خطأ.وهو)عن(ظ(،ت،)لشفيوقيع

الترغيبفيالتيميالقاسمبوو)3/74(،الكاملفيعديابنأخرجه

الصارمفيعبدالهاديابنقالكماجدا،ضعيفسندهوالحديث1681()2/

278.صالمنكي

الحديث.واهيوهو.الحسينبنخازمإسحاقأبيعلىمدارهوالحديث

ليست"..قال-نسعنيزيدعناحاديثه-عنعديابنوقال

74(.)3/الكامل:انظر.."..بمحفوظة

)ظ(وفيخظا،وهو،المهملةبالحاء)حازم(ش(،ت،)بفيوقيع

.ـلمهملتينوالراءبالحاء()حارم
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حدثنا،الجراحبنروادحدثنا:السريابيابن81-ورواه

)1(
النبيعنعنه،اللهرضيأنسعن،قتادةعن،بشيربن

")2(.الجمعةيومعليالصلاة"اكثروا:!ب!ه

علىالصلاةإكثاريستحبونعنهماللهرضيالصحابةوكان

الجمعة.يومص!النبي

عنالاعمش،عنالعابد)3(:يوسفمحمدبن82-قال

زيديا:عنهاللهرضيمسعودابنليقال:قالا[1241،وهببنزيد

!م!النبيعلىتصليان-الجمعةيومكانإذا-تدعلا،وهبابن

الامي.النبيمحمدعلىصلاللهم:تقول،مرةالف

)4(.الحسنحديثواما

)1(

)2(

)3(

)4(

واضحة.غير)ج(وفيخطأ،وهوعنه(،اللهرضي)بشر)ح(فيوقع

الإسناد.واهيوالحديث)3/178(الكاملفيعديابناخرجه

العلل.الإسناد"بهذامنكرحديث"هذا:الرازيحاتمأبوقال

.)1/502(

)2/171(أصبهانأخباروفي)8/237(،الحليةفينعيمابو-إاخرجه

بهتفردفقدمنكر،والاثر1681()2/رقمترغيبهفيوالتيمي"معلقات

وزهدهفضلهمعوهو،الاعمشإصحابعنعبداللهأبويوسفمحمدبن

كتبه.دفنإنه:قيلوقدخاصةالتفرد،ذلكمنهيحتمللاوعبادته

والحلية24(،-21)2/الشيخلابيبأصبهانالمحدثينطبقاتتانظر:

.:-336()8/225نعيملأبي

)ب،فييذكرولم)ش(،فيعليهضربلكنو)ش()ح(منالحديثهذا

ج(.،ظ،!
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بنجريرثناحرببنسليمانحدثنا)1(:إسماعيل83-فقال

تأكل"لاع!يوو:اللهرسولقال:يقولالحسنسمعت:قالحازم

".القدسروحكلمهمنجسدالأرض

ابولمحقالعنهما(اللهرضيعليبنالحسنحديث-)واما84

حدثنا)3(،حيانبنمحمدبنموسىحدثنا"مسنده")2(:فييعلى

بنالعلاءاخبرنا،نافعبنعبداللهحدثنا،الحنفيبكرابو

قال:قالطالبابيبنعليبنالحسنسمعت:قال،عبدالرحمن

تتخذواولاقبورا،تتخذوهاولابيوتكمفي"صلوا:!بالهاللهرسول

يبلغنيوسلامكمصلاتكمفإنوسلموا،عليصلواعيدا،بيتي

".كنتماينما

عنرواهعمرو،بن)4(مسلمأنالحديثهذا85-وعلة

عنسعيد،أبيبنسعيدعن،ذئبأبيابنعن،نافعبنعبدالله

بيوتكمتجعلوا"لا:قال!ج!النبيعن،عنهاللهرضيهريرةأبي

تبلغنيصلاتكمفان-عليوصلواعيدا،قبريتجعلواولافبورا،

)1(

)2(

)3(

)4(

مرسل.وهو)23(رقمالصلاةفضلفي

محمدبنموسىفيه)6761(.رقم131()12/مسندهفييعلىابواخرجه

وقد:قلت".ضعيفوهونافعبنعبدالله"فيه:الهيثميوقال،ضعيف

رقمهريرةابيمسندمنجعلهانتقدمفقد،الحديثهذافياضطرب

)2/247(.الزوائدمجمعانطر:)03(0

منوالتصويب،منقوطةغير)ش(وفي)حبان(،ج(،ب،)ظفيوقع

."..علينايقراولمحديثهزرعةابو"ترك:وقال(161)8/والتعديلالجرح

)03(.برقمالحديثهذاتقدم

98



اشبه.وهذا،"كنتمحيثما

بناحمدحدثناالكبير")1(:"المعجمفيالطبراني86-وقال

)2(ء
بنمحمدحدثنا،مريمأبي)3(بنسعيدحدثنا،المصريينر

بنحسنبنحسن)4(عنرينب،ابيحميدبناخبرناجعفر،

كنتم"حيثما:قال!اللهرسولان:أبيهعن،طالبابيبنعلي

(".تبلغنيصلاتكمفان،عليفصلوا

فقالعنه،اللهرضي(أخيهالحسينحديث87-)وأما

حدثنا،الضبيالحكمبنيوسفحدثنا(:"المعجم")فيالطبراني

)6(
حميد،بن)7(عبيدةحدثناب[1(12،الكنديبشيربن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)61

)7(

أبيوابن)9272(،رقم84()3/83-الكبيرالمعجمفيالطبرانيأخرجه

وغيرهم.)911(الطاهرةالذريةفيوالدولابي)27(،الصلاةفيعاصم

وقال.يعرفلاوهو،زينبأبيبنحميدعلىمداره،ضعيفوسنده

(.أعرفهولم..):الهيثمي

خطأ.وهوبن()رشيدج(،)بفيوقع

خطأ،وهو(،مريم)أبيمنبدلا)إبراهيم(ب(،ش،ج،ت،)ظفيوقع

التخريج.مصادرمنوالتصويب

بن)حسن)ت(وفيخطأ،وهو)حسين()ظ(فيووقعب(،)شمن

أيضا.خطأوهو(حسين

حديثوهو)2887(رقم)3/138(الكبيرالمعجمفينيالطبرأخرجه

بيانه.سياتيكمابالإرسالمعلول

(.ضعيفوهوالكنديبشيربنمحمد)فيه:الهيثميقال.ضعيفوسنده

.(1164/)0الزوائدمجمع:انطر

خطأ.وهو)بشر()ب(فيووقعتر(،،ت،)ظمن

)91/257(.الكمالتهذيبانطر:خطأ.وهو)عبيد()ح(في

09



حسين،ب!عليمحمدبنجعفرابيعن،خليفةبنفطرحدثني

رسولقال:قال،عنهاللهرضيعليبنحسينجدهعن،ابيهعن

طريقخطىءعلي،الصلاةفخطىءعندهذكرت"من:ص!طلهي!الله

".الجنة

ابن-هوبكرابيعنرواه)1(عاصمابيابنان88-وعلته

ابيه،عنمحمد،بنجعفرعن،غياببنحمصحدثنا-شيبةابي

مرسلا.ص!طهش!النبيعن

عن،ابيهعن،غياببنحفصبنعمر)2(98-ورواه

عن،عنهاللهرضيهريرةابيعن،سلمةابيعنعمرو،بنمحمد

!لااله.النبي

بنإبراهيمعن)3(،إسحاقبنإسماعيلورواه-09

النبيعن،ابيهعنمحمد،بنجعفرعن،وهيبحدثنا،الحجاج

مرسلا...!!ب!ه

)1(

)2(

)3(

مصنفهفيشيبةأبيوابن)83(،الصلاةفيعاصمأبيابنأخرجه

الاسناد.صحيحمرسلوهو)31784(رقم033()6/

)2/1685(،والترهيبالترغيبفيالأصبهانيالتيميالقاسمأبوأخرجه

وقال)81(الافرادفيشاهينوابن)9/286(،الكبرىفيوالبيهقي

تقدمماغياثبنحفصعنالمحفوظفإنمنكر،حديثوهو.(،..غريب

تولىأنبعد،حفظهمنغياثبنحفصبهحدثمماولعله)88(برقم

خطأ.وهو)عمرو()ظ(فيووقع61(،)7/الكمالتهذيب:انظر.القضاء

مرفوعاوروى،مرسلوهو)44(،الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلأخرجه

يصح.لاخطاوهو

19



قال:قال،سميانحدثنا)1(:المدينيبنعلي-ورواه19

مرسلا،!النبيعن،حسينبنعليبنمحمدعنعمرو:

بنمحمدسمعتعمرو:بعدرجلقال:سفيانقال-ثم29

هو:فقال،الرجلسفيانسمىثم،ع!يماللهرسولقال:يقولعلي

الصيرفي.وهو،بسام

بنسليمالىحدثنا)2(:وقال،عليعن،إسماعيل-ذكره39

عنعمرو،عنزيد،حمادبنحدثناقالا:،وعارمحرب

مرسل...!ي!اللهرسولقال؟قال،عليبنمحمد

)س!(/

اللهشاءإنسياتي،عباسبنعبداللهحديثمنشاهدوله

تعالى.

حدثنا)5(،عبيداللهبنسليماناحبرنا)4(:النسائي-وقال49

بنعبداللهعن،غزيةبن)6(عمارةعن،سليمانحدثناعامر،ابو

أ[12]ه!لمجيمالنبيعن،أبيهعن،حسينبنعليعن،حسينبنعلي

علي".يصلولمعندهذكرتمن"البخيل:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)42(.الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلاخرجه

)43(.الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلأخرجه

.()013برقموسياتي،خطأوهو)وهو()ب(فيووقعج(،ش،)ظمن

إليهالإشارةتقدموقد8849(.و)081/6(0)5/الكبرىفيالنسائياخرجه

)12(.رقمتحت

خطأ.وهو()عبدالله)ب(فيووقعش(،ت،)ظمن

خطأ.وهو)عن()ظ(في

29



مخلدابن-وهوخالدحدثنا،الخليلبنحمد59-أخبرنا

-)1(
به.،غزيهبنعمارةحدتني،بلالبنسليمانحدثنا-القطواني

حديثمن"صحيحهما":في)3(والحاكم)2(حبانابنورواه

حسن"حديث:وقال"جامعه")4(،فيوالترمذيمخلد،بنخالد

طالب.أبيبنعليعن:سندهفيوزاد،"غريبصحيح

:فقالالكبير")6(.("سننه)فيلنسائيذكرهاعلةوله:قلت

بنعبداللهعن،غزيةبنعمارةعنمحمد،بنعبدالعزيزرواه

مرسلا.طالبأبيبنعليعن،الحسينبنعلي

حدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا،يحيىبنزكريا69-أخبرنا

)7(،الحسينبنعليبنعبداللهعن،غزيةبنعمارةعنعبدالعزيز،

لمج!:اللهرسولقال:عنهاللهرضيطالبأبيبنعليقال:قال

علي")9(.يصللمعندهذكرتإنالذيالحخيل"ءد )8(..

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

و)6/8839(.081(0)5/الكبرىفيالنسائيأخرجه

)3/909(.صحيحهفي

)1502(.رقم)1/954(المستدركفي

.)3546(

الكبحر(.)مسنده)ظ(في

02(.)6/الكبرىالسننانطر:

.()الحسينإلى)مرسلا(قولهفقط()حمن

.()حمنسقط

8859(.)6/الكبرىفيالنسائياخرجه

39



يحيىاختلف)1(:كتابهفيإسحاقبنإسماعيل79-قال

عنبكر،أبوفرواه،الحديثهذاإسنادفيأويسأبيبنبكروأبو

بنسليمانعنالحمانيورواهعمرو،أبيبنعمروعن،سليمان

بنعمارةعنمشتهر)2(حديثوهذا،غزيةبنعمارةعن،بلال

بنوعمرو،بلالبنسليمان:خمسةعنهرواهوقد،غزية

بنوعبدالله،جعفربنوإسماعيل،الدراورديوعبدالعزيز،الحارت

كلها.ساقهاثم)3(.عليوالدجعفر

)4(
عن،اخيحدثني:أويسابيبنإسماعيلعنورواه

حسين،بنعليئعنعمرو،أليبنعمروعن،بلالبنسليمان

.فذكره،ابيهعن

العباسأبوفقالعنها(،اللهرنيفاطمةحديث-)وأما89

هو-عبدالعزيزحدثناسعيد،بنقتيبةرجاء)6(بوحدثنا(:)الثقفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

04.صلهالصلاةفضلانطر:

)مشهور(.ت(،)ظفيووقعج(،،ب،)شمن

36(.)33-رقممنساقها

)31(.رقمأيضاالقاضيإسماعيلاخرجه

)691(الطاهرةالذريةفيوالدولابي)82(القاضيإسماعيلأخرجه

فاطمةتدركلم،الصغرىفاطمةلان؟لانقطاعه،ضعيفوسندهوغيرهما.

الافكارنتائجانطر:حجر.وابنالترمذيبالانقطاعواعله.الكبرى

.)1/288(

خطا،وهو(قتيبةحدثنارجاء)ابوزيادةب(،ج،ش،ت،)ظفيوقع

)حدثنا(.حذفصوابه

49



!والنبيان،امهب[12]هعن،الحسنبنعبداللهعنمحمد-ابن

بسم:فقوليالمسجددحلت"إداعنها:اللهرضيابنتهلفاطمةقال

لياغفراللهم،وسلممحمدعلىصلاللهملله،والحمدالله

كذلك"فقوليالمسجدمنخرجتفاذا،رحمتكأبوابليوسهل

".رزقكابوابلي"وسهل:قالانهإلا

بنإسماعيلعنحجر،بنعليعن)1(:الترمذيورواه-99

بنت!اطمةأقهعن،الحسنبنعبداللهعنليث،عن،إبراهيم

الله)رضوانالكبرىفاطمةجدتهاعنعنه،اللهرضيالحسين

عليهما(.

عنفسألته،بمكةالحسنبنعبداللهفلقيت:إسماعيلقال

به.فحدثني،الحديثهذا

اللهرضيالحسينبنتفاطمة،بمتصلإسناده"وليس:قال

عنهما".اللهرضيالكبرىفاطمةتدركلمعنهما

معاوية،وأبي.عليةابنعنبكر،أبيعن)2(ماجهابنورواه

.نحوهليثعن

بناحمدفقال(،عازببنالبراءحديث001-)وأما

بنحاتمحدثناحميد،بنيعقوبحدثنا)3(:عاصمأبيبنعمرو

)314(.الرمذياخرجه)1(

)6/283(.حمدو)771(،ماجهابناخرجه)2(

العرزمي:عبداللهبنمحمدوفيه)52(.الصلاةفيعاصمابيابناخرجه)3(

59



،عازببنالبراءمولىعن)1(،اللهعبيدبنمحمدعن،إسماعيل

عشرلهكتبتعليصلى"منقال:ع!يالهالنبيانالبراء؛عن

،درجاتعشربهاورفعه،سيئاتعشربهاعنهومحي،حسنات

(".رقابعشرعدللهوكن

فيالنسائيفانال(،عبداللهبنجابرحديث101-)وأما

منجوف،بنسويدبنعبداللهبنأحمدحدثناالكبير")2(:"سننه

ابيعن،التستريإبراهيمبنيزيدحدثنا،الطيالسيداودأبوحدثنا

"ماا[1261!:اللهرسولقال:قال،عنهاللهرضيجابرعنالزبير،

النبيعلىوصلاة،وجلعزاللهذكرغيرعنتفرقواثمقولماجتمع

".جيفةمنانتنعنقامواإلاصولش!

،التستريإبراهيمبنيزيدثنا)3(:الطيالسيداودأبو)وقال

:!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيجابرعنالزبير،أبيعن

علىوصلاة،وجلعزاللهذكرغيرعنتفرقواثمقوماجتمع"ما

(.جيفةمن)4(أنتنعنقامواإلامج!بالهالنبي

مسلم.شرطعلىعنديهذا:المقدسيعبداللهأبوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

الحديث.متروك

.(54-14)26/التهذيبانظر

عن(.،)الله)ب(فيليس

)28ء91(.رقمالدعاءفيوالطبراني()24401رقم)6/901(

.ثقاتورجاله()1863رقم31(4)3/""مسندهفي

نسخفيالاختلافإلىيرجعوهوش(،)بمنوسقط)من(ت(،)ظمن

)ج(.منالقوسينبينماوسقط،الطيالسيداودابيمسند

69



حمدحدثثا)1(:عاصمأبيبنعمروبنأحمد-وقال201

بقإبراهيمعن،عبيدةبنموسىعن،عاصمابوحدتنا،عصامابق

اللهرسولقال:قال،عنهاللهرضيجابرعن،ابيهعنمحمد،

فرغفإذا،قدحهيملأالراكبإن،الراكبكقدحتجعلوني"لا:!ي!ه

توضأةالوضوءاو،حاجتهشر!ما!فيهكانفإن،معاليقهوعلق

ولا،اوسطهوفي)2(الدعاء،اولفيفاجعلوني،القدحاهراقوإلا

عاصم.اليالقلفظ)3("آخرهفيتجعلوني

انبأناالدبري:إسحاقحدثنا)4(:الطبراني301-وقال

بنمحمدعن،عبيدةبنموسىعن،الثوريعن،عبدالرزاق

"فاجعلوني:قالانهإلا،نحوهفذكرجابر،عن،ابيهعن،إبراهيم

.(اخره")وفي،اولهوفي،الدعاءوسطفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

كشف)4/3157-والبزار)71(،الصلاةفيعاصمبيابنأخرجه

فيحميدبنوعبد227(،-)2/226المجروحينفيحبانوابنالاستار(،

وغيرهم.(المنتخب-0131)المسند

ضعفهومع،ضعيفوهوالربذيموسىعلىمداره،يثبتلاوالحديث

فيه.اضطرب

الزوائدمجمعاذظر:.والسخاويحجروابنالهيثميضعفهوالحديث

.212صالبديعوالقول9216(،)2/البزارزوائدومختصر(،1155/)0

.()وسطه()ظ!يووقع،)وفي(()بمنسقط

واخرا،ووسطاأولاعليهالصلاةعلى)الحثبهوالمرادالاثير،ابنقال

.(156)4/الأصولجامع:اذظر.بشأذها(والاهتمام

.تقدمكماضعيفوسنده)2/3117(.المصعففيعبدالرزاقاخرجه

وفي-الدعاءأولفي)فاجعلوذيج(،ت،)ظ!يووقعب(؟)شمن

79



فقالع!م!(،النبيمولىرافعابيحديث-)واما401

سنجار-بمدينةالسنجارحدعبدالملكبننصرحدثنا)1(:الطبراني

بنعبيداللهبنمحمدبنمعمرحدثنا-ومائتينوسبعينثمانسنة

أبيهعنمحمد،.أبيحدثني:قالجم!،النبيصاحبرافعابي

كح!:اللهرسولقال:قال،رافعأبيعن،رافعأبيبنعبيدالله

علي".وليصلفليذكرنيأحدكمأذنطنت"إذاب[1261

بهتفردالاسنادبهذاإلارافعأبيعنيروىلا:الطبرانيقال

محمد.بنمعمر

أبوحدثنا)2(:خزيمةبنإسحاقبنمحمد501-وقال

محمدبنمعمربنحدثنا،الحسانييحيىزيادبنالخطاب

ابياخبرني:قال!،اللهرسولمولىرافعابيبن)3(عبيدالله

!ي!ه:اللهرسولقال:قالرافعأبيعن،عبيداللهأبيهعنمحمد،

)1(

)2(

)3(

.(آخرهوفي،اوسطه

الضعفاءفيوالعقيلي)4011(،رقم246()2/245-الصغيرمعجمهفي

حديثوهو.وغيرهمالاستار(كشف)4/3124-والبزار)4/261(،

واهي.،باطل

والتعديلالجرحانظر:.متروكوهومحمد،بنمعمربهتفرد

486(.-485)6/والميزان373(،)8/

البديعالقولفيكماصحيحها،فيخزيمهابنإلىالسخاويعزاه

:السخاويقال.الوجههذامنلاطلوانهعلتهذكرتقدموقد21(.)صه

نظر".ثبوتهومي،غريبإسنادهلأن،عجيب"وذلك

(.رافعابيبنعليبنعبيداللهبن)محمدظ(،ت،)شفيوقع

89



مناللهذكر:وليقل،عليوليصل،فليذكرنيأحدكمأذنطنت"إذا

بخير".ذكرني

فيالترمذيفقال(،أوفىأبيبنعبداللهحديث-)وأما601

)1(
حدثنا،البغدادييزيدبنعيسىبنعلىحدثنا:معه""

بنعبداللهعنمنير،بنعبداللهوحدثنا،السهميبكربنعبدالله

قال.قال،أوفىأبيبنعبداللهعن،عبدالرحمنبنفائدعنبكر،

بنيمنأحدإلىاو،حاجةاللهإلىلهكانت"من:!ي!اللهرسول

علىليتنثم،ركعتينليصلثمالوضوء،فليحسنفليتوضأ،آدم

الحليماللهإلاإلهلا:ليقلثم!ي!،النبيعلىوليصل،الله

العالمين،ربللهالحمد،العظيمالعرلشرباللهسبحان،الكريم

بر،كلمنوالغنيمة،مغفرتكوعزائم،رحمتكموجباتأسألك

إلاهماولا،غفرتهإلاذنباليتدعلاإثم،كلمنوالسلامة

".الراحمينارحمياقضيتهاإلارضالكهيحاجةولا،فرجته

،مقالإسنادهوفيا[]127،غريبحديث"هذا:الترمذيقال

الورقاء".أبوهووفائد،الحديثفييضعفعبدالرحمنبنوفائد

وقال،الحديثمتروكفائد)2(:حنبلبنأحمدالاماموقال

ممن"كان:حبانبنحاتمأبووقال،ضعيف:معينبنيحيى

)1(

)2(

لابنالزهدعلىزياداتهفيوالمروزي)1384(،ماجهوابن)947(،برقم

فيالسخاويقالكماجداضعيفحديثوهو.وغيرهم)8401(المبارك

المؤلف.5سيذكرماوعلته022صالبديعالقول

014(.-)23/137الكمالتهذيبفيفيهالعلماءقوال:انظر
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بالمعصلات،اوفىابيابنعنوياتيالمشاهير،عنالمناكيريروي

به".الاحتجاجيجوزلا

أخرجته)2("إنما:وقال"المستدرك")1(فيالحاكمورواه

قال)3(.كذا،"الحديثمستقيموفائدشاهدا،

فيالطبرانيفقال(،ثابتبنرويفعحديث701-)وأما

،المصريبكيربنيحيىبنعبدالملكحدثناالكبير")4(:"المعجم

بنزيادعن،سوادةبنبكرعن،لهيعةابنحدثناأبي،حدثنا

ثابتبنرويفععن،الحضرميشريحبنوفاءعن،نعيم

علىصلاللهم:قال"من:غ!ي!اللهرسولقال:قال،الأنصاري

له،!وجبتالقيامةيومعندكالمقربالمقعدوانزلهمحمد،

".شفاعتي

يحيى،عن(:)كتابهفيإسحاقبنإسماعيل-ورواه801

سوادةبنبكرحدثني،لهيعةابنأخبرلي،الحباببنزيدحدثنا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.()9911رقم032()1/المستدركفيالحاكمأخرجه

(.)أخرجه()شفيوقع

)قاله(.)ب(فيوقع

و)4481(،10448(26()5/25-الكبيرالمعجمفيالطبرانياخرجه

وغيرهم.)78(الصلاة!يعاصمأبيوابن)4/801(،مسندهفيواحمد

تهذيبانظر:.ضعيفوهولهيعةابنعلىمدارهلان،ضعيفوسنده

305(.-)15/487الكمال

عليه.الكلاموتقدم)53(.الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلاضجه
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حدثني،شريحابنعن،الحضرمينعيمبنزيادعن،المعافري

)1(.فذكره،الانصاريرويفع

حدثنا)2(:الطبرانيفقالأمامة(،أبيحديث-)وأما901

الحضرمي،عمرو)4(لنسعيدحدثنا،عرقبن)3(محمدبنإبراهيم

عن،القاسمعن،الحارثبنيحيىعن،عيالشبنإسماعيلحدثنا

مجلسا،جلسواقوممن"ما!و:اللهرسولقال:قال،امامةأبي

إلاب[]127!و،النبيعلىيصلواولم،اللهيذكروالممنهقامواثم

ترة".عليهمالمجلسذلككان

حدثنا(:الكبير")"المعجمفيالطبراني-وقال011

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

(.فذكرهالانصاريرويفع)حدثنيقوله)ش(منسقط

41)2/الشاميينمسندوفي)7751(،)8/213(الكبيرفيالطبرانيأخرجه

)19(.الصلاةفيعاصمابيوالن98(،وه)882رقم46(و

315(،)6/عديلابنالكاملانظر.محفوخماكانإن7بهباسلاصوسنده

.387(و)؟2/(11/5)الكمالوتهذيب،5(1)4/والتعديلوالجرح

منوتصويبهخطأ،وهوعوق(بنإبراهيمبن)محمدب(،)طفيوقع

وهوعوف(عنإبراهيمبن)محمدت(،)شفيووقع،واللسانالطبراني

ايضا.خطأ

خطأ.وهو)عمر(ج(،ت،)طفي

حديثوهو)3445(.)4/324(الشاميينمسندوقي)7611(،)8/158(

وأبومعينابنضعفه،القرشيالاعمىهارونأبوعميربنموسىفيه،واهي

والتعديلالجرحانظر:.كذاب،الحديثذاهب:حاتمأبوقال:زرعه

.(01/621)والمجمع،6(9)6(551)8/
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عبيدبنمحمدحدثناالاشناني،مصعبمحمدبنبنالحسين

امامة،ابيعن،مكحولعنعمير،بنموسىحدثنا،المحاربي

عشراعليهاللهصلىعليصلى"من:!ي!هاللهرسولقال:قال

يبلغنيها".حتىبهاموكلملكبها)1(،

فقالمسعود(،بنبشر)2(بنعبدالرحمنحديث)وأما-111

حدثنا،حرببنسليمانحدثنا)3(:كتابهفيإسحاقبنإسماعيل

بنعبدالرحمنعنمحمد،عن،ايوبعنزيد،حمادبن

:]2[
نسلمانامرتنا3إاللهرسولياقيل:قال:مسعود،بنبسر

فكيف،عليكنسلمكيفعلمنافقد،عليكنصليوان،عليك

صليتكمامحمدالعلىصلاللهم:"تقولون:قال؟عليكنصلي

لاعلىباركتكمامحمدعلىباركاللهم،إبراهيمالعلى

".إبراهيم

ابنحدثنا،زريعيزيدبنحدثنامسدد)4(،112-حدثنا

بشر]2[بنبنعبدالرحمنعن،سيرينمحمدبنعنعون،

.فذكرهمسعود،

الطبراني.منواستدركتهظ(،،ب،ت،)شمنسقط)1(

الاختلافإلىيرجعوهذأش(،ت،)بمنوالمثبت)بشير(،()ظفيوقع)2(

215(.-214)5/والتعديلالجرح:وانظر.المؤلفيذكرهسوفكمافيه

هوب!ربنوعبدالرحصالاسناد،صحيحمرسلوهو)71(.الصلاةفضل)3(

صحبته.فيمختلفالأنصاري

فيالنسائيطريقهومن)72(.الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلأخرجه)4(

فيه.الاختلافوذكر)9879(رقم()6/18الكبرى



حدثناعبدالاعلى،حدثناعلي،بننصر113-حدثنا)1(

اللهرضيمسعودب!بشر)2(بنعمدالرحمنبنمحمدعن،هشام

عليكنصليانأمرنا-:ع!ي!للنبيقيل-أوقلنا)3(:قالعنه،

عليك؟نصليكيفولكن،عرفناهفقدالسلامفأما،عليكونسلم

لاعلىصليتكمامحمدعلىصلاللهم"تقولون:قال:

سواء.بمثلهفذكره"55.إبراهيم

مندهابندكره)4(،الصحابةفيمعدودهذاوعبدالرحمن

بشرابن:ويقالبشير،ابن(:عبدالبر)ابنوقال.بشير"ابن:وقال

عنهروىعلي،فضلفيع!ي!النبيعنروىعنه،اللهرضي

يا:قالوا!يطالنبيعن،سيرينبنمحمدا[]912عنهوروى،الشعبي

".الحديث...عليكالسلامعرفناقد!اللهرسول

فقال،عنهاللهرضينيار(بنبردةأبيحديث-)وأما114

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.تقدمكمامرسلوهو)73(.الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلاخرجه

وهو،الانصاريمسعودابيحديثمنمرفوغامسعداالحديثهذاوروي

التمهيدفيعبدالبروابن)6/18(،الكبرىفيالنسائيأخرجهخطأ.

الإرسال!.إلىواشار،فيهالاختلافالنسائيوبئن491(،)16/

)بشير(.)ظ(فيووقعش(،ت،)بمن

خطأ.وهو)كعا()ب(فيوقح

التابعينفيحبانوابنحاتمأبيوابنالبخاريذكرهكماتابعيانهالصحيح

214(،)5/والتعديلوالجرح82(،)5/حبانلابنالثقات:انظر.وغيرهم

993(.)1/لمغلطايوالانابة914(،)5/والاصابة942(،)3/الغابةواسد

.368(-2367/)الاستيعاب:انطر
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أبوحدثنا،كريبأبوحدثنا،يحيىبنزكرياأخبرنا)1(:النسائي

نيار،بنعقبةبنعميرسعيدبنعنسعيد،سعيدبنعن،اسامة

صلى"من!:اللهرسولقال:قالنيار،بنبردةأبيعمهعن

عشربهاعليهاللهصلىقلبهمنمخلصاصلاةأمتيمنعلي

،حسناتعشربهالهوكتب،درجاتعشربهاورفعه،صلوات

".سيئاتعشرعنهومحا

سعيد،بنسعيد)2(عنرواهوكيعاانالحديثهذاعلةلكن

قال:قالبدريا--وكانأبيهعن،الأنصاريعميربنسعيدعن

فذكره"..عليصلى"من!يو:اللهرسول

حدثثا،حريثبنالحسينأخبرنا)3(:النسائي-قال115

.فذكره،وكيع

ووكيع.أسامةأبوفيهاختلففقد

زرعةأباسألت)4(:جمعةبنمحمدقريشأبوالحافطقال

)1(

)2(

)3(

)4(

الكبيرالدعواتفيالبيهقي،طريقهومن)3989(رقم)6/22(الكبرىفي

بنسعيدوفيه.وغيرهم()513(691-591)22/والطبراني(،561/)1

فيه=الاخرىالروايةفيعميرسعيدبنوكذا،جهالةفيهالتغلبيسعيد

26(.-25و)464/11()01/الكمالتهذيث:انظر.جهالة

464(.)01/الكمالتهذيب:انظر.خطأوهو)سعد()ب(فيوقع

فينعيموابو)2989(،رقم22()6/21-الكبرىفيالنسائياخرجه

5251(.و)0525رقم)4/8702(الصحابةمعرفة

)11/27(.الكمالتهذيب:فيانظره
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:فقال؟الحديثينهذيناختلافعن-الرازي-يعني

اشبه.اسامة

ابيحديث

بنعبيدحدثناالكبير")1(:"المعجمفيالطبراني-وقال116

سعيدعن،اسامةابوحدثنا،شيبةابيبنبكرابوحدثنا،غنام

)2(-..
نياربنعمبهبنعميربنسعيدحدثناالصباج،ابيسعيدبن

.فذكره"هنياربنبردةابيعمهعن،الأنصاري

!و")3(:النبيعلى"الصلاةكتابفيعاصمابيابنورواه

سعيد،سعيدبنعن،اسامةابيعن،شيبةأبيبنبكرابيعن

)4(

ابوفقال،عنهاللهرضيياسر(بنعمارحديث-)وأما117

احمدبنإسحاق)اخبرنا(:)الأصبهانيالشيخ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

كماضعيفوسنده691(-)22/591الكبيرمعجمهفيالطبرانيخرجه

(.الصباحأبيسعيدبن)سعيدالطبرانيسندمنسقط:تنبيه.تقدم

صوابهخطأ،وهوسعيد(أبيبن)سعيدح(،ش،ت،ظ،)بفيوقع

.(1464/)0الكمالتهذي!:انظر.بي()بحذف

.تقدمكماضعيفوسنده)42(الصلاةفيعاصمابيابناخرجه

)به(.لفظة)ب(فيليس

)933(،رقم763()2/762-العظمةفيالاصبهانيالشيخابوأخرجه

تاريخهفيالبخارييضاوالاستار(،كشف)4/3162-مسندهفيوالبزار

ضعيفوالحديث.وغيرهم)51(الصلاةفيعاصمابيوابن)6/416(،

فيالبخاريقاللذا-مجهولان-وهماعمرانعننعيمبهتفردجدا،

".عليهيتابع"لا:عمران

-45()7/للذهبيوالميران994(،)2/للمنذريوالترهيبالترغيب:انظر
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بننعيمعن،قبيصةب[1281حدثنا،كريبأبوحدثنا()1(،الفارسي

خليليعنأحدثكألا:حميريبنعمرانليقال:قال،ضمضم

اللهرسولقال:قال.بلى:قلتعنه؟اللهرضيياسربنعمار

قائمفهو،الخلائقأسماعأعطاهملكاوتعالىتباركلله"إن:!ياله

محمديا:قالإلاصلاةعلييصليأحدفليس،متإذاقبريعلى

علىوتعالىتباركالربفيصلي:قال.فلانبنفلانعليكصلى

عشرا".واحدةبكلالرجلذلك

حدثناالكبير")2(:"المعجمفيالطبراني-وقال118

بنقبيصةحدثنا،كريبأبوحدثنا،شيبةأبيبنعثمانبنمحمد

ليقال:قال،الحميريابنعن،ضمضمبننعيمعن،عقبة

قلت:!و؟اللهنبيحبيبيعنأحدثكألا!الحميريابنيا:عمار

أسماعأعطاهملكاللهإنعمار"ياجم!و:اللهرسولقال:قال.بلى

)1(

)2(

.801صالبديعوالقول286(،و)5/

الصواببأنالعظمةمحققوعلقج(ش،ت،ب،)ظ،فيوقعكذا

بنجعفربن)أحمدفيهاكانالاصولوأن(،فارسبناحمدبن)جعفر

(.فارس

(،الفارسيعناحمدبنإسحاق)حدثنااعلمواللهصوابهولعل:قلت

طبقاتفيترجمةله،النابتيالهمدانيأحمدبنإبراهيمبنإسحاق:فالاول

الفارسي،:والاخر)1/217(،نعيملابيأصبهانوأخبار)4/57(،اصبهان

حاتم:ابيابنقال.الفارسيشادالىإبراهيمبنإسحاقبكرابوهو

21(.1)2/والتعديلالجرح:انظر.""صدوق

الكلامتقدموقد)01/162(الزوائدمجمعانظر:المفقود،القسمفيهو

عليه.
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فليس،القيامةيومإلىمتإذاقبريعلىقائموهوكلها،الخلائق

يا:قال،ابيهواسمباسمهسماهإلاصلاةعلييصليامتيمناحد

علىوجلعزالربفيصليوكذا،كذافلانعليكصلىمحمد،

عشرا".واحدةبكلالرجلذلك

بنعبدالرحمنحدثنا،المكيداودبنأحمد-حدثنا911

عمرانلهيقاللهخالعن،ضمضمبننعيمحدثنا،الكوفيصالح

اللهرسول!سمعت:يقولياسربنعمارسمعت:قال،الحميري

يصلياحدمنفليسالعباد.سمععطاهملكالله"إن:يقول!و

عبدعلييصليلاانربيسألتوإنيأبلغنيها،إلاصلاةعلي

فيالرويانيرواهأمثالها"عشرعليهاللهصلىإلاصلاة

ضمضم.بننعيمعن،قبيصةعن،كريبأبيعن"مسنده")1(:

حني!(،بنسهلا[1912بنأمامةأبيحديث-)وأما012

معمر،عن،مازنبنمطرفاخبرني"مسنده")2(:فيالشافعيفقال

وتقدم368()2/367-الرويانيمسندانظر:.منهالمفقودالقسمفيلعله)1(

عليه.الكلام

الكبرىفيالبيهقيطريقهومن)2/806(،الاموفي581(رقم)1/)2(

انطر:.معينابنكدبهمازنبنمطرفجدا،ضعيفوسنده)4/93(.

)8/314(.الجرح

)3/6428(،مصشفهفيعمدالرزاقرواهمامعمرعنوالمحفوظ

مامةاباسمعالزهريعنمعمرعنكلاهما-سياتي-كماوعبدالأعلى

صحيح.وسنده.فذكرهالمسيببنسعيديحدث

ووقع-،نحوهبهالزهريعنوغيرهموالليثويونسشعيبرواهوهكذا
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أخبرهأنه؛حنيفبنسهلبنأمامةأبوأخبرني:قال،الزهريعن

:الجنازةعلىالصلاةفيالسنة"ان:!صالنبيأصحابمنرجل

ي!سراالاولىالتكبيرةبعدالكتابفاتحةيقرأثم،الاماميكبرأن

فيللجنازةالدعاءويخلصع!ي!النبيعلىيصليثم،نفسه

".نفسهفيسرايسلمثم،منهنشيءفييقراولا،التكبيرات

بنمحمدحدثنا)1(:إسحاقبنإسماعيل121-وقال

:قال،الزهريعنمعمر،حدثناعبدالاعلى،حدثنا،المثنى

المسيب،سعيدبنيحدثحنيفبنسهلبنأمامةأباسعت

ويصليالكتابفاتحةيقرأأنالجنازةصلاةفيالسنة"إن:قال

إلايقرأولا،يفرغحتىللميتالدعاءيخلصثي!،ك!يالهالنبيعلى

)2(.سننهفيالنسائيورواه".نفسه!ييسلمثم،واحدةمرة

صحيح.إسناد)3(وهدا

بنيمن،الأنصاري)4(واهببنحنيفبنسهلبنأمامةوأبو

باسمع!واللهرسولسماه"أسعد"اسمه،مالكبنعوفبنعمرو

)2(

)3(

)4(

.ذكرهيطولاختلاففيه

المنتقىفيالجارودوابن)49(،الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلاخرجه

وغيرهما.(054)رقم(1/134)

)9891(.العسائيأخرجه

)الاسناد(.)ش(فيوقع

84(.)7/سعدلابنالطبقات:انظر.خطأوهو)وهب()ب(فيوقع
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عليه.وبركلهودعا،بكنيتهوكناه،زرارةبناسعدامه)1(ابيجده

عبدالبر)2(:ابنقال.الصحابةفيوغيرهعمرابووعده

بنالليثوروى:قالسنة"وتسعيننيفابنوهومائةسنة"توفي

بنامامةابو"اخبرني:قال،شهابابنعن،يونسعنسعد:

ب[.]912!يه"النبيادركممنوكان،حنيفبنسهل

،مازنبنمطرف:فقال،الحديثهذافياختلفقدلكن

اصحا!منرجلعن،امامةابيعن،الزهريعنمعمر،عن

السنة.منصي!:النبي

امامة:ابيعن،الزهريعنمعمر،عن:عبدالاعلىوقال

بالوجهين.الشافعيورواه..السنةمن

تضر.لاالصحابيجهالةفإن؛فيهقادحةبعلةهذا)3(وليس

فيهو:فقيلفيه)4(،اختلف"السنة"من:الصحابيوقول

كماالتفصيلوالصواب،بالرفعبهيقضىلا:وقيل،المرفوعحكم

الموضع.هذاغيرفيمذكورهو

)1(

)2(

)3(

)4(

خطا.وهو)أمامة()ح(فيوقع

ابنقال01(،0)1/حجرلابنوالاصابة165(-164)4/الاستيعاب:انظر

".التابعينكبارفي"يعدعبدالبر:

ليس(.)داج(،ش،ت،)بفيوقع

.52صوالايضاحوالتقييدص)891(،الصلاحلابنالحديثعلوم:انظر
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فقالعنه،اللهرضي(سمرةبنجابرحديث-)وأما122

قيسحدثني،الكوفيالوراقابانبنإسماعيلحدثنا)1(:الدقيقي

صعد:قال،سمرةبنجابرعن،حرببنسماكعن،الربيعابن

ما،اللهرسوليا:فقيل"،آمين،"آمين:فقالالمنبر،ظ!جصالنبي

وقال.الحديثفذكر"...جبريللي"قال:فقالهذا؟تصنعكنت

النارفدخلفماتعليكيصلفلمعندهذكرتمنمحمد!"يا:فيه

".آمين:قلت.آمين:قل،اللهفأبعده

عليه،يثنيشعبةكان.الحفظسيءصدوق:الربيعبنوقيس

:عديابنوقال."بالقويوليس،الصدق"محله:حاتمأبووقال

")2(.مستقيمةرواياته"عامة

حديثومن)3(،هريرةابيحديثمنرويقدالاصلوهذا

)4(
،(عنهما)اللهرضيعباسابنحديثومن،عجرةبن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الكيرفيوالطبراني،913صالبديعالقولفيكمااماليهفيالدقيقياخرجه

وغيرهم.)4/3166(مسندهفيلبزارو)2202(،رقم244()2/243-

حاتمابوقال،الغنويأبانبنإسماعيلفيه،واهيجدا،ضعيفوإسناده

.(016)2/والتعديلالجرح:انظر.كذاباكانالحديثمتروك:الرازي

الحديثوعلة:قلت)24/25(.الكمالتهذيبفيفيهالعلماءأقوالانظر

.تقدمكمامتروكوهوالغنويأبانبنإسماعيلهي

)26(.برقمتقدم

)3(.برقمتقدم

.()125برقمسيأتي
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ومنالحويرث)2(،بنمالكحديثومنانس)1(،حديثومن

حديثومن)3(،الزبيديجزءبنالحارثبنعبداللهحديث

ا[.]؟12)4(سمرةبنجابر

،عجرةبنوكعب،سمرةبنوجابر،هريرةابيحديثفأما

تقدمت.فقد،مالكبنوأنس

فقال،عنهاللهرضيالحويرث(بنمالكحديث)وأما-123

صالحبنعبداللهحدثنا"صحيحه")(:فيالبستيحاتمابو

حدثنا)7(الحلوانيعليبنالحسنحدثناببغداد،)6(البخاري

عن،الحويرثمالكبنالحسنبنمالكحدثنا،ابانبنعمران

عتبتهرقىفلماالمنبر،ع!ي!هاللهرسولصعد:قال،جدهعن،ابيه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)51(.برقموتقدمش(.،ح،)بفيليسانس(حديث)ومن

)123(.برقمقريئاسيأتي

)124(.برقمقريباسيأتي

)122(.برقمقريباتمدم

فيعديوابن)91/192(،الكبيرفيوالطبرانى)904(،رقم014()2/

فيه،مختلف:الواسطيابانبنعمرانسندهوفي)6/381(.الكامل

ابنعذهوالحديث.الحديثمعكر:الذهبيقالمالكبنالحسنبنومالك

هذا،الحسنبنمالكمنفيهالبلاءانواظن..".:وقالمنكراتهمنعدى

4(،)6/الميزانانطر:.احد"عليهيتابعهلاالحديثبهذاالإسنادهذافإن

)6848(.4()5/الميزانولسان

خطأ.وهو)المحاربي(النسخباقيوفي)المحازني()ح(فيوقع

خطأ.وهو)الملوانى()ش(فيوقع
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عتبةرقىثم"امينأ،:قالأخرىعتبةرقىثم"آمين"،:قال

محمد،يا:وقال،جبريل"أتاني:قالثم"آمين"،:وقال،ثالثة

أدركومن.امين:قلت.اللهفأبعدهلهيغفرفلمرمضانأدركمن

:فقال.آمين:فقلت،اللهفأبعدهالنارفدخلأحدهمااووالديه

قلت:.آمين:قل،اللهفأبعدهعليكيصلفلمعندهذكرتومن

".آمين

عنه،اللهرضي(الزبيديجزءلندداللهحديث-)وأما124

لهيعة،النحدثنا،يوس!لنعبداللهحدثناالفريابي)1(.جعفرفقال

الصدفي،يزيدبن)3(مسلمعن،الحضرمييزيد)2(بنعبداللهعن

دخل!يالهاللهرسولأن؛الزبيديجزءبنالحارثبنعبداللهعن

ثم"آمين"،:قالدرجةأولصعدفلماالمنبر،فصعدالمسجد،

فلما."آمين":فقال،الثالثةصعدثم،"امين":فقال،الثانيةصعد

"إن:فقال؟تصنعهكنتماشيئاصنعترأيناك:لهقيلنزل،

أحدأدركمنمحمد!يا:فقال،درجةأولفيليتبدىجبريل

)1(

)2(

)3(

الصلاةفيعاصمابيوابن014،صالبديعالقولفيكماالفريابياخرجه

وهوبه،تفردوقد،لهيعةابنوفيه0937(.رقم)9/والبزار)68(،

اقفلمالصدفييزيدبنومسلمالحضرمييزيدبنوعبدالله.ضعيف

)01/165(.المجمع.اعرفهم"لممن"وفيه:الهيثميقالعليهما.

منوسقط.ترجمةعلى-لهاقفولم)زيد()س(فيووقعج(،)ظمن

يزيد(.بنمسلمعن)الحضرميقولهت(،)ظ

وذكرظ(،ت،)جمنوسقطخطأ،ولعلهسالم)ب(فيووقع)ش(من

)14/393(.الكمالتهذيبيزيد.بنمسلماسمهنالمزي
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آمين،:فقلت:قال،ابعدهثم،اللهفأبعدهالجنةيدخلاهفلموالديه

ابعدهلهيغفرفلمرمضانشهرادركمن.الثانيةب[1013فيقالثم

ذكرتومن)1(.الثالثةفيفقال.آمين.فقلت،اللهابعدهثم،الله

".امين:فقلت،اللهأبعدهثم،اللهفأبعدهعليكيصلفلمعنده

فقالعنهما،اللهرضي(عباسابنحديث125-)وأما

بنليثحدثنا،الحضرميعبداللهبنمحمدحدثنا)2(:الطبراني

زياد،أبيبنيزيدعن،فضيلبنمحمدحدثنا،العكليهارون

غ!النبيبينما:قالعنهما،اللهرضيعباسابنعنمجاهد،عن

:فقال،ذلكعنفسئل،مراتثلاث"آمين":قالإذالمنبرعلى

الله،فأبعدهعليكيصلفلمعندهذكرتمن:فقال،جبريل"أتاني

أحدهماأو،والديهأدركومن:قال.آمين:فقلت،امين:قل

ادركومن،امين:فقلت،امين:قل،اللهفأبعدهلهيغفرولمفمات

".امين:-فقلت.امين:قل،اللهفأبعدهلهيغفرفلمرمضان

ذلكفيأيضاعنهمااللهرضيعبالسابنحديث-ومن126

الربيع،بنسليمانحدثني)3(:الهاشميالحسنبنمحمدرواهما

)1(

)2(

)3(

خطأ.وهو)الثانية()ش(فيوقع

وليثضعيفما.زيادابيبنيزيدوفيه)11/82(.الكبيرالمعجمفي

141(.-)32/137الكمالتهذيب:انظر.عليهاقفلم:العكلي

)2/9916(.والترهيبالترغيبفيالاصبهانيالتيميالقاسمابواخرجه

وقال،بالكذباتهممنسندهوفي:السخاويقالجدا،ضعيفحديثوهو

وكادح،متروكونهشلموضوعااحسبه:الذهبيوقال،يصحلا:كثيرابن

البديع=القول:وانظر)5/483(،والميزان)8971(،التقريب:انظر.كذاب
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،الضحاكعنسعيد،بننهشلحدثنا،رحمةبنكا!)1(حدثنا

"من:!ي!اللهرسولقال:قالعنهما،اللهرضيعباسابنعن

ذلكفياسميداممالهجاريةالصلاةتزللمكتابفيعليصلى

".الكتاب

لملكن،بالكذ!اتهماوقد،ثقتينغيرونهشلهذا،وكادح

الحديث.هذاالاالاصلهذافييرو

بنمحمدحدثناالجارود)2(:ابنروايةمناخروحديث127

عن،عبدالرحمنبنمحمدحدثناعبيد،بنبشر)3(حدثنا،عاصم

:قالا[13]ا،هريرةأبيعن،الاعرجعن،عبداللهبن)4(عبدالرحمن

.فذكره..مج!ي!اللهرسولقال

وهومحمد،بنجعفركلاممنموقوفاروي128-وقد

اللهرسولعلىصلى"من:قال،عنهحميربنمحمديرويه،اشبه

رسولاسمدامماورواحاغدوةالملائكةعليهصلتئبفي!ط!سص

)1(

)2(

)3(

)4(

.923-238ص

المهملة.بالحاءوالصواب)كادج(()بفيوقع

فيلجوزيوابن)1835(،رقم)1/794(الاوسطفيالطبرانياخرجه

كذبهعبيدبنبشر،باطلحديثوهو165(5)1/164-الموضوعات

وقال)7761(.التقريبانظر:.مالككذبهعياضبنويزيد،الأزدي

)7012(.32()2/.ـالميزانموصوع-:الحديثهذاعن-الذهبي

)بشير(.)ظ(فيووقعش(،ج،)بمن

دثه(،عبدعنعبدالرحمن)عن)ت(وقي(،عبدالرحمن)عن)ش(منسقط

(.عياضبن)يزيدبدلهالتخريجمصادروفي



)1(".الكتابذلكفي!يالهالله

صالحباسمعتالروذباري)2(:عطاءبنأحمدوقال-912

.المنامفيالحديثأصحاببعض"رؤي:يقولصالحبنعبدالله

:فقالشيء؟بأي:فقيل.ليغفر:فقالبك؟اللهفعلما:لهفقيل

".!يالهالنبيعلىكتبيفيبصلاتي

"معجمه")3(:فيالطبرانيرواهماأيضاحديثه-ومن013

بنحمادحدثنا،مغلسبنجبارةحدثناأحمد،بنعبدانعن

رضيعباسابنعنزيد،بنجابرعندينار،بنعمروعنزيد،

خطىءعليالصلاةنسي"من:!يالهاللهرسولقال:قالعنهما،الله

".الجنةطريق

)1(

)2(

)3(

)4(

وجبارة،مغلسبنجبارةعن"سننه")4(فيماجهابنورواه

ولعلجبير(،)ابن5وعند،بخ!)35/385(تاريخهفيعساكرابناخرجهت"

للدارقطنيالمؤتلفانظر:.مجهول:الشاميوهوحمير(،)ابنصوابه

033(.)3/المشتبهوتوضيح)2/667(،

رقم111،صالحديثاصحابشرففيالبغداديالخطيبأخرجه

ابوقال19(.)3/الحليةفينعيمبوو)91281(،رقم018(الكبير()12/

تفرد،جبارةحديثمنإلانكتبهلموعمروجابرحديثمن"غريب:نعيم

شديدةلغفلةضعيفالمغفسبنجبارةفيهجذا،ضعيف5وسند:"قلت

294(.-194)4/الكمالتهذيب:انظر.فيه

)809(.رقم
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يشعر.لاوهوبهحدثالحديثلهوضعإذاممنكانهذا

بنوحسين،هريرةابيحديثمنرويقدالمعثىوهذا

.عباسوابن،الحنفيةبنومحمد،علي

تقدما.فقد)2(ظعباسوابنعلي)1(بنحسينحديثفاما

فقالعنه(اللهرضيالحنفيةبنمحمدحديث-)وأما131

بوحدثنا!يهو")3(:النبيعلى"الصلاةكتابفيعاصمابيابن

:قال،أبيهعنمحمد،بنجعفرعن،غياثبنحفصحدثنابكر،

خطىءعليالصلاةفنسيعندهذكرت"منع!يو:اللهرسولقال

".الجنةطريق

فقالب[1211عنه()4(،اللهرضيهريرةأبيحديث)واما-132

،الحارثبنسليمانبنمحمدحدثنا:السقطيالحسنبنعبدالخالق

عمرو،بنمحمدعن،أبىحدثني،غياثبنحفصبنعمرحدثنا

:!اللهرسولقال:قال،عنهاللهرضيهريرةأبيعن،سلمةابيعن

".الجنةطريقخطىءعليالصلاةنسي"من

فقال،عنهاللهرضيذر(أبيحديث-)واما133

)87(.برقمتقدم)1(

.()125برقمتقدم)2(

وهو)88(برقمتقدموقد)83(برقمالصلاةفيعاصمأبيابنأخرجه)3(

مرسل.

)98(.برقمتقدم)4(
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حدثنا!ص")1(:النبيعلى"الصلاةكتابفيإسحاقبنإسماعيل

هلالبنمعبد)2(عن،سلمةبنحمادحدثنا،المنهالبنحجاج

مالك،بنعوفعن،دمشقأهلمنرجلحدثني:قال،العنزي

النالسابخل"إن:قال!يواللهرسولان،عنهاللهرضيذرابيعن

ع!يم.علي"يصلفلمعندهذكرتمن

حدثنا"الصلاة")3(:كتابفيعاصمابيابن-وقال134

بنعثمانعنشمابور،بنشعيببنمحمدحدثنا،عثمانبنعمر

عن،أمامةأبيعق،القاسمعنيزيد،بنعليعنالعاتكة)4(ابي

!واللهرسولفاتيتيومذاتخرجت:قال،عنهاللهرضيذرابي

من:قالاللهرسوليابلى:قالواالنالس؟بابخلأخبركم"الا:قال

النالس".أبخلفذلكعلييصلفلمعندهذكرت

)1(

)2(

)3(

)4(

الشامي.الرجللجهالة،ضعيفوسنده)37(.برقم

الكمالوتهذيب،الصلاةفضلمنوالتصويب)سعيد(الاصولجميعفيوقع

/28(.)241

الالهاني،يزيدبنعليفيهجدا،ضعيفوسنده)92(.رقممج!ي!النبيعلى

كلهاامامةأبيعنالقاسمعناحاديثهانعلىحاتموابومعينبنيحيىنص

التياحاديثهينكرالائمةمنواحدغيررايت:الجوزجانيقالبلضعيفة

.(...العاتكةأبيوابن،زحربنعبيداللهعنهيرويها

انطر:.عنهضعيفوهوالعاتكةابيبنعثمانروايةمنالحديثوهذا

182(.-)21/178الكمالتهذيب

الكمالتهذيبانظر:خطأ.وهو)العالية(الاصولجميعفيوقع

(.)العاتكةلعله)ح(حاشيةوفي917()21/
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مثله.عنالصحابيروايةمنوهذا

ابيبنعليحديثمن!يمالنبيعنرويقدالاصلوهذا

ذكرا.وقدعنهما،اللهرضي)2(الحسينوابنه)1(،طالب

فقال،عنهاللهرضي(الأسقعبنواثلةحديث-)وأما135

عنالصمار،عطيةبنيوس!حدثنا"مسنده")3(:فيمنيعابن

:قالا[]132،الاسقعبنواثلةعن،مكحولعنكثير،بنالعلاء

نأقبلتفرقواثممجلسفيجلسواقوم"أيما!:اللهرسولقال

يومترةعليهمالمجلسذلككانع!ح!النبيعلىويصلوااللهيذكروا

.حسرة:يعني"القبامة

)4(،الخدريسعيدأبوع!يالهالنبيعنرواهقدالاصلوهذا

عنهما.اللهرضي()هريرةوابو

فقالعنه(،اللهرضيالصديقبكرأبيحديث-)وأما136

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)12(.برقمتقدم

)49(.برقمتقدم

)3415(رقم)14/138(العاليةالمطالبفيكمامسندهفيمنيعابناخرجه

كثير،بنالعلاءوشيخهعطيةبنيوسف.واهيبلجدا،ضعيفوسمده

)ظ(فيووقع7874(.و)5254التقريب:انظر.بالوضعرميابل،متروكان

خطأ.وهو(عطيةعن)يوسف

)917(.برقمسياتي

)02(.برقمتقدم
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حدثناالاشعث،بنسليمانبنعبداللهحدثنا)1(:شاهينابن

عبيداللهبنيحيىبنإسماعيلحدثنا،المكتب)2(الحسنبنعلي

بكرأبيعن،الطفيلأبيعن،خليفةفطربنحدثنا،التيمي

"من:يقولجم!اللهرسولسمعت:قالعنه،اللهرضيالصديق

".القيامةيومشفيعهكنتعليصلى

]1[الحسنبنعليحدثناأيضا)3(:داودأبيابن-وقال137

الطفيل،أبيعن،حليفةبنفطرحدثنا،يحيىبنإسماعيلحدثنا

في!يالهاللهرسولسمعت:قال،عنهاللهرضيالصديقبكرأبيعن

عندذنوبكملكموهبقدوجلعزالله"إن:يقولالوداعحجة

إلاإلهلا:قالوم!،لهغفرصادقةبنيةاستغفرفمنالاستغفار،

".القيامةيومشفيعهكنتعليصلىومن،ميزانهرجحالله

بنإبراهيمفقالعنها(،اللهرضيعائشةحديث-)وأما138

بنهشامحدثنا،القاضيحبيببنعمرحدثنا)4(:مسلمبنرشيد

)1(

)2(

)3(

)4(

واهي،وإسناده)12(.الاعمالفضائلفيالترغيبفيشاهينابناخرجه

يضحكان:جزرةصالحقالالتيميعبيداللهبنيحيىبنإسماعيلفيه

،عبدهبنعليوهوالحسنبنوعلي)1/557(،الميزانلسان.الحديث

255(.)4/الميزانلسان.كذاب:القطانيحتىقال

حديثوهو)177(.الاعمالفضائلفيالترغيبفيشاهينابناخرجه

الماضي.الحديثفيعلتهتقدمتوقد،واهياسناده،باطل

أثبته.ماوالصوابخطأوهو)الحسين(ج(ب،،ش،ت،)ظفيوقع

255(.)4/الميزانلسان:انظر

=الفردوسمسندفيوالديلمي113صالبديعالقولفيكماالبناءابنخرجه
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اللهرسولقال:قالتعنها،اللهرضيعائشةعن،أبيهعن،عروة

بهايجيءحتىملكبهاعرجإلاصلاةعليصلىعبدمن"ما:!ي!

ذهبواب[]132:وتعالىتباركربنافيقول،وجلعزالرحمنوجه

".عينهبهاوتقرلصاحبهاتستغفرعبديقبرإلىبها

اخبرناجعفر،بنعبداللهاخبرنا)1(:نعيمابو-وقال913

مالكبوحدثناء،هانىبنعبدالرحمنحدئنا،عبداللهبنإسماعيل

بنالقاسمعن،عبيداللهبنعاصمعن-حسينبنعبدالملك-هو

اللهرسولقال.:قالتعنها،تعالىاللهرضيعائشةعنمحمد،

علي،صلىماالملائكةعليهصلتصلاةعليصلى"من!و:

يقل".اوعبدفليكثر

)1(

فقالعنهما(،اللهرضيعمروبنعبداللهحديث-)وأما014

البصريالعدويهوحبي!بنعمرجدا،ضعيفوسنده)2606(.01()4/

692(.-292)21/الكمالتهذيب:انظر.جداضعيف

بحلبعليبنحمدبنعلي..).حجرلابنالفردوسزهرفيووقع

تصحيفافلعلالطبقةهذهفيالاسمبهذاحدعلىأقفولم.(..هشامعن

أعلم.واللهالاسناد،فيوقعتحريفااو

فيوالشجري01(،)2/80)الغيلانيات(فوائدهفيالشافعيبكرابواخرجه

حسين،بنعبدالملكفيه،واهيجدا،ضعيفوإسناده013(.)1/اماليه

انظر:وغيرهما.زرعةبووحاتمابووضعفهبشيء.ليس:معينابنقال

عبيدالله،بنعاصموفيه)4/693(.والميزان)5/347(،والتعديلالجرح

و)61(.)67(برقمتقدمكما،فيهاضطربوقد
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ابنحدثنا-سلمةابنيعني-محمدحدثنا"سننه")1(:فيداودابو

بنكعبعن،ايوبابيبنوسعيد،وحيوة،لهيعةابنعن،وهب

؛العاصبنعمروبنعبداللهعنجبير،بنعبدالرحمنعن،علقمة

،يقولمامتلفقولواالمؤذنسمعتم"إذا:يقوللمج!ي!النبيسمعانه

ثمعشرا،عليهاللهصلىصلاةعليصلىمنفإنهعلي،صلواثم

عبادمنلعبدإلاتنبغيلاالجثةفيمنزلةفانهاالوسيلةلياللهسلوا

عليهخلت،الوسيلةلياللهسألفمنهو،انااكونانوارجو،الله

".الشفاعة

سلمة.بنمحمدعن)2(مسلمورواه

احمد)3(:لنعبداللهذكره،موقوفاخرحديث-وله141

بنعيداللهعن،لهيعةابنحدثنا،إسحاقبنيحيىحدثنا،ابيحدثنا

الخولاني-)4(مريحبن-عبدالرحمننسخةوفي-عبداللهعن،هبيرة

بنعبداللهسمعت:يقولالعاصبنعمرومولىقيساباسمعت:قال

عليهاللهصلىصلاةا[]133لمج!ي!اللهرسولعلىصلىمن:يقولعمرو

)1(

)2(

)3(

)4(

واحمد)678(،والنسائي)3614(،والترمذي)523(،داوودابوأخرجه

وغيرهم.(681)2/

)384(.رقمالصلاة)4(فيصحيحهفي

لهيعة،ابنفيه،ضعيف5وسند187(.و)52/172مسمدفياحمداخرجه

.مجهول5:وغيرحاتمابوقالمريحبنعبدالرحمنوفيه،ضعيفوهو

)384(.مسلمانظر.غرابةقيهوايضا)5/287(،والتعديلالجرح:انظر

)1/812(المنفعةتعجيلانظر:خطأ.وهو)شريح(الاصولجميعفيوقع

)647(.رقم
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ليكثر.اوذلكمنفليقل،صلاةسبعينبهاوملائكته

ابو)1(ذكرهموقوفا،تعالىاللهرحمهاحمدالامامرواهكذا

أبيه.عن)2(عبداللهعنجعفر،بنأحمدعننعيم

موسىأبوالحافطرواه،موقوفاخرحديث-وله142

حدثنا،أبيهعن،العوامأبيمحمدبنحديثمن)3(:المديني

،معروفبنسعيدعن،المؤدبإسماعيلأبوسليمانبنإبراهيم

عنالجوزاء،ابيعن-قيسابيابن-أوقيسبنعمروعن

الأربعاءفليصمحاجةاللهإلىلهكانت"من:قالعمرو،بنعبدالله

إلىوراحتطهرالجمعةيومكانفإذا،والجمعةوالخميس

:قالالجمعةصلىفاذا-كثرتأوقلت-بصدقةفتصدقالمسجد،

إلهلاالذي،الرحيمالرحمناللهبسم،باسمكأسألكإنياللهم

عظمتهملأتالذينوم،ولاسنةتاخذهلاالقيومالحيهوإلا

لهوخشعب،الوجوهلهعنتالذي،لأرضوالسموات

،عمحمدعلىتصليأن:خشيتهمنالقلوبووجلت،الأصوات

اللهشاءإنلهيستجابفانهوكذا،كذاوهي،حاجتيتعطينينو

.(فذكره)(ت)في(1)

خطأ.وهو)عبدالحميد()ح(فيووقعب(،،ظ،ت،)شمن)2(

الترغيبفيالمقدسيوعبالغني"ا(1267)2/الترغيبفيالاصبهانياخرجه)3(

بنوسعيد،مجهول:قيسبنعمروفيه*.وغيرهما)95(رقمالدعاءفي

،صدوق:المودبسليمانبنوإبراهيم.حجةبهتقوملا:الازديقال،معروف

101(.-001)2/الكمالتهذيبانظر:.الحفظضعيف،الكتابصحيح

.(156)1/نوالميز936(،و)5/4(0-94)3/اللسان:انظر
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علىيدعونلا)2(سفهاءكمتعلموهلا)1(:يقالوكان:قال.تعالى

رحم".قطيعةولا)3(مأثم

فقالعنه(،اللهرضيالدرداءأبيحديث143-)وأما

حبيببنعليمحمدبنحدثناالكبير")4(:"المعجمفيالطبراني

حدثنا،ميمونبنعليمحمدبنحدثنا(،الرفي)الطرائفي

بنإبراهيمعنالوليد،بنبقيةحدثنا،الرقيعبداللهبنسليمان

أبيعنيحدثمعدانحالدبنسمعت:قالزياد،محمدبن

حينعليصلى"منب[1221:ع!ماللهرسولقال:قالالدرداء،

".شفاعتيأدركتهعشرايمسيوحينعشرايصيح

،العلافأيوببنيحيىحدثنا)6(:الطبراني144-قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)مد(.)ح(فيوقع

الا(.الاصولجميعفىكذا

رحم(.قطيعة)اوح(،ش،)بفي

عاصمبىوابن116(،صالبديعالقولفي)كماالكبيرفيالطبرانياخرجه

وفيه،بالسماعيصرحولممدل!بقية،ضعيفوسنده)61(0الصلاةفي

احمد.الامامقاله.منهيسمعلمإنهحيثالدرداء،بيوخالدبينانقطاع

انظر،بالانقطاعالسخاويعلهوالحديث)167(رقمالتحصيلجامعانظر:

.116صالبديعالقول

)الزفي(.ت(،)ظمنسقط

وإسناده153(.صالبديعالقولفي)كماالكبيرفيالطبرانياخرجه

حيث،شيخهأوفيهااخطأأيوببنيحيىلعلخطأ،الروايةوهذه،ضعيف

عنهلالابيبنسعيدعنفرواهالحارثبنعمرويزيد،بنخالدخالف

اعلم.واللهالصوابوهذاالدرداء،ابيعننسيبنعبادةعنايمنبنزيد
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يزيد)1(بنحالدعنأيوببنيحيىعنمريمأبيبنسعيدحدثنا

اللهرسولقال:قالالدرداء،أبيعن،هلالأبيبنسعيدعن

تشهدهمشهوديومفانهالجمعةيومعليالصلاة"أكأوا:!ياله

كان"حيثصوتهبلغنيإلاعلييصليعبدمنليس،الملائكة

الأرضعلىحرماللهإن،وفاتي"وبعد:قال؟وفاتكوبعدقلنا:

الانبياء".أجسادتأكلان

عميرأبيهعن،الأنصاريعميربنسعيدحديث-)وأما145

بنمحمدبناحمدحدثنا)2(:قانعبنعبدالباقيفقال(،البدري

بنمحمدحدثنيقال:،عميرةبنشيخبنصالحبنعبدالله

)3(النميريالصباحأبيعن،الكلابيربيعةبنمحمدحدثنا،هشام

"من!:اللهرسولقال:قال،أبيهعنعمير،بنسعيدحدثنا

ورفعه،صلواتعشرعليهاللهصلىنفسهمنصادقاعليصلى

".حسناتعشربهالهوكتب،درجاتعشر

)1(

)2(

)3(

)77(.برقمالحديثهذاتقدموقد

خطأ.وهو)زيد()ح(فيوقع

التيمىالفاسموأبو)0013(،رقم)11/9385(الصحابةمعجمفي

أبيلجهالةضعيفوسنده)2/1673(.والترهيبالترغيبفيالأصبهاني

الرازيزرعةأبواعلهامعلولةايضاالروايةوهذهعمير،بنوسعيدالصباج

برقمذلكتقدموقدنياربنبردةابيمسندمنالحديثأنرجححيث

و)115(.)114(

عندووقع،التحريجمصدريمنثبتهوما)البهري(الأصولجميعفيوقع

)التغلبي(.المعرفةفينعيمأبي
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نيالثا(1)لفصلا

)2(والموقوفاتالمراسيا!في

)3(.كتابهفيإسماعيلرواهمافمنها

هشيم،حدثناالعطار،واقدبنعبدالرحمن-حدثنا146

ملكا"إن:قال،الرقاشييزيدعن،عبدالرحمنبنحصينحدثنا

أ[12لم1ع!ي!النبييبلغع!ي!النبيعلىصلىمن،الجمعةيوم)4(موكل

.موقوفهذا."عليكيصليامتكمنفلاناإن:يقول

عن،مباركحدثنا،مسلمحدثنا(:)إسماعيل-وقال147

الجسمعة".يومالصلاةعلي"اكثروا:قال،غ!يطالنبيعن،الحسن

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

وهيب،حدتنا،الحجاجبنإبراهيمحدثنا)6(:-وقال148

)الفصل(.أنهيقتضيوسياقهالمؤلفوكلام)الباب(الاصولجميعفي

(.والموقوفاتالمراسيل)في)ش(فيتكرر

.مقطوعاثروهو)31783(.033()6/شيبةابيوابن)27(،الصلاةفضل

)موكلا(.الأصولجميعفي

254()2/شيبةابيواب!)28(،الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلاخرجه

مرسل.وهو.087()0

ايوبإلىصحيحوسنده)24(.الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلاخرجه

السختياني.
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صلىمنبكلموكلملكاأن-أعلموالله-"بلغني:قال،أيوبعن

ص".النبييبلغهصحتىالنبيعلى

بنلعزيزعبدلحدئنا،)1(حمزةبنإبراهيمحدثنا-941

بنوحسن!يمالنبيعلىاسلمجئتقال:سهيلعنمحمد،
)2(

فدعاني،،!يالهالنبيعندبيتفىيتعشىعنهاللهرضيحسن

ليما:ليقال،أريدهلا:قلت:قالفتعشادن:فقال،فجئته

دخلتإذا:قال،!يالهالنبيعلىأسلموقفت:قال؟وقفترايتك

في"صلوا:قال!اللهرسولإن:قالثم،عليهفسلمالمسجد

قبوراتخذوااليهوداللهلعنمقابر،بيوتكمتجعلواولابيوتكم

".كنتمحيثماتبلغنيصلاتكمفانعليوصلوامساجد،انبجائهم

،حازمبنجريرحدثناحرب)3(،بنسليمان-حدثنا015

امرىء"بحسب:!يالهاللهرسولقال:يقولالحسنسمعمسا:قال

،.عح!علي"يصليفلا)4(عندهاذكرأنالبخلمن

)1(

)2(

)3(

)4(

تاريخهفيعساكروابن)03(الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلاخرجه

الكبيرالتاريخانظر:.لارسالهضعيفالمرفوعوسندوغيرهما.62()13/

924(.)4/والتعديلوالجرح(،501)4/

وحسين()حرت(،)ظفيووقع(سربن)حسنح(ش،،)بفي

)6726(.رقم)3/577(عبدالرزاقمصنفانطر.أثبتهماوالصواب

مرسل.وهو)38(.القاضيإسماعيلاخرجه

يصل(.)فلم)ب(في
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،حرةأبوحدثنا)2(،الضبيسليمانبنسلم)1(-حدثنا151

يذكرنينسحابه"كفى:!يماللهرسولقال:قال،الحسنعن

.صعلي"يصلونفلاقوم

رفعه:،الحسنعنجرير،حدثنا)3(،عارم-حدثنا152

".الجمعةيومعليالصلاةمن"أكثروا

حدثناب[1(13أويس)4(،أبيبنإسماعيل153-حدثنا

"من!:النبيإلىرفعه،ابيهعنجعفر،عن،بلالبنسليمان

".الجنةطريقخطىءعليالصلاةنسي

قال:قال،سفيانحدثنا(،)عبداللهبنعلي-حدثنا154

ع!و:اللهرسولقال:قال،حسينبنعليبنمحمدعنعمرو:

".الجنةطريقخطىءعليالصلاةنسي"من

بنمحمدسمعتعمرو:بعدرجلقال:سفيان-قال155

علييصلفلمعندهذكرت"من:ع!ي!اللهرسولقال:يقولعلي

)6(،بسامهو:فقالالرجلسفيانسمىثم"،الجنةطريقخطىء

)1(

)2(

)3(

)6(

خطا.وهو)سليم()ح(فيوقع

بنسلمالاسناد،دضعيفمرسلوهو)93(.القاضيإسماعيلاخرجه

264(.)3/الميزان:انظر.الحديثيقيملا:العقيليقالسليمان

مرسل.وهو)04(.القاضيإسماعيلاخرجه

مرسل.وهو)41(.القاضيإسماعيلاخرجه

مرسل.وهو)42(.الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلاخرجه

نمير-وابنمعينابنوثقهالكوفيالحسنابوالصيرفيعبداللهبنبسامهو
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الصيرفي.وهو

حدثناقالا:)1(،وعارم،حرببنسليمان-حدثنا156

نسي"من:يرفعهعلي،بنمحمدعنعمرو،عنزيد،بنحماد

".الجنةطريقخطىءعليالصلاة

عن،وهيبحدثنا)2(،الحجاجبنإبراهيم-حدثنا157

يصلفلمعندهذكرت"من:قالك!ي!النبيان؛ابيهعنجعفر،

"*الجنةطريقخطىءلمحقدعلي

على،عمربنحدتنابكر)3(،ابىمحمدبن158-حدتنا

)4(
بن)6(عبيداللهعن)5(،سليمبنصفوانعن،الجشميبكرابيعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

:حبانابنوقال،لابهبأسلا:وأحمدحاتمأبووقال.شاهينوابنوالحاكم

)4/95(.الكمالتهذيب:انظريخطىء.

مرسل.وهو)43(.الصلاةفصلفيالقاضيإسماعيلاخرجه

مرسل!وهو)44(!الصلاةفصلفيالقاضيإسماعيلأخرجه

لانقطاعه.،ضعيفوسنده)05(.الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلاخرجه

)384(.الصلاة)4(فيمسلماخرجهما،عنهويغني

والتصويبخطأ،وهو)عن(منبدلا)بن(ح(،ش،ب،ت،)ظفيوقع

و)ج(.،الصلاةفضل!ن

)عن(.)ج(منوسقطخطأ،وهو(سليمانبن)صفوان)ت(فيوقع

)فصلفيووقعج(،ج،ش،ب،ت،)ط،الأصولجميعفيكذا

عمر(بن)عبيداللهمثبتهوماالصوابكانفإنعمرو(بن)عبدالله(الصلاة

ايفمافهوعمرو(بن)عبداللهالصوابكانإنماوجذا،ظاهرفيهفالإرسال

يسمعلمصفوان.فإن،الانقطاع:بمعنىوهو،الائمةبعضإطلاقفيإرسال

بن=عبداللهوتوفي،هـبالمدينة06سنةصفوانولدفقدعمروبنعبداللهمن

12!



الوسيلةلياللهسالأوعليصلى"من:غ!ي!اللهرسولقال:قالعمر

".القيامةيومشفاعتيعليهحلت

سلمة،حمادبنحدثناحرب)1(،بنسليمان-حدثنا915

يستحبونكانواانهم)2(عبداللهبنيزيدعن،الجريريسعيدحدثنا

(.السلام)عليه"الاميالسبيمحمدعلىصل"اللهم:يقولواأن

عن-المسعودي،حدثناعلي)3(،بنعاصم-حدثنا016

أنه،عبداللهعنالاسود،عن،فاختةأبي)4(عن،عبداللهبنعون

فإنكمأ[1251،عليهالصلاةفاحسنوا!والنبيعلىصليتمإذا:قال

قولوا::قالفعلمنا،قالوا:،عليهيعرضذلكلعلتدرونلا

المرسلش،سيدعلىوبركاتكورحمتكصلواتكاجعل"اللهم

الخيرقائد،ورسولكعبدكمحمدالنبيينوخاتم،المتقينوإمام

بهيغبطهمحمودامقاماابعثهاللهم،الرحمةورسولالخير،وإمام

كمامحمدالوعلىمحمدعلىصلاللهم،والاخرونالأولون

باركاللهممجيد،حميدإنكإبراهيمالوعلىإبراهيمعلىصليت

لآوعلىإ.براهيمعلىباركتكمامحمدآلوعلىمحمدعلى

)2/212(.التهذيبتهذيبانطرهـبمصر.65سعةعمرو

يزيد.إلىصحيحوسنده)06(.الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلاخرجد)1(

خطأ.وهو)عبجدالله()ب(فيووقعج(،ش،ت،)ظمن)2(

برقمعليهالكلامتقدموقد)61(.الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلاخرجه)3(

.)42(

خطأ.وهو)ابن(الاصولجميعفي)4(
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مجيد".حميدإنكإبراهيم

أبوحدثنا،هشيمحدثنا)1(،الحمانييحيى161-حدثنا

عمروبنلعبداللهقلت:قالهاشمبنيمولىثوير)3(حدثنابلج)2(،

اجعل"اللهم:فقالع!يم؟النبيعلىالصلاةكيف-عمرابنأو:-

المتقين،وإمام،المرسلينسيدعلىورحمتكوبركاتكصلواتك

ابعثهاللهمالخير،وقائدالخير،إمامورسولكعبدكالنبيينوخاتم

علىوصل،والاخرونالأولونيغبطهمحمودامقاماالقيامةيوم

".إبراهيموالإبراهيمعلىصليتكمامحمدالوعلىمحمد

عنجرير،أخبرنا)4(،خداشمحمودبن162-حدثنا

)1(

)2(

)3(

)4(

مسندهفيمنييعبنوأحمد)62(،الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلأخرجه

كما)6283(و)6/994()3332(رقم()13/608(العاليةالمطالبفيكما

هوهذاثويرافإنجدا،ضعيفوسنده(.للبوصيريالمهرةالخيرةاتحاففي

بنتءهانىممولىالهاشميالقرشيعلاقةبنسعيدواسمه،فاختةأبىابن

431(.-)4/942الكمالتهذيب:انظر.جداضعيفوهو.طالبأبي

سليم.أبيبنيحيىواسمهالكبير،الفزاريهوبلجوأبو

الكمالتهذيب:انظر.خطأوهوبلخ()أبو)ش(فيووقعج(،ب،)ظمن

/33(.)162

هوماوصوابهخطأ،وهو)يونس(ج(،ح،ب،ت،ش،)ظفيوقع

هاشمبنيمولىوهو،وغيرهمنييعبنأحمدعندبهمصرحاجاءكمامثبت

)4/942(.الكمالتهذيب:انظر.عمرابنسمع

فإبراهيم،معضلوهو)64(.الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلأخرجه

)2/237(.الكمالتهذيث:انظر.التابعينأتباعكبارمنالنخعي

المرفوعة-الأحاديثتشبهلالفظها،فيغرابةفيهاالصيغةهذهوأيضا
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قد!اللهرسوليا:قالوا:قال،إبراهيمعنمعشر،أبيعن،مغيرة

اللهم"قولوا::قال؟عليكالصلاةفكيف،عليكالسلامعلمنا

لاعلىصليتكما،بيتهوأهلورسولكعبدكمحمدعلىصل

مجيد".حميدإنكإبراهيم

يحيى،بنالسريحدثناحرب)1(،بنسليمان-حدثنا163

وملمتهالدهإن>نزلتلماب[13]ه:قالالحسنسمعت:قال

("**تسليماوسلموعلتهصلواءاممواالذفييأيهاالنبىعلىيصحلون

كيفعلمناقدالسلامهذا!اللهرسولياقالوا:56[،:]الأحزاب

اجعلاللهم:"تقولون:قال؟عليكنصليأنتأمرنافكيفهو،

حميدإنكإبراهيمعلىجعلتهاكمامحمدعلىوبركاتكصلواتك

مجيد".

مسافر،بنحدثنا.عمرحرب)2(،بنسليمان-حدثنا164

"ما:يقولالمسيبسعيدبنسمعت:قالأهليمنشيخحدثني

السماءبينمعلقةكانتإلاقبلها!ي!النبيعلىيصلىلادعوةمن

."والأرض

حميد.وأبيعجرةبنوكعبمسعودأبيكحديثالثابتة)المسندة(

مرسل.وهو)65(.الصلاةفصلميالقاضيإسماعيلاخرجه)1(

فيهجداضعيفوسنده)74(.الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلأخرجه)2(

الميزانلسانانظر:.يسئملمالذيوالشيخجدا،ضعيفمسافر،بنعمر

.)عمرو(إلى)عمر(تصحف:ملحوظة.378(-377)3/
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عن،شميلبنالنضرحديثمقالترمذى)1(.-وفي165

عنهاللهرضىعمرعن،المسيببنسعيدعن،الأسديقرةأبي

شيءمنهيصعدلاوالارضالسماءبينموقوفالدعاء"إن:قال

ع!ياله".نبيكعلىتصليحتى

أصح.والموقوفمرفوعا)2(رويوقد

أبيعتالخزاز")3(،عبدالرحمنبنعبدالكريموروى-166

:قالأنه،عنهاللهرضيعلىعن،الحارثعن،السبيعيإسحاق

محمدعلىيصليحتىحجابالسماءوبينبينهإلادعاءمق"ما

الدعاء،واستجيب،الحجابانخرق!النبيعلىصلىفإذا،!!

الدعاء".يستجبلم!حالهالنبيعلىيصللموإذا

الخزاز،سلامورفعه،موقوفالصوابهوهذا

)4(.الحارثعن،إسحاقأبيعنالخزاز،مالكبنوعبدالكريم

)1(

)2(

)3(

)4(

وهو،قرةابيعلىمدارهلان،ضعيفوهو.وغيره)486(الترمذياخرجه

64(.و)62برقمعليهالكلامتقدموقد،مجهول

خطأ.وهو)موقوفا(ج(،ت،)ظفيووقع)13(،برقمتقدم

شعبفيوالبيهقي)721(،رقم)1/211(الاوسطفيالطبرانيأخرجه

بنعاصمالحارثمعقرنا)وقدوغيرهما)1474(رقم)4/602(الإيمان

متهم.وهوالاعورالحارثعلىمدارهجذاضعيفحديثوهو(.ضمرة

،مجهولوهوالحزازعبدالكريمبهاتمرد،منكرةضمرةبنعاصمومتابعة

)1053(.)4/63(الميزانلسانانطر:.مناكيرهمنالأثروهذا

)13(.برقمذلكذكرتقدموقد
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المثنى،بنمحمدحدثنا)1(:إسماعيلالقاضي-وقال167

بنعبداللهعنأ[بر]36،قتادةعن،أبيحدثني،هشامبنمعاذحدثنا

.القنوتفي!ي!النبيعلىيصلي-كانمعاذا-خليمةاباان؛الحارث

،المباركبنعبداللهحدثناأسد)2(،معاذبن-حدثنا168

،هلالأبيبنسعيدعنيزيد،بنخالدحدثني،لهيعةابنأخبرنا

عنها،اللهرضيعائشةعلىدخلكعباأنوهب؛بننبيهعن

نزلإلايطلعفجيرمن"ما:كعبفقال!،اللهرسولفذكروا

بأجنحتهميضربونبالقبر،يحفواحتىالملائكةمنألفاسبعون

وهبطعرجوا،امسواإذاحتى!ي!،النبيعلىويصلونالقبر،

على!يصلود،بأجنحتهميضربونبالقبريحفواحتىألفاسبعون

ألفاوسبعونبالليلألفاسبعون،وسلمعليهتعالىاللهصلىالنبي

منألفاسبعينفيخرجالارضعنهانشقتإذاحتىبالنهار،

".يزفونهالملائكة

الدستوائي،هشامحدثنا)3(،إبراهيمبنمسلم-حدثنا916

)1(

)2(

)3(

حسن.وسنده)701(.الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلاخرجه

الزهدفيالمباركوابن)201(،الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلأخرجه

ضعيفوسمده.وغيرهم)59(رقمسننهفيوالدارمي)0016(،رقم

زرعة:ابوفالالاحبار،كعبمنيسمعلموهببننبيهفان،للإنقطاع

اللهرضيعثمانقبلتو!يوكعب:قلت.مرسلعثماد.عنوهببننبيه

.سالإسرائيلياتمنالأثروأيضا-ة،عنه

.32(0)92/والتهذيب،85(1)المراسيل:انظر

=شرحفيوالطحاوي98(،و)88الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلاخرجه
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ابنأن،علقمةعن،إبراهيمعن،سليمانأبيبنحمادحدثنا

قبلعقبةبنالوليدعليهمخرجوحديفة،،موسىوأبامسعود،

قالفيه؟التكبيرفكيفدناقدالعيدهداإن:لهمفقاليوما،العيد

وتصليربكوتحمد،الصلاةبهاتفتحتكبيرةفتكبرتبدأ:عبدالله

وتفعلتكبرثم،ذلكمثلوتفعلوتكبر،تدعوثمع!،النبيعلى

ثم،وتركعتكبرثمتقرأ،ثم،ذلكمثلوتفعلتكبرثم،ذلكمثل

ب[1261ع!النبيعلىوتصليربك،وتحمد،وتركعفتقرأتقوم

مثلوتفعلتكبر،ثمذلك،متلوتفعلوتكبرتدعوثممحمد،

وأبو،حذيفةفقال.تركعثمذلكمثلوتفعلتكبرثمذلك،

عبدالرحمنهأبوصدق:موسى

سلمة،حمادبنحدئناحرب)1(،بنسليمان-حدثنا017

عتبة،أبيبنعحداللهومعنابالخيفكنا:قالبكرأبيبنعبداللهعن

قامثم؛-بدعواتودعا!ي!النبيعلىوصلىعليهوأثنىاللهفحمد

)1(

فيالمنذروابن)3/192(،لكبرىفيوالبيهقي)4/348(،الائارمعاني

،سليمانأبيبنحمادفيهاضطرب،معلولأثروهو2171(.)4/الأوسط

ابيبنحمادعنوغيرهمسلمةبنوحمادوشعبةالثوريرواهماوالصحيح

)علقمة(.ذكربدونمرسلاا!قصةفذكر..أميزا.إنقالإبراهيمعنسليمان

351()9/والطبراني)8956(،)1/494(شيبةأبيابنأخرجه

وغيرهما.

)8956(494()1/شيبةابيابناخرجهاآخروجهمنثابتةالقصةوأصل

الحاشية.مع162-158صللفريابيالعيدينأحكام:انظر.وغيره

صحيح.وسنده)09(.الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلاخرجه
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بنا)1(.فصلى

حدثنا)2(،كاسببنحميدبنيعقوب-حدثنا171

:قال،زائدةبنمحمدبنصالحعن،الامويعبداللهبنعبدالله

منفرغإذاللرجليستحب"كان:يقولمحمدبنالقاسمسمعت

5!ي!".النبيعلىيصليانتلبيته

عمربنسيفحدثناعبدالحميد)3(،بنيحيى-حدثنا172

قال:قال،حسينبنعليعن،العبسيسليمانعن)4(،التميمي

بالمساجدمررتم"إذا:عنهتعالىاللهرضيطالبابيبنعلي

ع".النبيعلىفصلوا

ابيعن،شعبةحدثنا(،حرب)بنسليمان-حدثنا173

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فضلكتابمنواستدركته)بنا(قولهج(،ج،ب،ت،ش،)ظمنسقظ

.الصلاة

ضعمه،ضعيف5وسمد)97(.الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلأخرجه

،مجهول:الذهبيقال،حجازيالامويعبداللهبنعبداللهفيه.السخاوي

186(.-)15/185الكمالتهذيب:انظر.الحديثلين:حجرابنوقال

التقريب.ضعيف:حجزابنقال،زائدهبنمحمدبنصالحأيفما:وفيه

.)2885(

بنسيففيه،واهيوسنده)08(.الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلأخرجه

327(.-326)12/الكمالتهذيب:انظر.متروك،عمر

الكمالتهذيبانظر:.أثبتناهماوالصواب)التيمي()ب(فيوقع

/12(.)324

-)1/9166(،وعبدالرزاق)85(،الصلاةفضلفيالقاضىإسماعيلاخرجه
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لعلقمة:قلت:قال)1(حدانذيبنسعيدسمعت:قال،إسحاق

علىوملائكتهاللهصلى:"تقول:قالالمسجد؟دحلتإذاأقولما

".وبركاتهاللهورحمةالنبيأيهاعليكالسلاممحمد،

،المباركب!عبداللهحدثنا)2(،الفضلبنعارمحدثنا-174

سمعت:قال،الىثجدعبنوهبعن،الشعبيعنزكرياحدثنا

فطوفواقدمتم"إذا:يقول،عنهتعالىاللهرضيالخطاببنعمر

الصفاائتواثمأ[13]لأ،ركعتينالمقامعندوصلواسبعا،بالبيت

كلبين،تكبيراتسبعفكبرواالبيتترونحيثمنعليهفقوموا

ومسألة!،النبيعلىوصلا،عليهوثنام!للهحماتكبرتين

دلك".مثلالمروةوعلى،لنفسك

هشيم،حدثناالعطار)3(،واقدبنعبدالرحمن-حدثنا175

)1(

)2(

)3(

بنسعيدفيه،بهباسلاوسنده.وغيرهم211()8/الطبقاتفيسعدوابن

صالح.:زرعةأبووقال،مجهولرجلهو:المدينيابنقال،حدانذي

ربماحبان"ابن:وقال)118(.رقم062()2/البرذعيسؤالاتانظر:

425(.)01/الكمالتهذيب:انظر.اخطا"

)حران(.ج(،ب،)ظفيووقع)ش(من

مكةاخبارفيوالفاكهي)81(،الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلاخرجه

صحيح.وسنده.وغيرهم(49)5/والبيهقي،()7913رقم222()2/

البديعالقولانظر:.وغيرهموالسخاويحجروابنكثيرابنوصححه

523(.)3/كثيرابنوتفسير،911ص

شيخفيه،ضعيفوسنده)12(.الصلاةفضلفيالقاضيأسماعيلاخرجه

والتعديل=الجرح.شيخ:حاتمابوقالواقدبنعبدالرحمن،المصنف
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عناسد،بنيمنرجلحدثني،حوشببنالعواماخبرنا

لهاللهكتبغ!ي!النبيعلىصلى"من:قالعمروبن)1(عبدالرحمن

".درجاتعشرلهورفع،سيئاتعشرعنهومحاحسناتعشر

يعقوبعن،سفيانحدثنا)2(،عبداللهبنعلي-حدثنا176

منات"اباني!.اللهرسولقال:قال،التيميطلحةبنزيدابن

بهاعليهاللهصلىإلاصلاةعليكيصليعبدمنما:فقالربي

عشرا".

لك؟دعائينصفاجعلاللهرسوليا:فقالرجلإليهفقام

.!ششما""إن:قال

شئت"."إن:قاللك؟دعائيثلثياجعل:قال

الدنياهماللهيكفيك"إذن:قاللك؟كلهدعائياجعل:قال

عمن)3(!سفيان:منيعلهيقالبمكةكانشيخفقال،"الاخرةوهم

هادريلا:فقال؟أسنده

)1(

)2(

)3(

يسئم.لمالذيالرجلوفيه)5/692(

الصحابةمنفلعله،الصلاةفضلمنالمطبوعوفي،النسخجميعفيكذا

174(.)4/الاصابة:انظر.المملين

المشهورالصحابيهوفيكون)عبدالرحمن(،إلى)عبدالله(منتحزفأو

.بالصوابأعلمفالله

مصنفهفيوعبدالرزاق)13(،الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلاخرجه

مرسل.وهو)3115(.رقم215()2/

السفيان(.الصلاةفضلفيووقعالاصولجميعمن
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هشيم،حدثناالعطار)1(،واقدبنعبدالرحمن-حدثنا177

ملكا"إن:قال،الرقاشييزيدعن،عبدالرحمنبنحصينحدثنا

اللهصلىالنبييبلغ!ي!النبيعلىصلىبمنالجمعةيومموكل

".عليكيصليأمتكمنفلائاان:يقولوسلمعليهتعالى

حدثني،سفيانحدثنا)2(:المدينيبنعلي178-وقال

عباسابنسمعتب[]137:قال،ابيهعن،طاووسابنعنمعمر،

وارح،الكبرىمحمل!شفاعةتقبل"اللهم:يقولعنهما،اللهرضي

إبراهيماتيتكما،والاولىالاخرةفيسولهوأعطهالعليا،درجته

".والسلامالصلاةعليهماوموسى

بنوحفص،عليبنعاصمحدثنا)3(:إسماعيلوقال-917

عن،سليمانعن،شعبةحدثناقالوا:،حرببنوسليمانعمر،

لايقومونثميقعدونقوبممن"ما:قالسعيدابيعن،ذكوان

يومعليهمكانإلاوسلمعليهتعالىاللهصلىالنبيعلىيصلون

)2(

)3(

تقدموقد،مقطوعوهو)27(.الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلأخرجه

)146(.برقم

مصنفهفيوعبدالرزاق)52(،الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلاخرجه

صحيح.وسعده31(.0)4رقم211()2/

الجعدياتفيوالبغوي)55(،الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلخرجه

وسعده)041(.رقموالليلةاليومعملفيوالعسائي)761(،رقم)1/448(

رقمتحت03-31صذكرهتقدمطويلاختلاففيهوقعلكن،صحيح

.)02(
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حسرم!،القيامة

)2(.الحوضي

لفظوهذا")1(الثوابيرون؛الجنةدخلواوإن

)1(

)2(

انظر."الثوابمنيرون"لماألفاظهبعضفيوجاء،النسخجميعفيكذا

ذلك)معنىنصهما)ش؟حاشيةفيوجاء،145صللسخاويالبديعالقول

موقفلمحيك!يماللهرسولعلىالصلاةتركهمعلىيتحسرولىألهم:أعلموالله

دخولبعدتلازمهمالحسرةأنلا؟الجنةإلىمصيرهمكانولو،القيامة

(.الجنة

عمر.بنحفصيعني
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)1(الثانيالباب

!يالهالنبيئعلىالصلاة)2(معنىبيانفي

الالوتفسيرالهعلىوالصلاة

والهإبراهيمعلىبالصلاة!ي!النبيعلىالصلاةتشبيهووجه

بالاسمينالصلاةوختم)3(،السلامعليهمالانبياء،سائربينمن

السلاممعنىبيانوفيالمجيد"،"الحميدوهما)4(،الخاصين

!ص،"محمد"اسمهومعنى،اللهمومعنى،والبركةوالرحمة،عليه

.فصول()عشرةفهذه

الأولالفصل

ذلكومعنى"اللهم"بقولالمصلي!ةافتتاحفي

لاولهدا"،الله"يامعناها"اللهم")6(لفظةانخلافلا

أثبت.ماعلىيدلومقتضاهالقيمابنوكلام)الثالث(،الأصولجميعفي)1(

)بيان(!ت(،)ظمنسقط)2(

)ب(.منإضافة)3(

خطأ.وهو)وهو()ب(فيووقعش(،ت،)ظمن)4(

هذا)ويشتملمنهابدلاووضع)ش(فيعليهاوصربب(،،ت،)ظمن)5(

(.فصولعشرةعلىالباب

(.الفظ)ب(فيووقعش(،ت،)ظمن)6(

014



:يقالبل،رحيمغفوراللهم:يقالفلا،الطلبفيإلاتستعمل

وارحممي.لياغفر

الاسم:اخرا[1912منالمشددةالميمفيالنحاةواختلف

لاولذلكالنداء)2(،حرفمنعوضازيدت)1(:سيبويهفقال

اللهم""يا:يقالفلا،الكلاماختيارفيبينهماالجمععندهيجوز

الشاعر)3(.كقولندر،فيماإلا

اللهمايااللهميااقولالماحدثماإذاإني

محلغيرفيهوإذعوضا؛الضربهذامنكانماويسمى

و"باع""قام"فيكالألفبدلا،شميمحلهفيكانفان،المحذوف

الاسمهذايوصفانعندهيجوزولاوالياء،الواوعنبدلفإنها

منه.يبدلولا"ارحمنيالرحيماللهم"يا:يقالفلاايضا،

وفتحتالمفرد،المنادىالاسمضمةالهاءعلىالتيوالضمة

هذاخصائصمنوهذاقبلها،التيالميموسكونلسكونهاالميم

مععليهالنداءحرفوبدخول،القسمفيبالتاءاختصكما،الاسم

)1(

)2(

)3(

هـ018سنةتوفي،الكتاب:لهالبصريينإمامبشرابوقنبربنعثمانبنعمروهو

.23(0-922)2/الوعاةبغية:انظر.ذلكغيروقيلسنة32وعمره

25(.)1/لهالكتابانطر:

ونسبهلاحد،يعسبهولماله()مادة:)13/946(العربلسانانطر:

طعم()ماإذا)إنيبلفطلكنلقطرب191()1/اللغةتهذيبفيالأزهري

.(..الما.
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وجوبالامهوتفخيمالنداء،فيوصلههمزةوبقطع،التعريفلام

.إطباقبحرفمسبوقةغير

وسيبويه.)2(الخليلمذهب)1(ملخصهذا

الله"يا:والتقدير)3(،محذوفةجملةعنعوضالميم:وقيل

وحذفوالمجرورالجارحذفثماقصدنا،:أيبخير"،امنا

لكثرةالهمزةحذفواثمأم"الله"ياالتقدير:فيفبقي،المفعول

وهذا"اللهم"يا:فبقيألسنتهمعلىالدعاءفيالاسمهذادوران

الفراء)4(.قول

بقولويحتج،عليه"يا"دخوليجوزالقولهذاوصاحب

الشاعر)5(:

مسلماشيخنا)6(علينااردد-اللهمايا

وغيرهما.المتقدموبالبيت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

(.)ت()تلخيصفي

)2/691(.الكتابفيسيبويهعنهحكاه

221(.)3/الطبريوتفسير402(،-)1/302للفراءالقرانمعانيانطر:

الكسائي،بعدبالنحوالكوفييناعلممنالفراء،زيادبنيحيىزكرياأبوهو

)2/333(.الوعاةبغية:انظرهـ.702سنةتوفىوغيرهالقرانمعانيله

واولهفذكره.بعضهموأنشدنيقال)1/302(.للفراءالقرانمعاني:انظر

اللهما.ياسبحتاوصليت..كلما.تقوليأنعليكوما

)شيخا(.)ب(فيووقع)شخنا()ش(فيووقع)ظ(من



)1(:بوجوههذاالبصريونورد

يقتضيهاولاعليها،دليللاب[]138تقادير)2(هذهانأحدها:

دليل.بغيرإليهايصارفلاالقياس

المحذوفاتهذهفتقدير،الحذفعدمالاصلأن:الثاني

الأصل.خلافالكثيرة

وعلىنفسهعلىبالشريدعو)3(قدبهذاالداعيان:الثالث

فيه.التقديرهذايصيحفلا،غيره

لمالعربأنعلىيدلالفصيحالشائعالاستعمالأن:الرابع

يمتنعلمالفراءذكرهماأصلهكانولوو"اللهم"."يا"بينتجمع

بخلافه.والامرشاتعا،فصيحااستعمالهكانبل،الجمع

بخير".امنا"اللهم:الداعييقولانيمتنعلاأنه:الخامس

الجمعمنفيهلمابينهما،الجمعيجزلمذكرهكماالتقديركانولو

والمعوض.العوضبين

وإنما،ببالهذلكيخطرلاالاسمبهذاالداعيان:السادس

الاسم.ذكربعدالمطلوبإلىمجردة)4(غايتهتكون

)1(

)2(

)3(

)4(

القرطبيوتفسير493(،)1/393-للزجاجوإعرابهالقرانمعانيانظر:

.)4/54(

خطأ.وهو)تقدير()ب(فيوقع

خطأ.وهولشر()يدعونا)ب(فىوقع

)عنايته(.ح(،ج،ش،)بفيوقع
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تامةجملة"اللهم"لكانذلكالتقديركانلوأنه:السابع

الطلب،وفعلالمنادىالاسمعلىلاشتمالهاعليهاالسكوتيحسن

باطل.وذلك

،وحدهالامرفعللكتبذكرهماالتقديركانلوانه:الثامن

عه"،زيدو"يا،قه"الله"يا:يقاليكما،المنادىبالاسميوصلولم

حتىقبلهالذيبالاسميوصللاالفعللأنفه"؛عمرو)1(و"يا

وفي،الخطفيلهنظيرلاهذا،واحدةكلمةالخطفييجعلا

بفعلليستأنهاعلىدليلاللهباسمالميموصلعلىالاتفاق

مستقل.

يقولأنأ[سا19الدعاءفييحسنولايسوغلاأنه:التاسع

فانه،والمعنىاللفظمستكره)2(هذابل،بكذا"أمني"اللهمالعبد:

،والنسيانالغلطلهيعرضكانلمنإلالكذا،اقصدني:يقاللا

إلايتركولا)4(يفعللاكان)3(منوأما.اقصدني:لهفيقول

كذا.اقصد:لهيقالفلا،ينسىولايضلولا،بإرادته

يكونلاموضعفياللفظهذااستعماليسوغأنهالعاشر:

دعاء.بعده

)2(

)3(

)4(

خطا.وهوقه(عمرو)يا)ب(فيووقعح(،ظ،ت،)شمن

)سد(.)ت(في

ظ(.،ب،)شمنوسقط)ح(من

(.يترك)ولا،فقط)ب(من
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وإليكالحمدلك"اللهمالدعاء)1(:فيع!ي!-كقوله018

ولا،التكلانوعليك،المستغاثوبك،المستعانوانت،المشتكى

بك".إلاقوةولاحول

حملةواشهداشهدكاصبحتإني"اللهم)2(:-وقوله181

انتإلاإلهلااللهانتانكخلقكوجميعوملائكتكعرشك

".ورسولكعبدكمحمداوان،لكشريكلاوحدك

وت!ختشامنالمئنلؤقىاتمالثملكأللهوقل>:تعالىوقوله

الاية.26[:عمران]آل(تشاءمنوتذذ4تشامنتشآبىتعزممنالمحاتث

تخكوأشاوألمثنهدةالغيبعملأرضوافاطرالسفواتاهمأقل>:وقوله

.[64:]الزمر*/(إءايختلفونفيهماكانوافى!ادكبين

)1(

)2(

الاسناد،ممكروهو)4933(.رقم)2/313(الاوسطفيالطبرانياخرجه

ابنعنشقيقعنالأعمشعنوكيععنالتمارفروخبنزكريابهتفرد

مرفوعا.فذكرهمسعود

المجمع(،أعرفهملممن)وفيهالهيثميوقالعليهأقفلمهذاوزكريا

رقمللبيهقيالكبيرالدعوات:انطر.ايضامنكرآخرطريقوله)01/183(،

.)233(

والترمذي)7805(،داوودابو)1012المفردالادبفيالبخارياخرجه

ضعيف،وسنده.وغيرهم)9(والليلةاليومعملفيوالنسائي)1035(،

515(.)27/الكمالتهذي!:انطر.القطانابنقاله،مجهولزيادبنمسلم

)غريب(.بقولهالترمذيضعفهوالحديث

وهو.وغيره)9605(داوودابيعند،انسعنمكحول:آخرطريقوله

شواهدولهزياد(،بن)مسلمالاولإلىيرجعانهويخشى،ضعيفايضا

واهية.
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"سبحانك)1(:وسجودهركوعهفيع!ي!النبي-وقول182

لي".اغفراللهم،وبحمدكربنااللهم

أعلم.والله،ذكروهالذيالتقديرفيهيسوغلاكلهفهذا

"زرقم"فيكزيادتها،والتفخيمللتعظيمالميمزيدت:وقيل

)2(ولكن،صحيحالقولوهذا،الابنفي"وابنم"،الزرقةلشديد

بيانه.منلابدصحيحامعنىلحظوقائله،تتمةإلىيحتاج

ومخرجها،وتقتضيهالجمعب[]913علىتدلالميمأنوهو

اللفظبينالمناسبةأثبتمنأصلعلىمطردوهذا،ذلكيقتضي

بنالفتحأبولهوعقد،العربيةأساطينمذهبهوكما،والمعنى

لا)3(
واستدل(،)سيبويهعنوذكره"الخصائص")4(،فيباجني

برهةمكثتولقد.قالثم،والمعنىاللفظتناس!منبأنواععليه

لفظه،قوةمنمعناهفاخذ)6(،موضوعهأعلملااللفظعلييرد

لمحهمتهكمافأجدهأكشفهثم،المعنىلذلكالحروفتلكومناسبة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)4(فيومسلم)761(،الصلاةصفة)16(صحيحهفيالبخارياخرجه

ععها.اللهرضيعائشهحديثمن)484(الصلاة

(.الكن(تر،ت،)بفيووقع(ح،)ظمن

بالنحوعلمهمولادباهلأحذقمنالنحويجنيبنعثمانهو

وغيرهما،واللمعالنحوفيالخصائصله،اعلمبالتصريفوهو،والتصريف

132(.)2/الوعاةبغية:انظرهـ.293سنةتوفى

505(.)1/النحوفيالخصائص:انظر

.2(18)2/الكتاب:انظر

)اخ(.(ب،)حفيووقع(ظ،)شمن
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:فقالجني،ابنعنهذاالاسلاملشيخفحكيتمنه،قريباآو

فيالنفععظيملمحصلاليدكرثمذلك"،لييجريماكثيرا"وانا

اللفظ،لمعنىالحركاتومناسبة،والمعنىاللفظبينالتناسب

للمعنىالحركاتأقوىهيالتيالضمةيجعلونالغالبفيوأنهم

)2(والمتوسطة،الخفيفللمعنى)1(الخفيفةوالفتحة،الأقوى

"وأرضصلبإذا)3(العينبفتحيعز""عز:فيقولودن،للمتوسط

والممتنع،امتنعإذابكسرهايعز""عز)4(:ويقولون،صلبةعزاز"

ثم،كاسرهعلىيمتنعولاصلباالشيءيكونفقد،الصلبفوق

داود:قصةفيتعالىاللهقال،غلبهإذا5"يعز"عزه:يقولون

قدإذ،الامتناعمنأقوىوالغلبة23[،:]ص*(*ألحطابفماوعزفى>

يغلبولا5،عدوعن)5(متحصنا،نفسهفيممتنعاالشيءيكودن

ا[1014،الحركاتأقوىفأعطوه،الممتنعمنأقوىفالغالب5،غير

والممتنع،الحركاتأضعف5فأعطوالممتنعمنأضعفوالصلب

الوسط.)7(الحركة5فأعطوالمرتبتينبينمتوسط
)6(

،المذبوحللمحلأولهبكسر"ذبح":قولهمهذاونطير

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(

)6(

)7(

)1/166(.الفوائد""بدائعفىالكلامهذانحوانظر

.()والمتوسط(ش،ت،)بوفي()ظمن

(.العين)بفتح)ظ(منسقط

)عز(.إلى)يعز(قولهمن)ب(منسقط

)من(.)ظ(في

)سظ(.)ح(فيووقع(ظ،ش،ت،)بمن

(.)حركه)ح(فيووقعظ(،ش،ت،)بمن
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منأقوىالجسمأنريبولا،الفعللنفسبفتحهو"ذبح"

للضعيف،والضعيفة،للقويالقويةالحركةفأعطوا)1(،العرض

وبالفتحللمنهوب،بالكسرو)نهب()نهب(:قولهممثلوهو

وبالفتحالشيء،يملألمابالكسرو)ملء()ملء(:وكقولهم،للفعل

لمافبالكسرو)حمل()حمل(:وكقولهم.الفعلهوالذيللمصدر

منغيرهماأو،رأسهأوظهرهعلىلحاملهمثقلاقويا)2(كان

كحمللحاملهمثقلغيرحفيفاكانلمابالفتحوالحمل،أعضائه

عكسواكونهموتأمل.ففتحوهأشبهبهالشجرةوحمل،الحيوان

،المحبوبلنفسالأولالمكسورمجعلوا،والحبالحبفيهذا

ولطف،قلوبهمعلىالمحبوببخفةإيذاناللمصدر،ومضمومه

ولزومهالحبحملوثقل،عندهموحلاوته)3(،أنفسهممنموقعه

كثر)4(ولهذاغراما،يسمىولهذا،غريمهالغريميلزمكماللمحب

المخلوقاتأعظمبأنوإخسارهم،والصعوبةبالشدةلتحملهوصفهم

من)6(لذابحملهلوونحوهماوالحديد(الصخر)منوأشدها

المتقدمينأشعارفيكثيرهوكمابه،يستقلولم)7(حمله

)الحركة(.)ش(فيووقعب(،ت،)ظمن)1(

.()مربيا()توفي،)مرئئا(()ظفي(2)

.()نفوسهم()ظفي)3(

)أكثر(.)ب(فيووقعش(،ت،)ظمن)4(

)الصخرة(.)ب(فيوقع)5(

(.الذات)ب(فيوقع)6(

(.حملهت،ج()من)ب،منسقط)7(
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هناالمصدريعطوا)1(أنالاحسنفكان،وكلامهموالمتأخرين

ومن.منهاأخ!هيالتيالحركةوالمحبوب،القويةب[].14الحركة

بتحريكهو)قبض(،للفعلوسطهبسكون)قبض(:قولهمهذا

منأقوىوالمقبوض،السكونمنأقوىوالحركة،للمقبوض

للمالبالفتحو)سبق(،للفعلبالسكون)سبق(:ونظيره.المصدر

القدووفارتدورانا،)دار:قولهموتأملالعقد.هذافيالماخوذ

المصادرهذهفيالحركاتلينتابعواكيفغليانا(،وغلتفورانا،

)حجر:قولهموتأمل.المعنىاللفطفطابق،المسمىحركةلتتابع

،الشديدةالحروفهذهالشديدالثقيلللمعنىوضعواكيفوهواء(

أحفمنهيالتيالهوائيةالحروفهذهالخفيفللمعنىووضعوا

.الحروف

العمرفيوجلعزاللهمدوإن،بهيحاطأنمناكثروهذا

تعالى.اللهشاءإنمستقلاكتابافيهوضعت

ولاطبع،ورقةذهن،لطافةيستدعيالمعانيهذهومثل

والتصريفالححومسائل)2(بأوائلوالرضى،القلوبغلطمعتتأتى

هذهفيماومطالعةالواضعحكمةإلىوالنظروتدبرها،تأملهادون

بابوهذا،العقولأكثرعلىتدقالتيالاسرارمنالباهرةاللغة

*.*(نورمنلوفماثؤرالهالله!يحعل>ومنوراءهماعلىالفاضلينبه

)بالعتل(الجافيالغليطتسميتهمإلىوانطر04[،]النور:

خطأ.وهو)يعطوه()ب(فيوقع)1(

)باول(.)ب(فيوقع)2(
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ماعلىتناديالالفاظهذهتجدكيفو)الجواظ()1(و)الجعظري(

وتأمل)بالعشنق(،الطويلتسميتهمإلىوانطر،المعانيمنتحتها

وتسميتهم)2(،الطويللمعنىومناسبتهاا[14]االحروفهذهاقتضاء

اسمفيفتحاتثلاثبينمنوموالاتهم)بالبحتر(،القصير

فيسكونبينهمابصمتينواتيالهم)العشنق(،وهو،الطويل

الاتوانفراجالفنمانفتاجالاولاللفظيقتضيكيف)البحتر(،

)السحتر(اسموفيبعضا،بعضهاركوبوعدموامتدادهاالنطق

بالضد.الامر

فانكبير،فهووكبر،طويلفهوالشيءطال:قولهموتأمل

مداأكثرهيالتيبالألففأتواوكبارا،طوالاقالوا:طولهزاد

وثقلالشيءكبرزادفان،الاطولالمعنىفيالياءمنوأطول

الباء.بتشديد)3("كبارا":فقالوااسمهثقلواالنفوسمنموقعه

علىواستعصى،مداه)4(لطالذلكفيالقلمعنانأطلقناولو

؟فنقولبسببهالكلامجرىماإلىفلنزجع،الضبط

العربفوضعته،شفتيهبهالناطقيجمعشفهيحرف"الميم"

الجمعإلىجاوزهفاذا"أنت"للواحد:فقالوا،الجمععلىعلما

إلىجاوزوهفاذا،"هو":الغائبللواحدوقالوا)"أنتم"،قالوا:

)1(

)2(

)3(

)4(

.(ظلجراا)(ظ)في

)الطول(.ج(،ب،ت،)ظفيووقعش(،)حمن

)بد(.ج(،ب،ت،)ظفيووقع)ح(،من

خطأ.وهو)فطال()ب(فيوقع
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ضربت،:يقولونالمتصلفيوكذلك"هم"،قالوا:()1(الجمع

وبهم،به:لحوونظائره،وإياهم،وإياه،وإياكم،ياكوا،وضربتم

)2(واجتمعتزرقتهاشتدتفاذا"أزرق":الازرقللشيءويقولون

"ستهم".:الاستللكبيرويقولون"زرقم"،:قالواواستحكمت

بهامعقوداالجمعتجد)3(كيفالميمفيهاالتيالالفاظوتأمل

جمعأي"شعثهالله"لم:ومنه،جمعهإذا"يلمهالشيء"لم:مثل

الناستلم:أيلمومة")4("دار:قولهمومنه،أمورهمنتفرقما

نصيبهيأكلتفسيرها:فيجاء(،()اللم)الاكل:ومنه،وتجمعهم

:يقالكما،الجمعوهو"اللم"منوأصلهب[1411،صاحبهونصيب

والوصولبه)6(الاجتماعقاربإذابالشيء""ألم:ومنه،"يلمه"لفه

"الملمة":ومنهبالكبائر،الاجتماعمقاربةوهو"اللم(":ومنه،إليه

قدالذيالشعروهي"اللمه":ومنهالعبد،تصيبالتيالنازلةوهي

وماء"الشي"تم:ومنه،الادنشحمةجاوزحتىوتقلصاجتمع

ومنه:،نورهواجتمعكملإذا"التم"بدر:ومنهمنها،تصرف

)2(

)3(

)4(

)6(

فيالنسخةقاريءعلقالسقطهذاوبسبب،القوسينبينما)ظ(منسقط

الساقط.السطربمعنىهو،بكلامالحاشية

ح(.،ت،)ظمنسقط

منقوطه.غير)ظ(وفي)نجد(،)ش(فيووقعح(،ت،ج،)بمن

خطأ.وهو()ملومة()ظفي

91[.]الفجر:ؤ:<أ!لألما>:تعالىقولهإلىيشير

)ح(وفي(إليهلوصولو)الاجتماع)ت(فيووقعش(،ب،)ظمن

خطأ.وهوبه()والوصول
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الشيء:وأم"الا!م":ومنه،بطنفيالمجتمعينللولدين"التوأم"

،القرىأممكةسميتوبه،لهالجامعفهومنهتفرعالذياصله

قال.الكتابأمالمحفوظواللوح،القرآنأموالفاتحة

:مثواكوأم،القرىأمومكة،أصلهالشيءأم)2()1(:الجوهري

وأممعها،)3(وتجتمعإليها،تأويالتييعني،منزلكصاحبة

وقوله،الرأمنأم:لهاويقال،الدماغتجمعالتيالجلدة:الدماغ

7[،:عمران]ال(الكتبأئم>هن:المحكماتالآياتفيتعالى

وما>:تعالىقال،الزمانأوالخلقةفيالمتساويةالجماعة:والا!مة

.38[:]الانعامأكالكم!هوأمئمإلابجناحيهيطيرطيرولاألأرضفىدابةصمن

ممالا!يمنأمةالكلابن"لولا!)4(:النبي-وقال183

بقتلها"هلأمرت

ومنه:،اتباعهعلىبهالمقتدونيجتمعالذي"الامام(":ومنه

الشيء"رم:ومنه،إليهوهمهقصدهجمعإذا":يؤمهمالشيء"ام

"الرمان"سميمنه:وقيل،متفرقهوجمعأصلحهإذا":يرمه

)1(

)2(

)3(

)4(

اللغةفيإماماكانالفارابيالجوهريحمادبنإسماعيلنصرابوهو

لمحيمات،وغيرهاللغةفيالصحاحله،المثلبهيضربوخطه،والأدب

447(.-446)1/الوعاةبغية:انظرهـ.004حدود

.()امممادة(21383/)الصحاح:انظر

منقوطة.غير)ظ(وفيإليها()ويجتمعج(،)بفيوقع

وابن)0428(،والمسائي)2845(،داوودوأبو)1486(،الترمذياخرجه

صحيح.وسنده.وغيرهم54()5/حمدو)5032(،ماجه

وغيرهم.والحاكمحبانوابنالترمذيصححهوالحديث
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وتضامه.حبهلاجتماع

"هم:ومنها[21(1،جمعهإذا":يضمهالشيء"ضم:ومنه

قلبه.فيتجتمعالتيوعزائمهإرادتهوهي"وهمومه،الانسان

"حممة"،السوداء:وللفحمة"أحم"،للأسود:قولهمومنه

لونالسوادلانهذاكل،حلقهبعداسودإذا")1(:رأسهو"حمم

الضعيفعينيعلىيجعلولهذا،يتفرقيدعهلاللبصرجامع

عليهليجمع،خرقةأوشعرمنأسودشيءغيرهأولوجعالبصر

علىمنهفلنقتصرطويللا!وهذا،الباصرةالقوةفتقوى،بصره

القدر.هدا

هذااخرفيألحقوها)3(فهم،الميمشأنمن)2(هذاعلموإذا

بجميعإيذانا،حالوكلحاجةكلفيبهسبحانهاللهيسألالذيالاسم

"أدعو:قالكأنه"أسألكإني"اللهم:قالإذافالسائل.وصفاتهأسمائه

فأتى،"وصفاتهبأسمائهالعلىوالصفات،الحسنىالأسماءلهالذيالله

بأسمائهتعالىبسؤالهإيداناالاسمهذاآخرفيبالجمعالمؤذنةبالميم

:)4(الصحيحالحديثفيء!ي!النبيقالكما،كلها

)1(

)2(

)3(

)4(

.(سالرا)(ب)!يقعوو(ج،ش،ت،ظ)من

خطا.وهوشأن()منمنبدلا)فرسان()ظ(في

خطا.وهو)الحقوها(منبدلاحقوها()()ظفي

رقم)3/253(حبانوابن452(،و)1/193مسندهفياحمداخرجه

طريق-من.وغيرهم()1877رقم905()1/المستدركفيوالحاكم)979(،

153



إنياللهم:فقالحزنولاهمقطعبداأصاب-"ما184

حكمك،فيماض،بيدكناصيتي،أمتكابن،عبدكوابنعبدك

وأ،نفسكلهسميتلكهواسمبكلأسألكقضاوك،فيعدل

فيبهاستأثرتأو،خلقكمنأحدّاعلمتهأو،كتابكفيأنزلته

صدريونورقلبيربيعالعظيمالقرانتجعلأن،عندكالغيبعلم

وغمه،همهاللهأذهبإلا،وغميهميوذهاب،حزنيوجلاء

نتعلمهن؟أفلا!اللهرسولياقالوا:فرخا".ب[1؟14مكانهوأبدله

يتعلمهن".أنسمعهنلمنينبغي"بل:قال

كماوصفاتهبأسمائهتعالىاللهيسألأنإلىمندوبفالداعي

الأعظم:الاسمفيجاء)1(

أنت)2(إلاإلهلاالحمدلكبأنأسألكإني-"اللهم185

ياحيياوالاكرامالجلالذايالارضوالسفواتبديعالمنان

")3(.قيوم

)2(

)3(

عبداللهأبيهعنعبدالرحمنعنعبدالرحمنبنالقاسمعنالجهنيسلمةبي

.فذكرهمسعودبن

وإن،الثقةعبداللهبنموسىهوالجهنيسلمةابوكانإنصحيحوسنده

مسعودبنعبداللهابيهمنعبدالرحمنسماعوفي،مجهولفهوهويكنلم

رقملتحصيلجامعانظر:.والحاكمحبانابنصححهوالحديث.اختلاف

)3712(.رقم025(-246)6/ورفاقهللأرناؤطالمسندوتحقيق)437(،

)جاء(.)ح(في

فلينظر.)الحنان(التحريجمصادرفيوليس(.)الحنانزيادة()حفي

=)5914(،داوودوأنجو012(،و24وه)3/265لمسندفياحمدأخرجه
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هذاغيرفيذكركماالحسنىالاسماءتتضمنالكلماتوهذه

لموضع.ا

:أقسامثلاثةوالدعاء

أحدوهذا،وصفاتهبأسمائهتعالىاللهتسألنأحدها:

جمهآ<فادعوهلحستىيلأشما>ودفه:تعالىقولهفيالتأويلين

018[.:]الاعراف

العبدأنا:فتقول،وذلكوفقركبحاجتكتسألهأن:والثاني

دلك.ونحوالمستجيرالذليلالبائسالمسكينالفقير

الامرين،منواحداتذكرولاحاجتكتسألان:والثالث

جمعفاذا،الثالثمنأكملوالثاني،الثانيمنأكملفالاول

أكمل.كانالثلاثةالامورالدعاء

صديقعلمهالذيالدعاءوفي،!ك!يمالنبيأدعيةعامةوهذه

أوله)1(:فيقالفإنه،الثلاثةالاقسامذكرعنهاللهرضيالامة

يغفرلا"وإنه:قالثم،السائلحالوهذاكثيرا"نفسي"ظلمت

)1(

والحديث.مالكبنأنسعنطرقمن.وغيرهم)3858(ماجهوابن

وغيرهما.والحاكمحبانابنصححه

فيومسلم)997(،الصلاةصفة)16(فيصحيحهفيالبخارياخرجه

)5027(.رقموالاستغفاروالتوبةوالدعاءالذكر)48(

إلاالذنوبيغفرولاكثيزا،ظلمانفسيظلمتإنياللهم:"قلولفظه

".الرحيمالغفورانتإنك،وارحمني،عندكمنمغفرةليفاغفر،انت
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فذكرلي""فاغفر:قالثم،المسؤولحالوهذاأنت"إلاالذنوب

تناسبالحسنىالاسماءمنباسمينالدعاءوختم،حاجته

وتقتضيه.المطلوب

منواحدغيرعنا[]143جاءقداخترنا،الذيالقولوهذا

السلف.

الدعاء")1(.مجمع"اللهم:البصريالحسنقال

فيها""اللهم.قولهفيالميمإنالعطاردي)2(:رجاءأبووقال

)3(.تعالىاللهأسماءمناسماوتسعونتسعة

بجميعدعافقد"اللهم":قال"من)4(:شميلبنالنضروقال

اسمائه")5(.

الدالةالواوبمنزلةهناالميمبأنالقولهذاطائفةوجهوقد

الله"يا:يقولبهاالداعيفكأنمخرجها،منفإنها،الجمععلى

)11

)21

)31

)41

)5(

الدعاء(.تجمعءإ.و!يه54(41/تفسيرهفيالقرطبيذكره

سنةماتثقةمعمرمخضرم،التابعينكبارمن،ملحانبنعمرانهو

51711(.التقريث:انظراهـ.50

(.أسمائهمناسماسبعينتجمعالميمإهذه21/436(البحرفي

غريبلهالحديثفيثبتثقةوهو،اللغويالنحويالحسنابوالمازنيهو

الوعاةوبغية71351(،التقريبانظر:هـ.402سنةتوفى،الحديث

.)21/316

21/436(،المحيطالبحرفيحيانبوو54(،5/41تفسيرفيالقرطبي5ذكر
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ولذلكالعليا)1("،والصفاتالحسنىالاسماءلهاجتمعتالذي

فيوالنونالواووهي،الجمع)2(علامتيعنعوضالتكونشددت

.ونحوه""مسلمون

الجمع،علىدالةالميمنفسأنذكرناهاالتيالطريقةوعلى

هذا.إلىيحتاجلا

علىالميمهذهوبين"يا"بينجمعوافهلا:يقالانيبقى

؟.الصحيحالمذهب

هذاعلىالنداءحرفدخولعدميقتضيالقياسأنفالجواب

لكثرةفيهذلكاحتملواوانمامنه،واللامالالفلمكان،الاسم

يحذفوانفإما،بهواستغاثتهم،إليهواضطرارهمدعاءهاستعمالهم

يتوصلواأنواما،لهللزومهمايسوغلاوذلك،منهواللامالألف

نداءإلىإلابهايتوصللالانها)3(؛يسوغلاوذلك"اي("،بإليه

فيوأما،والنبيوالرسولكالرجلواللامبالالفالمحلىالجنساسم

فلما.الحاجةلمكانالاسمهذافيقياسهمفخالفوافلا،الأعلام

جعلوها،الاسماء)4(جميععنعوضاآخرهفيالمشددةالميمأدخلوا

أعلم.ؤاللهب[]142لينهما،يجمعوافلم،النداءحرفعنعوضا

واضحه.غير)ظ(وفي)العلى(ت(،)بفيووقعش(،)حمن)1(

غير)ظ(وفيخطأ،وهو)علامة(ش(،)حفيووقعج(،ت،)بمن)2(

واضحة.

(.يسوغالاإلى...اللزومهما(قولهمن)ت(منسقط)3(

خطأ.وهو)جمع(ب(،ت،)ظفيووقعش(،)حمن)4(
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)1(الثانيالفصل

!يمالنبيعلىالصلاةمعنىبيانفي

معنيين:إلىيرجع)2(اللغةفياللفظةهذهوأصل

والتبريك.الدعاء:أحدهما

أموالهممن>خذ:تعالىقولهالاولفمن،العبادة:والثاني

،[301:]التوبة<فئمسكنصلؤتكإنعليهتمبهاوصلوتزكيهمتطهرهمصدقة

أبداولالقمماتمنهمعلى+احدولاتصل>:المنافقينحقفيتعالىوقوله

.84[:]التوبة!ودبرهكل

الظعامإلىأحدكمدعي"إذا!ر:النبي-وقول186

لهم"فليدع:قيلبهما)4(فسر")3(،فليصلصائماكانفان،فليجب

أكله.بدل"عندهميصلي":وقيل،"بالبركة

الدعاء.معناهااللغةفي""الصلاةإن:وقيل

)1(

)2(

)3(

)4(

فقط.)فصل()ظ(فيوقع

(.اللغة)في)ح(منسقط

أبيحديثمن)1431(رقمالنكاح)16(فيصحيحهفيمسلمأخرجه

عنه.اللهرضيهريرة

خطأ.وهو)فسرهما(ش(،)حفيووقعظ(،ت،)بمن
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كماداعوالعابد،مسألةودعاء،عبادةدعاء:نوعانوالدعاء

اذعوقرنم>وقال:تعالىقولهفسروبهما)1(،داعالسائلان

سلوني:وقيل،اثبكماطيعوني:قيل06[،]غافر:<ل!أشتجمت

فإنيعنىعباديسألفوإذا>:تعالىقولهبهماوفسر،اعطكم

ه[186:]ادقرةدعان<إذالداعدغوةأجيبقرليب

لامتواطىءلفطوهو،النوعينيعمالدعاءان:والصواب

اذعواقل>:تعالىقولهالعبادةدعاءفياسمعمالهفمن،فيهاشتراك

فىولاالسمؤتفيذرهصمثقاليملونلااللهدونمنعقتمألذلى

يخلقونلااللهدونمنيدعونوائذيف>:تعالىوقوله،[22:]سبأ<آلازض

ممؤيعبؤامافل>:تعالىوقوله02[،:]النحل*(*يخلقونشئاوهم

-رو
.77[:]الفرقان<دعاؤ!ملولاربى

وتعبدونه،تدعونه)3(أنكملولا)2(.القولينمنوالصحيح

المصدرفيكون،إياهعبادتكملولاا[1441بكميعباشيءاي:اي

إنه-لاتضرعاوخفيةرثبئادعو>:تعالىوقال،الفاعلإلىمضافا

خؤفادعوهوإضنحهابعدالارضفنقسدواولاص*؟)المعتدلىيحب

ورسلهأنبيائهعنإخماراتعالىوقال56[،-55:]الأعراف<وطمعأ

ألخئزتفىي!رعوت!اتواإنهم>:والسلامالصلاةعليهم

مناحسنالطريقةوهذه09[.]الأنبياء:ورسل<وقيعوشارنجا

)2(

)3(

خطأ.وهو)وبهذا()ب(فيووقعش(،ت،)ظمن

)3/3(.الفوائدبدائعانطر

)أنتم(.)ب(فيوقع
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تزولوبهذاالدعاء،مسمىفيالاختلافودعوى؛الاولىالطريقة

عنممقولهوهل،الشرعيةالصلاةاسمعلىالواردةالإشكالات

.شىهـعيا؟مجازاأو)2(شرعيةحقيقةفيكون:اللغةفي)1(موضوعه

وهو،اللغةفيمسماهاعلىباقيةالصلاةتكونهذافعلى

حينمنوالمصلي،مسألةودعاء،عبادةدعاءوالدعاء:الدعاء،

صلاةفيفهو،المسألةودعاءالعبادةدعاءبينسلامهإلىتكبيره

بهذهالصلاةاسمخصلكن،منقولةولامجازا)3(،لاحقيقة

والعرفاللغةأهليخصهاالتيالالفاظكسائر،المخصوصةالعبادة

)4(غايتهفهذاونحوهما،والرأس،،كالدابةمسماها،ببعض

يوجبلا(وهذا)،موضوعهبعضعلىوقصرهتخصيصاللفظ

اعلم.والله،الاصليموضوعهعنخروجاولانقلا

فصل

على)6(وتعالىسبحانهاللهصلاةوأما،الآدميصلاةهذه

وخاصة.،عامة:فنوعانعبده

تعالى:فال،المؤمنينعبادهعلىصلاتهفهي:العامةأما

)موضعه(.النسخباقيوفيت(،،)ظمن)1(

ت(.،)ظممنسقط)2(

(.شرعيةلا)حقيقيةش(،)بفيوقع)3(

)غاية(.ش(،)حفيووقعظ(،ت،)بمن)4(

)ولهذا(.ش(،)حفيووقعظ(،ت،)بمن)5(

فقط.ظ(،)بمن)6(
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دعاءومنهب[43،1441[:]الاحزابوملبهكتمر(عياكميصحلىالدبهو>

كقوله:،المؤمنيناحادعلىالصلاة!رالنبي

")1(،أوفىأبيالعلىصل"اللهم-187

وعلىعليصل:لهقالتامرأةأن:اخرحديث-وفي188

")2(.زوجكوعلىعليكالله"صلى:قال،زوجي

تعالى.اللهشاءإنشابههوما)4(الحديثهذاذكر)3(وسيأتي

(خصوصا)،ورسلهأنبيائهعلىالخاصةصلاته:الثانيالنوع

ع!ي!.محمدوخيرهم)6(خاتمهمعلى

:أقوالعلىسبحانهمنهالصلاةمعنىفيالناسفاختلف

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)1426(،رقمم)2/544(،لزكاة)03(فيصحيحهفيالبخاريأخرجه

ابيبنعبداللهحديثمن)7801(رقم،الزكاة)12(فيصحيحهفيومسلم

ععهما.اللهرضياوقى

الشمائلفيوالترمذي)1533(،داوودبوو)3/303(،احمداخرجه

رقم)4/111(والحاكم189(،و)169رقم)3/حبانوابن)018(،

ثقة.لكنهمشهورغيرالععزينبيحوفيه،صحيحوسعده.وغيرهم)6907(

314(.)92/الكمالتهذيب:انظر

والحاكم.حبانابنصححهوالحديث

بعدها.فما554صوانظر)ل!(،قيليس

)ومما(.)ب(فيووقعظ(،ت،)شمن

خطأ.وهو)حص()ب(فيووقعظ(،ت،)شمن

)خاتمتهم(.)ب(فيووقعظ(،ت،)شمن
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حمته.ر(1)نهاا:هاحدأ

محمدحدثنا،عليبننصرحدثنا)2(:إسماعيل-قال918

رحمته،الله"صلاة:قالالضحاكعنجويبر،عنسواء،ابن

الدعاء"هالملائكةوصلاة

رحمة،اللهمنفهي)4(،الرحمةالصلاة"اصل:المبرد)3(وقال

هوالقولوهذا")6(،اللهمنللرحمةواستدعاء(رقة)الملائكةومن

المتأخرين.منكثيرعندالمعروف

مغفرته.اللهصلاةان:الثانيوالقول

حدثنابكر،ابيبنمحمدحدثنا)7(:إسماعيل-قال091

يصلىألذى>هو،الضحاكعنجويبر،عنسواء،بنمحمد

رحمه.أنها)ت(:فيووقع،خطأوهو()أنه()بفيووءش(،)ظمن()1

فيهجذا،ضعيفوسنده)69(.الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلاخرجه2(لأ

)879(.التقريب:انظر.جداضعيفجويبر

العربيةإمامالمبرد،العباسابوالأزديعبدالأكبربنيزيدبنمحمدهو)3(

سنةتوفىوغيرهما،القرانوإعراب،القرانمعانيلهزمانهفيببغداد

271(.-)1/926الوعاةبغية:انظرهـ.285

(.)الرحم(ت،)ظفي()4

)رحمة(.(ب،)شفيووقعت(،)ظمن)3(

وكذا)صلى(.مادة)2/9402(اللغةتهذيبفيالازهريبمعناهعنهنقله)6(

.نحوهالاعرابيابنعننقل

فيهجدا،ضعيفوسنده)79(.الصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلاخرجه)7(

.تقدمكماجداضعيفجويبر
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الدعاء".الملائكةوصلاة،مغفرتهالله"صلاة:قالعلييهتم(،

؛ضعيفانوهما،قبله)1(الذيجنسمنهوالقولوهذا

:لوجوه

ورحمته،،عبادهعلىصلاتهبينفرقسبحانهاللهأن:أحدها

إليهوإناللهإناقالواأصبئهطمصيبةاباالذينة*آألصبرينولمجتنر>:فقال

آلمحفدون(هموأولمكورخمهربهممن!لواتعكيتهئاأولئك*3*رجمون

فاقتضى،الصلاةعلىالرحمةفعطفا[1571451[،155-:]المحقرة

)2(:قولهموأما،العطفأصلهذاتغايرهما،ذلك

ومينا)3(كذباقولهاوألفى

المينأنمع)4(،الكلامأفصحعليهيحمللانادر،شاذفهو

.الكذبمناحص

ورسلهبأنبيائهحاصةسبحانهاللهصلاةان:الثانيالوجه

الصلاةفليستشيء،كلفوسعترحمتهوأما،المؤمنينوعباده

وثمراتها.وموجباتهاالصلاةلوازممنالرحمةلكن،للرحمةمرادفة

وهذاومقصودها،ثمرتهاببعضفسرهافقدبالرحمةفسرهافمن

اللفظةتفسر،!يالهوالرسول،القرآنألفاظتفسيرفييأتيماكثيرا

)1(

)2(

)3(

)4(

(.)ظ،ت()ماقبلهفي

)ظ،ت(.منسقط

.العباديزيدبنلعديمنسوبوالبيت،467صاللبيبمغعي:انظر

فضل(.)()بفيوجاءش(،ح،ت،)ظمن
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مسمىجزءوالشك؛بالشكالريبكتفسيرمعناها،وجزءبلازمها

وتفسير،المغفرةمسمىجزءوهوبالستر؛المغفرةوتفسير،الريب

قد،كثيرةذلكونظائر،الرحمةلازموهو؛الاحسانبإرادةالرحمة

التفسير.أصولفيذكرناها

على)1(الترحمجوازفيخلافلاانه:الثالثالوجه

غير)2(علىالصلاةجوازفيوالخلفالسلفواختلف،المؤمنين

تعالى،اللهشاءإنبعدفيماسنذكرها،أقوالثلاثةعلىالانبياء

بمترادفينهليساانهمافعلم

لقامتالرحمةبمعنىالصلاةكانتلوأنه:الراببعالوجه

إذاأوجبهامنعندالوجوبوأسقطتالامر،امتثالفيمقامها

كذلك.الأمروليسمحمد"والمحمداارحماللهم":قال

عليهوروغيرهرحملمنيقاللاانهب[14]ه:لخامس1الوجه

قدإنه:ويقال،عليهصلىإنه:كساهأو]3[سقاهأو)3(فأطعمه

رحمه.

ويعاديه،يبغضهمنيرحمقدالإنسانان:السادسالوجه

عليه.يصليولارحمةلهقلبهفيفيجد

)1(

)2(

)3(

خطأ.وهو)الرحمة(النسخباقيوفيت(،)ظمن

بعدها.وما547صوانظر)غير(،منلدلا)سائر(()ظفي

وسقاه)فأطعمه)ت(و!ي(،وكساه)وسقاه)ب(فيووقعش(،ح،)ظمن

.(كساهاو
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منثناءفهي،كلاممنفيهالابدالصلاةأن:السابعالوجه

)1(ومناقبهلمحاسنهواشارةبهوتنويه،عليهيصليمنعلىالمصقي

.وذكره

:قالالعاليةأبيعن"صحيحه")2(فيالبخاري-ذكره191

".الملائكةعندعليهثناؤهرسولهعلىالله"صلاة

علي،بننصرحدثنا.)3(:كتابهفيإسماعيل291-وقال

أبيعن،أنسبنالربيععنجعفر،أبيعنيزيد،بنخالدحدثنا

:قال،56[:ب]الاحز(النبئعلىيصلونوملم!ت!الدهإن>:العالية

الدعاء.عليهالملائكةوصلاة،عليهثناؤهوجلعزاللهصلاة

ملائكتهوصلاةصلاتهبينفرقسبحانهاللهان:الثامنالوجه

علىيصلونوملت!تهاللهن>:فقالواحد،فعلفيوجمعهما

هيوإنما،الرحمةهيتكونأنيجوزلاالصلاةوهذه(،النبى

،مشتركلفظالصلاة:يقالولا،عليهملائكتهوثناءسبحانهثناؤه

:متعددةمحاذيرذلكفيلأنمعا،معنييهفييستعملانويجوز

)1(

)2(

)3(

فيه(.)وماب(،)شفيووقعح(،)ظمن

البغا..ط(2018)4/الأحزاب،التفسير)68(في

)ب(منسقطوقد.سيأتيكماوالقاضيوإسماعيلحاتمأبيابنووصله

)ظ(.منوالتصويب)ذكر(،ش(،ت،)حفيووقع،ذكره

فيكماتفسيرهفيحاتمأبيبنو)59(،رقملمجد،النبيعلىالصلاةفضل

حسن.وسنده.(532)8/الفتح

حجرلابنالتعليقتغليقمنالمطبوعفيالأثرهذايوجدلا:تنبيه

.)4/286(
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وقعانهيعلم1(لأبل،الاصلخلافالاشتراكانأحدها:

منهم،اللغةأئمةذلكعلىنصكماواحد،واضعمناللغةفي

تعددبسبباتفاقياعارضاوقوغايقعوإنما،وغيرهالمبرد

.الاشتراك)2(فيقعاللغةتختلطثم،الواضعين

المشتركاللفظاستعمالا[1461يجوزونلاالاكثرينان:الثاني

عنحكيوماالمجاز.بطريقولاالحقيقةبطريقلاهعنييهفي

وانما،عنهبصحيحفليسذلكتجويزهمنعنهاللهرضيالشافعي

اسفلومنفوقمنموالولهلمواليه)3(أوصى"إذا:قولهمناخذ

بينهما،مشترك"المولى"لفظأنظنمنفظن".جميعهمتناول

لفظفان،بصحيحليسوهذاعليهما،)4(يحملالتجردعندوأنه

مذهبه-ظاهر-في)فالشافعي،المتواطئةالألفاظمن"المولى"

عندهوهو،اللفظهذافيالموالينوعيبدخوليقولان(واحمد()

.مشتركلامتواطىءعام

فيقالأنهتعالىاللهرحمهالشافعيعنحكيماوأما

43[،]النساء:!لنسا>أؤلمسغ)6(:قولهفيلهجرتمفاوضة

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)ب(.منسقط

)فيعرض(.()بفيووقعش(،ت،)ظمن

بمواليه(.)وضى)ب(فيووقعش(،ت،)ظمن

)ويحمل(.)ب(فيوقع

)ش(فيوجاءظاهر(،فيحمدوالشافعي)قال)ب(فيوجاء)ظ(من

(.مذهبهظاهرفيحمدو)فالشافعي

(.قوله)في)ظ(منسقط
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علىمحمولة"هي:قال)1(الجماعبالملامسةيرادقد:لهقيلوقد

عنيصحلافهذامجازا".الوقاعوعلى،حقيقةباليدالجس

كلامهذاوانما،كلامهمنالمالوفجنسمنهوولا،الشافعي

اللفظاستعمالإبطالعلىذكرناوقدالمتأخرين،الفقهاءبعض

كتابفى"القرء"مسألةفيدليلاعشربضعةمعامعنييهفيالمشترك

".الأحكامعلى"التعليق

والعناية،ووجالهالرسولعلىالثناءهو:الصلاةمعنىكانفاذا

اللفظة،هذهمنمعروفهوكما،وحرمتهوفضلهشرفهوإظهار،به

بلمعنييه،علىمحمولامشتركاالايةفي"الصلاة"لفظيمنلم

فيالاصلهووهذاواحد،معنىفيمستعملايكونقد)2(

)3(.الألفاظ

علىالكلامفيتعالىاللهشاءإنالمسألةهذهإلىوسنعود

النبئ<علىيصلويئب[]146وملتحتهاللهن>:تعالىقولهتفسير

.56[:]الأحزاب

عقبعليهبالصلاةأمروتعالىسبحانهاللهان:التامعالوجه

اللهكانإذاأنه:والمعنى،عليهيصلونوملائكتهبأنهإخباره

أحقفانتم،عليهأيضاأدتمفصلواع!يمرسولهعلىيصلونوملائكته

)المجامعة(.)ح(فيووقعب(،ش،ت،)ظمن)1(

فقط.)ظ(من)2(

(.الألفاظ)فيت(،)ظمنسقط)3(
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ويمنرسالتهببركةنالكملماتسليما،وتسلمواعليهتصلوابأن

عبرلوأنهالمعلومومن.والاخرةالدنياشرفخير)1(منسفارته

النظم،يحسنولم،موقعهيحسنلم،بالرحمةالمعنىهذاعن

)2(
وملائكتهاللهإن:إلىيصيرالتقديرفان،والمعنىاللفطفينقص

ليسوهذاوسلموا.له)4(أنتمفادعوا،لنبيهويستغفرونيرحم
)3(

اللهمنالطلبهيفيهابهاالمأمورالصلاةبلقطعا،الايةمراد

عليهثناءوهي:،ملائكتهوصلاةصلاتهعنبهخبرماتعالى

الخبرتتضمنفهي،وتقريبهتكريمهوإرادةوشرفهلفضلهواظهار

عليه،صلاةنحنمناوالدعاءالشؤالهذاوسمي،والطلب

لوجهين:

بذكروالاشارة،عليهالمصليثناءيتضمن-إنهأحدهما:

فقد)6(،تعالىاللهمن()لذلكوالمحبةوالارادة،وفضلهشرفه

والطلب.الخبر،تضمنت

ألىاللهمنلسؤالناصلاةمناسميذلكان:الثانيوالوجه

وتقريبه،ذكرهلردعوارادتهثناؤهعليهاللهفصلاة،عليهيصلي

،ج،)ظمن")خير(وسقطخير(شرف)من)ب(فيووقعش(،من()ح)1(

منقوطة.غيرت(،)ظوفي)فينقض(()حفي)2(

معقوطة.غيرالباقيوفي)يرحم(.)ج(فيوتكررتج(،)بمن)3(

اله(.ج(،ظ،ت،)بمنسقط)4(

)كذلك(.)ح(في)5(

خطأ.وهوالخير(تتضمن)فهي)ح(في)6(
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فيهذاوضد.بهذلكيفعلأنتعالىاللهسؤالناعليهنحنوصلاتنا

الله،إلىتضاففانها،به!يمجاءلماأ[]147الشانئيناعدائهلعنة

منأنزئنامايكتمونألذفيإن>؟تعالىقالكماالعبد،إلىوتضاف

ويلعنهمألهيلعنهمأولنكلكتئبفيللثاسلمجنهمابعدمنماوأالدىلبينات

ذمهتتضمنلهمتعالىاللهفلعنة]البقرة:915[،2؟*(لبعنون

نأتعالىاللهسؤال)1(تتضمنالعبدولعنةلهم،وبغضهوإبعاده

للعنته)2(.أهلهوبمنذلكيفعل

الرحمةهيالصلاةكانتلوأنه)3(المعلومفمنهذاثبسساوإذا

لهيقالوإنمامصليا،تعالىاللهمنلطالبهايقالأنيصحلم

ولطالبله،مستغفرا)المغفرةلطالبيقالكماله)4(،مسترحما

المغفرة(()اللهسأللمنيقاللاولهذا،ونظائرهمستعطفاالعطف

عفاقد:عنهالعفوسألهلمنولاغافر،فهو،لهغفرقد)6(:لغيره

الرحمةهيالصلاةكانتفلومصليا،العبدسميقدوهنا.عنه

رحمهقد)7(يقالوكان،عليهصلىلمنراحضاالعبدلكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)ت(.منسقط

)اللععة(.)ب(فيووقعاللعنه(،()شفيوجاء(ج،ت،)ظمن

)انها(.ج(،)ظفي

.(..لهمسترحمايقال.).)ت(فيووقع،فقط)ب(منسقط

المغفرةالطالب)ت(فيووقعج(،،ت،)ظمنوسقطش(،)بمن

(.لغيرهمستغفرا

)وقد(.)ب(فيووقعش(،،ت،)ظمن

فقط.ج(،ت،)ظمنسقط
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وهذاعشرا،بهااللهرحمهمرةءلمجيمالنبيرحمومن)1(،يرحمه

.البطلانمعلوم

وإنما،رحمتهجم!يوعليهالعبدصلاةمعنىليسقيل:فإن

تعالىءاللهمنله)2(الرحمةطلبمعناها

:وجوهمنباطلهذا:قيل

وطلب،مسلملكل)3(مشروعالرحمةطلبأنأحدها:

عليهم،وسلامهاللهصلواترسله)4(يختصتعالىاللهمنالصلاة

تعالى.اللهشاءإنسنذكرهكما،الناسمنكثيرعند

طالبل!ميمصليا،الرحمةطالبسميلوأنه:الثاني

صافحا،الصفحوطالبعافيا،ب[]7(1العفووطالبغافرا،المغفرة

.ونحوه

مصليا.اللهمنالصلاةطالبسميتمقدفانتم:قيلفإن

فانمنه،الصلاةحقيقةلوجودمصلياشميإنماقيل:

وهذا،المنزلةواعلاءوالتقريبالاكراموإرادةالثناء،(حقيقتها)

.()جمنوسقط،()برحمة()ظوفي،()بمن(1)

اله(.)ح(فيليس)2(

)مطلوب(.ج(ت،،)ظفي)3(

وا)يخصن(صوابهولعل)تختص()ش(فيووقعج(،ب،ت،)ظمن)4(

بعدها.وما954صوانظر(،برسله)يختص

)حقيقته(.)ب(قيووقعج(،ش،ت،)ظمن)5(
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وجل،عزاللهمنذلكيريدالعبدلكنالعبد،صلاةمنحاصل

!و.برسو!هيفعلهالىنفسهمنذلكيريدسبحانهوالله

منذلكلطلبهمصلياسمي)1(وانه،الثانيالوجهعلىوأما

وقد،والارادةوالخبريالطلبي)2(الكلاممننوعالصلاةفلأن،الله

أفعالفإنها؛والمغفرةالرحمةبخلاف،المصليمنذلك)3(وجد

أعلم.والله،منهالمطلوبمنتحصلوإنما،الطالبمنتحصللا

الحديتلمحىع!يالهالنبىعنثبتقدانهالعاشر:الوجه

)4(:مسلمرواهالذيالصحيح

عشرا".بهاعليهاللهصلىمرةعليهصلى-"من391

له:قالوتعالىسبحانهاللهوأن

بهاعليهصليتمرةأمتكمنعليكصلىمن491-"إنه

)5(.

منالجزاءأنالشريعةفيالمستقرةللقاعدةموافقوهدا،عشرا"

جزاءك!يالهرسولهعلىالمصليعلىتعالىاللهفصلاة،العملنج!

هيليستع!اللهرسولعلىالعبدصلاةأنومعلوم،عليههولصلاته

)وإنما(.)ب(لمحيووقعج(،ش،ت،)ظمن()1

خطأ.()الكتاب(ج،ت،)ظفي)2(

خطأ.وهوالذلك()ب(فيووقعج(،ش،ت،)ظمن)3(

بنعبداللهحديثمن)384(رقمالملاة)4(فيصحيحهفيمسلماخرجه)4(

عنهما.اللهرضيعمرو

)45(.برقمتقدمكماضعيفوسنده)4/92(مسندهفياحمداخرجه)5(
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ثناءهيوإنما،جنسهامن)1(عليهتعالىاللهصلاةلتكونالعبدمنرحمة

ويزيدهذكرهيعليان]48/ا[تعالىاللهمنهـاراد!ي!الرسولعلى

الله!رسولجملىاثنىفمن،العملجنسمنوالجزاء،وتشريفاتعظيما

فصح.وتكريمهتشريفهويزيدعليهيثنيبأنعملهجنسمناللهجزاه

كقوله:،لهومناسبتهلهومشاكلتهبالعملالجزاءارتباط

الدنيا)فيعليهاللهيسرمعسرعلىيسر-"من591

ومن،والاخرةالدنيافياللهسترهمسلماسترومنوالاخرة()2(،

كربمنكربةعنهاللهنفسالدنياكربمنكربةمؤمنعننفس

ومن،اخيهعونفيالعبدكانماالعبدعونفيوالله،القيامةيوم

")3(.الجنةإلىطريقالهاللهسهلعلمافيهيلتصسطريقالمملك

9)4( يوماللهالجمهلمحكتمهيعلمهعلمعنسئلومن-"6

)1(

)2(

)3(

)عليها(.)ب(فيووقعج(،ش،ت،)ظمن

)حسابه(.النسخجميعفيووقعالقوسينمابينمسلمصحيحمن

رقموالاستغفاروالتوبةوالدعاءالذكر)48(فيصحيحهفيمسلمأخرجه

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن)9926(

وأحمد)261(،ماجهوابن)9264(،والترمذي)9264(،داوودأبوأخرجه

وغيرهم.(2632/)

.فذكرههريرةأبيعنعطاءعنالحكمبنعليعنجماعةطريقمن

عنالحكمبنعليعنسعيدبنعبدالوارثرواهلكن.الصحةسندهوظاهر

)345(.(101)1/الحاكماخرجه.فذكره،هريرةأبيعنعطاءعنرجل

والحديث.خفيةعلةوهذه:حجرابنالحافظوقال،القطانابنأعلهوبه

وابن=أحمدالإماموضعفه،وغيرهموا!عقيلينعيموأبوحبانابنصححه
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نار".منبلجامالقيامة

بهاعليهاللهصلىمرة!يالهالنبيعلىصلى791-"ومن

)1(هص
.)2(يوضحه،كثيرةونظائره،عشرا"

"رحمه:اللهرسولعنقاللواحداأنعشر:الحاديالوجه

وسلمعليهاللهصلىبدل":اللهرحمهالله"رسول:قالاو"الله

للنبيموقرغيرمبتدعاوعدوه،عليهالانكارإلى)3(الامةلبادرت

نايستحقولا،يستحقهبماعليهمثنولا،عليهمصلولاع!ي!

اللهمنالصلاةكانتولو،صلواتعشربذلكعليهاللهيصلي

ذلك.منشيءيمتنعلمالرحمة

لاتخعلوا>:قالوتعالىسبحانهاللهانعشر:الثانيالوجه

سبحانهفامر،[63:]النور(بعضأبعضكمكدعا!ملرسولدعاء

بلبعضا،ب[]914بعضهمبهالناسيدعوبماع!رسولهيدعىلاأن

باسمهيسفيهكانوإنمامحمد.يا:يقالولا،اللهرسوليايقال

لابنالمتناهيةالعلل:انظرقوليهما.أحدفيحجروابنالقطانوابنالجوزي

علىالظرافوالنكت)1/74(للعقيليالكبيروالضعفاء)1/701(الجوزي

لابنوالايهامالوهموبيان266()01/265-حجرلابنالاشرافتحفة

.وغيره42(ه)2/الفاسيالقطان

جاميعانظر.عنهميثبتولاالصحابةمنجماعةعنالمتنهذاوردوقد

17(.-)1/2الحاشيةميععبدالبرلابنوفضلهالعلمبيان

)384(.رقممسلمعندوهوتقدم)1(

ج(.،ح،)ظمنوسقطب(،ت،)شمن)2(

)على(.)ب(فيووقيعج(،ش،ت،)ظمن)3(
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)1(برسوليخاطبونهفكانواالمسلمونوأماالكفار،الخطابوقت

يجعلانينبغيلا،مغيبهفيفهكذاخطابهفيهذاكانوإذا.الله

له)2(يدعىبل،لبعضبعضنابهيدعوماجنسمنلهبهيدعىما

لكلبهايدعىالرحضةأنومعلوم.عليهالصلاةوهوالدعاءبأشرف

الاستسقاء:دعاءفيكما.الحيواناتمنالادميولغيربل،مسلم

وبهائمك")3(.وبلادكعبادكارحم"اللهم-891

الاصليةاللغةفيتعرفلااللفظةهذهان:عشرالثالثالوجه

هوإنمامعناهامنالعربعندوالمعروفأصلا،الرحمةبمعنى

قال)4(:والثناء،والتبريكالدعاء

وزمزماعليهاصلىذكرتوان

عليه""صلىقطالعربتعرفولاومدجها.عليهابرك:اي

(.اللهرسول)ياب(،)ظفيووقعش(،ت،)حمن)1(

)يدعو(.)ح(فيووقع،النسخجميعمن)2(

العللفيحاتمأبيوابن)96(،المراسيلوفي)1176(داوودأبوأخرجه)3(

.بالإرسالمعلوللكنه،مرفوعا356(.)3/الكبرىفيوالبيهقي97(،)1/

عنعمروعنسعيدبنيحيىعنوغيرهماوالدراورديمالكرواههكذا

وعبدالرزاق191(،-091)صالموطأفيمالكاخرجهمرسلا.ع!ي!النبي

وغيرهما.(194)2(29)3/

.الإرسالالرازيحاتمأبوورجح

بلفظ:وهو333ص"الاعشى"ديوانانظر(4)

وزمزماعليهاصلىذبحتإذابيتهاالدهريبرحلاحارسلها
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")1("رحمهبمعنى

اللغة.في

المتعارفمعناهاعلى)2(اللفظةحملفالواجب،

ناواحدلكليستحببل،يسوغانهعشر:الرابعالوجه

كما،ارحمنياللهم:فيقول،يرحمهانوتعالىسبحانه)3(اللهيسأل

.يقولانالداعي!النبيعلم

فلماوارزكني"،وعافنيوارحمنيلياغفر-"اللهم991

الخير")4(.منيديهملأفقدهذا"اما:قالحفظها

بلعلي"،صل"اللهم:يقولانلاحديسوغلاانهومعلوم

بخلافأ[]914.ا!معتدينيحبلاوالله،دعائهفيمعتدبهذاالداعي

.()الرحمة()ظفي(1)

.()اللفظ()حفي(2)

.()بفيليس)3(

والاستغقاروالتوبةوالدعاءالذكر)48(فيصحيحهفيمسلمأخرجه)4(

(..هذا.أما:قالحفظها)فلمافيهوليس.الاشجعيحديثمن)7926(

واخرتك".دنياكلكتجمعهؤلاء"فإنالابهامإلاأصابعه)ويجمعفيهوإنما

أبيبنعبداللهحديثمن.(.ملأ.فقدهذا)اماالجملةهذهوردتوقد

اوفى.

وابن)2/851(،مسنده!يوالطيالسي)4/453(،مسندهفيأحمدأخرجه

السكسكيعبدالرحمنبنإبراهيمفيهضعيفوسنده.وغيرهم)1/544(خزيمه

132(.)2/الكمالتهديبانظر:.ضعففيه،إسماعيلأبو

وضعفهوالحاكمالجارودوابنحبانوابنخزيمهابنصححهوالحديث

376(.)3/المجموع!يالنووي
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ورحمته،مغفرتهعبدهيسالهانيحباللهفان،الرحمة)1(سؤاله

واحدا.معناهماليسنهفعلم

ديهاتستعملالتيالمواضعاكثرانعشر:الخامسالوجه

ور!>:تعالىكقوله،الصلاةفيهاتقع)2(انيحسنلاالرحمة

،[651:افعرلاا]<غشىصوسعت

عضبي".سبفرحمتي"إن:3-ولمحوله002

(*لمخسنينِ!تقرلمجاللهرحمت>إن:وقوله

43[،:]الاحزاب<رحيمابالمؤمنينوكان>:وقوله،56[:]الاعراف

.[711:لتوبةا]<اجاصرحيموفرءبهمان!>:وقوله

الوالدةمنبعبادهارحم"لله:ع!ي!النبي-وقول102

بولدها")4(،

فيمنيرحمكمالأرضفيمن"ارحموا:202-وقوله

السماء")5(،

.()سؤال(ح،ت،)ظفي(1)

)2(

)3(

)يقيع(.فقطح(،)بفيوقع

التوبة)94(فيومسلم)2203(،رقمالخلقبدء)63(فيالبخارياخرجه

عنه.ادلهرضيهريرةابيحديثمن)2751(

رقمالتوبة)94(فيومسلم)5653(،الادب)81(فيالبخارياخرجه

عنه.اللهرضيالخطاببنعمرحديثمن)2754(

016()2/واحمد)2491(،والترمدي)4194(،داوودابواخرجه

صحح=.العاصبنعمروبنعبدادلهمولىقابوسابوسندهوفي.وغيرهم
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")1(،يرحملايرحملا"من:-وقوله302

شقي")2(،منإلاالرحمةتنزع"لا:وقوله-402

اللهم()3(.رحمكرحمتهاإنلشاة"و:وقوله-502

لاالعبادحقوفياللهحقفيالرحمةاستعمالفمواضع

يصحفلاأكثرها،فيبلمنها،كثيرفيالصلاةتقع)4(أنيحسن

أعلم.والله،بالرحمةالصلاةتفسير

اللهن>عنهما:اللهرضي()عباسابنقال602-وقد

ينافيلاوهذا."عليه"يباركون:قاللنبى(،علىيصحلونوملم!ته

اللهمنالتبريكفان،والتعظيمالتكريموارادةبالثناءتفسيرها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.مقبول:حجرابنوقال،يعرفلا:الذهبيوقال،وغيرهالترمذيحديثه

191(.)34/الكمالتهذيب:انظر

الفضائل)43(فيومسلم)5651(،الادب)81(فيالبخاريأخرجه

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن)2318(

103()2/وأحمد)2391(،والترمذي)4294(،داوودابوخرجه

ابنقال،يعرفلا،شعبةبنالمغيرةمولىعثمانابوسندهوفي.وغيرهم

71(.)34/الكمالتهذيب:انظر.مقبول:حجر

.صالترمذيوحسنه*والحاكمحبانابنصححهوالحديث

)373(،المفردالادبفيوالبخاري)3/436(،مسندهفيأحمداخرجه

صحيح.وسنده)7562(.رقم231()4/المستدركفيوالحاكم

والذهبي.لحاكمصححهوالحديث

)يقع(.فقطج()ب،فيوقع

حسن.وسنده31(.)22/تفسيرهفيالطبرياخرجه

178



وقالت،عليهوالتبريكعليهالصلاةبينقرنولهذا،ذلكيتضمن

73[،]هود:(البئتتأهلعئكموبربهتإاللهرحمت>:لابراهيمالملائكة

غيرقال31[،:]مريمماكغت(أيقمباركاوجعلنى>:المسيحوقال

جزءوهذا.كنتينماب[914اللخيرمعلما)1(:السلفمنواحد

لغيرهيحصلهالذي،نفسهفيالخيركثيرفالمبارك،المسمى

العبديكونولهذاواجتهادا،وإرادةونصحاوإقدراتعليما)2(

متبارك؛تعالىوالله،كذللبوجعلهفيهباركتعالىاللهلانمباركا،

نزلي>تبارلالمتباركوهوالمباركفعبده،منهكلهاالبركةلان

تبرك>:وقوله،[1:]الفرقان*((أ*نذيراللفلمينلمكون-عبدعلىألفرقان

هذاإلىوسنعود،[1:]الملك(اقديزضلثئءكلوهوفىألملكبيدالذى

تعالى.اللهشاءإنقريبعنالمعنى

بأن،بالرحمةاللهمنالصلاةتفسيرالناسمنطائفةردوقد

اللهحقفيمستحيلةوهي)4(،القلبرقةمعناها:)3(الرحمة:قال

قالهالذيوهذا.مستحيلسبحانهمنهالدعاءأنكما،سبحانه

إنكار)7(وحقيقته.لسانهعلىقلبهمنينض)6(جهميعرق(هذا)

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الغيره(.إلى)اينما(قولهمن)ج(منوسقط)ملضا(،)ح(في

.)تعليما(الحاشيةوجاء)تعظيما(()بفي

فقط.(ج،)حمنسقط

)الطبع(.النسخباقيوقي)ب(،من

ج(.،ب،)ترمنسقط

منقوطة.غيرت(،)ظوفي)نبض(ج(،)بفي

)حم(.ب(،)ظفيووقعج(،،تر،ت،)حمن
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الجذمىإلىيخرججهموكان،جملةوتعالىسبحانهاللهرحمة

وتعالىهسبحانهلرحمتهإنكاراهذا!يفعلالراحمينأرحم:ويقول

الربصفاتمنكريشبهةهوالقائلهذاظنهالذيوهذا

مالجلبالنفمسحركة:الارادةقالوا:فإنهم،وتعالىسبحانه

له،إرادةفلاذلكعنيتعالىتعالىوالربيضرها،ماودفعينفعها

ذلك،عنمنزهوالرب،للانتقامطلباالقلبدمغليان:والغضب

وكلامهحياتهفيا[1ه10الباطلالمسلكهذاوسلكوا،لهغضبفلا

الصفةمسمىفيأخذفانه،الباطلأبطلمنوهو.صفاتهوسائر

فيوهذا،سبحانهالخالقعنجملةنفاهاثم،المخلوقخصائص

لمالصفةفياخذهاالتي)1(الخاصيةفان؛والاضلالالتلبيسغاية

الممكن،المخلوقإلىباضافتهالهايثبتوإنمالذاتها،لها)2(تثبت

سبحانهالخالقعنالمخلوقينصفاتخصائصنفيأنومعلوم

أصلإثباتولا،سبحانهعمهالصفةأصلنفييقتضيلاوتعالى

عننفيماأنكما،لهالمخلوقخصائصإثباتيقتضيلهالصفة

نميهيقتضيلاوالتشبيهالنقائصمنوتعالىسبحانهالربصفات

والكمالوالقدمالوجوبمنلهاثبتماولا،المخلوقصفةعن

.والمخلوقالخالقعلىالصفة)3(لإطلاق،للمخلوقثبوتهيقتضي

المضادةالافاتلهاتعرضالعبدحياةفإن،والعلمالحياةمثلوهذا

الخاصة.)ظ(فيوقع)1(

منقوطة.غير)ت(وفي)يثبت(،)ظ(في)2(

(.إطلاق)ظ()ولافيووقع)ولاطلاق(،)ج(فيوقع)3(

018



النسيانلهيعرضعلمهوكذلك،والموتوالمرضالنوممنلها،

وتعالىسبحانهالربحياةفيمحالوهذاله،المضادوالجهل

فقدللمخلوقفيهمايعرضلماوحياتهالربعلمنفىفمن.وعلمه

عنه)2(وتعالىسبحانهالربرحمةنفىمننفي)1(نطيروهو،ابطل

انهالمتوهموتوهم،الطحرقةمنالمخلوقرحمةفييعرضلما

ولاعلميعقللاانهالمتوهمتوهمنطيرهكذا،إلارحمةتعقللا

.المخلوقخصائصمعإلاإرادةولاحياة

المخلوقصفةتوهمهوإنماب[].15منشؤهالغلطوهذا

القيد،هذامعهوتعالىللهإثباتهاأنوتوهمأولا،بهالمقيدة

لاإليهمضافةتعالىللهالثابتةالصفةفإن؛باطلانوهمانوهذان

فيولالمظها،فيلا،المخلوقينخصائصمنشيءلمحيهايتوهم

لهذاصفاتهمنصفةتعالىالربعننفىمنوكلمعناها،ثبوت

لانه،وتعالىسبحانهكمالهصفاتجميعنفيلزمهالباطلالخيال

يعقللالانه،ذاتهنفيويلزمهبل،المخلوقصفةإلامنهايعقللا

وتعالىسبحانهالربأنومعلوم،المخلوقةالذواتإلاالذواتمن

منها.شيءلايشبهه

المعطلة.غلاةالتزمهقدالباطلوهذا

(.)ش،ب،ح(،)نفيفي)1(ليمس

رحمةنفىفمن،)وعلمهوهي)وتعالى(قولهبعدزيادةت(،)ظفيوقع)2(

والسياق.(.يعرضلماوعلمهالربرحمة.).)ج(فيووقع(،الرب

النص.منحذفهمايقتضي
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واظهرتناقضاأشدقولهكاننفيهفيالنافيأوغلوكلما

ماإلايكذبلاالذيالصحيحالعقلمحكعلىيسلمولابطلانا،

تعالى:قالكما،عليهموسلامهاللهصلواتالرسلبهجاءت

-915:]الصافات6،(أالمخلصينالئهإلاعباد،؟1يصفونكادئهستحن>

إلااحدكلبهيصفهعما)1(نفسهوتعالىسبحانهفنزه016[،

فيقالكما)3(،اتبعهمومنالرسلوهم،عبادهمن)2(المخلصين

علىوسنئم!علألصفونضائعؤصربربك>سمثحن:الأخرىالاية

فنزه،[182-081:]الصافات*زر(ا*آلفالمينربدئهوالحمد!افي!ِآلمرسلب

مالسلامةالمرسلينعلىوسلم،الواصفونبهيصفهعمانفسه

الموصوفأ[15]اهوإذنفسهوحمد،وعيبنقصكلمنبهوصفوه

نقصكلعنومنزهالحمد،لاجلهايستحقالتيالكمالبصفات

.حمدهكماليناقي

)1(

)2(

)3(

)ح(.منسقط

.(المخدصون)(ج،ت،)ظفي

.(تبعهم)(ج،ظ،ت،)بفيوو(ش،)حمن
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الثالثالفصل

واشتقاقه!ي!لمالنبياسممعنىفي

منمنقولاسموهوع!،اسمائهاشهرهوالاسمهذا

الثناءيتضمنوهوالحمد،منمفعولاسمالاصلفيوهوالحمد،

الحمد.حقيقةهوهدا،وتعظيمهوإجلالهومحبتهالمحمودعلى

ومبجل،ومسود،،ومحبب،معظممثل"مفعل"زنةعلىولني

اسممنهاشتقفالىللتكثير،موضوعالبناءهذالانونطائرها،

كمعلم،مرة،بعدمرةمنهالفعلصدوركثرمن:فمعناه،فاعل

اسممنهاشتقوإنونحوها.،ومفرج،ومخلص،ومبين،ومفهم

اخرىبعدمرةعليهالفعلوقوعتكرركثر)1(من:فمعناه،مفعول

لهالحامديرحمدكثرالذيهوفمحمد:وقوعا.اواستحقاقاإما

)4(.اخرىبعدمرةيحمدأن)3(يستحقالذيأو)2(،اخرىبعدمرة

وهذاهمعلمفهوعلم:يقالكمامحمد،فهوحمد؟ويقال

علماكانوإن!يم،حقهفيالامرانفيهاجتمعوصفةعلم

)وقع(.)ش(فيووقعج(،،ظ،ت،)بمنسقط)1(

)أخرى(.إلىاستحقاقا()إماقولهمن)ظ(منسقط)2(

)استحق(.)ظ(في)3(

(.أخرىبعدمرةيحمدانيستحقالذي)اوقوله)ت(منسقط)4(
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.غيرهبهتسمىممنكثيرحقفيمحضا)1(

سماءوكتابهسماءووتعالىسبحانهالربأسماءشأنوهذا

فيهاتضادفلا،أوصافبهاهيمعانعلىدالةأعلامهي،نبيه

الله،فهو،المخلوقينأسماءمنغيرهابخلاف،الوصفالعلمية

دالةوجلعزلهأسماءفهذهالقهار.المصور،البارىء،،الخالق

المبين،والكتاب،والفرقان،القرآنوكذلك،صفاتههيمعانعلى

أسمائه.منذلكوغير

،"والماحي،حمدو،"محمدع!ي!النبياسماءوكذلكب[15]ا

:قالأنه!يوالنبيعن،مطعمبنجبيرحديث702-وفي

اللهيمحوالذيالماحيناوحمد،وأنامحمد،أنا:أسماءلي"إن

الكفر")2(.به

بهتعالىاللهخصهمامبيناالاسماءهذهع!ي!اللهرسولفذكر

لامحضةأعلاماكانتفلووالامعانيها،إلىشارو،الفضلمن

عنه:اللهرضي)3(حسانقالولهذا؛مدحعلىتدللملها،معنى

)ح()مختصا(.)1(في

رقمالفضائل)43(فيومسلم)9333(،المناقب)65(فيالبخارياخرجه)2(

.)2354(

ع!ؤ،اللهرسولشاعر،الخزرجيالانصاريالمنذربنثابتبنحسانهو)3(

9(.)2/8.-الاصابة:انظر.سنه012هـوعمره54سنةتوفى
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محمد)2(وهدامحمودالعرشفذوليجله)1(اسمهمنلهوست

كانتولومدح،سماءكلهاتعالىالربأسماءوكذلك

اللهوصف!هاوقد،المدحعلىتدللملها؛معانيلامجردةألفاظا

وذروأبهافادعولحستىلأكأقى>ودله:فقالكلها،حسنىبأنهاسبحانه

،[018:الاعرافأ(*فىيعملونكانواماأسمعةشيجزونفىيقحدوتألذين

أوصافعلىلدلالتهابل،اللفظلمجردحسنىتكنلمفهي

>وألسارقيقرأ:قارئاالعرببعضسمعلماولهذا،الكمال

38[،:]الماندة(دلهمننبهلأكسبابمابمجزاأيذيهمافاقطعولسارقةو

القارىء:فقال،تعالىاللهكلامهذاليس:قال"،رحيمغفور"والله

اللهبكلامهذاليسولكنلا،:فقال؟تعالىاللهبكلامأممذب

فقال<،فى2!يهلمعيز>وأدده:وقرأحفظهإلىفعاد،تعالى

قطعلماورحمغفرولو؛فقطعفحكمعز،صدقت:الأعرابي

ا[.]152

ظهر،بالعكسأو،عذابباسمالرحمةآيةختمتإذاولهذا

انتظامه.وعدمالكلامتنافر

"قراءة:حديثكعببنأبيحديثمن)3(السننوفي-802

)ب(.من)1(سقط

وقيل!،النبيعمطالبلابينسبوالبيت54،صحسانديوانانظر:)2(

2(.40)2/النهروانيالفرجلابي،الصالحالجليس:انظر.ذلكغير

يحيى=بنهمامطريقمن)5/124(.وأحمد)1477(،داوودأبوأخرجه)3(
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نإكافشافإلامنهن"ليس:قالثماحرف"،سبعةعلىالقران

برحمة،عذابايةتختملمماحكيما،عزيزاعليماسميعا:قلت

(".بعذابرحمةآيةاو

يكنلملهامعتىلامحضةأعلاماالاسماءهذهكانتولو

بهذا.أوبهذاالايةختمبينفرق

لمولوباسمائه)1(،وافعالهأحكامهيعللسبحانهفانهوأيضا

إنو>اشتغفرواردبهم:كقولهصحيحا،التعليلكانلمامعنىلهايكن

أربعةتربصلمحسآبهممنلولونللذين>:وقوله،[01:]نوح!(0.غفاراكات

-ءكل-ِ

؟زر(وعليويغالدهفإنألظنقعزمواوإنفي6آرحيصغفورألدهفإنفاءوفإنطر

إلىواردارجوعطراطريانطءحطدمفختم227[،-226:]البقرة

)1(

.فذكرهكعببنابيعنصردبنسليمانعنيعمربنيحتىعنقتادةعن

عبدالرزاقعندكمافارسلهمعمرخالفه،،لكنالصحةسندهوظاهر

غريبة.طالخ(..عليماسميعاقلت)إنوزيادة،بحم)37102(

فلمبه،صردبنسليمانعنلهمدانيإسحاقأبوالحديثروىفقد

هالزيادةهذهيذكر

.وغيره)067(والليلةاليومعملفيالنسائيأخرجه

الصامتبنوعباده،مالكبن)أنسكعببنأبيعنالحديثوروى

.الزيادةيذكروافلم(ليلىأبيبنوعبدالرحمنعباسبنو

حمدو102،صالقرآنفضائلفيعبيدبوو)082(،رقممسلمأخرجه

وغيرهم.49()0والنسائي(،141)5/المسندفي

)احكامهمنبدلا(بأفعاله)احكامه)ب(فيووقعج(،ش،ت،)ظمن

(.بأسمائهفعالهو
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عبدهعلى)1(يعودرحيمغفوربانهإليها،والاحسانالزوجةرضى

فكما،العملجنسمنوالجزاء،إليهرجعإذاورحمتهبمغفرته

والرحمة:بالمغفرةإليهتعالىاللهرجع،احسنهيالتيإلىرجع

يسمعلفظاكانلماالطلاقفان،؟؟لى(عليصجمنغاللهفمانالظلقعزموانو>

لمضمونه."العليم"بهللنطق"السميع"باسمعقبهيقصد،ومعنى

لنساءخظبةفيماعزضتوبه-مقعلتكخولاجناح>:تعالىوكقوله

سرالؤاعدوهنلاولكنستذكرونهنأئكتمدئهعلمأنبفىأتح!تؤأو

حتىأدن!احعقدةلغزموولامعروفاقولاتقولوأنإلاب/52//

أللهانواغلموافاصذروهانفسكخفي-مايعلماللهأنعلمواوأجلهكبايئلني

بخطبةالتعريضسبحانهذكرفلما235[،:]البقرة*؟*/1<طيمغفور

لها،ومحبةفيها،رغبةقلبهفيالمعرضانعلىالدالالمراة

ء.)2(
نكاحها،إلىبهيتوصلالذيالكلامعلىيحملهذلكواد

.)3(
الميلمنفيهماعلىالقلبوانطواءالتعريضعنالجناجرء

لا:والمعنى،النكاجهو:فقيلسرا،مواعدتهنونفي.والمحبة

القولوهوتعريضا،تعرضوانإلابالتزويجلهنتصرحوا

انقضتفإذاسبرا،عدتهافيينزوجهاانهو:وقيل.المعروف

لقزمواعقدن>ولا:قولههذاعلىويدلالعقد،اظهرالعدة

.العدةانقضاءوهو،235[:]البقرة<أجلهالكئفيئلغحتىألناح

)1(

)2(

)3(

)إلى(.)ب(فيوقع

)فان(.ب(،)شفيوجاءج(،ت،)ظمن

)ورفع(.)ح(فيوقع
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بنفيالتعريضإباحةعلىالايةدلت:قالالاولالقولرجحومن

عقد)2(وتحريمسرا،المواعدة)1(بنفيالتصريحوتحريم،الجناح

إسرارهوالسرمواعدةمعنىكانفلو،العدةانقضاءقبلالنكاح

تكرارا.كانالعقد

أنفسكخفيمايعلماللهأن>واعلمو:بقولهذلكعقبثم

ماعلىمطلعفانه،لكمحدماتتعدواان235[،:]البقرةفاضذروه(

لولا(ص23طيمغفورأللهأنواغلموأمالو:قالثم.تعلونوماتسرون

يعلم،عليكممطلعسبحانهفإنه،العتتغايةلعنتموخلمهمغفرته

نهاكممماشيءفيوقعتمفإن،تعملونماويعلم،قلوبكمفيما

الحليم.الغفورفانها[1531،والاستغفاربالتوبة)3(إليهفبادروا،عنه

واسماءالرجاءأسماءبينيقرن،القرانطريقةوهذه

غفوردئهوأنائعقابشديدللهتبما>:تعالىكقوله،المخافة

أدقبىاللهالحمد>:الجنةأهلوقال89[،:]المائدة9*(صرحيو

إلىصاروالما34[،]فاطر:ر(لإص؟3شكوزلخفوربأإ%ألحزنعنا

لخقورربأ>إ%قالوا:،إحسانهموشكرهذنوبهمبمغفرتهكرامخه

وصلناوشكرهبمغمرتهاي،التعليلمعنىهذا:وفي(،3صشكور

وقال.الحسناتلناوشكر،السيئاتلناغفرفاله،كرامخهدارإلى

اللهوكانوءامنتمشكرت!إنبعذابماللهيفعلما>:تعالى

)1(

)2(

)3(

ج()بنهي(.،ت،)شفيووقعب(،،)ظمن

)عقدة(.)ب(فيووقعج(،ش،ت،)ظمن

)عليه(.)ب(فيوقع
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نإاي،لشكرهمجزاءفهذا147[]النساء:(!عليماشا!را

منعليهيخفىلا،بشكركمعليموهو،شكركمربكمشكرتم

.كفرهممنعنكره

عليه.التنبيهوالمقصودهذا،منمملوءوالقرآن

الشريكونميتوحيدهعلىبأسمائهيستدلسبحانهفانهوأيضا

كقولذلك،علىتدللملهامعنىلاأسماء)1(كانتولوعنه،

رلبهموإنبه!فتنتصإنمايقوم>:العجللعبدةالسلامعليههارون

أدلهإلهدع>إئما:القصةفيسبحانهوقوله09[،:]طه<ألرحمن

تعالى:وقوله89[،:]طه9!(طعلما-لثئءوسعهوإلاإلهلالذى

163[،:]البقرة(!6لرحيمألرخمنمموإلاالةلآوحدإله>والهكم

ٌط

إلاهوإلةلاىللههو>:الحشرسورةانعرفيسبحانهوقوله

إ،هوإلةلالد!صللههوآلرحيروع،!2!علرحمنهولشهدةولغتبع!

لمتبرلجبارلعرعيزلمهتمرراعمؤمنلسبمألقدوسآلماع

فنزه)2(ب[]23153[،-22]الحشر:!لا(/!لمجثر!ونعماللهستحن

المقتضيةالحسنىبأسمائهتمدحهعقبعبهالمشركينعتركعننفسه

له.شريكإثباتواستحالة،لتوحيده

منرياصرععلىبههبط،القران!يالمعنىهداتدلرومن

تعالىاللهكتابعنمغعرضأفاككلعنتعالىاللهحماها،العلم

الفصلهذاإلاهذاكتابنافييكنلمولو.منهالهدىواقتبارع

)1(

)2(

)الاسماء(.)ب(فيوقع

(.نفسهنزه)فسبحج(،)ظوفي(،نفسه)عنحح(،ش،)بفي
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.للصوابالموفقوالله،ومعرفةذوقلهمنلكفىوحده

الظروفمنالمعمولاتباسمائهيعلقسبحانهاللهفإنوايضا

فيهايصحلممحضةأعلاماكانتولووغيرهما،والمجروروالجار

والله>،[16:]الحجرات<إ*.*!عليسمشئءبكلوادته>:كقوله،ذلك

لا*ش!(بالمسدعليؤدئه>فان7[،:]الجمعة(*7*لىبالطنمينعليئم

إنه>،[43:]الاحزاب/فيإ<رحيمابالمؤمنينوكان>،[63:عمران]ال

ير*.صءصولمرصء
(ص"لمحديرشئءكلعلىوألله>،[171:]التوبة<مصإ*ؤرءوهـرحيوبهو

للهوكان>91[،:]البقرة(فيبالبهفربنمحيطوافه>918[،:عمران]ال

-لأ<"*ممندراشئءكلعلىاللهوكان>93[،]النساء:("34لجمابهض

بصلإبماوالله>،[111:]هود!أ"!نجل!يعملون!اإنه>،[54:لكهف]ا

(صإ*بصيرخبيرع!بعبادهإفي>18[،:]الحجرات(*،صلغملون

.كثيرةونظائره27[،:]الشورى

ينكرهماعلىدليلااسماءهيجعلسبحانهفانهوأيضا

وهوخلقمنيعلملا>:تعالىكقوله،كمالهصفاتمنالجاحدون

14[.:]الملك*<برلحبرالفظيف

إلىنظرامتباينةهيهلالاسماء؛هذهفيالنظاراختلفوقد

عليهيدلماغيرمعنىعلىيدلاسمكلوأنمعانيها،تباين

لافمدلولها،واحدةذاتعلىتدللأنها،مترادفةهيأمالاخر،

ذلكهفيلفظيوالنزاع؟المترادفاتشأنوهذا،فيهتعدد

متباينة،الذاتإلىبالنظرمترادفةهي.يقالأنوالتحقيق

الذاتعلىيدلمنهااسموكل،الصفاتا[]154إلىبالنظر
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بالتضمن،وحدهأحدهماوعلى،بالمطابقةالصفةبتلكالموصوفة

بالالترام.الاخرىالصفةوعلى

فصل

منعليهاشتمللماالاسمبهذا!فتسميتههذا:ثبتإذا

عندومحمود،اللهعندمحمود!مفانهالحمد،وهومسماه

أهلعندومحمود،المرسلينمنإخوانهعندومحمود،ملائكته

الكمالصفاتمنفيهفإنما)1(؛بعضهمبهكفروإن،كلهمالارض

)2(
وأعنادا،أوجحودا،عقلهكابروإن،عاقلكلعندمحمودة

يحمدفإنهبها)3(؛لحمدهبهااتصافهعلمولوبها،باتصافهجهلا

فيفهوفيه،وجودها)4(ويجهل،الكمالبصفاتاتصفمن

له.حامدالحقيقة

فإن،لغيرهيجتمعلمبماالحمدمسمىمناختص!موهو

(في)تعالىاللهيحمدون،الحمادونمتهوحمد،ومحمداسمه

وخطبه!7(بالحمد،مفتتحةأمتهوصلاة)6(وصلاتهوالضراء،السراء

فيتعالىاللهعندكانهكذابالحمد.مفتتحوكتابهبالحمد،مفتتحة

)ظ(.)ما(من)1(سقط

)ح(!محمود(.)2(في

فقط.)ب(منإضافة)3(

خطا.وهو)وجوها(()بفيووقعش(،ت،)ظمن41(

)على(.ج(،ش،ت،)ظفي)5(

ج(.،ت،)ظمنسقط)6(

)وخطبته(.)ح(في)7(
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مفتتحاالمصحفيكتبونواصحابهحلفاءهانالمحفوظاللوح

يديبينيسجدولما،القيامةيومالحمدلواء!يهالهوبيدهبالحمد،

يفتحهابمحامدربهيحمدفيها،لهويؤذن،للشفاعةوجلعزربه

الأولونبهيغبطهالذيالمحمودالمقامصاحبوهوحينئذ،عليه

نعسئلكنافلا4ءدفتهجدلتلومن>ب[]154:تعالىقال،والاخرون

.97[:]الاسراء</*7تحمودامقامارلبثيعثك

ماعلىفليقفالمحمودالمقاممعنىعلىالوقوفاحبومن

؛السورةهذهتفسيرفيفيهوالتابعينالصحابةمنالامةسلفذكره

منوغيرهاحميد،بنوعبدجرير،وابن،حاتمابيابنكتفسير

السلف.تفاسير

كلهمالموقفاهلحينئذحمدهالمقامذلكفيقاموإذا

وآخرهم.أولهموكافرهممسلمهم

والإيمانالهدىمنالارضبه)1(ملأبما!يخومحمودوهو

الظلمةبهوكشف،القلوببهوفتح،الصالحوالعملالنافعوالعلم

الشركومن)2(،الشياطينأسرمنواستنقذهم،الارضاهلعن

والاخرة،الدنياشرفاتماعهبهنالحتى،بهوالجهلبهوالكفربالله

كانوافإنهمإليها،كانوامااحوحالأرضاهلوافترسالتهفإن

الكواكب،وعباد،نيرانوعباد،صلبانوعباد،أوثانعباد:بين

(.الأرضبهيملأ)بماج(،)بوفي)ح(منسقط)1(

)الشيطان(.()ظفي)2(
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ربايعرفلاوحيران،اللهمنبغضبباؤواقدعليهمومغضوب

استحسنكلن،بعضابعضهميأكلوالناس،يعبدهبماذاولا،يعبده

مشرققدمموضعالارضفيوليس،خالفهمنوقاتلإليهدعاشيئا

،الارضاهلإلىحينئذوتعالىسبحانهاللهنظروقد،الرسالةبنور

صحيح.دينمناثارعلى)1(بقاياإلاوعجمهمعربهمفمقتهم

بهوأحياالطلم،تلكبهوكش!والعباد،البلادبهاللهفأغاث

!مولوعلم،الضلالةمنأ[15]هبهفهدى،الموتبعدالخليقة

بعدبهوأغنى،الذلةلعدبهوأعز،القلةبعدبه)2(وكثر،الجهالة

!يطهفعرفغلفا،وقلوباصما،واذاناعميا،أعينابهوفتح،العيلة

المعرفة،منقواهمتنالهأنيمكنماغايةومعبودهمربهمالنالس

وافعالهوصفاتهاسمائهذكرفي،واطنبواختصرواعاد،وابدا

المؤمنين،عبادهقلوبفيسبحانهمعرفتهتجلتحتى،وأحكامه

عنالسحابينجابكماعنهاوالريبالشكسحائبوانجابت

منإلىلاالتعريفهذافيحاجةلامتهيدعولم5،إبدارليلةالقمر

منكلعنوأغناهموشفاهمكفاهمبل،بعدهمنإلىولاقبله

يتكألضفعلتكانزقاأناأولؤيكفهؤ>:البابهذافي)3(تكلم

(صةيؤصمتوتلقوموذتحرىلرضةذلثفىإتعلتهم

51[.:]العنكبوت

(.صحيحديناثار)بقايا)ب(فيوقع)1(

)ته!(.منسقط)2(

)كلم(0)ظ(في)3(
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رأىمأنهالنبيعن)1(،مراسيلهفيداودأبو-روى902

نأضلالةبقوم"كفى:فقالالتوراةمنقطعةأصحابهبعضبيد

.)2(
فانزل"نبيهمغير(على)أنزل)4(الذي)3(كتابهمغيركتابايبتعوا

ابتفأففقاعلتكأئايكفهمولم>:ذلكتصديقوجلعزالله

**إ<يوشمنوتلقؤووذتحويلرضةذلثفىإت!ميتلى

غيرعلىمنزلكتابعندينهأخذمنحالفهذا51[،]العنكبوت:

علىوقدمه،وفلانفلانعقلعنأخذهبمنفكيف،!يالهالنبي

!يم؟.ورسولهاللهكلام

كرامته،ودارورضوانهربهمإلى)6(الموصلالطريقوعرفهم

.عنه،نهىإلاقبيحاولا،بهمرهم)7(إلاحسنايدعفلم

إلىيقربكمشيءمنتركت"ماب[15]ه!:قال-كما021

وقدإلاالنارإلىيقربكمشيءمنولا،بهأمرتكموقدإلاالجنة

)8(
.عنه"-

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)21/6(تفسيرهفيوالطبري)454(،رقمالمراسيلفيداوودابواخرجه

يثبت.ولامرفوغا،مسنداوروي.الاسنادصحيحمرسلوهو

منقوطة.غير)ظ(وفي)يتبعوا(ب(،)شفيووقع،والمراسيل)ت(من

)كتاب(.)ب(في

)الذي(.قولهفقط)ظ(منإضافة

(.نبيهمغيرنبي)على)ش(في

إلى(.لهم)الموصلالنسخباقىوفيت(،،)ظمن

به(.)أمرت(،)ظفي

وابن=)1647(،رقم-156()2/155محظالكبيرمعجمهفيالطبرانياخرجه

491



يقلبطائروما!ي!اللهرسولتوفي"لقد:ذرابوقال-211

علما")1(.منهلناذكرإلاالسماءفيجناحيه

فكشف،تعريفاتمربهمعلىالقدومبعد)2(حالهموعرفهم

لهمالمقربللعبادالنافعالعلممنبابايدعولم،واوضحهالامر

اللههدىحتى،وشرحهبينهإلامشكلاولا،فتحهإلاربهمإلى

بهواغاثهااسقامها،منبهوشفاهاضلالها،منالقلوببهتعالى

امتهعنوجزاه!ص،منهيحمدباناحقبشرفايجهلها،من

الجزاء.افضل

)1(

)2(

.:"هماوغير(1/762)نحبا

.فذكرهذر،أبيعنالطفيلأبيعنفطرعن،عيينةابنطريقمن

وصوابه:.أوجهعلىفيهفاضطربحليفةبنفطرفيهأخطأخطأ،وهو

عللانطر:.وسيأتي162(،)5/أحمدعندذرأبيعنالثوريممذرعنفطر

وللحديث-؟)5/55(الغرائبوأطراف)1148(،)6/092(الدارقطني

عللانطر.المطلبعنمرسلواخرمسعود،ابنعنمنقطعشاهد

.!وغيرهما603(،)928رقمللشافعيوالرسالة273(،)5/الدارقطني

)1/385(مسندهفيوالطيالسي162(،و)5/154المسندفيأحمداخرجه

)481(.رقم

ذر:أبوقالقالوا:التيممنشياخثناالثوريمنذرعنالاعمشطريقمن

مبهمون.فهم،التيممنالاشياخغير،ثقاتورجاله.فذكره..تركنا.لقد

بحث.فيه؟،عددهملكثرةذلكينجبروهل

أخرجه.فذكرهذرأبيعنالطفيلأبيعنمنذرعنفطرمتصلا،وروي

.تقدمماصوابه،خطأوهو162()5/أحمد

.()ج()بوفي،()حاله(ت،)ظفي
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إلارخةارارب>وما:تعالىقولهفيالقولينوأصج

هذاعلىوفيه،عمومهعلىأنه701[،]الانبياء:<*:لعا

:وجهانالتقدير

غ!ح!،برسالتهالنفعلهمحصلالعالمينعمومانأحدهما:

المحاربونأ3عداؤهوأما،والاخرةالدنياكرامةبها)1(فنالواأتباعهأما

لان،حياتهممنلهمخيروموتهمقتلهمعجل)2(فالذينله،

وهم،الاخرةالدارفيعليهمالعذابتغليظفيلهمزيادةحياتهم

أعمارهمطولمنلهمخيرموتهمفتعجيلالشقاء،عليهمكتبقد

وعهدهظلهتحتالدنيافيفعاشوالهلمعاهدونوأماالكفر،في

له.المحاربينمنا[1ه61العهدبذلكشراأقلوهم،وذمته

دمائهمحقنبهالايمانبإظهارلهمفحصلالمنافقونوأما

فيعليهمالمسلمينأحكاموجريانواحترامهاوأهلهموأموالهم

وتعالىسبحانهاللهفانعنهالنائيةلا!مموأما)3(؛وغيرهالتوارث

العالمينكلفاصابالأرضاهلعنالعامالعذابصه!لهسصبرسالتهرفع

صح!.برسالتهالنفع

هذهقبلواالمؤمنونلكنأحد،لكلرحمةأنه:الثافيالوجه

بذلكيخرجفلمردوها،والكفار،وأخرىدنيابهافانتفعواالرحمة

دواءهذا:يقالكمايقبلوها،لملكنلهم،رحمةيكونأنعن

)به(0)ب(حاشيةعلى)ظ(ونسخةت(،،)ظفي)1(

(.قتلهمعجلله)فالمحاربونج(،)تفيووقعب(،،)ظمنسقط)2(

)وغيرها(.)ح(فيوقع)3(

691



يكونأنعنيخرجلم)1(المريضيستعملهلمفاذا،المرضلهذا

.المرضلذلكدواء

الاخلاوامكارممنعليهاللهجبلهما:!جمعليهيحمدومما

خيرانهاعلمع!يووشيمهاخلاقهفينطرمنفإن،الشيموكرائم

امانة،واعظمهم،الخلقاعلمكانع!يوفانهآدم)2(،بنياخلاوا

واشدهموأسخاهم،واجودهمواحلمهم)3(،حديثآواصدقهم

عليهالجهلشدةيزيدهلاوكان،ومغفرةعفواواعظمهماحتمالا،

بنعبداللهعن"صحيحه")4(:فيالبخاريروىكماخلما؛إلا

:التوراةفيع!يواللهرسولصفةفيقالانهعمرو؛

ولابفطليس،المتوكلسميتهورسوليعبدي-"محما212

،()السيئةبالسيئةيجزيب[]156ولا،بالأسواقسخابولا،غليظ

العوجاء،الملةبهاقيمحتىاقبضه"ولن6(،ويغفرأيعفوولكن

لايقولوا:حتىغلفا،وقلوباصما،وآذاناعميا،اعينابهوافتح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)ح(.منوسقطش(،ظ)ب،من

(ج)ظ،وفيبياض)ب(فيووقع.بياضبعدهوجاءفقط)ش(من

(،الخلقاعلمكانلمجوفانه،الخلقشمائلوأكرم،الخلقخلاقخير.).

ع!ي!(.فانه،ادمبنياخلاقخيرانها)علم)ت(منوسقط

.(ح،)بمنوسقط،)بياض()ش(وفي،(ت،)ظمن

رقم)4/1831(الفتحالتفسير/)68(فيصحيحهفيالبخارياخرجه

.)4558(

.(...يجزي)ولامنبدلا(بالسيئةالسيئةيدفع)ولاالبخاريفى

)ويصفح(.البخاريفي

791



)1(".اللهإلاإله

فيلهم)2(نفعاالخلقواعظم،بهموارأفهمالخلقوارحم

المعانيعنتعبيراوأحسنهم،اللهخلقوأفصح،ودنياهمدينهم

مواطنفيوأصبرهمالمراد،علىالدالةالوجيزةبالالفاظالكثيرة

والذمة،بالعهدواوفاهماللقاء،مواطنفيواصدقهمالصبر،

تواضعا،واشدهمباضعافه،الجميلعلىمكافاةواعظمهم

وحمايةاصحابهعنذباالخلقواشد،نفسهعلىإيثاراواعطمهم

ينهىلماواتركهم،بهيامربماالخلقواقوم،عنهمودفاعالهم

القائل:بقولاحقفهو،لرحمهالخلقواوصل)3(،عنه

جلد)4(مازنالاعاديوعلىومرحمةالادنىعلىبرد

اجود!يواللهرسول"كان(:عنه)اللهرضيعلي-قال213

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

لايقولوا:بانالعوجاء،الملةبهيقيمحتىاللهيقبضهولن.).البخاريفي

غلفا".وقلوباصفا،واذاناعميا،عينابهافيفتح،اللهإلاإله

فقط.)ب(منسقط

برحمه(.الخلق)وأوصل)ت(فيووقعفضل(،)و)ب(فيوقع

وهو،المهملةبالراء)مارن(بالصوولعل)مازن(،النسخجميعفي

فيالخزاعيالشيصلابيوالبيت)13/304(،العربلسان:انظر.الصلب

لفظه.فييسيرباختلافديوانه

)حسنالترمذيقال)7(.رقمالشمائلوفي)3638(الترمذيأخرجه

ضعيف،غفرة،مولىعبداللهبنعمرفيهبمتصل(إسنادهليس،غريب

التقريب:انظر.مرسلةعليعنروايته-عليولد-منمحمدبنوإبراهيم

)9(.رقمللعلائيالتحصيلوجامع)3494(،
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وأكرمهم،عريكةوألينهم،لهجة)1(الناسصدقوصدرا،الناس

ناعته:يقول،أحبهمعرفةخالطهومن،هابهبديهةراهمن،عشرة

!".مثلهبعدهولاقبلهارلم

وكثرةالصدربربهأراد:صدرا"الناسأجود"كان:فقوله

حلقكلعلىمنطونهوتفجيرا،منهيتفجرالخيروأن،خيره

في"ليس:العلمأهلبعضقالكماا[1ه71خير،كلوعلىجميل

جمعقدع!،اللهرسولصدرمنخيراأكثركانمحلكلهاالدنيا

لمجيو".صدرهفيوحو،بحذافيرهالخير

أعداوهبهلهأقرمماهذا":لهجةالناس"أصدق:وقوله

واحدةكذبةأعدائهمنأحدعليهيجربولمله،المحاربون

الارضأهلحاربهفقدبه؛لهكلهمأوليائهشهادةدعقط)2(،

منهمأحدوليس،منهمالكتابهلومشركوهم،المحارباتبأنواع

.كبيرةولاصغيرةواحدةبكذبةفيهطعنالدهرمنيوما

-وكانجهللابيقلت)3(:مخرمةبنالمسور214-قال

)1(

)2(

)3(

(.لهجةصدقهم)و)ح(في

النسخ.باقيمنوسقطت)ح(من

)2/602-النبوةدلائلفيالبيهقيأخرجهلكن.اللفظبهذاعليهاقفلم

قالالزهريحدثنيقالإسحاقابنعنبكيربنيوس!طريقمن702(

منليستمعواليلةخرجواشريقبنوالاخنسسفيانباوجهلاباانحدثت

ابيقول--وفيهبطولهفذكره..بيتهفيبالليليصليوهوكي!اللهرسول

.نحوهالخ....فأطعموا.الشرفهاشموبنونحن)تنازعناللأخنسجهل
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يقولأنقبلبالكذبمحمداتتهمونكنتمهلخال!يا-:خالي

يدعىشابوهومحمدكانلقدأختيابنياوالله:فقال؟مقالته

خال!يا:قلت.ليكذبيكنلمالشيبوخطهفلما،الأمينفينا

هاشموبنونحنتنازعنا،أختيابنيا:فقال؟تتبعونهلافلم

فلماوأجرنا،وأجارواوسقينا،وسقواوأطعمنا،فأطعموا؛الشرف

فمتىنبي،مناقالوا:،رهانكفرسيوكناالركبعلىتجاثينا

.قالكمااو.؟!بهذهنأتيهم

إنه-نغدم>قد:أعدائهقولعليهويهونيسليه:تعالعوقال

؟*صتجحدونالمحهلايتألطابينولاكنلايكذبوندص!اخهميقولونالذىليخزن!

مبدلولانضرناأنعهمحئوأوذواكذبواماعكفصبروا!باكمنرسلبثكذولقذ

ه3[4-33:]الأنعام(نجصألمرسلينىتبامنلجاولندأددهلكلمت

منقريب،لينسهلأنهيعني:"عريكة"ألينهمالى[571:وقوله

جابر5،استقضامنلحاجةقاض5،دعامنلدعوةمجيب،النالس

امرامنهأصحابهارادإذاخائبا،يردهولايحرمهلا،سألهمنلقلب

بل،دونهميستبدلمأمرعلىعزموان،فيهوتابعهمعليهوافقهم

قول2(70)2/الدلائلفيالبيهقيعندأيضاوردوقد،لارساله،ضعيفوسنده

منقطع.وسنده،بمعناهإسلامهقبلشعبةبنللمغيرةالمقولههذهجهلأبي

بكيربنيحيىفان،غريبجهللابيمخرمةبنالمسوروسؤال:قلت

نا)وقالانهمسلمعندوورد."،.بسنتينالهجرةبعدمولده"كان:قال

قبلولدأنهعلىيدل"وهذا)6/99(:الإصابةفيحجرابنقال(محتلم

وهذاببدر،جهلابووقتلبعدها"،ولدنهعلىاطبقواولكنهم،الهجرة

أعلم.والله.وهمالمؤلفذكرهاالتيالروايةفيأنيدل
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مسيئهم.عنويعفومحسنهممنيقبلوكان،ويؤامرهميشاورهم

جليسايعاشريكنلم!ي!انهيعني:"عشرة"اكرمهم:وقوله

ولا،وجههفييعبسنلافكانواكرمها،واحسنهاعشرةتمإلاله

فلتاتعليهيمسكولا،بشرهعنهيطويولا،مقالهفيلهيغلظ

إلىيحسنبلونحوها،جفوةمنمنهيصدربمايؤاخذهولا،لسانه

عشرتهدكالت،الاحتمالغايةويحتمله،الاحسانغايةعشيره

ولامنهماحدا)2(يعاتبلا،جملةوجفوتهماذاهماحتماللهم)1(

احبانا)6(:يقولخالطهمن.يكرهلمايحاديهولامه )3(0)4(0)5(

عليه،وإقبالهمنه،وقربهبه،لطفهمنيرىلما،إليهالنالس

واحتمال،إليهإحسانهوبذل،له)7(ونصيحته،بأمرهواهتمامه

.العشرةهذهمناكرمتكوناوكانتعشرةفأي،جفوته

سيرةعنابيسألت:عنهاللهرضي)8(الحسين215-قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

(.الهمبعدبياضب(،)شفي

منقوطة.غير)ت(وفي)يعاند(،)ظ(،وفيب(،،ش،)جمن

خطأ.وهو(يلزمه)ولا()بفي

)يبادره(.)ب(فيووقع)يناديه(،)ش(فيووقع

)يكره(.قولهبعدبياضب(،)شفي

)إنه(.!ح(،ش،)بفيووقعت(،،)ظمنمن

اله(.)ج(منوسقطمنقوطةغير)ت(وفي)وتضحيته(،)ظ(فيوقع

رقم)22/158(الكبيرفيوالطبراني)352(،الشمائلفيالترمذياخرجه

داوود:ابوقالعمير،بنجميعفيهجدا،ضعيفوسنده.وغيرهما)414(

عن=والراوي،مجهول:التميميعبداللهوابوكذابا".يكونان"اخشى
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سهلالبشر،دائم!النبي"كان:فقالجلسائهفيلمجوالنبي

فحاش،ولا،صخابولا،غليظولابفظليس،الجانبلين،الخلق

منهيؤيسولا،يشتهيلاعمايتغافل)1(،مداحولا،عيابولا

)2(
المراء،:ثلاثمننفسهتركقد]58/أ[،فيهيخيبولا،جيهر

أحدايذملاكان:)3(ثلاثمنالناسوترك،يعنيهمالاوتركوالاكثار،

تكلمواذا،ثوابهرجافيماإلايتكلمولا،عورتهيطلبولا،يعيبهولا

لاتكلموا،سكتفاذاالطير،رؤوسهمعلىكأنماجلساؤهأطرق

)4(،يفرغحتىلهأنصتواعندهتكلمومن،الحديثعندهيتنازعون

مماويتعجب،منهيضحكونممايضحك،أولهمحديثعندهحديثهم

حتى،ومسألته،منطقهفيالجفوةعلىللغريبويصبر،منهيتعجبون

يطلبهاحاجةطالبرأيتمإذا:ويقول،ليستجلبونهمأصحابهكانإن

حديثهأحدعلىيقطعولامكافىء،منإلاالثناءيقبلولا،فارفدوه

."قيامأوبنهيفيقطعه،يجوزحتى

":أحبهمعرفةخالطهومن،هابهبديهةراه"من:وقوله

وهما:والاخلاصالصدقأهلبهمااللهخصبصفتينوصفه

كلفكان،ومحبةمنههيبةعليهألقىقدفكان،والمحبةالإجلال

126(.-124)5/الكمالتهذيب:انظر.يعرفلاعليبنالحسن

(.مشاع)ولاالشمائلفي)1(

فقط.)ح(من)2(

(.ثلاث)منإلى)المراء(قولهمنفقط)ح(من)3(

خطا.وهويفرغوا()حتى)ب(في)4(

202



له،عدواكانوإنوإجلالاتعظيماقلبهويملأ،ويجلهيهابهيراهمن

المجلفهو،مخلوقكلمنإليهاحبكانوعاشرهخالطهفإذا

بالتعظيمتقرنان،المحبةكمالوهذا،المكرمالمحبوبالمعظم

منوالتعظيموالهيبة،ناقصةهيبةولاتعطيمبلافالمحبة،والهيبة

-")1(-
ايضا،نقصالظالمللقادرتكونكما،نالمحصهمحبهعير

لاوهذا،والاجلالوالتعظيموالودالمحبةتجتمعان:والكمال

نايستحقالتيالكمالصفاتالمحبوبفيكانإذاإلايوجد

لاجلها.ويحبب[15ألملاجلهايعظم

كاناحدكلمنبهذااحقوتعالىسبحانهاللهكانولما

منجزءبكلويودويحب،ويهابويكبريعظملان)2(المستحق

الذيالشركهووهذا،ذلكفيشريكلهيجعلولا،القلباجزاء

الحبهذافيغيرهوبينبينهيسويان:سبحانهاللهيغفرهلا

أنداد،لهدونمنيئخذمنالناسومى>:تعالىقال)3(،والتعظيم

منانفأخبر[165:]البقرة(ئدهأشدحباءامنو!والذينأللهكحبمجبوخمهتم

الناراهلوقالندا.اتخذهقدكانللهحبهمثلاللهغيرشيتااحب

بربدنمتوليهمإذ*"*مينضئللقكاإنتالله>:لمعبودهمالنارفي

كونهمفيباللهلهمتسويتهمتكنولم79-89[،]الشعراء:آلفلمين(

اباءهم،خلقوااو)4(خلقوهم،او،والأرضالسماواتخلقوا

)1(

)2(

)3(

)4(

النسخ.باقيمنوسقط)ح(من

)بأن(.)ظ(في

فقط.)ظ(منسقط

اباءهم(.)وحلقواالنسخباقيوفيح(،)تمن
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كمالهمالح!فيوتعالىسبحانهالعالمينبر!سووهموإنما

هووهذا،والذلالحبهيالعبادةحقيقةفان،تعالىاللهيحب

سبحانهقولهفيسبحانهنفسهبهوصفالذيوالاكرامالاجلال

.78[:]الرحمن(7*/صلايهراصمؤاألجنلذىرفيأشمنجرك>:لىتعاو

والاكرام،التعظيمهوالجلالان:ذلكفيالقولينواصح

ولهذاأكبر"،والله،اللهإلاإله"لا:العبدقولسروهو،الحبهو

عنهاللهرضيانسحديثمناحمد)1(:الاماممسندفيجاء

والاكرام"الجلالذابيا"الظوا:قالانهع!ي!هالنبيعن-216

بها.والهجواالزموها:اي

بعضعن")2(:الموصلييعلىبي"مسند217-وفي

فيمنامهفيفراد،الأعظماللهاسميعرفانطلبانه؛الصحابة

يا،والأرضالسماواتبديع"ياأ[]915:النجومفيمكتوباالسماء

والاكرام".الجلالذا

)1(

)2(

فيولاالمسند،فيعليهاقفولم81(،)6/المختارةفيالضياءلهعزاه

حديثواما.النسخبعضفيفلعلهحجر،لابنالمهرةإتحافولا،اطرافه

وغيرهما،)6/445(يعلىبيو352(وه)3524الترمذيعندفهوانس

عامربنربيعةحديثمنثالتوهو.بالإرسالوالترمذيحاتمابواعقهوقد

.وغيرهالحاكمصححهوالحديث.وغيره()4/177المسندفيحمدعند

طيءمنالذيالرجللان؛مقطوعثروهو.فيإ)6072(رقم(165)13/تإش

عنهايرويطبقةاعلىلانتابعيا؛يكونانأمرهغايةبل،الصحابةمنليس

233(.-232)01/الكمالتهديب:انظر.التابعينمنهيال!ري
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اللهلمحبةتبعاتجوزفإنماللبشر،وتعظيممحبةوكل

مرسلهمحبةتماممنفإنها)2(،وتعظيمه)1(رسولهكمحبة،وتعظيمه

ويجلونهويعظمونه،لهتعالىاللهلحبيحبونهامتهفإن،وتعظيمه

محبةوكدلك.اللهمحبةموجباتمنللهمحبةفهي،لهاللهلإجلال

وإجلالهم=عنهماللهرضيالصحابةومحبة،والإيمانالعلماهل

لهم.ورسولهاللهلمحبةتابع

والمحبة،المهابةمنعليهاللهالقىصط!للهلمجهالنبيانوالمقصود

ذلك.منحظمخلصمؤمنولكل

رزقالمؤمن"إن:اللهرحمهالبصريالحسن218-قال

")3(.ومهابةحلاوة

ثوبمنسبحانهاللهالبسةبما)4(ويجلويهابيحبيعني

ولابشرإلىاحببشريكنلمولهذا،لذلكالمقتضيالإيمان

رضيالصحالةصدرفيغ!يواللهرسولمنصدرهفيواجلاهيب

عنهم.الله

يكنلمإنه:إسلامهبعد)5(العاصبنعمرو921-قال

خطأ.وهو(رسوله)المحبة)ج(وفي!ك!جمص(،الله)رسول)ب(في)1(

)ظ(.!نسقط)2(

عليه.اقفلم)3(

خطا.وهو)بها()ح(في)4(

)قبل(.ج(لت،،)ظفيوقع)5(
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منهاليهأحبشخصيكنلمأسلمفلما،منهإليئأبغضشخص

أطقت؛لمالكمأصفهأنسئلت"ولو:قال،منهعينهفيأجلولا

له")1(.إجلالامنهعينياملأاكنلملأني

لقدواللهقوم!"يا:لقريشمسعودبنعروة022-وقال

أصحابهيعطمهملكارأيتفما،والملوكوقيصركسرىعلىوفدت

إليهالنظريحدونماواللهع!ي!،محمدامحمداصحابيعظمما

ب[]915،منهمرجلكففيوقعتإلانخامةتنخموما،لهتعظيما

علىيقتتلونكادواتوضأوإذا،وصدرهوجههبهافيدلك

.)2(
.وصوئه"

عليهيحمدأنيقتضيماعلىمشتملا!اللهرسولكانفلما

مطابقولفظ،لمسماهموافقاسموهومحمدا،سميمرةبعدمرة

وجهين:منو"أحمد""محمد"لفظ)3(بينوالفرق؛لمعناه

فهوحمد،بعدحمداالمحمودهو"محمدا"أن:أحدهما

موجباتكثرةيستلزموذلكله،الحامدينحمدكثرةعلىدال

نأعلىيدلالحمدمنتفضيل)4(أفعل"وأحمد".فيهالحمد

حمدزيادةففحمد،غيرهيستحقهمماأفضليستحقهالذيالحمد

.احتضارهقصةفي)121(الايمان)1(فيصحيحهفيمسلماخرجه)1(

صلحقصةفي)2581(رقمالشروط)58(فيصحيحهفيالبخاريأخرجه)2(

الحديبية.

)ح(.منسقط)3(

)أفعل(.عنبدلافضل())ش(فيووقع)أفعل(،قوله)ح(منسقط)4(
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حمدأكثرفيحمد،الكيفيةفى)1(زيادتهو"أحمد"،الكميةفي

البشر.حمدهحمدوافضل

كمامتكرراحمداالمحمودهو"محمدا"أن:الثانىالوجه

الحامدينحمدمنأفضللربهحمدهالذيهو"وأحمد"،تقدم

ودلمحمودا،كونهعلى"محمد"وهوالاسمينأحدفدل،غيره

وهذا،لربهالحامدينأحمدكونهعلى"أحمد"وهوالثانيالاسم

لاالبصريينجماعةعندوالتعجبالتفضيلأفعلفإن،القياسهو

منهمبناء،المفعولفعلمنيبنيانلا،الفاعلفعلمنإلا)2(يبنيان

لا،اللازمالفعلمنيصاغانإنماوالتفضيلالتعجبأفعلأنعلى

فعل-بناءإلىوفعلفعلمننقلهيقدرونولهذا،المتعديمن

إلىبالهمزةتعدىأنههذاعلىوالدليلقالوا:-،العينبضم

وأكرمزيدا،ظرفما:نحو،للتعديةفيهالتيفالهمزة،المفعول

ا[ه1016وكرمظرفوأصلهما،عمرا

يكونأنفوجب،الاصلفيفاعلمنهالمتعجبلانقالوا:

متعد.غيرفعله

فيمتعدوفعلهلعمرو،ريداضربما:قولهموأماقالوا:

ثم،اللازمفعلوزنإلىضربمنمنقولفهوقالوا:.الأصل

التعدية.بهمزةفعلمنعدي

.(ةدياز)()حفي(1)

خطأ.وهو)الامر()ش(فيووقعمن()إلأب(،ت،)ظمن)2(
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أضربما:فيقولونباللاممجيئهمذلكعلىوالدليلقالوا:

ريداضربما:لقيل،تعديهعلىباقياكانولولعمرو،زيدا

فلما،التعديةبهمزةالآخروالى،بنفسهواحدإلىمتعدلانهعمرا،

أنهفعلم،باللامالاخرإلىعديالتعديةبهمزةالمفعولإلىعدي

إلاذلكيصاغلايقولوا)1(:أنلهماوجبالذيهوفهذا،لازم

.المفعولعلىالواقع)2(الفعلمنلا،الفاعلفعلمن

)3(فعليبناءيجوزوقالوا:،اخرونذلكفيونازعهم

،المفعولعلىالواقعومن،الفاعلفعلمنوالتفضيلالتعجب

سئل،وزنعلىبهشغلمنوهذابالشيء،أشغلهما:العربتقول

ما.قولهموكذا،الشاغلمنلابالشيءالمشغولمنفالتعجب

بناءالتزمتالعربلأن،للمفعولمبنيبهاولعمنبكذا،اولعه

أعجبهما:قولهموكذلك،للفاعلتبنهولم،للمفعولالفعلهذا

هوإلي،أحبهما:قولهموكذابالشيء،أعجبمنهوبكذا،

وأمقتهإليأبغضهما)4(:قولهموكذا،المفعولفعلمنتعجب

إليه

ما:تقولأنكوهي(،)سيبويهذكرهامشهورةمسألةوهنا

)فالوا(.النسخباقيوفي)ح(،من)1(

خطأ.وهو)الفاعل()ج(وفي)فعل()ب(فيووقعش(،ت،)ظمن)2(

خطأ.وهو)فعل()ح(في)3(

فقط.)ب(منسقط)4(

01(.0-)4/99لسيجويهالكتابانظر)3(

802



أنتكنتإذاله،أمقتني)1(وماله،حبنيوماله،أبغضني

فعلب[1611منتعجبافيكون،والماقتوالمحب،الكارهالمبغض

حبنيوما،إليهمقتنيوماإليهبغضنيما)2(:وتقول،الفاعل

فيكون،المحبوبأو)3(الممقوتالمبغضأنتكنتإذا؛إليه

فهوباللامكانفما،المفعولعلىالواقع)4(الفعلمنتعجبا

إذا،إليحبهما:تقولوكذا،للمفعولفهوبإلىكانوما،للفاعل

وأكثر)5(،المبغضهوكانإذا،إليأبغضهوما،المحبوبهوكان

هذا.يعللونلاالنحاة

للفاعلتكوناللأمإن-:أعلم-واللهعلتهلمحييقالوالذي

لمحتأتي)6(لزيد،:لمحتقول؟الفعلهذالمن:قولكنحوالمعنىفي

منإلى:يقوللانه،المعنىفيللمفعولفتكون"إلى"وأما،باللام

زيد.إلى:فتقول؟الفعلهذايصل

الاختصاصأو)7(،للملكالاصلفياللامأنذلكوسر

يملكالذيالفاعليستحقهإنماوالاستحقاقوالملك،والاستحقاق

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

له(.أمقتني)ومافقط)ب(منسقط

منقوطة.غير)ت(وفي)ويقول(،)ب(فيووقعش(،)ظمن

فقط.)ب(منسقط

)فعل(.)ب(لمحيووقعش(،ت،)ظمن

خطأ.وهواللبعض(()ظفي

منقوطة.غير)ت(ولمحي،خطأوهو)فياتي()ب(فيوقع

)او(.منبدلا)و(فقط)ب(فيوقع
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يقتضيهما)1(منتهىوالغاية،الغايةلانتهاءو"إلى"،ويستحق

الفعل.مقتضىتماملانه،أليقبالمفعولفهي،الفعل

فيزهير)2(بنكعمبقولالمفعولفعلمنالتعجبومن

ص!وو:النبي

ومقتولمحبوسإنكوقيلكلمهإذعنديأخوففلهو

غيل)3(دونهغيلعثراءببطنمخدرهالارضبثراءضيغممن

منأحمدنطيروهوخاف،منلاخيفمنهنافأخوف

فهوجنمنأجته،ما:وتقول،كعلمحمدمنلاكسئل،حمد،

.مجنون

عليه.يعوللاشاذكلههذاا]1161:البصريونقال

علىوحملهجدا،كلامهمفيكثرقدهذا:الآخرونقال

كلامهم،ومطرداستعمالهمخالفماالشاذلانجائز،غيرالشذوذ

لذلك.مخالفغيروهذا

فعلبناءإلىونقلهالفعللزومتقديركمماوقالوا:

دليل.عليهيساعدلافمما،المضموم

)ب(فقط.من)1(سقط

صحابيالشاعر،ابنالشاعر،المزنيسنمى،بيبنزهيربنكعبهو)2(

)5074(.رقسم303(-203)5/حجرلابنالاصابة:انظر.معروف

.21صزهيربنكعبنديوانظر)3(
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ذكرتم،كمافليس،بالهمزةالتعديةمنبهتمسكتمماوأما

التعجبمعنىعلىللدلالةهيوإنما،للتعديةليستهناوالهمزة

الافتعالوتاءووائه)1(،،مفعولوميم،فاعلكألف،والتفضيل

لبيان،الثلاثيالفعلتلحقالتيالحروفمنونحوها،والمظاوعة

الجالبالسببهوفهذا،مدلولهمجردعلىالزيادةمنلحقهما

الفعل.تعديةمجردلا،الالفلهذه

بالهمزة)2(-يعدىالذيالفعلأنهذاعلىيدلوالذي:قالوا

زيداأجلست:تقول،وبالتضعيفالجربحرف)3(يعدىأنيجوز

ونومته،وأنمته،بهوقمتوقومته)4(وأقمته،بهوجلست،وجلسته

)5(
مقاميقوملاوهنا،ذلكونظائرواثمته)6(،واثمته،بهونمت

للتعدية.تكونانفبطلغيرها،الهمزة

به،وأكرمبهأحسن:فتقول،التعديةباءتجامعأنها:الثاني

معديينبينعليه)7(يجمعلاوالفعل،أحسنهوماأكرمهماوالمعنى

معا.

)ش،ب(فقط.)1(من

(.بالهمزةالمعدىالفعل)ان)ت(فيووقع)تعذى(،)ش(فيوقع)2(

)يتعدى(.ب(،)شفيوقع)3(

)وقمته(.)ظ(وفيج(،ت،)بمنسقط)4(

به(.)ونمتج(،ب،ت،)ظمنسقط)5(

ثمته(.وثمته)وقوله)ح(منسقط)6(

منقوطة.غير(ظ،ت،)شوفيج(،،)بمن)7(
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كساهوما،للدراهمزيداعطىما:يقولونأنهم:الثالث

إلىنقلهتقديريصحولا،المتعديوكساأعطىمنوهذا،للثياب

بعضهمتأولهكما،التعديةهمزةعليهأدخلتثم،تناولإذا:عطو

منلا،إعطائهمنوقعإنماالتعجبفإنب[1611،المعنىلفساد

وحذفت،والتفضيلالتعجبهمزةفيهوالهمزة،تناولهوهوعطوه

للتعدية.هي:يقالأنيصحفلا،فعلهفيالتيهمزته

أضربهما:قولهمفيباللامعديإنه:قولكموأماقالوا:

ذكرتمكما)2(ليسفهذا،باللامعديلما)1(لازمأنهولولالزيد،

منبمنعهضعفلمالهتقويةهووإنما،الفعللزوممن

وضعف،الافعالسننعنخرجواحدةطريقةوألزم)3(،الصرف

معمولهتقدمإذاباللاميقؤىكماوهذا،باللامفقوبد،مقتضاهعن

تعالى:قالكما،باللامجبروهوهنننوعبتأخرهلهوحصل،عليه

إذاباللاميقوىوكما43[،:]يوسف،**(تغبروتللرءياكت!إن>

،ونحوهلزيدومكرم،لكمحبأنا:تقولكما،فاعلاسمكان

وهذا،باللامقوبد)4(الصرفمنبمنعهالفعلهذاضعففلما

أعلم.والله،تراهكما()الراجحهوالمذهب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ولولالزيد،اضربهما:قولهم)في)ت(منوسقطالما(،)ب(منسقط

(.باللامعديلمالازمانه

الما(.ش(،)بفيوقع

)التصرف(.ش(،)بفيوقع

)بمنعه(.)ج(منوسقط)التصرف(،ش(،)بفيوقع

)راجح(.)ب(فيوقع
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و"أحمد""محمدا"سمي!أنهوهوالمقصود،إلىفلنرجع

،غيرهيحمدمماوافضل،غيرهيحمدممااكثريحمدلانه

فيأبلغوذلكالمختار،هووهذا،المفعولعلىواقعانفالاسمان

وهوالحماد،لسميالفاعلمعنىبهأريدولو،معنىوأتممدحه

كان!يالهفإنهكثيرا،المحمودوهو"محمدا"سميكماالحمد،كثير

لكانالفاعلباعتباراسمهكانفلو،وجلعزلربهحمداالخلقأكثر

فإنوأيضا.الحمادونأمتهاسمأنكما"حمادا"يسمىأنالاولى

التيالمحمودةوخصائله)1(أخلاقهمناشتقاإنماأ[]162الاسمين

اهليحمدهالذيفهو،و"احمد""محمدا"يسمىأناستحقلاجلها

خصائلهفلكثرة،والارضالسماءأهلويحمده،الاخرةواهلالدنيا

الحمدأسماءمنباسمينسميالعادينعدتفوتالتيالمحمودة

أعلم.والله.والصفةالقدرفيوالزيادةالتفضيليقتضيان

فصل

نأ؛وغيرهالسهيلني)2(القاسمأبومنهم،طائفةظنوقد

ولهذافقالوا:بمحمد،تسميتهقبلكانت"احمد"ب!تسميته

احمد.)3(باسمهالمسيح!بهبشر

)وخصاله(.)ب(فيوقع)1(

سنةولدزيدابوالسهيليصبيعبناحمدبنعبداللهبنعبدالرحمنهو)2(

وغيرهماوالاماليالأنفالروض!ه،علامةنحوياديبامحدثاوكانهـ،805

كلاموانطر)2501(،رقمللضبيالملتمسبغيةانطر:5810سنةتوفى

281(.)1/الا!د!الروضفيالسهيلي

)ب(.منوسقط)باسم(،)ش(وفيج(،ت،)ظمن)3(
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لربه:قاللماموسىحديثفي)1(طويلحديث-وفي221

:قالأمتي،فاجعلهموكذا،كذاشأنهامنأمةأجدإفيرب"يا

أحمد"،أمةمناجعلنياللهم:فقال،موسىياأحمدأمةتلك

لقوله،خاصةالقرانفيبمحمد!رتسميتهجاءوانماقالوا:

،[2:]محمدمحضد!علىنرلبماوءامنوألفحلختوعلواءامنوواالذيهت>:لىتعا

اسمهأنذلكعلىوبنوا92[،:]الفتح<أدئهرسول>محضد:وقوله

لربه،)2(الحامدينأحمدأي،الفاعلفعلمنتفضيل"أحمد("

)3(ترتبوانما،الخلائقتحمدهالذيالمحمودهوو"محمد"

أهلحمدهحينئذفانه(،)وظهورهوجودهبعدالاسمهذاعلى)4(

إلىظهرفلما،الموقفأهليحمدهالقيامةويوم،والارضالسماء

حينئذ)6(حمده،ترتبماالخيراتمنظهورهعلىوترتبالوجود

تسميتهعلى)7(بمحمد،تسميتهفتأخرتمكررا،حمداالخلائق

باحمد.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

مرفوغا.مالكبنأنسحديثمن)3/375(الحليةفينعيمابواخرجه

والجبابري...الزهريحديثمنغريب:نعيمابوقال.جداضعيفوسنده

المناديابنخرجه،عباسابنقولمنموقوفاوورد.ونكارةلينحديثهفي

503.صمشهور)ط(الافهامجلاءفيكما22صالقرانمتشابهفي

)الحمادون(.)ب(فيوقع

)يترتب(.النسخبقيةوفي)ش(،من

ج(.،ت،)ظمن

فقط.)ب(منسقط

)فحمد(.ش()ب،فيوقع

)عن(.)ب(فيوقع
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:وجوهمنمناقشةالكلامهذاوفي

اسمهكذلك،الانجيلقبلبمحمدسميقدانهأحدها:

هالكتاباهلمؤمنيمنعالمكلبهيقروهذا.التوراةفيب[]؟16

الصحيحهووماالتوراةفيعندهمالذيالنصنذكرونحن

"وعن:حكايتههذهقولاإسماعيلفيالتوراةفيقال،تفسيرهفي

هذاوذكرباد"مماد)2-(يمنتهوباركتهأناها)1(سمعتكإسماعيل

عطيممنهمعظيما،عشراثنيسيلدنهو،إسماعيلذكرانبعد

أهلمنالمؤمنينالعلماء)3(عندوهذاباد""مماد]7[اسمهيكون

"محمد")4(.لمجمالنبياسمفيصريحالكتاب

المتن،هذابعدحكايتهماالتوراةشروحبعضفي()ورايت

السيداسميتضمنان)6(موضعينفيالحرفان"هذان:الشارحقال

وجدتها"محمد"اسمحروفاعتبرتإذالانك،ع!يممحمدالرسول

منالميمينبازاءوداله"محمد"ميميلانالمذكورينالحرفينفي

فبازاءالحاء،وهيمحمداسموبقية،الدالينوإحدى،الحرفين

".الثانيةوالدالوالالفانالباء،وهيالحرفينبقية

)ظ،ت()هانا(.)1(في

ماذ(.)ماذج(،)توفيماذ(،)بماذ)ش(وفيماد()مماد)ب(فيوقع)2(

)علماء(.)ب(فيوقع)3(

ت(.،)ظمنسقط)4(

)ورايته(.)ب(فيوقع)5(

.)الموضعين((ج،ت،)ظفي)6(
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منللحاء)1(لأن:قال،الكلمتينبالحرفينيريد:قلت

واحد،لهاألفوكل،اثنانلهاوالباءالعدد،منثمانيةالحساب

العددمنالحاءقسطوهي،ثمانيةالمجموعفيصير،بأربعةوالدال

وقد،باد""مماد)2(وهماالكلمتينمعنىالحرفانفيكون،الجملي

لدقدالاخروربعه!و،محمداسمأرباعثلاثةبالتصريحتضمنا

إليهاهأشرتالتيبالطريقبالكتابةالحرفينبقيةعليه

؟.التأويلهذافيمستندكمفماا[]162:قيلفان:الشارحقال

!مأمثالهتأويلفياليهودعلماءمستندفيهمستندناقلنا:

موسى"يا:تعالىكقوله،التوراةفيجاءتالتيالمشكلةالحروف

خيطاثوبهطرففيمنهمواحدكليجعلأنإسرائيللبنيقل

صيصيت"ويسميهعقدخمسفيهويعقدأرؤس،ثمانيةلهأزرق

الخيطذلكرأىمنكلأنوحكمتههذاتأويلاليهود:علماءقال

دكر،اسمهوذكر،الخمسوعقده،الثمانيةأطرافهوعدد)3(الأزرق

افترضتعالىاللهلأن،وتعالىسبحانهاللهفرائضمنعليهيجبما

الصادينلأن،شريعةعشرةوثلاثستمائةإسرائيلبنيعلى

ستمائة،الاسممجموعفيصير،بأربعمائةوالياء،بمائتينوالياءين

اذكر:واسمهبصورتهيقولكأنهعشر،ثلاثةوالعقدوالأطراف

وجل.عزاللهفرائض

)الحاء(.)ت(وفيالحاء(،)ظ(وفي)الحاء(،ج(،)بفيوقع)1(

ماذ(.)بماذج(،)شوفيماد(،)مما)ب(فيوقع)2(

ت(.،)ظمنسقط)3(
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المرادإن:المفسرينمنكثيرقولوأما:الشارحهذاقال

فيمفردةجاءتقد)ماد(لفظلكونجدا()جداالحرفينبهذين

بهذاالمتصلةالباءلاجليصحلافهذا:قال)جدا(بمعنىالتوراة

كرمكأنا:القائلقولالمستقيمالكلاممنليسفانه،الحرف

فينزلتالتيالازليةالتوراةمنالحرفهذانقلفلمابجدا)1(،

فيهاالحرفوهداالكينوني،بالخطالكليمعلىالجوهرألواح

هي)3(:قالمنإليهذهبماغيرالمرادأنعلمبالباء)2(،موصولا

بدليلب[]163التفسير،هذاغيربهايليقتاويللاإذجدا،بمعنى

"إنه:إسماعيلولدهعنلابراهيمالموضعهذاغيرفيتعالىقوله

اسمهشخصيكونمنهمواحد)4(شريفومنشريفاعشراثنييلد

علماسمالحرفينهذينأنالتوراةصرحتفقدلاد"(مماد)

إنه:قالمنقولفبطل،إسماعيلولدمنمعينشريفلشخص

منيناقضعيناسمبكونهالتصريحفإنللتوكيد،المصدربمعنى

كلامه.تم.أعلموالله،معنىاسمأنهيدعي

في!واسمهبيانفيالتعسفهذاإلىحاجةلا:غيرهوقال

هيالتوراةألىوذلك،كلههذامنأظهرفيهااسمهبل،التوراة

)1(

)2(

)3(

)بجدا(.بعد)جذا(إضاقة)ب(فيوقع

)بالياء(.ج(،ت،)ظفي

)هو(.)ش(فيوقع

ققط.)ب(منإضافة

لاذ(.)مماذت(،)ظفي
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لغاتأقربهيبل)1(،العربيةمنقريبةوهي،العبريةباللغة

فيبينهماالاختلافيكونماوكثيرا،العربيةاللغةإلى)2(الأمم

والضموالترقيقالتفخيممنبهاوالنطقالحروفأداءكيفيات

اللغتين،مفرداتبينمابتقاربهذاواعتبر،ذلكوغير،والفتح

لمحيضمون"لوا":يقولونوالعبرانيين"لا"،:يقولونالعربفان

"قدس"،:العربوتقول،والالفالواوبينبالالفويأتون،اللام

ويقول"أنت"،:العربوتقول"قدشي")3(،:العبرانيونويقول

ويقول،كذا""يأتيئ:العربوتقول"أنا")4(،:العبرانيون

الواوهاتينبينبالالفويأتونالياء،فيضمون"يؤتى":العبرانيون

"قد:العبرانيونويقول"قدسك"،:العربوتقولوالالف،

!)5(-)6(
،"ممنو":العبرانيونويقول،"منه":العربودقول،"

"مهوذا")7(،:العبرانيونويقول،يهوذا""منا[]164:العربوتقول

"شمعيخا")8(،:العبرانيونويقول"سمعتك("،:العربوتقول

:العربوتقول،"مي":العبرانيونويقول،"من":العربوتقول

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)ظ،ت،ب(.منسقط

خطأ.وهو()الاسم(ت،)ظفي

.(ج،ظ،)بمن

.(اتا)(ش،)بفي

منقوطة.غير)ظ(وفيشخا()قدش(،ت،)بفيوقع

)ممتو(.)ش(فيوقع

(.)ميهوذش(،ت،)بفيوقع

)شمغيخا(.)ت(وقي،منقوطةغير)ظ(في)شمعتيخا(ب(،)شفيوقع
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ويقول،""له:العربوتقول"مينو")1(،:العبرانيونويقول،""يمينه

"امة"،:العربتقولوكذلك،والالفالواوبين"لو":العبرانيون

ويقول"،"أرض:العربوتقول"أموا")2(،:العبرانيونويقول

العترانيون:ويقول،"واحد":العربوتقول"إيرض"،:العبرانيون

"عولام"،:العبرأنيونويقول،"عالم":العربوتقول"إيحاد")3(،

وتقول"كييس")4(،:العبرانيونويقول"كيس"،:العربوتقول

:العربوتقول"يوخل"،:العبرانيونويقول"يأكل"،:العرب

ويقول،""إله!العربوتقول(،")"تيين:العبرانيونويقول،""تين

:العبرانيونويقول"الهنا"،:الربوتقول"أولوه"،:العبرانيون

"أبوتينا"،:العبرانيونويقول"أبانا"،:العربوتقول،"ألوهينو"

:ويقولون،الالهصبع)7(يايعنونإلوهيم"صباع)6("يا:ويقولون

)8(
فاذا.خلي!بمعنى")9("حاليب:ويقولون،الابنيعنون"بنم"

توخل1(لو)0:قالوا،"امهخليبفيالجديتأكل"لا:يقولونارادوا

)مينوا(.ش(،ت،)بفيوقع)1(

)امو(.ش(،)بفيوقع)2(

)ايحاذ(.)ب(فيوقع)3(

منموطة.غير)ظ(في)كبيس()ب(فيوقع)كبش()ش(فيوقع)4(

(.تبين...)تر)تب(وفي،معقوطةغير)ظ(فيتتر()تر)ب(فيوقع)5(

الوهيم(.صباغ)يا)ت(وفي(الوهمصباع)يا)ب(فيوقع)6(

(.الالهاصبع)يا)ت(وفي(،الالهاصبع)بأ)ب(فيوقع)7(

بنم(.)ياش(،ت،)بفيوقع)8(

واضحة.غير)ش(وفي)حالوب(ت(،)بفيوقع)9(

=حالوبتوكلالو)ب(فيووقعامو(حالوبلذاتوخلالو)ش(فيوقع)01(
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امو.حالوبمالذي

للكتب:ويقولونتاكلوا.لاأيتوكلوا)1(،لو:ويقولون

مرةتقرا:اي،تثنىالتي"المثناة"العرببلغةومعناها"المشنا")2(

هذاوتحت،اللغتينتقاربفيهذامنباكثرنطيلولا،مرةبعد

والشريعتين.الا!متينبينماتقاربفهممنينسهمهسر

،الكتابمنمطسضعغيرفيب[1(16بالقرانالتوراةواقتران

طهراسحرانقالواقبلمنمولىاوقىبمايفرواأولم>:تعالىكقوله

نإأتبعهتهاهوأقدئأللهعندمنبكتبفاتواقل*"/صبمفرويئبكلإناوقالوا

)3(سورةفيوقوله94[،48-]القصص:*ء<!ص!نت!صدقى

لمحسسبأنزلمنقلشتئمنبسسمسسلىأدئهأنزلما>:قالمنعلىرداالانعام

أنزتجهكتئثوهذا>:قالثم،الاية(للناس!طوههىنوراموسىبه-جاءلذي

:السورةاخرفيوقال،29[-19:]الانعام(يديهبائنألذيمصدق!ارك

وهدبسشئلكلوتفصيلأأخسنلذ!ىتسساماعلىسسسءاسساموسسسن>

تقواوفاببؤمباركأنزلانةكمنثوهذاص؟ضيؤِمنونربهمبلقساءلعسصورحمة

سورةأولفيوقال155[،-54:]الانعام(-صهتزحمونلعلكغ

بآلحقلكئتعليكنزلي!ص؟لقيوملشهوالاإلةلادله*صصالمحى>:عمرانآل

مصممصء،صى-.ص!-!سهصبطِ!0ِصسوَ
(للناسهدىقبلمن،ص؟م!والانجيلألتؤرلةنزلويديهبينلمامصددا

)1(

)2(

)3(

(.الذىمنبدلا)كذى(قاللكنمثله)ت(وفيامو(،

)توخيلو(.ت(،)شفيوجاء)توحلو()ب(فيوقع

)المشتا(.)ب(فيوقع

فقط.)ظ(منإضافة
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وضيذلفرقانوهرونمولمىءا!اولقد>:وقال4[،-1:عمران]ال

آلساعة!توهمبآلغتبربهميخشتينألذينابرصللمنقينوكىا

.[05-48:]الانبياء(منكرونلهافانغأنزقةتجرمبارذوهذا*ص!ثمفقون

ويسلىويبديها،ويعيدهاموسىقصةوتعالىسبحانهيكرر)1(ولهذا

:الناسأذىمنينالهعندما!صاللهرسولويقول،!صاللهرسول

فصبر")2(.هذامنبأكثرموسىأوذي"لقد-222

كانماأمتيفيكائن"إنهص!:النبيقالا[1651-ولهذا223

فيلكانعلانيةامهاتىمنفيهمكانلوحتى،إسرائيلبنيفي

(")3(.يفعلهمنالأمةهذه

والشريعتين؛والكتابينالرسولينبينالتناسبهذافتأمل

فإذا،واللغتينوالامتين،تبدللمالتيالصحيحةالشريعةأعني

الكلمتينوجدتباد""مماد)4(وحروف"محمد"حروففينظرت

)1(

)2(

)3(

)4(

)ح()دد(.في

ومسلم)8192(،)2/1148(الخمس)61(صحيحهفيالبخارياخرجه

مسعودبنعبداللهحديثمن)6201(ردمالزكاة)12(فيصحيحهفي

عنه.اللهرضي

إلاهذامثلنعرفهلامفسرغريبحديث"هذا:وقال)2641(الترمذياخرجه

بنعبدالرحمن-الإفريقيلتفردمنكر،والحديث:قلت".الوجههذامن

يتابعلايرويهوما،حديثهعامة:عديابنقال،ضعيفوهوبه-انعمبنزياد

عليه.

-201)17/الكمالتهذيب:انظر

ماذ(.)ماذب(،ت،)شفيوقع
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واحد،مخرجمنوالحاءوالهمزةفيهماالميمينفان،واحدةكلمة

"إيحاذ")1(:يقؤلون:لغتهمفيذالاموضعهاتجدماكثيراوالدال

،متقاربتانوالذالوالدال.القدسفي"قوذس":ويقولونللواحد،

واحد.انهمايشكلمالاسمينهذينوتاملاللغتينتاملفمن

العبرانيةاللغةفيفانه"موسى"مثلاللغتينفينظائرولهذا

"مو":للماءيقولونفانهموالشجر،الماءوأصله،بالشين"موشى"

والشجر،الماءبينمنفرعونالالتقطهوموسىالشجر،هوو"شا"

"محمد"بينكالتفاوتوموشىموسىبينالذيفالتفاوت

باد".و"مماد)2(

بينبالالف"يشماعيل")3(لغتهمفيهوإسماعيلوكذلك

بينكالتفاوتبينهمافالتفاوت،السينبدلوبشين،والالفالياء

له:يقولونيعقوبأخووهوالعيصوكذلكماذ"و"ماذ)4("محمد"

قوله:تقدممماالاعلامغيرفيهذاونظير.عيصوهو،عيسى

معالهمزةبمد)اقيم(:ويقولون،يسمعون:يعنون)يشماعون(

[ب1651،لهم:اي،لاهيم:()ويقولون،اقيم:اي،ضمها

ووسط،قاربمنأي)6(:،قاربمي:ويقولون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

المهملة.بالدال)إيحاد(النسخباقيوفيح(،،)شمن

ماد(.)ماذظفيماد()ماد)ب(فيووقعماذ()ماذت(،)شفيوقع

)تسا(.ش(،ت،)بفيوقع

ماد(.)مادش(،)بفي

لهم(.:أي،لاهيم:)ويقولونقوله)ظ(فيليس

)اي(.قولهش(،)بفيليس
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ء)1(ء
منعالممؤمنكلبهيعترفمماوهذا.إخوتهم:اي،خيهيم

.الكتابأهلعلماء

فيهوكما)محمد(التوراةفي!يمالنبياسمانوالمقصود

كما)أحمد(سماهفانماوالسلامالصلاةعليهالمسيحوأما،القرآن

عنمتأخرةوقعتبأحمدتسميتهفاذن،القرآنفيعنهاللهحكاه

،القرآنفيمحمداتسميتهعلىومتقدمة،التوراةفيمحمداتسميته

الاسمينهذينأنتقدموقدبهما،محفوفةالتسميتينبينفوقعت

معثاهماوأن،العلميةتنافيلافيهماوالوصفية،الحقيقةفيصفتان

مفعللمحمحمدعندها،الوصمينبأعرفأمةكلعندفعرفمقصود،

متكررا،حمداعليهايحمدالتيالخصالالكثيروهوالحمد،من

وأنواعالخيربخصالالعلمبعديعرفإنماوهذاحمد،بعدحمدا

تكراريستحقالتيوالافعالوالاوصافوالاخلاقوالمعارفالعلوم

،الاولالعلمأولوهمإسرائيلبنيأنريبولاعليها)2(،الحمد

-شئمنالالواحفيو!تقناله->:فيهاللهقالالذي)3(والكتاب

موسىامة.كانتولهذا14[،ه:]الاعراف(شئءلكلوتفصيلأموعظة

المسيحشريعةتتملاولهذا،المسيحأمةمنومعرفةعلوماأوسع

)4(محالونوأمتهالسلامعليهالمسيحفإنوأحكامها،بالتوراةإلا

.(خيهما)()حفيو،(حييما)(ب)فيو،(حيهما)(ت)في(1)

.)عليها(قوله()بمنسقط)2(

(.الكتاب)في)ب(فيوقع)3(

(.)محالفون(ظ،)تفي()4
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لمحاسنها،متمملهامكملكأدهوالانجيلعليها،)1(الأحكامفي

الكتابين.لمحاسنجامعوالقران

قدالذي"محمد("باسمالأمةهذهعند!ي!النبيا[]166فعرف

حمد،بعدحمداعليهايحمدأنيستحقالتيالخير،خصالجمع

افضليحمدأنيستحقالذي!ي!"احمد"بالمسيحامةعندوعرف

المسيحامةفان،عيرهحمدمنافضلوحمده،غيرهيحمدمما

والعباداتوالاخلاقالرياضاتمن!همامةوالسلامالصلاةعليه

وأخلاقوزهدمواعظكتابهمغالبكانولهذا،موسىلامةماليس

)2(س
نإ:قيلحتى،والصفحوالاحتمالالاحسانعلىوحض

الحكمفيها،التوراةشريعةوهي،عدلشريعة:الثلاثةالشرائع

علىمشتملة،الانجيلشريعةوهيفضل،وشريعة،والقصاص

أخذ"من:كقوله؛والاحسانوالصفحالاخلاقومكارمالعفو

خدكلهفأدر،الايمنخدكعلىلطمكومن،ثوبكفأعطهرداءك

وشريعة.ذلكونحو"ميلينمعهفامشميلاسخركومنالايسر،

العدليذكرفانه،القرانشريعةوهيوهذا،هذاجمعتنبينا)3(

مثهاسئئةوجزواسيثه>:تعالىكقوله،إليهويندبطوالفضل،ويوجبه

فجاء،[04:]الشورى(*ظصالمجدفييحبلاإنه-أطهعلىفأجره-وأصلحعفافمن

،والكمالألفضلعلىالدالالتفضيلبأفعلالامةهذهعنداسمه

)العلم(.)ش(فيوقع)1(

خطأ.وهو)حظ(النسخباقيوفي)ب(من)2(

النسخ.باقيمنوسقط)ظ(من)3(
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فيوجاء،التوراةلشريعةالمكملبالفضلشريعتهمجاءتكما

هذافتدبرمعا،بالاسمينقبلهالكتبلمحاسنالجامعالكتاب

لها،ب[1661ومناسبتهابأسمائهاالمعانيارتباطوتبين)1(الفصل

وتوفيقه.بفضله)2(المانللهوالحمد

بعدترتبإنمامج!ي!"محمد"اسمإن)3(:القاسمابيوقول

)يقالفكذلكمكرزا،حمداحمدحينئذلانهالوجود،إلىظهوره

إنه"أحمد":اسمهفيوقولهسواء()4(،أيضا"أحمد"اسمهفي

الخلائقحمدعلىيقدموهذا،لربهالحامدينأحمدلكونهتقدم

القولعلىوأما،الفاعلفعلمنتفضيلأنهعلىمنهفبناءله؛

سبحانهوالله،ذلكتقريرتقدموقدهدا،يجيءفلاالصحيحالاخر

.ـأعلموتعالى

)الفضل(.)ح(فيوقع)1(

)المنان(.)ب(فيوقع)2(

.602صالمتقدم،الانفالروضصاحب،السهيليهو)3(

سواء(.ايضامحمد:يقال)انت(،)ظفي)4(
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الرابعالفصل

واحكامهواشتقاقهالآلمعنىفي

همزةالهاءقلبتثم،أهلاصلهأناحدهما::قولانوفيه

قالوا:.ال:فقيلأمثالهاقياسعلىسهلتثمأل()1()أ:فقيل

فرعاكانولما:قالوا،أهيل:فقيلأصلهإلىرجعصغرإذاولهذا

إلىيضيفوهفلمإليها،المضافالأسماءببعضخصوهفرععن

رجلال:يقولونفلا،الاعلامغيرولاالمكانولاالزمانأسماء

يضافلابل،واليآلهيقالفلامضمرإلىيضيفونهولا،امراةوال

الواو،عنبدلاالقسمفيكانتلماالتاءأن)كمامعظمإلىإلا

بأشرفالتاءخصوا،القسمفعلعن)2(فرعاوالواوعليها،وفرعا

()3(.تعالىاللهاسموهووأعظمها،الاسماء

:وجوهمنضعيفالقولوهذا

)4(.عليهدليللاأنهأحدها:

)1(

)2(

)3(

)4(

)ظ،ت،ج()ال(.في

(.)ح()منفي

فيكانتلماالتاءلطكما)وهذا)ش(فيووقعج(ب،ت،،)ظمن

والواوعليها،وفرعاالواو،عنبدلاالاسماء،بأشرفالتاءخصواالقسم

اللهاسموهوواعظمهاالاسماءبأشرفالتاءخصوا،القسمفعلعنفرعا

(.تعالى

)عليه(.قوله)ب(،منسقط
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مخالفةمع،موجبغيرمنالشاذالقلبمنهيلزمأنه:الثاني

الاصل.

لاوالال،وغيرهالعاقلإلى)1(يضافالاهلأن:الثالث

عاقل.إلىإلاا[1671تضاف

لاوالال،والنكرةالعلمإلى)2(تضافالاهلان:والرابع

إليه.يؤولغيرهأنشانهمنمعظمإلىإلايضاف

منوالالوالمضمر.الظاهرإلىيضافأهلأن:الخامس

قليلة.شاذةفهيجوزهاومنالمضمر،إلىإضافتهمنعمنالنحاة

هو،فيهدخلاله)4(إلى)3(اضيفحيثالرجلأن:السادس

46[،]غافر:(!**عالعذابأشدفزعوتءالأدظوا>:تعالىكقوله

علىعتزنوءالإبرهيصوءالونوطم"ااضطفعلله!إن>:تعالىوقوله

(31لاصبسر!عنهملووءاللاإ>:وقوله،33[:عمران]ال()*3العالمين

وسلم:عليهاللهصلىالنبيوقول34[،]القمر:

يذكرلمإذاهذاأوفى")5(،أبيالعلىصل224-"اللهم

مفرداذكر:يقالفقدمعهذكرإذاوأما،الالإليهأضي!م!معه

)1(

)2(

)3(

)4(

)ب،ج(.من

)تضاف(.فقط)ب(منسقط

)إليه(.ش()ب،في

)اهله(.،ج()ظفي

)187(.برقمعليهمتفقوهو،تقدم

228



مضافا،ذكرهعناغنىمفردا)1(ذكره:يقالوقد،الالفيوداخلا

!يهم.يدخللمزيد،اهلجاء:قلتفاذا،ذلكبخلافوالأهل

باب!ي"الصحاح")2(صاحبودكره،اولاصلهبل:وقيل

ايضاهواله،وعيالهاهلهالرجلوال:وقال،واللاموالواوالهمزة

اتباعه.

)3(الرجلفال،رجعإذا:يؤولالمنمشتقهؤلاءعندوهو

يسوسهم،:اد،ويؤولهم،إليهويضافونإليهيرجعونالذينهم

الدينهمالرجللمحال،السياسةوهيالايالةومنه،إليهمالهمفيكون

بالدخولاحقفهو،غيرهمنبذلكاحقونفسه،ويؤولهميسوسهم

وهذه،فيهمداخلهوبل،بالهمختصإنه:يقاللاولكن،آلهفي

سمي)4(ولهذا،وحقيقتهالشيءلأصلب[]167موضوعةالمادة

قولهومنهإليها،يرجعالتيحقيقتهلأنهاتاويله؛الشيءحقيقة

قد!لمنلنسوهالذلىيقولتاويلويانييومتأويالرإلايتظرونهل>:تعالى

هوالرسلبهخبرتمافتاويل53[،:]الاعراف(رلبابالحقرسلتجا

حقيقتها)5(وهوالرؤيا،تأويلومنهعيانا،ورؤيتهاحقيقتهمجيء

)1(

)2(

)3(

)4(

خطأ.وهو)ذكر()ب(فيوقع

.(1226)2/الصحاح.وانظر.تقدمكماالجوهريهو

.()الرجلقوله()بمنسقط

)تسمى(.ش(،)بفيوقع

الرويا(.تاويلومنه)عيانا،إضافة)حقيقتها(بعدج(،ت،)ظفيوقع
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بمعنىالتأويلومنه،المثالعالمفيللرائيضربتالتيالخارجية

أدئهاليفردوهشئءٍفيتنزعتم>فان:تعالىقولهفيقيلكما،العاقبة

(3ص؟تأوللاوأخسنخيرل!ذلكلأخرواليومباللهتؤمنونكننمإنوالرسول

حقائقهاهيالامورعواقبفإن،عاقبةأحسن:قيل95[،]النساء:

هوالكلامتفسيرلانالتفسير؛بمعنىالتأويلومنهإليها،تؤولالتي

منه.يرادالتيوحقيقتهمعناهبيان

منه،يتفرعالذيومبناهالعددأصللانه؛الاولومنه:قالوا

والنزمت:القولهذاأصحابقال،نفسهالضخصبمعنىالالومنه

كقول،الكلامنادرفيإلامفردايستعملفلا،إضافتهالعرب

الشاعر)1(:

إرمعهدعلىآلانزللمبلدتنافياللهآلنحن

إلامضمرإلىيضاففلاالظاهر،إلىإضافتهأيضاوالنزموا

أبوقاللحنا،المضمرإلىإضافتهالنحاةبعضوعدقليلا،

كلاممنهوبل،بلحنليسأنهوالصحيح)2(،مالكبنعبدالله

الشاعر)3(:قولا[]168ومنه،قليللكنه،العرب

)1(

)2(

)3(

)1/345(.حيانلابيالمحيطالبحر:انظر

فيإمافاكانالجثانيالطائيمالكبنعبداللهبنعبداللهمحمدبنهو

)الالفمة(والخلاصة،الشافيةالكافيةله،والتصريفوالنحوواللغةالقراءات

)5/933(.الذهبشذرات:انظرهـ.672سنةتوفىوغيرها،

لهدبة.لبيتونسب)1/345(حيانلابيالمحيطالبحرانظر:
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آلكا؟حقيقةيحميفما،آليوالديحقيقةالحاميالفارسأنا

صحابه)1(:والفيلفيعبدالمطلبوقال

آلكاليوموعابديه!بالصلبآلعلىوانصر

يضمافلانهالنحاةبعضوزعم،لكافوالياءإلىفأضافه

جاءتوقدالاكثر،هوقالهالذيوهذا.يعقلمنعلمإلىإلا

الشاعر)2(:قال،يعقلمنغيرإلىإضافته

اعوجاآلمنالتقريبربد)3(سوىطلاقهعلييمننولمنجوت

.فرسعلم:واعوج

معطم،متبوعإلىإلايضافلانهأيضاأحكامهومنقالوا:

رجل)4(.الولا،الحجاموآل،الحائكال:يقالفلا

فصل

ؤال،نفسهلهالرجل(آل):يقال:طائفةفقالت5معناماو

قاربه.ولاهلهواله)7(،يتبعهلمن)6(الرجل

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)1/122(،للسهيليالانفالروضانظر:

.)1/345(

.011صالفرزدقديوان:انظر

خطأ.وهو)زبد(النسخبقيةوفي)ب(من

)1/137(.للزمخشريالكشاف:انظر

)ظ(.منسقط

من(.)والهش(،)بفيووقعت(،)ظمن

.()نمسهزيادة()حفي
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بصدقته:اوفىأبوجاءهلماغ!يمالنبيقولالأولفمن

تعالى:وقوله")1(،أوفىأبيآلعلىصل225-"اللهم

5!ي!:النبيوقول[013:]الصافات،*3،(ياسيناذعكسلم>

صليتكمامحمدآلوعلىمحمدعلىصل226-"اللهم

المطلوبةالصلاةلأن؛إبراهيمهوإبراهيمفال")2(،إبراهيمالعلى

واله،والسلامالصلاةعليهنفسهإبراهيمعلىالصلاةهي!وللنبي

فيها.لهتبع

)3(.-

الاتباعإلاالاليكونلا:وقالوااخرونذلكفيونازعهم

وقوله:،الاقارببهافالمرادالادلةمنذكرتموهوما،والاقارب

الانبياء،همهناإبراهيمآل"إبراهيمالعلىصليت"كما

كما!رسولهعلىيصليأنسبحانهاللهمنب[]916والمطلوب

كما،وحدهإبراهيملا،إبراهيمذريةمنالانبياءجميععلىصلى

لاوعلىإبراهيم)علىقولهمنالالفاظبعضفيبهمصرحهو

013[:]الصافات!ص-*(ياسيناذعكسلم>:تعالىقولهواما(،إبراهيم

)4(:قراءتانفيهافهذه

)1(

)2(

)3(

)4(

)187(.برقمتخريجهتقدم

)2(.برقمتخريجهتقدم

خطأ.وهو()ونازعه()تفي

)2/193-للفزاءالقرانومعاني69(،)23/49-الطبريتفسيرانظر:

)فيها(.قولهت(،)ظومن،451صالمتواترةالعشروالقراءات293(،
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إسماعيل،بوزنإلياسين:إحداهما

:وجهانوفيه

كميكالوإلياسين)1(،إلياسللنبيثاناسمأنهأحدهما:

وميكائيل.

جمع،أنه:الثانيوالوجه

.وجهانوفيه

بيائينإلياسيين،وأضله،إلياسجمعأنهأحدهما:)2(

والمرادإلياسين،:فقيلاليائينإحدى)3(خففتثمكعبرانيين،

الاعجمون.ومثلهالاشعرون:سيبويهحكىكما،اتباعه

الياء.محذوفإلياسجمعأنه:والثاني

اوجه:وفيه(ياسينآلعلىسلام>:الثانيةوالقراءة

لايقالكماالالإليهفاضيف،لابيهاسمياسينانأحدها:

إبراهيم.

مضافةآل)4(فيكون،نفسهإلياسهوياسينآلأن:والثانى

.(الاولون)ذكركما،لفسهيسبالآلوالمراد،يسإلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)إلياسين(.إج(منوسقطو()إلياسقولهفقط)ب(منسقط

احدهما(.،وجهانوفيه،جمع)انه)ب(منسقط

)حذفت(.فقط)ب(فيوقع

خطأ.وهو)إلى()ب(فيووقعج(،ش،)ظمن

-ة؟.)الا!ول(كانتإنمحتملت!وهو)الاول()ت(فيوقع
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صلهو،يس)1(:فيقال،النسبياءحذفعلىانه؟والثالث

دلنهم.علىأتباعهموآلهم،تقدمكماياسيين

.القرآنأهلهموآله،القرآنهويسأن:والراببع

سيأتي.كماتباعهوأقاربهواله،!سي!النبيأنه:والخامس

ا[916اعليهاقائلهاحملوالذي،ضعمفةكلهاالأقوالوهذه

ورأوهاوإلياسينإلياسواسمه،"يس"إلى""الإضافةاستشكالهم

فقال"ياسين"آلالقراء:بعضقرأهاوقد،مفصولةالمصحففي

طائفة:وقالت،والياس،والياسين،يسأسماء:له:منهمطائفة

!ي!،محمديس:الكلبيفقالاختلفوا،ثم،لغيرهاسم"يس"

.القرآنهو:طائفةوقالت

أعلم-والله-والصواب،إليهحاجةلاظاهرتعسفكلهوهذا

فحذفت،إبراهيمكآلإلياسين)2(،آلالكلمةأصلأن:ذلكفي

موضععلىالاسمودلالة،الأمثاللاجتماعاولهمنواللامالألف

كرهواالامثالاجتمعتإذا،كلامهمفيكثيروهذا،المحذوف

لاكانواوان،حذفهفيإلباسلامامنهاقحذفواكلها،بهاالنطق

النون)3(يحذفونولهذا.الامثالفيهتجتمعلاموضعفييحذفونه

)2(

)3(

)مد(.(ج،ش،ت،)بفيووقع)ظ(من

خطأ.وهو)ياسين(النسخباقيوفيح(،)شمن

منوسقطالا(.بحذفوالصواب(النونيحذفونلا)ولهذا)ح(فيوقع

لا(.)النونكلمةش(،)!
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.""ليتنيمنيحذفونهاولا"ولكني،(وكاني)1،واني،إني"من

معها.النونحذفوابالنونشبيهة"لعل"فياللامكاذتولما

له،وتغييرهاالأعجميللاسماسنعمالهافيالعربعادةولاسيما

قالوا:وردما"ياسين"ومرة(""إلياسومرة،"إلياسين":مرةفيقولون

)3(عليهالمسلمعلىوقعقد)2(القراءتينإحدىعلىويكون"يالس"

اله.على:الأحرىالقراءةوعلى

نا:الالفيالقوليناصحاببينالنزاعففصلهذاوعلى

ءالأدخلوا>:تعالىكقوله،إليهالمضاففيهدخلافردإنالال

دخولهفيريبولاب[]46916[،]غافر:(*4العذابأشدفرغوت

013[:]الاعراف(بالسنينفرعؤنءالولقدأخذنا>:وقوله.هناآلهفي

غ!ي!:النبيوقول،ونظائره

")4(.أوفىابيالعلىصل-"اللهم227

وقوله:،ذلكفينفسهاوفىأبيدخولفيريبولا

صليتكمامحمدالوعلىمحمدعلىصل228-"اللهم

هناوابراهيمالحخاري،رواياباكثرهذه(،إلراهيم")العلى

نفسه.الرجلال:قالمنمرادهذاولعل،الهفيداخل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)ب(.فيليست

)وقد(.)ب(فيوقع

(.عليهالسلام)وقعح(،)بفيوقع

)187(.برقمتقدم

)2(.برقمتقدم

235



ففرق.فيهميدخللم)1(،الهذكرثم،الرجلذكرإنواما

زيد،وآللزيدهذاأعط:قلتفاذا،والمقرونالمجرداللفظبين

تناولزيدلالأعطه:قلتوإذا،آلهفيداخلاهنازيد)2(يكنلم

هذاغيرفيذكرناهاقد)3(،كثيرةنظائرلهوهذا،وآلهزيدا

كالفقير،والاقترانبالتجريددلالتهتختلفاللفظأنوهي،الموضع

أفردإذاواحدوصنفبينهما،قرنإذاصنفانهما)4(،والمسكين

صنفالكفاراتوفي،صنفينالزكاةفيكاناولهذامنهما،كل

والمنكر،والفحشاء،والتقوىوالبر،والاسلاموكالإيمانواحد،

.القرآنفيولاسيماكثيرةذلكونظائر،والعصيانوالفسوق

فصل

:اقوال()اربعةعلى!يمالنبيآلفيواختلف

أقوالثلاثةوفيهم،الصدقةعليهمحرمتالذينهم:فقيل

للعلماء:

مذهبوهذا،المطلبوبنو،هاشمبنوانهمأحدها:

عنه)6(.روايةفيواحمدالشافعي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الم(.)ب(،منسقط

)زيد(.)ب(،منسقط

)وقد(.ب(،)شفيوقع

)هنا(.)ب(فيوقع

016(.)11/الباريوفتح)3/466(للنوويالمجموعانظر

=قولوهو:قلت(111)4/والمغنيالوفاء،دار:ط2(10)3/الامانظر
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حنيفة،ابيمذهبوهذا،خاصةهاشمبنونهمأ[لاا10:والثاني

مالك.صاحبالقاسمابنواختيار،أحمدعن)1(الثانيةوالرواية

غالب،بني)2(إلىفوقهمومنهاشمبنوانهم:والثالث

إلىفوقهمومن،نوفلوبنو،اميةوبنو،المطلببنوفيهمفيدخل

حكاه،مالكاصحابمن)4(أشهباختياروهذا)3(غالببني

عن"التبصرة"في)6(اللخميوحكاه(،عنه)"الجواهر"صاحب

اشهب.عنيحكهولم)7(،اصبغ

الصدقةعليهمتحرمالذينانهماعني)8(الالفيالقولوهذا

224(.)3/للحطابالجليلمواهبانظر.اصحابهوأكثرمالكالإمام

الهدايةشرحفيوالبناية111(،)4/المغنيانظر)الثانية(.)ح(منسقط)1(

دار:ط-)3/224للحطابالجليلومواهب)3/554(،الحنفيللعيني

(.العلميةالكتب

)بني(.قوله)ب(منإضافة)2(

)غالب(.إلى)فيدخل(قولهمن)ب(منسقط)3(

مالكعلىوتفقه014سنةولدالقيسيداوودبنعبدالعزيزبناشهبهو)4(

)26(.رقمالزكيةالنورشجرة:انظرهـ.402سنةتوفى

هـ(.061:)ت،الجذاميشاسبنمحمدبنعبداللههو)5(

الثمينةالجواهرعقدهو:والجواهر)517(،النورشجرةانظر:

.)1/246(

المدونةعلىتعليقله،وقتهفيالفقهاءرئيس،القيروانيمحمدبنعليهو)6(

)326(.النورشجرةهـ(.478:)ت"التبصرة"سماه

)58(.النورشجرةانظرهـ(.225:)ت،المصريالفرجابنهو)7(

خطأ.وهو)الاول(أب(فيوقع)8(
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جمهوراختياروهووالأكثرين،وأحمدالشالمحعيمنصوصهو

والشافعي.أحمدأصحاب

خاصة،وازواجهذريتههمع!ي!النبيالانالثانيوالقول

بكر،أبيبنعبداللهبابفيقال"التمهيد")1(فيعبدالبرابنحكاه

الحديثبهذاقوم"استدل)2(:الساعديحميدأبيحديثشرحفي

حديثفيلقوله،خاصةوذريتهأزواجههممحمدآلأنعلى

حديث:ماغيروفيالمجمر،نعيمعنمالك

محمد")3(.آلوعلىمحمدعلىصل-"اللهم922

حميد:أبيحديثيعنيالحديثهداوفي

".وذريتهوأزواجهمحمدعلىصل"اللهم-023

هممحمدآلأنويبين،الحديثذلكتفسيرفهذاقالوا:

منكانمنلكلالرجليقولانفجائزقالوا:،وذريتهازواجه

اللهوصلى،واجههإذاعليكاللهصلىذريتهومن!ومحمدازواح

والالقالوا:،غيرهمفيذلكيجوزولاعنه،غابإذاعليه

الازواحب[1017وهمسواء،وأهلهالرجلوآلسواء،والأهل

(".الحديثهذابدليلوالذرية

.3(30-1/203)7التمهيد:انظر(1)

)4(.برقمتقدم)2(

2(.و)1برقمتقدم)3(
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ابن5حكا،القيام!يومإلىأتباعه!يمالهان:الثالثوالقول

القولهذاعنهرويمنقدمو)1(،العلمأهلبعضعنعبدالبر

عنورواهعنه)2(،البيهقيدكره،عنهاللهرضيعبداللهبنجابر

حكا5،الشافعيأصحا!بعض)3(واختاره،وغيرهالثوريسفيان

الدينمحييالشيخورجحه،تعليقهفيالطبريالطيبأبوعنه

.()الازهريواختاره")4(،مسلم"شرحفيالنواوي

القاضيحكاه،امتهمنالاتقياءهم!ي!الهان:الرابعوالقول

وجماعة.)6(والراغب،حسين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

فصل

الأقوالدهحججذكرفي

والضعيفالصحبحمنفيهاماوتبيين

علىالصدقةعليهمتحرممنالآلأنوهو:الأولالقولفاما

.(604-403/)17التمهيد:انظر

فيهعقيلبنمحمدبنعبداللهسندهوفي)2/152(.لهالكبرىالسنن:انظر

85(.-)16/78الكمالتهذيب:انظر.كلام

فيالاختيارهذاوانظر)واختيار(.)ب(فيووقيعش(ت،،)ظمن

)3/466(.المجموع

)4/163(.مسلمشرحانظر:

.412صللأزهريالقراءاتمعاني:انظر

للراغبوالمفرداتثء،018()1/للطحاويالقرآناحكامفيانطر:

حمثمنبهالمختصون:"وقيل:قالحيث0331-صالاصفهاني

.(..العلم
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:وجوهمنفحجته،الاختلافمنفيهمما

من"صحيحه")1(:فيالبخاريرواهما231-أحدها:

يوتى!اللهرسولكان:قال،عنهاللهرضي،هريرةابيحديت

عندهيصيرحتىبتمرهوهذابتمرههذالمحيجيء،صرامهعندبالنحل

فاخذالتمر،بذلكيلعبانوالحسينالحسنفجعلتمر،منكوما

منفاخرجها.!اللهرسولإليهفنظر،فيهفيفجعلهاتمرةاحدهما

ورواه"،الصدقةياكلونلامحمدالأنعلمت"اما:فقال،فيه

".الصدقةلناتحللا"إنا:وقال)2(مسلم

بنريدعن"صحيحه")3(:فيمسلمرواهما:-الثاني232

يدعىا[الأا1بماءفيناخطيبايوماع!ي!اللهرسولقام:قال،ارقم

ثم،ووعظوذكرعليهوأثنىاللهفحمد،والمدينةمكةبينخما

رسوليأتينيانيوشكبشرأناإنماالناسايهاألابعد"اما:قال

وجلعزاللهكتا!اولهما:ثقلينفيكمتاركوإني،وجلعزربي

علىفحثبه"،واستمسكوااللهبكتابفخذواوالنورالهدىفيه

اهلفياللهاذكركم،بيتي"وأهل:وقالفيه،ورغباللهكتاب

".بيتياهلفياللهاذكركم،بيتي

)11

)21

)31

)1414(برقم21/541(،الزكاة)03(فيصحيحهلمحيالبخارياخرجه

(.النخلصرامعندبالتمر)يؤتى:بلفط

)9601(.رلمحمالزكاة)12(فيصحيحهفيمسلمخرجه

عنهمتعالىاللهرضيالصحابةفضائل)44(فيصحيحهفيمسلمأخرجه

)8024(.رقم
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نساؤهأليسزيد؟يابيتهأهلومن:سبرةبنحصينلهفقال

ء)1(
منبيتهأهلولكن،بيتهأهلمننساءهإن:قال؟بيتهاهلمن

عقيل،وآل،عليالهم:قالهم؟ومن:قال.بعدهالصدقةحرم

:قال؟الصدقةحرمهؤلاءأكل:قال.عباسوالجعفر،وآل

نعم.

لالتحللاالصدقة"إن:قال!يالهالنبيانثبت-وقد233

محمد")2(.

حديثمن)3(:الصحيحينفيماالثالت:234-الدليل

اللهرضيفاطمةأنعنها؛اللهرضيعائشةعن،عروةعن،الزهري

اللهأفاءمما!يالهالنبيمنميرأثهاتسألهبكرأبيإلىأرسلتعنها

عنه:اللهرضيبكبرأبوفقال)4(،وسلمعليهاللهصلىرسولهعلى

لآيأكلإنما،"صدقةتركناما،نورث"لا:قال!يالهاللهرسولإن

علىيزيدواأنلهمليس-اللهمال-يعنيالمالهذامنمحمد

الماكل.

)1(

)2(

)3(

)4(

)ب(.منسقط

)إنوفيهقصةفي)7201(رقمالزكاة)12(فىصحيحهفيمسلمأخرجه

(.الماساوساخهيإنمامحمد،لالتنبغيلاالصدقة

تحللاوإنها،الناساوساخهيإنماالصدقات5هذ"إن5ععدلفطوفي

محمد".لالولالمحمد

ومسلم2792(،و)2692الخمس)61(فيصحيحهفيالبخارىاخرجه

)9175(.رقموالسيرالجهاد)32(في

!ك!ي!(.رسولهعلىاللهأفاءممات(،)بفيليس
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لاأنهمومنها،الصدقةحرمانمنها:خواصلهم!يالهفاله

اختصاصهمومنها،الخمسخمساستحقاقهمومتها،يرثونه

عليهم.بالصلاة

خمسواستحقاق،الصدقةتحريمأنب[17]اثبتوقد

الصلاةفكذلك!م،اقاربهببعضمختصتوريثهموعدمالخمس

اله.على

ابنحديثمن)1(:مسلمرواهما:الرابع235-الدليل

المطلبعبدأن،الهاشمينوفلبنالحارثبنعبداللهعن،شهاب

بنالمطلبلعبدقال،الحارثبنربيعة5اباان،اخبرهربيعةابن

طلج!!ح!اللهرسولائتياعنهما:اللهرضيالعباسبنوللفضل،ربيعة

الحديث--فذكرالصدقاتعلىاللهرسوليااستعملنالهفقولا

لاوإنها،الناساوساخهيإنماالصدقةهذه"إنلنا:فقال:وفيه

محمد".لآلولالمحمدتحل

من"صحيحه")2(:فيمسلمرواهما:الخامسالدليل-236

أمر!يالهالنبيأنعنها،اللهرضيعائشةعنالزبير،بنعروةحديث

الحديث--فذكرسواد)3(فيويبركسواد،فييطأ،أقرنبكبش

:قالثمذبحهثم،فأضجعه،الكبش!يوالنبيفأخذ:فيهوقال

)1(

)2(

)3(

قريئا.تقدم

)6791(.الأضاحي)35(فيمسلماخرجه

سواد(.في)ويبركقولهح(،)تفيليس
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أمةومنمحمد،آلومنمحمد،منتقبلاللهم،الله"بسم

به)1(5صحىثممحمد".

!ووأضته،المغايرةالعطفوحقيقة،بتمامهمسلمرواههكذا

آله.مناعم

أولىغ!ي!النبيبكلامالآلوتفسير:القولهذاأصحابقال

.غيرهبكلامتفسيرهمن

فصل

فقد،خاصةوأزواجهأ[1721ذريتهأنهم:الثانيالقولوأما

حميد:أبيحديثفيبأنله)2(،عبدالبربناحتجاجتقدم

وذر"ئته")3(،زواجهومحمدعلىصل"اللهم-237

محمدعلىصل"اللهم:الاحاديثمنغيره238-وفي

فسرهقد(مبهما)الاوليكونأنغايتهوهذامحمد")4(،الوعلى

الاخر.اللفظ

حديثمن"الصحيحين")6(:فيبماأيضا923-واحتجوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

به(.ضحى)ثم)ب(فيليس

اله(.)ب(فيليس

)4(.برقمتقدم

2(.و)1برقمتقدم

)ما(.ش(،)ظفيووقع)ب(من

-(1)550الزكاة()12فيومسلم)5906(،الرقاق)84(فيالبخارياخرجه
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اجعل"اللهم!ر:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةابي

كلتنللمالمستجابةالدعوةهذهأنومعلومقوتا"محمدآلرزق

وأصحابالاغنياءفيهمكانلأنه،المطلببنيولا،هاشمبني

قوتا،رزقهمفكانع!ي!وذريتهزواجه)1(وأما.الانوالىالجدة

بهيتصدقنكنالاموالمن)2(بعدهلأزواجهيحصلكانوما

قوتا.رزقهنويجعلن

كلهفقسمتهعظيممالعنهااللهرضيعائشةجاء024-وقد

درهمامنهلناخبيت"لو:الجاريةلهافقالت،واحدةقعدةفي

)3(".فعلتذكرتنيلولها:فقالتلحما؟بهنشتري

عائشةعن"الصحيحين")4(:فيبماأيضا241-واحتجوا

مأدومبرخبزمن!محمدآلشج"ما:قالتعنها،اللهرضي

العباسانومعلومقالوا:".وجلعزباللهلحقحتىايامثلاثة

مرادهاهولاعائشةلفطفييدخلوالمالمطلبوبنيوأولاده

ازواجوخصوصا،الالفيالأزواجدخلوانماهؤلاء:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

له.واللفظ

ازواجه.علىالذريةتقديمب(،ت،)شفيووقعح(،)ظمن

.(..كنبعدهمنلازواجه..).)ت(فيوقع

رقم)4/13(المستدركفيوالحاكم)8/67(،الطبقاتفيسعدابنأخرجه

صحيح.وسنده0وغيرهما)6745(،

في)53(فيومسلم)0051(،وغيرهالاطعمة)73(فيالبخاريأخرجه

)0792(.والوقائقالؤهد
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غيرع!وبالمبياتصالهنلأن،بالنسبالى[]72لذلكتشبيها!والنبي

زوجاتهوهن،مماتهوبعدحياتهفيغيرهعلىمحرماتوهن،مرتفع

النسب.مقامقائمع!وبالنبيلهنإ1(الذيفالسبب،والآخرةالدنيافي

القولكانولهدا،عليهنالصلاةعلى!والنبينصوقد

تخرمالصدلمحةأن:اللهرحمهأحمدالاماممنصوصوهو،الصحيح

الجنابدلكسبحانهاللهصانوقد،الناسأوساخلانها؛عليهن

يدخلكيفالعجبويالله،آدمبنيأوساخكلمنوالهالرفيع

ع!ي!:قولهفيازواجه

قوتا"إ2(،محمدآلرزقاجعل"اللهم-242

وآلمحمدعنهدا"اللهم"الأضحية":في243-وقوله

)3(.
عنها:اللهرضيعائشةقولوفي،"

بر"إ4(.خبزع!مناللهرسولآلشببع-"ما244

لآوعلىمحمدعلىصل"اللهم:المصليقولوفي

قوله:فىيدخلنولا(،محمد")

معمحمد")6(،لالولالمحمدتحللاالصدقة245-"إن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)هن(.)ب(فيووقعج(،ش،ت،)ظمن

)923(.برقمتقدم

)236(.برقمتقدم

)241(.برقمتقدم

2(.و)1برقمتقدم

)235(.برقمتقدم
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بالصيانةأولى!ح!اللهرسولفازواج،الناسأوساخمنكونها

منها.والبعدعنها،

علىلحرمتعليهنحراماالصدقةكانتلوقيل:فان

مواليهم،علىحرمتهاشمبنيعلىحرمتلماانهاكما،مواليهن

بلحمعليهاتصدقبريرةأن)1(الصحيحفيثبت246-وقد

عنها.اللهرضيلعائشةمولاةوهي،!يالهالنبييحرمهولم،فأكلته

ع!.النبيا[]172لازواجأباحهامنشبهةهوهذا:قيل

النبي!أزواجعلىالصدقةتحريمأن:الشبهةهذهوجواب

وإلا!،عليهلتحريمهاتبع)2(هووإنما،الاصالةبطريقليس

التحريم،هذافيفرعفهنبه،اتصالهنقبللهنحلالفالصدقة

التحريمكانفلما،سيدهعلىالتحريمفرعالمولىعلىوالتحريم

علىالتحريمكانولما،مواليهمذلكاستتبعأصلاهاشمبنيعلى

فرعلانه،مواليهناستتباععلىذلكيقولمتبعا،!مالنبيازواج

.)3(

.لمحرععن

بفصثةمنكنيآتمنالنبىيخنسا>:تعالىاللهقالوقد:قالوا

ومن!*نجيسيراالمحهعلىلكذتطضتفتهنألعذابلهايضعفمبب

)1(

)2(

)3(

رقمالزكاة)12(فيومسلم)2438(،الهبة)55(فيالبخاريأخرجه

مالك.بنانسحديثفي)7401(

)هو(.)ج(منوسقط)تبع(،)ب(منسقط

فرع(.ش()عن)ب،منسقط
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ل!رقالهاوأنذنامركقأحنرهانوتهاصلحاوتعملور!صله-دده!نيقعت

لقؤلدفلاتخضحعنتقيقإنفممذكاحدمنلشتنلنبىيخنساء/*نم!رلما

تبرتجفولابعويكنفيوقرنص،معروفاقولاوقلنمرض-قلبهفيلذىفيظع

ورسولهحاللهوأطعنالز!وةوءاتبلؤة!وأقمنلأوكالخهليهزرفي

"ض!تظهيراويطهرءلبئتأهللرتجسعن!مليذهبللهيرلدإنما

لحمة(وأللهءايتممنبيوبجنفىيتكماواذ!رب

34[ه03-:]الأحزاب

سياقفيكلهالخطابهذالان؛البيتأهلفيفدحلن

أعلم.واللهمنه)1(.شيءمنإخراجهنيجوزفلا،ذكرهن

فصل

يومإلىوأتباعهأمته!النبيالأنوهو:الثالثالقولوأما

دينهعلىأتباعههم)2(المتبوعالمعظمالبأنلهاحتجفقد.القيامة

وبعيدهم.قريبهم،وامره

اذايؤولالمنفانه،عليهيدلاللفظةهذهواشتقاققالوا:

وموئلهم.إمامهملانهمتبوعهمب[]173إلىالاتباعومرجع،رجع

<أعِفيبسحرئحيتهملووءاللا>:تعالىقولهكانولهذا:قالوا

منبه)المؤمنون)4(وشيعته)3(أتباعهبهالمراد34[،]القمر:

)1(

)2(

)3(

)4(

(.)ج()منهمنسقط

)ثم(.)ش(فيووقعج(،ب،ت،)ظمن

(.وغيرهمأقاربهممنبهالمؤمنون)اتباعهم)ب(فيوقع

ب(.،)شمنسقط
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وغيرهمه(1)قاربها

(لا*العذابأشدفرغوتءال>أدخلوا:تعالىوقوله

)2(()3(.وشيعتهاتباعهبهالمراد46[،]غافر:

النبيأن:روىالاسقيع)4(بنواثلةبانايضاواحتجوا-247

وادنى،فخذهعلىمنهماواحدكلفاجلسوحسينا،حسنادعا!ي!

ثم،ثوبهعليهملفثموزوجها،حجرهمنعنهااللهرضيفاطمة

الله،رسول!يا:فقلت:واثلةقال!،"اهليهؤلاء"اللهمقال!)5(:

بإسنادالبيهقيورواه".أهليمن"وانت:فقال؟أهلكمنوانا

جيد.

بنبكربنليثبنيمنالاسقيعبنواثلةانومعلومقالوا)6(:

!ي!.النبياتباعمنهووإنما،مناةعبد

فصل

امته.منالاتقياءالهأن:الرابعالقولأصحا!وأما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)أقاربهم(.)ب(فيوقع

(.ش،)بمنزيادة

.ـالقوسينبينماج(،ت،)ظمنسقط

والحاكم)15/7696(،حبانوابن)2/152(،الكبرىفيالبيهقياخرجه

ابنصححهوالحديث.صحيحوسنده.وغيرهم)6047(رقم)3/147(

والبيهقي.والحاكمحبان

)ب(.منسقط

)ب(.منسقط

248



عن"معجمه")1(:فيالطبرانيرواهبما248-فاحتجوا

بننوححدثناحماد،بننعيمحدثنا،صدقةبنإلياسبنجعفر

مالك،بنانسعن،الانصاريسعيدبنيحيىعن،مريمابي

وتلاتقي"،"كل:فقالمحمد؟آلمن!و:اللهرسول"سئل:قال

الطبراني:قال.38[":]الأنفال(المئقونالأاولآؤسإن>:عج!النبي

نعيم.بهتفرد،نوحإلايحيىعنيروهلم

عبداللهبناحمد)3(حديثمامن)2(:البيهقيرواه924-وقد

.فذكره،انسعنهرمز،ابونافعحدثنا،يونسابن

اهلمناحدبهمايحتجلاهرمزابوونافعهذا،ونوح

.بالكذبرمياوقد،العلم

ابنه:عنلنوحقالوجلعزاللهبأنايضالهدا!القولواحتج

نابشركهفأخرجه،46[:]هود(صنلجغترعلإنواهلثمنلتسإنم>

اتبا!4.همكل!!حمهالرسولأ[1741آلانفعلم،اهلهمنيكون

)1(

)2(

)3(

حديثوهو)318(.رقم002(-)1/991الصغيرفيالطبرانياخرجه

يضعكان:المباركابنوقال،بالكذباتهم:مريمابيبننوحفيه.باطل

الحديث.

.462)22/الفتاوىومجموع721(،)0التقريبانطر:

القرانحكامفيوالطحاوي)2/152(الكبرىفيالبيهقياخرجه

بمثله،الاحتجاجيحللاوهذا:البيهقيقال.باطلحديثوهو018(.)1/

حنبلبناحمدوضعفه،معينبنيحيىكذبهبصريهرمزابوالسلمينافع

ا.هـ..الحفاظمنوغيرهما

خطأ.وهو(يونسبناحمدبن)عبدالله)ح(فيوقع

924



نأوهوجيد،بجواباللهرحمه)1(الشافعيعنهوأجاب

نجاتهم،ووعدناك،بحملهمأمرناكالذينأهلكمنليسأنهالمراد

ثحينزوضنكلفيهامنحمل>:ذلكقبللهقالسبحانهاللهلأن

الذينأهلهمنابنهفليس04[،]هرد:(القولعئهسبقمنإلأوأطك

نجاتهم.ضمن

نأعلىيدلالآيةسياقأنهذاصحةعلىويدل:قلت

سبحانه:قاللأده،أهلههمالذينأهلهغيرقسمبه)2(المؤمنين

ءامن<ومنألقوليعلنهسبقمنإلاوأطكثينزو!نبلمنفيهااخل>

الأهلوهم،بالحملالمفعولعلىمعطوفآمنفمن04[،]هود:

زوجين.كلمنوالاثنان

قالوا:،المتقدمالاسقعبنواثلةبحديثأيضاواحتجوا

جعل)3(وكأنهبه،الامةتعميممنأقرببذلكواثلةوتخصيص

الاسم.هذايستحقبمنتشبيهاالاهلحكمفيواثلة

.الاقوالهذهمنقولكلأصحاببهاحتجمافهذا

الثالثوأما.الثانيالقولويليه،الأولالقولهووالصحيح

)4(:بقولهالشبهةرحقدلمجيمالنبيلان،فضعيفانوالرابع

)ج()عنه(.منوسقط)2/152(،للبيهقيالكبرىالسننفيانطره)1(

)ح(.منسقط)2(

)كانه(.)ب(في)3(

)233(.برقمتقدم)4(
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)1(:وقوله،محمد"لالتحللاالصدقة-"إن025

)2(:وقوله"،المالهذامنمحمدآليأكل"إنما-251

قوتا".محمدالرزقاجعل"اللهم-252

قطعا.الامةعمومبهيرادأنيجوزلاوهذا

فيالمذكورونالال:الصلاةفيالالعليهحملمافاولى

علىتنصيصهواما.ذلكعنالعدوليجوزولاالفاظه،سائر

هوبلبهم،الالاختصاصعلىيدلفلا)3(،والذريةالازواج

حديثمنداود)4(أبوروىلما،بهمالاختصاصعدمعلىحجة

علىالصلاةفيعنهاللهرضيهريرةبيب[1741عنالمجمر،نعيم

صح!:النبي

أمهاتوأزواجهالنبيمحمدعلىصل-"اللهم253

"،إبراهيم(ال)علىصليتكما،بيتهوأهل،وحنريته،المؤمنين

بتعيينهمعليهمنصوإنما،والاهلوالذريةالازواجبينفجمع

منه،بحارجيقليسواوأنهم،الآلفيبالدخولحقيقونأنهمليبين

)234(.برقمتقدم)1(

)923(.برقمتقدم)2(

)والذرية(.)ب(فيليس)3(

وصوابه()17رقموانظر)15(برقمتقدممعلولحديثوهو)829(،برقم)4(

اللفط.هذابغير()1رقم

)إنكداوودأبيعنداخرهوفيداوود،أبيوسننج(،،)تمنإضافة)5(

مجيد(.حح
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علىالخاصعطفمنكنظائرهوهذا،فيهدخلمنأحقهمبل

بينمنبالذكرلهوتخصيصا،شرفهعلىتنبيها،وعكسه،العام

فيه.بالدخولالنوعأفرادأحقمنلأنه،النوع

طريقاد:للناسوهنا

علىتدلقرينةبعدهاو،العامقبلالخاصذكرأن:أحدهما

.عداهمابالعامالمرادأن

بخصوصه،مرة،مرتينذكرالخاصان:الثانيوالظريق

كقولهوهو،شنرفهمزيدعلىتنبيها،لهالعامالاسمبشمولومرة

وعيسىوموسىوإتنهيمنوحومنومنثميثمهمالنبتنمناخذناوإذ!و:تعالى

للهعدواكانمن>:تعالىوقوله7[،:]الاحزاب(صضأبق

(*9*للبهفرلنعدؤاللهفاتوميكئلوجبريل-ورسلهو!ي!ته-

.[89:]البقرة

سافردونولالهلهحق!يوالنبيعلىالصلاةفإنوايضا

وغيرهاللهرحمهالشافعيعندالهوعلىعليهتجبولهذا،مةالالم

فلايوجبهالمومن.اختلافالالفيعندهمكانوان،سيأتيكما

لسائريستحبهالاأوويكرهها،الهوعلىعليهيستحبهاانهريب

أ[1751:قالفمن.والهع!ييهالنبيغيرعلىيجوزهالاأو،المؤمنين

الابعاد.عايةأبعدفقد،الا!مةكلهمالصلاةفيالهإن

فشرع،والصلاةالسلامالتشهدفيشرع!يوالنبيفانوأيضا
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.)1(ص
نفسهوعلىاولا،ع!ي!الرسولعلىالمصليتسليمالسلاملمحي

ع!النبيعرثبتوقدثلاثا،الصالحيناللهعبادسائروعلىثانيا،

:فالانه

في2صاللهعبدكلعلىسلمتمفقدذلكقلتم254-"فاذا

")2(.والأرضالسماء

علىفدل،فقطالهوعلى،عليهإلايشرعهافلمالصلاةوأما

واقاربه.اهلههمالهان

حقوقهذكربعدعليهبالصلاةأمرنا)3(سبحانهاللهفانوأيضا

ومن،لهنفسهاتهبلمننكاحهحلمنأمتهدونبهخصهوما

ذلكمعذكرماسائرومن،بعدهالأمةعلىأزواجهنكاحتحريم

وتبجيله.وتوقيرهوتعظيمهحقوقهمن

أنولارسوهـأللهتؤذواأنليمكا%وبى>:تعالىقال:

ء!(عظحماأللهعند!انذلكتمإنأبدا-بعدمنتحبهحوأازواج!

يمليمهن)4(فيأزواجهعنالحناحرفعذكرثم53[،]الأحزاب:

ذلكعقبثم،بهنوحلوتهم،عليهنودخولهموأبناءهناباءهن

)1(

)2(

)3(

)4(

)ش(.منسقط

)4(فيومسلم)1144(،الصلاةفيالعمل)27(فيالبخاريأخرجه

عنه.اللهرضيمسعودابنحديثمن4()20الصلاة

)امر(.ب(،ت،)ظفي

)دد(.ش(،)بفيوقع
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امرهموهو،امتهعلى)2(الاكيدةحقوقهمنحقهو)1(بما

بأنهبإخبارهالامرذلكمستفتحا"4()3(وسلامهمعليهبصلاتهم

!و:اللهرسولالصحابةفسأل،عليهيصلونوملائكتههوسبحانه

:()فقال؟الحقهذايؤدونصفةأيعلى

محمد"،آلوعذىمحمدعلىصلاللهم255-"قولوا

لانوتوابعها،عليهالصلاةتماممنهيب[1751الهعلىفالصلاة

عليهاللهصلىوعلوا.شرفالهاللهويزيده،عينهبهتقرمماذلك

تسليما.وسلمالهوعلى

اولياؤه،همفهؤلاء،أمتهمنالاتقياءإنهم:قالمنواما

يكنلمومن)7(،والهأوليائهمنفهو)6(أقربائهمنمنهمكانفمن

الرجليكونفقد.الهمنلا،أوليائهمنفهم)8(،أقربائهمنمنهم

لاوقد)9(،أقاربهمنبهوالمؤمنينبيتهكأهل،وأوليائهآلهمن

يكنلم)وإنأوليائهمنيكونوقد،أوليائهمنولاالهمنيكون

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)ح(.من

)والاكيدة(.)ب(فيوقع

.()وسلامه()حفي

)مستحقا(.)ب(فيوقع

)1(.برقمتقدم

(.اقاربه)منش(،)بفيوقع

ح(.،ت،)ظمنوسقطش(،)بمنإضافة

قاربه(.)ش(،ت،)بفيوقع

)ب(.من
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عنه،الذابين،سنتهإلىالداعينأمتهفيكخلفائهاله()1(من

أقاربههمنيكنلموإن،لدينهالناصرين

نإ"ألا:قالأنهع!ي!النبيعن)2(الصحيحفي256-وثبت

ومنكانوا،أينالمتقونأوليائيإنبأولياء،ليليسوافلانأبيال

لا"إن:وقالالحديثهدافيالرواةبعضوغلطكانوا"،

)3(
".بياض...بني

ليليسوا...بنيال"إن؟الصحيحفيأنهذاغروالذي

النساخبعضفجاء"ليسوا("وبين"بني"بينبياضاوأخلى،بأولياء"

اخرفجاء،وقعكذاأنهيعني"بياض("الموضعذلكعلىفكتب

)ولا،بياض(بني):فقال،إليهالمضافهو"بياض"أنفظن)4(

سمىوإنما،ذلكيذكرلم!والنبي،بياضبنوالعربفييعرف

النسختلكفيقرأهالمنوالصواب،قريشقبائلمنكبيرةقبيلة

بجرها.لابياضمنالضادبضم"بياض"()6(بنيالإنيقرأهاان

بياض!.هناأوبياض!،وثم:والمعنى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

القوسين.بينممابدلاآله(من)ولا)ب(فيوقع

رقمالايمان)1(فيومسلم)5644(،الادب)81(فيالبخارياخرجه

عنه.اللهرضيالعاصبنعمروحديثمن)215(

)أبي(.)ح(في

)ب(.منسقط

)أبي(.)ح(في

القوسين.مابين)ب(منسقط
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حديثفي)1(مسلمكتابفيوقعماهذا257-ونظير

-"،انظركذافوق:-أيالقيامةيوم"ونحن:الطويل)2(البجلي

،النساختخبيطمنهيوإنماصلا،هنالهامعنىلاالالفاظوهذه

"ونحنأحمد")3(:الامام"مسندفيوالسياقالسندبهذاوالحديث

الناسخعلىصشبهفا"،الناسفوقتلاو)4(،كومعلىالقيامةيوم

(أول)فيلمح!تبا[،لأا]6المرادمايفهمولم،الكومأو،التل

بينفجمعآخرفجاء"كدا"،غيرهأوهووكتب"انظر"،الهامش

العباسبيشيخنامنسمعته،.الحديثمتنفيوادخلهكلهذلك

)8(.الله)7(رحمهتيميةبناحمد)6(

واولياؤه،ع!ي!اللهرسولاولياءهم)9(المتقينأنوالمقصود

هوآللهفإنعلتهتطهرا>وإن:تعالىاللهقال.آلهمنإليهاحبهم

(4*صظهيزذلكبعدوالملذ!ةآلمؤمنينوصخلعوجتريلمؤلنه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)191(.الايمان)1(فيصحيحهفيمسلماخرجه

(.الانصاريعبداللهابنوهو)جابروالصوا!،النسخجميعفيكذا

/3(.)345

الاسلامي.المكتب)ط(المسندمنسقط

)ظ(.منإضافة

ظ()احمد(.،)شمنسقط

عنه(.الله)رضيظ(،)شفيووقع)ب(منسقط

خطأ.وهو)المتقون(ب(،)شفيوقع

)44(فيومسلم)3462(،الصحابةفضائل)66(فيالبخارياخرجه

عنه.اللهرضيالعاصبنعمروحديثمن)2384(الصحابةفضائل
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،[4:لتحريما]

:قالإلبك؟احبالناس"اي:!ي!النبيوسئل-258

متفق."ابوها":قال؟الرجالمن:قيلعنها،اللهرضي"عائشة"

".عليه

تإ>الا:تعالىقالكما،اللهاولياءهمالمتقينانوذلك

وكمانواءامنوايف*إ*يحزنوتهمولاعليهمخؤف!لاللهاوليا

اولياءوتعالىسبحانهاللهواولياء63[،-62:]يونس*ش*(يتقون

كح!.لرسوله

الاتباعانريبلا:فيقال،الاتباعهمالآلانزعممنواما

منيلزمولا،بقرينةالمواضعبعصفي"الآل"لفطعليهميطلق

من)1(ذكرنالما،الاتباعبهيراد"الآل"لفطوقعحيثانهذلك

اعلم.والله.النصوص

فصل

والاول،.زوجة:يقالوقد،زوجفجمعالازواجواما

لجنة(1وزوجكأنتسكن>:لآدمتعالىقال،القرانجاءوبها،افصح

صلخنمالإزؤحلأج<>و:زكرياحقفيتعالىوقالأ[،9:]الأعراف

عائشةفيعنهاللهرضي)2(عباسابنقول:الثاذيومن09[]الأنبياء:

عنها:اللهرضي

)1(

)2(

)في(.)ش(فيووقعب(،ت،)ظمن

ياسر(.بن)عماروالصواب(عباس)ابنالنسحجميعفيكذا
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والاسصرة")1(.الدنيافينبيكمزوجةإنها"-925

:)2(الفرزدقوقال

يستبيلها)3(الشرىأسدإلىكساعزوجتيليفسديسعىالذدسوإن

وإلا،زوجةجمعهوإنماوهذا،"زوجات"علىيجمعوقد

آلأرسايكعلىظنلفيوأصسوجهصهئم>:تعالىقالاسزواج""زوجفجمع

(7صأشصسوأسصصسجسصتحصس!صس>:تعالىوقال56[،:]يشة*س(مصبهمصصس

بلفظالإيمانأهلعنالاخبارالقرآنفيوقعوقد07[،:]الزخرف

.تقدمكماوجمعامفرداالزوج

أمهنهتم(وازوجهؤنسسمصسبألمصسصمنيناسصسصسالنبئ>:تعالىوقال

،28[:]الاحزاب<لأزؤجكقلالنبىيائها>:تعالىوقال،6[:]الاحزاب

صسيصسصس>تبت:تعالىقال"المرأة"بلفظالشركاسهاصسعنوالاسصبار

4[،-1]المسد:،*كا<)ِالحطبحمالةواقرأته->:قولهإلى(لهب

لصسصاس(تمسصونوسصصمسسصأتصسفرواللذيستمثلاللهصسر%>:تعالىوقال

وقال"المرأة"اسمعليهماأوقعمشركتينكانتافلما01[،:]التحريم

فرغصسسص<نسسصأتءامنصساللذيفمثلأدده>وصسسص%:فرعونفي

زوجايسمهالم)4(المؤمنةوهيالمشركهوكانلما11[،:]التحريم

)1(

)2(

)3(

)4(

)3561(.رقمالصحابةفضائل)66(فيالبخارياخرجه

292(.)2/واللسان592(،)1/الصحاجفيوانظره،ديوانهفياجدهلم

خطأ،وهو)يستبينها(العسخباقيفيووقع،واللسانوالصحاج)ت(من

)ح(.فيالبيتهذاتحرفوقد

)مؤمنة(.النسخباقيوفي(،)ظفي
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وقال35[،:]البقرة<الجنةوزوجكنتشمكن>:آدمحقفيوقال،له

حقفيوقال05[،:]الاحزاب<أزوجكلكأخللنا>إنا:!يالهللنبي

.[52:]البقرة<!طهتازوجفهاولهئم>:لمؤمنينا

حقفييقللمإنما-:وغيرهالسهيلي-منهمطائفةفقالت

ولان،الاخرةفيلرجالهمبازواجلسنلانهن؛الازواجهؤلاء

الكافرةفجرد،الدينمرا[]لألأامنوهو،شرعية)1(خليةالتزويج

.لوطوامرأةنوحامرأةمنهاجردكمامنه

افرأني>وكاشازكريا:قولنفسهعلىالسهيليأوردثم

صز(فىامرأقيفاقبلت>:إبراهيمعنتعالىوقوله،5[:]مريمعاقرا(

ه[92:]الذاريات

سياقفيلانه،المواضعهذهفياليقالمرأةذكربانوأجاب

هيالتيالصفةلان؛بهأولىالمرأةفذكر،والولادةالحملذكر

زوجا.كانتحيثمنلا،والوضعللحملالمقتضيةهيالأنوثة

بلفظونسائهمالمؤمنينذكرفيالسرإن:قيلولو:قلت

كما،والاقترانوالمجانسةبالمشاكلةمشعراللفطهذاأنالازواج

)2(المتشابهانالشيئأنهماالزوجينفان،لفظهمنالمفهومهو

ظلمواالذينخشووا>!:تعالىقولهومنه،المتساوياناوالمتشاكلان

.22[:]الصافات(وأزوجهم

)1(

)2(

)ب(.منسقط

)المتشابهان(.إلى)المجانسة(قولهمن)ب(منسقط



عنه)1(:اللهرضيالخطاببنعمرقال

احمدالاماموقالهونظراوهم".أشباههم:-"ازواجهم026

7[،]التكوير:7*!(!صزوجتلنفوسوإذا>:تعالىقولهومنه،ايضا

،والعذابالنعيمفيوشكلهشكلكلبينقرن:أي

الاية:هذهفيعنهاللهرضيالخطابدنعمر261-قال

النار")2(.فيالفاجرمعوالفاجر،الجنةفيالصالحمع"الصالح

والاكثرون.وقتادة)4(،)3(،الحسنوقاله

نفسو،العينبالحورالمؤمنينأنفسزوجت:وقيل

.الاولالقول!لىراجعوهو،بالشياطينالكافرين

فسرها:ثم143[،]الانعابم:<أزوج>ثمنية:تعالىوقال

ثنتنلإبل>ومن(شتنلمعزو!تثينلضان>مفب[1771

هماالزوجينفجعل144[،143،]الانعام:(أثنينأتبمرومف

وزوجىا(،حف)"زوجا:قولهمومنهواحد،نوعمنالفردان

)2(

)3(

)4(

الدرانظر:.،صحيحوسعده.وغيره)23/46(تفسيرهفيالطبرياخرجه

513(.)5/المنثور

الدرانطر:.صحيحوسعده.وغيره)03/96(تفسيرهفيالطبرياخرجه

.)6/527(

عنه.صحيحوسنده07(،و)03/)23/47(الطبريأخرجه

07(،)03/لطبريو)2512(،رقم012()2/تفسيرهفيعبدالرزاقاخرجه

صحيح.وسنده

)ظ(.منسقط

026



.نحوهو"محما

يينوالمشاكلةالمشابهةقطعوتعالىسبحانهاللهأنرلمجطولا

اوجنة(محبالناروأ!بلايستوى>:تعالىقال،والمؤمنالكافر

وكافرهم:الكتاباهل)1(مؤمنيحقفيتعالىوقال02[،]الحشر:

وقطع.الايةا[13:عمران]آل(الكتضأفلمنسوا!لتسو>

ولايتوارثان،فلاالدنيا،أحكامفيبينهماسبحانه)2(المقارنة

بينهماالوصلةانقطعتفكما.صاحبهأحدهمايتولىولا،يتناكحان

الانوثةبلفظ"المرأة"فيهافأضاف،الاسمفيانقطعتالمعنىفي

والمشابهة.المشاكلةلفظدونالمجرد،

ومعاثيه،القرالىلالفاظمطالقةأشدتجدهالمعنىهدا)3(فتأمل

المؤمن=امراةالكافرةوعلىالكافر،امراةالمسلمةعلىوقعولهذا

أعلم.والله.المعنىلهذاتحقيقا،""الزوجةدون"المرأة"لفط

لهبأبيصاحبةسمىإنما:قالمنقولمنأولىوهذا

حكملهايثبتلاالكفارانكحةلان،زوجته:لهايقلولم،"امراته"

اسمبإطلاقه،باطلهذافإن،الاسلاماهلانكحةبخلاف،الصحة

.النكاحدلكصحةمع،لوطوامرأةنوحامرأةعلى""المرأة

سبحانهوتعليقهالموارثحط،ايةفيالمعنىهذا)4(وتأمل

)1(

)2(

)3(

)4(

)مؤمن(.النسخباقيوفي)ظ(،من

المقاربة.)ب(فيوقع

.()وتأمل()ظفي

.(..هذفي)وتأمل)ح(في
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قولهفيكما،المرأةدونالزوجةدلفطفيها)1(أ[1917التوارث

إيذانا،[21:]النساء<أزويغتركمانصعفولنيغ!>:لىتعا

والتناسب؛للتشاكلالمقتضيةبالزوجيةوقعإنماالتوارثهذابأن

بينهمايقعفلا)2(،تناسبولابينهماتشاكللاوالكافروالمؤمن

.التوارث

العالمين.عقولفوقومركحاتهالقرانمفرداتوأسرار

فصل

ع!ي!.ازواجهبذكرالمواضعأليقوهذا

بنالعزىعبدبنأسدبنخويلد)3(:بنتخديجةوأولهنة؟

سنة،وعشرينخمسابنوهو،بمكة!صوتزوجها.كلاببنقصي

ونصرته،بهفآمنحت،برسالتهتعالىاللهأكرمهأنإلىمعهوبقيت

.)4(

الاصح،فيسنينبثلاثالهجرةقبلوماتت،صدقوزيرلهنت

عنها.اللهرضيخصائصولها،بخمس:وقيل،بأربع:وقيل

غيرها.عليهاينزوجلمأنه:منها

فإنه،عنهاللهرضيإبراهيمإلامنهاكلهمأولادهأنومنها:

)2(

)3(

)4(

ت(.،)ظمن)فيها(سقطوقد)فيهما(،ب(،)شفيوقع

(.تناسبولا)بينهما)ب(منسقط

حجرلابنوالاصابة91()01/15-سعدلابنالكميرالطبقاتانظر

117(.-901)2/للذهبيالنبلاءأعلاموسير62(-06)8/

)وكانت(.ظ(،ت،)بفيوقع
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عنها.اللهرضيماريةسرثتهمن

الامة.نساءخيرأنها:ومنها

ثلاثةعلىعنهااللهرضيعائشةعلىتفضيلهافيواختلف

:فقال-اللهرحمه-تيميةابنشيخناوسألت.الوقفثالثها،أقوال

أولفيتأثيرهاكانفخديجة،بخاصةمنهماواحدةكلاختص

وتبذلب[]917،وتسكنهوتثبتهغ!ي!اللهرسولتسليوكانت،الاسلام

وفي،اللهفيالاذىواحتملت،الاسلامعهرةفأدركتمالها،دونه

الحاجة،اوقاتاعظمفي!ي!للرسولنصرتهاوكانت،ع!ي!رسوله

عنهااللهرضيوعائتهةلغيرهاهليسماوالبذلالنصرةمنفلها

إلىوتبليغه،الدينفيالتففهمنفلها،الاسلاماخرفيتأثيرها

.ـهذالغيرهاليسماالعلممنإليهمادتبمابنيها)1(وانتفاع،مةالالم

عنه.اللهرصيكلامهمعنى

السلامإليهابعثسبحانهاللهأنيضاخصائصهاومن:قلت

ذلك.ع!النبيفبلغهاجبريلمع

سعيد،بنقتيبةحدثنا"صحيحه")2(:فيالبخاريقال-262

هريرةابيعن،زرعةأبيعن،عمارةعن،فضيلبنمحمدحدثنا

الله،رسول"يا.فقالع!يطالنبيجبريلأتى:قالعنه،اللهرضي

)1(

)2(

منقوطة.غير)ب(فيووقعش(،،)ظمن

)44(فيومسلم)9036(،الصحابةفضائل)66(فىالبخارياخرجه

)2432(.الصحابةفضائل

263



هيفإدا،شرال!أوطعامأوإدامفيهإناءمعهاأتتقدخديجةهذه

منالجنةفيببيتوبشرها،ومنيربهامنالسلامعليهافاقرأأتتك

نصب".ولافيهصخبلاقصب

لسواها.تكنلمخاضةاللهلعمروهذه

علىعليهاسلمجبرائيلفإنعنها،اللهرضيعائشةوأما

ع!به.النبيلسان

الليث،حدثنابكير،بنيحيىحدثنا)1(:البخاريقال-263

اللهرضيعائشةإن:سلمةأبوقال،شهابابنعن،يونسعن

هذا)2(عائش"يايوما:ا[1917ع!ي!اللهرسولقال:قالتعنها

اللهورحمةالشلام"وعليه:فقالت"،السلاميقرئكجبرائيل

جمر.اللهرسولتريد.أرى"مالاترى،وبركاته

ولم،قطتسمهلمأنهاعنها:اللهرضيخديجةخواصومن

،(هجر)ولاقط،عتبولاإيلاء)4(منهينلها)3(ولمتغاضبه،

.)6(
وفضيلة.منقبةبهوكمى

الا!يمة.هذهمن!ورسولهباللهامنتامرأةأولألهاخواصهاومن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)44(فيومسلم)3557(،الصحابةفضائل)66(فيالبخارىاخرجه

)2477(.الصحابةفضائل

النسخ.وباقيالبخاريمنوالتصويب)عائشة()ح(فيوقع

خطأ.وهو)تبلها(،)ب(فيوقع

)ج()ايلاما(.في)بلاء(،)ب(فىوقع

هم(.)ولا)تر(وفي)هجرة()ب(فيووقعج(،ت،)ظمن

)بهذه(.ش(،)بفيوقع
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فصل

اللهرضي)1(زمعةبنتسودةبعدهاتزوجاللهتوفاهافلما-؟

ب!ودعبدبنشمسعبدبنقيسبنزمعةبنتسودةوهيعنها،

واراد،عندهوكبرت.!ؤيبنعامربنحسلبنمالكبننصر

منوهذافأمسكها.عنها،اللهرضيلعائشةيومهافوهبتطلاقها،

اللهرسولإلىتقربا،ع!ي!النبيحببيومها)2(اثرتانها:خواصها

يقسمولا،لنسائهيقسمفكان،معهلمقامهاوايثارا،لهوحبا!!

اللهرضيع!ييه،اللهرسوللرصىمؤئرةبذلكراضيةوهيلها،

عمها.

بكر)3(،أبيبنتعائشةالصديقبنتالصديقةوتزوج-!

الهجرةقبلسنينستبنتوهيأبيها،وعنعنها،اللهرضي

السنةفيمقدمهأولبالمدينةبهاوبنى،بثلاث:وقيل،بسنتين

،عشرةثمانبنتوهيعنهاومات،سنينتسعبنتوهي،الاولى

أبوعليهايصليأنوأوصت،بالبقيعودفنت،بالمدينةوتوفيت

وخمسيق.ثمانسنةب[1917عنهاللهرضيهريرة

اللهرسولأزواجأحبكانتأنهاخصائصها:264-ومن

)1(

)2(

)3(

عبدالبرلابنوالاستيعاب57()01/52-سعدلابنالطبقاتانظر

926(.-)2/265للذهبيوالسير422(-421)4/

عائشة.حديثمنوعيوه()1463الرضاع()17فيمسلمأخرجه

والسير141(-)8/913والاصابة97(-)01/57سعدلابنالطبقاتانطر

102(.-135)2/للذهبي
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"أي:سئلوقد،وغيره)1(البخاريفيذلكعنهثبتكما،إليه!و

:قال؟الرجالفمن:قيل"عائشة".:قال؟إليكأحبالناس

.أبوها""

غيرهاهبكراةامريتروجلمأنه:أيضاخصائصهاومن

لحافها)2(فيوهوالوحيعليهينزلكانأنه:خصائصهاومن

غيرها.دون

التخييرايةعليهأنزللماوجلعزاللهأنخصائصها:ومن

:فقالفخيرهابهابدأ

ابويك"،تشتامريحتىتعجليلاأنعليك265-"ولا

والدارورسولهاللهأريدفانيبوي؟أستأمرهذاأفي:فقالت

قالت.كماوقلن،غ!ي!أزواجهبقيةبهافاستن")3(.الآخرة

بهرماهاممابرأهاوتعالىسبحانهاللهأنخصائصها:ومن

محاريبفيجمملى)4(وحياوبراءتهاعذرهافيوأنزل،الإفكأهل

،الطيباتمنبأنهالهاوشهد،القيامةيومإلىوصلواتهمالمسلمين

)1(

)2(

)3(

)4(

)44(فيومسلم)3462(،الصحابةفضائل)66(فيالبخاريخرجه

عنه.اللهرضيالعاصبنعمروحديثمن)2384(،الصحابةفضائل

فيومسلم،لهواللفط)3564(الصحابةفضائل)66(فيالبخارياخرجه

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن)2442(الصحابةفضائل)44(

)18(فيومسلم)7045(،الاحزابالتفسير/)68(فيالبخاريخرجه

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن)1475(الطلاق

بعدها.فما)01(اية!نالنورسورةاياتهي
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منفيهاقيلماأنسبحانهوأختر،الكريموالرزقالمغفرةووعدها

ولالها،شرافيهاقيلالذيذلكيكنولملها،خيراكانالافك

بذلك،تعالىاللهرفعهابلشأنها،منخافضاولالها)1(،عائبا

والبراءةبالطيبذكرالهاوصار)3(شأنها،)2(وعظمقدرها،وأعلى

جلها.ماإ[1091منقبةمنلهافياوالسماء،الأرضأهلبين

تواضعهافرطعنالناشىءوالاكرامالتشريفهذاوتأمل

)4(:قالتحيثلنفسهاواستصغارها

فياللهيتكلمأنمنأحقركاننفسيفي266-"ولشأني

يبرئنيرؤيا!ج!اللهرسوليرىانأرجوكنتولكن،يتلىبوحي

اللهرسولوحب،المؤمنينوأمالا!مة،صديقةفهذهبها".الله

لها،ظالمونقاذفيها)6(وأن،مظلومةبريئةانهاتعلم(،ك!ش!)

!ص،اللهرسولوإلىأبويها،إلىبهاأذاهمبلغقدعليها،مفترون

قد)7(بمنظنكفمالشأنها.وتصغيرهالنفسهااحتقارهاكانوهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)ح(.منسقط

.(عظماو)()حفي

)ح(الها(.منوسقطصار(،)وش(،ت،)ظوفي)واختار()ب(فيوقع

النورالتفسير/)68(فيالبخاريأخرجهالطويلالافكحديثمنجزءهو

اللهرضيعائشةحديثمن)0277(التوبة)94(فيومسلم)4473(،

عنها.

عليها(.اللهبصون)وهيإضافةهنا)ب(فيوقع

خطأ.وهو)قاذفها(ب(،ت،)ظفيوقع

)قد(.)ح(فيليس
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عليهوظهر،ليلتينأوليلةوقام،وشهرينشهراأويومينأويوماصام

الكراماتاستحقاقبعينأنفسهمفلاحطوا)1(،الأحوالمنشيء

ممنوأنهم،الدعواتوإجابةوالمنازلاتوالمخاطباتوالمكاشفات

الناسعلىيحبوأنهم،دعائهمصالحويغتنم،دلقاءكو لهم.يمبر

بأثوابهم،لمحيتمسح؛وتوقيرهم،وتعزيرهم،وتعظيمهم،احترامهم

لهمينتقمالتيبالمكانةوجلعزاللهمنوأنهم،أعتابهمثرىويقبل

عليهمالأدبأساءممن)2(يؤخذوأن،الحالفيتنقصهمممنلأجلها

إلاشيءيكفرهلاذنبعليهمالأدب)3(إساءةوأن،إمهالغيرمن

)4(
وراءمنولك!،لهان()كفايةوراءمنهذاكانولو،!همر.

الجهلنتائجوالرعولاتالحماقاتوهذه]08/ب[)6(؛تخلف

معجبجاهلمنيصدرإنماذلكفان،المستقيمغيروالعقل،الصميم

بماأخذهعنلهتعالىاللهبإمهالمغتر،وذنوبهجرمهعنغافل،بنفسه

منه.خيرتعالىاللهعندلعلهمنعلىوالإزراءالكبرمنفيههو

والاخرة.الدنيافيالعافيةتعالىاللهنسأل

وهوعطيما،نفسهعنديكونألىباللهيستعيذأنللعبدوينبغي

حقيرا.اللهعند

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(حظوالاو)()حفي

.(من)(ش،ب)في

ذنب(.عليهمالاساءه)وان)ح(في

ش(.،)بفيبياض

لها(.)بكفاية)ب(في

)تكلف(.)ش(في
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رضيالصحابةمنالاكابرأن:عنهااللهرضيخصائصهاومن

فيجدوناستفتوها،الدينمنالامرعليهماشكلإذاكانعنهمالله

عسدها)1(.علمه

فيتوفيغ!ي!اللهرسولأنعنها:اللهرضيخصائصهاومن

بيتها)2(.فيوددقونحرها،سحرهاوبينيومها،وفيبيتها،

ارىالملكأنعنها:،اللهرضيخصائصها267-ومن

يكن"إن:فقالحرير،سرقةفييتزوجهاأنقبلع!ي!للنبيصورتها

")3(.يمضهاللهعندمنهذا

)4(يتحرونكانواالناسأنعنها:اللهرضيخصائصهاومن

بمافيتحفونه!،الرسولإلىتقرباع!،اللهرسولمنيومهابهداياهم

ماوتكنى،أجمعينعنهماللهرصيإليهنسائهاحبمنزلفييحب

ذلك.يتبتولا،سقطاع!ي!النبيمنسقطتانهاوروي،عبدالله

()الخطاببنعمربنتحمصةا[18]اع!ي!اللهرسولوتزوجتإ:

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".غريبصحيح"حسن:وقال)3883(الترمذياخرجه

الصحابةفضائل)44(فيومسلم)1323(،الجنائز)92(البخارياخرجه

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن)2443(

)44(فيومسلم)3682(،الصحابةفضائل)66(فيالبخارياخرجه

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن)2438(الصحابةفضائل

)44(فيومسلم)3564(،الصحابةفضائل)66(فيالبخارياخرجه

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن)2441(الصحابةفضائل

والسير=67(-)7/65الغابةواسد85(08-)01/سعدلابنالطبقاتانظر
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رضيحذافةبنخنيسعندقبلهوكانتابيها،وعنعنهااللهرضي

توفيتبدرا،شهدوممنع!يماللهرسولاصحابمنوكان،عنهالله

وعشرين.ثمان:وقيل،سبعلمحنة

المقدسيمحمدأبوالحافظذكرهماخواصها:268-ومن

:فقالجبريلفاتاهطلقها،ع!ي!النبيأن:السيرةفيمختصرهفي

زوجتكوإنها،قوامةصوامةفانها،حفصةتراجعانيامركالله"إن

")1(.الجنةفي

)1(

)2/227(.للذهبي

المختارةفىوالضياء-"إ)1/57(،الأوسطفيالطبرانيأخرجه

-"ء.)7/7025(

بنيحيىعنسهلأبيبنموسىعنخالدبنيحيىبناحمدطريقمن

.فذكرهانسعنقتادةعنشعبةعنبكيرابي

بكير،أبىبنيحيىإلاشعبةعنالحديثهذايرو"لم:الطبرانيقال

تاريخ."":انظر.جهالةفيههذاوموسى:قلت.سهل"أبيبنموسىبهتفرد

(.أعرفهملمجماعة)فيهالهيثميقال؟،)06/415(دمشق

الدارقطنيرجحهكمات"مرسلأنهوالصوابالاسناد،بهذامنكروالحديث

لأ.ا(31/)4/عللهفي

مرسلا.قتادةعنعروبةابيبنسعيدرواههكذا

.وغيره84()8/سعدابنأخرجه

مرسل.لكنهزيدبنقيسحديثمنأيضاالمتنهذاوجاء

.وغيره84()8/سعدابنأخرجه

لهاعلملامرسلا،!سي!النبيعنروىزيدبن"قيس:حاتمأبوقال

)554(.رقم89()7/والتعديلالجرح:انظر."صحبة

-.ضعيفوهوجعفربىبنالحسنبهتفردمنكر،لكنهعمارعنوجاء

027



احمدحدثناالكبير")1(:"المعجمفيالطبراني926-وقال

اب!حدثنا،حرملةجديحدثنا،يحيىبنحرملةبنطاهرابن

بنعليئبنموسىعن،الحضرميصالحبنعمروحدثني،وهب

مبلغ،حفصةطلق!ك!!والنبيانعامر؛بنعقبةعن،ابيهعن،رباح

يعبأما:وقال،راسهعلىالترابفوضع،الخطاببنعمرذلك

"إن:فقال!ي!النميعلىجبرائيلفنزلهذا،بعدالخطاببابنالله

عنه".تعالىاللهرضيلعمررحمةحفصةتراجعانيأمركالله

واسمها)2(،سفيانأبيبنتحبيبةأم!ك!ي!هاللهرسولوتزوجبز

،منافعبدبنشمسعبدبناميةبنحرببنصخربنترملة

فتنصر،الحبشةارضإلىجحشبنعبيداللهزوجهامعهاجرت

)1(

)2(

.وغيره)2/703(عديلابنالكاملانطر

ب"ة.و)23/188(292(-192)17/:!

أعرفه،ولم،الحضرميصالحبنعمرو"فيه:المجمعفيالهيثيمقال

صلو،اللفظبهذامنكروالحديث:قلت)4/334(."ثقاترجالهوبقية

مشهور.ثاببمراجعتهاثمطلاقهاحديث

راجعها(.ثمحفصةطلق؟ستصادلهرسول)انعمرحديثمنجاءفقد

)1602(ماجهوابن)0356(،والنسائي)2283(،داوودابواخرجه

هم.وغير

1،421/الفاروقمسند."ثابتقويجيدإسماد"وهذاكثير:ابنقال

.1421/ايضاكثيرابنإسنادهوصححعمر،ابنحديثمنوورد

والسير(304-104)4/والاستيعاب89(-01/49)الطبقاتانظر

/2(18)2.
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وهيغ!يالهاللهرسولوتزوجها،الاسلاملهااللهوأتم)1(،بالحبشة

وبعثدينار،اربعمائةالنجاشيعنهوأصدقها،الحبشةبأرض

ارضإلىفيهاالضمرياميةبنعمرو!ك!جم!اللهرسولب[18]ا

بنسعيدب!حالد:وقيل،عفانبنعثمانلكاحهاوولي،الحبشة

.العاص

عكرمةحديثم!"صحيحه")2(فيمسلمروى027-وقد

تعالىادلهرضيعباسبنعبداللهعن،زميلأبيعنعمار،ابن

ولاسفيانابيإلىينظرونلاالمسلمونوكان:قال،عنه

"نعم".:قال.اعطنيهنخلالثلاثع!:للنبيفقال،يقاعدونه

سفيانأبيبنتحبيبةأموأجملهالعربأحسنعندي:قال

يديك.بينكاتباتجعلهومعاوية:قال"نعم"،:قالأروجكها.

اقاتلكنتكماالكفارأقاتلانوتؤمرني:قال"نعم"،:قال

منذلكطلبانه"ولولا:زميلأبوقال."نعم":قال.المسلمين

نعم".:قالإلاشيئايسأليكنلملأنه،ذلك5اعطاماجم!الهالنبي

تزوجهاحبيبةامفإن)3(:الناسعلىالحديثهذااشكلوقد

)1(

)2(

)3(

-ة.نظربالحبشةتنصرهخبرثبوتفيتة!

)1025(.الصحابةفضائل)44(فيمسلماخرجه

وفي:وقالالحفاظبعضعننقلهالحميديمنهم:جماعةالإشكالهذاذكر

)6655(.رقم)9/601(الاثيرلابنالأصولجامعانظر:نطر.هذا

السيرانظر.والذهبيكثيروابن29(،-19)16/مسلمشرحفيوالنووي

والرشادالهدىسبلفيوالصالحي)4/146(،والنهايةوالبداية)7/137(

وغيرهم.(1391/)1
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إياهزوجها،تقدمكماسفيانابيإسلامقبل!يالهاللهرسول

فكيفأبوها،يسبلمأنقبل!لمجيالهاللهرسولعلىقدمتثم،النجاشي

حبيبة؟أمأزؤجك:الفتحبعديقول

:حزمابنقال.لهأصللاكذبالحديثهذا:طائفةفقالت

)1(.عليهوحملعمار،بنعكرمةكذبه

صحيحفييكونأنىوقالوا:)2(،اخرونذلكواستعظم

!يالهالنبيمنطلبأنهالحديثوجهوإنما،موضوعحديثمسلم

بينوجه)3(بذلكلهليبقىابنتهعلىالعقدلهيجددأنا[]182

،وعدهلمجي!النبيأنالحديثفيفان،ضعيفوهذا.المسلمين

ماعلىالعقدجددانهقطأحدينقلولم،لمجي!الوعدالصادقوهو

فحيثواحد،جمنواحدنقلولو،!نقلكانلوهذاومثل،حبيبة

علىعياضالقاضييزدولم.يقع!مأنهعلمقطأحدينقلهلم

عندجداغريبهذامن"مسلم"فيوقع"والذي:فقال،استشكاله

تجديدبسببالمدينةورودهعندسفيانأبيمعوخبرهاالخبر،أهل

مشهور")4(.عليهاودخولهالصلح

سفيانابوسألوانما،بباطلالحديثليس(:)طائفةوقالت

)1(

)2(

)3(

)4(

5(لأ

7.صحزمابننوادر:انظر

)16/29(.مسلمشرحفيالنوويعنهنقله،الصلاحابنمنهم

)بذلك(.فقطش(،)بمن

341(.)6/للأبيالمعلمإكمالانظر

)4/147(.والنهايةالبدايةفيكثيرابنمنهم
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ولاقالوا:.حبيبةأمأختعزةالاخرىابنتهيزوجهأنجم!لهس!النبي

وقد،بالاسلامعهدهلحداثةسفيانأبيعلىهذايخفىأنيبعد)1(

نأرويالهاللهرسولسالتحتى،حبيبةأمابنتهعلىهذاخفي

ععسالنبييتزوجأنفارادلي")2(،تحللا"إنها:فقاليتزوجها،

حبيبة،أمانهاإلىوهمهوذهب،الراويعلىفاشتبه،الاخرىابنته

لكن.سميانابيقولمنلا،الرواةبعضغلطمنالتسميةوهذه

كانفلو،سالماإلىوأجابه"نعم"،:قاللمجوالنبيأنهذايرد

ذلكقالكما،ليتحللاإنها:لقالأختهايزوجهأنالمسؤول

أحسنمنالحديثفيالتاويللكانهذاولولا،حبيبةلأم

.التأويلات

ع!ي!النبيأنعلىالنقلأهليتفقلمب[]182:طائفةوقالت

قدبل،الحبشةبارضوهيعنها،تعالىاللهرضيحبيبةأمتزوج

الحبشة،منقدومهابعدبالمدينةتزوجهالمج!النبيأنبعضهمذكر

:لوجوه؛الاجوبةأضعفمنوهذا)3(،المنذريمحمدابوحكاه

ولا،حسنولاصحيحأثربهيعرفلاالقولهذاأنأحدها:

)1(

)2(

)3(

)ش(.منسقط

الرضاع)17(فيومسلم)4813(،النكاح)07(فيالبخاريأخرجه

عنها.اللهرضيحبيبةامحديثمن)9144(

الترغيبصاحبهـ،581سنةولدلمنذريعبدالقويبنعبدالعظيمهو

الذهبشذراتانطر:هـ.656سعةتوفىوغيرها،والتكمله،والترهيب

.)5/277(
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لقله.علىيعتمدممناحدحكاه

قدالحبشةبارضوهيحبيبةأم)1(تزوجقصةان:الثاني

بمكة،وعائشة،بمكةخديجةع!ي!كتزويجهالتواتر،مجرىجرت

اللهرضيحفصةوتزويجه،بالمدينةعنهااللهرضيبعائشةوبنائه

اللهرضيوميمونةخيبر،عامعنهااللهرضيوصفية،بالمدينةعنها

العلمأهلعندشهرتهاالوقإخهذه)2(ومئل،القضيةعمرةفيعنها

عدوهيخالفهاالصحةظاهرسندجاءفلوبها،لقطعهمموجبة

ذلك.فينفوسهممكابرةيمكنهمولا،إليهيلتفتواولمغلطا،

!والنبيبسيرةالعلمأهلعندالمعلوممنانه:الثالث

يقعولا،مكةفتحبعدإلىحبيبةأمنكاحيتاخرلمانهوأحواله

أصلا.منهماحد!رهم!يذلك

ماابنتهعلىدخل)3(المدينةقدملماسفياناباأن:الرابع

:فقال،عنهطوتهع!ي!اللهرسولفراشعلىليجلسذهبفلما،حبيبة

ما،الفراشهذاعنبيأرغبتدريما،بنية271-يا

ع!يم.اللهرسولفراشهودل()الله:قالت؟.)4(-"
.وعتيبهرعبب

)2(

)3(

)4(

)5(

)ح(.منوسقط)تزويج(،)ظ(فيوقع

)هذا(.)ب(فيوقع

)ش(.فيليس

خطأهوهر)بي()ب(فيووقعش(،ت،)ظمن

بل(.)واللهقرلهح(،ت،)ظمنوسقطش()!،من
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مشهوروهذاشر)2(.بعديبنيةياصابكا[]391لقد)1(والله:قال

قصةفيوغيره)3(إسحاقابنوذكرهوالسير،المغازياهلعند

)4(.الصلحلتجديدالمدينةسفيانابيقدوم

الحبشةمهاجراتمنكانتعنهااللهرضيحبيبةامان:الخامس

بارصوهلكروجها،تنصرثم،جحشبن()عبيداللهزوجهـامع

عندهوكانت،الحبشةجم!مناللهرسولعلىهيقدمتثم،الحبشة

ومن.النقلاهلمناحدفيهيشكلامماوهذاابيها،عندتكنولم

اجملعندي:يقولفكيف،الفتحعامإلايسلملماباهاانالمعلوم

فان؟قطواسلامهاهجرتهابعدعندهكانتوهلإياها؟ازوجكالعرب

،عندهتكنلمفإنها،محالفهو،إسلامهقبلالقولهذالهقالكان

فمحالإسلامهبعدقالهكانواناصلا،عليها)6(ولايةلهيكنولم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)ب(.منسقط

793(.)2/693-هشاملابنالسيرة:انظر

قصةروىوقد297(،)2/مغازيهفيالواقديبطولهاالقصةهذهذكروقد

العهد:ليجددالمدينةسفيانابيقدوم

ابنمولىمقسمطريقمن)9739(رقم374()5/مصنمهفيعبدالرزاق-ا

مرسل.والحديث،حبيبةامعلىسفيانابيدخولقصةفيهوليس،بطوله،عباس

عكرمةطريقمن)19368(رقم104()7/مصنفهفيشيبةابي-وابن2

مرسل.والحديث،حبيبةامعلىسفيانابيدخولقصةفيهوليس،بطولهفذكره

693(.)2/هشاملابنالسيرة:انظر

)الصلح(.إلى)وذكره(قولهمن)ظ(منسقط

خطا.وهو)عبدالله()ب(فيوقع

عليها=لهيكن)ولم)ت(وفي(،ولايةعليهايكن)ولمش(،)بفيوقع
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الفتح.بعدإلىيتأخرلمنكاحهالانأيضا،

لان()1(،الفتحبعدنكاحهايكونأنيتعين)بل:ؤيىفان

وحديث،حفاطثقاتوإسناده،صحيحمسلمرواهالذيالحديث

مرسلا،إسحاقمحمدبنروايةمنالحبشةبأرضوهينكاحها

فكي!،إسحاقابنبمسانيدالاحتجاجفيمختلفونوالناس

طريقةوهذه!؟الثابتةالمسانيدخالفتإذابهافكيفبمراسيله!؟

هذا.عباسابنحديثتصحيحفيالمتأخرينلبعض

:وجوهمنفالجواب

تساويعنديمكنإنماالقائلهذاذكرهماأنأحدها:

النقليناحدبطلانتحقيقمعوأما،ذكرهبمافيرجحالنقلين؛

العلمأهلمناثنينبيننزاعيعلملافانه،إليهيلتفتفلاوتيقنه

لمحبيبةأمنكاجأن!اللهرسولوأحوالب[]291والمغازيبالسير

قائلقالهولوقط،منهمأحديقلهولم!،الفتحبعدإلىيتأخر

فيه.يشكواولم،قولهبطلانلعلموا

الصحيحتقاوملاإسحاقابنمراسيلإن:قولهأن:الثاني

روايةعلىليسهذافيالاعتمادأن:فجوابه.تعارضهولاالمسند

عندالمتواترالنقلعلىبل،مرسلةولامتصلةلاوحدهإسحاقابن

هلكوأنهزوجها،معهاجرتحبيبةام)انوالسيرالمغازياهل

.(يةولا

(.الفتحقبلنكاحهايكونأن)يتعين)ب(فيووقعش(،ت،)ظمن)1(
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وامهرها!،النبيزوجهاالنجاشينو،الحبشةبارضنصرانيا

)2(ائمةوذكرهاوالسير()1(،المغازيكتبفيوقصتها،عندهمن

المكاح.فيالوكالةجوازعلىبهاواحتجوا،العلم

عامر،بنعقبةحديبفي)3(،الربيعروايةفيالشافعيقال

:قال!يلأاللهرسولان

أحق")4(.فالاولالوليانأنكح"إذا-272

،...جائزةالنكاحفيالوكالةانعلىدلالة"فيه:قال

مأفزوجه،الضمريأميةبنعمروع!يوالنبيتوكيلمع-273

.(")سفيانابيبنتحبيبة

"ولا)6(:الربيعروايةأيضا،الكبيركتابهفيالشافعيوقال

بنسعيدابنزوجقد)7(،ابنتهكانتوإنلمسلمةولياالكافريكون

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

القوسين.بينمات(،)ظمنسقط

)أهل(.)ظ(في

الوفاء.دار-ط42(-41)6/الامانطر:

وغيرهما.(913)7/الكبرىفيوالبيهقي،(11)5/المسندفياحمدواخرجه

؟.سمرةمسندمنأمعقبةمسندمنهوهلاختلاففيهوقعوقد

والبيهقيزرعةبووحاتمأبورجحهكماسمرةمسندمنأنهوا!جح

1311(.-0131)3/الخفيالمرسلانطر:.صحيحفالسند

مرسل.وهو)7/913(الكبرىفيالبيهقيأخرجه

)6/38-93(.الأمانظر(،الربيع)رواه)ح(فيوقع

)بنته(.ظ(،ت،)شفي
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لانها،حيسفيانوأبو،سفيانأبيبنتحبيبةأمع!ي!النبيالعاص

منه،بهاأقربمسلماأعلمولا،مسلمسعيدوابنمسلمةكانت

بينالولايةقطعتعالىاللهلان؛ولايةفيهاسفيانلابييكن)1(ولم

ذلك".وغيروالعقلوالمواريث،والمشركينالمسلمين

خالدبنهوالشافعيا[1841ذكرهالذيهذاسعيدوابن

عروةوذكر)2(.وعيره،إسحاقابنذكره.العاصسعيدبن

ابنوكلاهمانكاحها،وليالذيهوعفانبنعثمانأنوالزهري

وخالد،أميةبنالعاصأبيبنعفانابنهوعثمانلانأبيها؛عم

بنحربابنهوسفيانوأبو،أميةبنالعاصبنسعيدابنهو

امية.

كاننكاجهاأنذكرواوالسير)3(الفقهأئمةأنوالمقصود

الفتح،بعدإلىتأخرأنهتوهممنوهميبطلوهذا،الحبشةبأرض

عمار.بنعكرمةبحديثمنهاغترارا

هذاعباسابنحديثراويعمار)4(بنعكرمةأن:الثالث

سعيدبنيحيى:منهم،الحديثأئمةمنكثيرضعفهقد

أحمد.الاماموقال.(بصحاج)أحاديثهليست:قال،الأنصاري

منقوطة.غير(ت،)ظوقي()تكن()بفي(1)

خطأ.وهو)وذكره(ش(،)بفيوقع)2(

)والتفسير(.)ب(قيوقع)3(

264(.-256)02/الكمالتهذيب:انظر)4(

.الكمالتهذيبراجعكثير،ابيبنيحمىعنبروايتهمقيدهذا)5(
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وربما،صدوقهذا"عكرمة:حاتمأبووقال.ضعافأحاديثه

هذادلسفلعلهعكرمةحالهذاكانوإذادلس"هوربماوهم،

"صحيحه")1(:فيمسلمافإن،ئقةغيراو.حافظغيرعنالحديثما

عكرمةعنمحمد،بنالنضرعن،عبدالعظيمبنعباسعنرواه

ولكنمعنعنا)2(.هكذا،عباسابنعن،زميلأبيعنعمار،ابن

محمدبنمحمدحدثنا:فقال"معجمه")3(،فيالطبرانيرواهقد

محمد،بنالنضرحدثنا،عبدالعظيمبنالعباسحدئنا،الجذوعي

،عباسابنحدثني:قال،زميلبوحدثناعمار،بنعكرمةحدثنا

.فذكره

وهم"هوالحديثما)4(:هذافيالجوزيبنالفرجأبووقال

بهاتهمواوقدتردد،ولافيهلاشكب[]184،الرواةبعضمن

وهم؛هذاإنقلنا:وإنما:قال،الحديثراويعماربنعكرمة

بنعبيداللهتحتكانتحبيبةأمأنعلىأجمعواالتاريخاهللأن

الحبشة،أرضإلىمسلمانوهمابها،وهاجرلهوولدت،جحش

إلى!ي!اللهرسولفبعثدينها،علىحبيبةاموثبتتتنصر،ثم

!واللهرسولعنوأصدقهاإياهافزوجه،عليهيخطبهاالنجاشي

ابووجاء؛الهجرةمنسبعسنةفيوذلك،درهمالافاربعة

ص)272(.تقدم)1(

)1025(.رقمالسندجميعفيبالتحديثمصرحمسلمفيهو)2(

)12885(.رقم)12/991()3(

464(.-)2/463المشكلكشففي)4(
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لاحتى!يماللهرسولبساطفثنتعليهافدخلالهدنةزمنفيسفيان

سنةمكةفتحفياسلماومعاويةسفياناباانخلافولا،عليهيجلس

."كلامهآحر.سفياناباامرع!ي!اللهرسولانيعرفولا،ثمان

فيلاشك،موضوعحديث"هذا:حزمبنمحمدابووقال

رسولانفييختلفولمعمار،بنعكرمةمنفيهوالافة،وضعه

كافر".وابوهابدهر،الفتعقبلتزوجهاغشيطالله

قدبل،الحديثبهذاعماربنعكرمةينفردلم:قيلفإن

سعيدبنعليحدثنا"معجمه")1(:فيالطبرانيفقال،عليهتوبع

الخثعمي،مرسالبنإسحاقبنحليفبنعمر)2(حدثنا،الرازي

الحمفي،زميلابيعنمرلممال،بنإسماعيلعميحدثني:قال

ابيإلىينظرونلاالمسلمونكان:قال،عباسابنحدثني:قال

اعطنيهن.ثلاثا[1151،اللهرسوليا:فقاليفاتحونهولا،سفيان

الحديث.

رواهكما،زميلابيعنرواهقدمرسالبنإسماعيلفهذا

به.التمردعهدةمنعكرمةفبرىءعمار،بنعكرمةعنه

لا)3(مجاهيلهؤلاءفإنقوة،تفيدهلاالمتابعةهذه:قيل

.(1)2886رقم(1/991)2الكبير(1)

)حليف(.مكان)حلف(الطبرانيوفي،خطاوهوت()محمد(،ب،)ظفي)2(

،مجهوليحتمل:حليفبنوعمر،.فيهمتكلم:الطبرانيشيخ:قلت)3(

.مجهول:واسماعيل.يرواحدأنهماويحتملوضاعانهويحتمل

ير.416(و271)4/الميزانلسان-!أنظر
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تقدمأنعنفصلا،بهميحتجممنهمولا،العلمبنقليعرفون

العلمأهلخاصةعندالمعلومالمستفيضالنقلعلىروايتهم

وبادلهقوة،تزدهلموهئاتزدهلمإنالمتابعةفهذه،وعامتهم

التوفيق.

تعالى:اللهرحمهماوالمنذريالبيهقيمنهمطائفةوقالت

حبيبةأميزوجهأن!النبيسفيانأبيمسألةتكونأنيحتمل

نعيسمعحينكافر،وهو،المدينةإلىخرجاتهبعضفيوقعت

بعدوقعتاوالثالثةالثانيةوالمسألة،الحبشةبأرضحبيبةأمزوج

.الراويفجمعهما،إسلامه

امناالمدينةقدمإنماسفيانأبافانجدا،ضعيفأيضاوهذا

منذاكإذحبيبةأموكانت،الفتحقبيلالهدنةزمنفيالهجرةبعد

عامالاحزابمعإلاذلكقبلسفيانأبويقدمولم،ع!يالهالنبينساء

لم!النبيوبينبينهمكانالذيوالصلحالهدنةولولا،الخندق

غلطفهذا؟حبيبةأمع!يالهالنبيوزوجقدمفمتى،المدينةيقدم

ظاهر.

ذإ،كفرهحالفيإياهاتزويجهيكونأنيصحلافانهوأيضا

لما،إسلامهبعدإلىذلكتاخرولاعليها،ب[5191لهولايةلا

حبيبة.أمأزوجك:قولهيصحلاالتقديرينفعلى،تقدم

وقعتالثلاثةالمسائلأنعلىيدلالحديثظاهرفإنوأيضا

ومعلوم،الحديث..أعطنيهنثلاث:قالوأنهواحد،وقتفيمنه

إسلامه،بعدجممصورإنماكاتمامعاويةواتخاذتأميره،سؤالهأن
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هووبعضه،كفرهحالفيذلكبعضسألبل:يقالفكيف

.يزدهالحديثوسياق؟امسلم

صحيحمحملعلىالحديثحمليمكن"بل:طائفةوقالت

("مسلم"صحيحفيبأنالقولإذموضوعا،كونهعنبهيخرح

معنىيكونأنووجهه:قال.يسهلليسمماموضوعاحديثا

وبدون،منيرغمعلىكانفانهبها،بزواجكأرضى"أزوجكها("

وأحسنأجملهدالكنصحيحا،نكاحككانوان،اختياري

بنعم!النبيإجابةوتكون:قال،القلوبتأليففيهلماوأكمل

رضاكيشترط-لافإنهالعقد،بصحةبعدأخبرهثم،لهتأنيساكانت

مماوهذا:قالالعقدهحالةدينكمالاختلافعليها،لكولايةولا

اللفط،منالتأويلهذابعدشدةيخفىولا".احتمالهدفعيمكنلا

لاأزوجكها"،العربأجمل"عندي:قولهفان؛منهفهمهوعدم

أرضىنكاحكعصمةفيهيالتيزوجتكأنأحدمنهيفهم

"نعم"،:كي!النبيلهيقولأنالمعنىهذايطابقولا.بهازواجك

جهتهمنإليهالاجابةتكونمراا[]186!ي!النبيمنسألإنما)1(فإنه

منيطلبهفكيفهو،لقلبهقاشم!امربهابزواجهرضاه!اهـا،!ي!ه

!لحهسص.النبي

إقرارهوسمىإياها،دكاحهعلىيقرهأنمنهطلب:قيلولو

تأويلاتهذهوكل.اللفطإلىأقربلمحسادهمعلكاننكاحا،

)ظ،ت،ج(الما(.)1(في
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05)1("
.الكلامولمقصود،للفظالمناقرةغايةفيهه"

كثيراالمدينةإلىيخرجسفيانأبو"كان:طائفةوقالت

النبيكانحينإسلامهبعدأوكافر،وهوجاءهايكونانفيحتمل

طلاقالايلاءذلكانفتوهم،واعتزلهنشهرانسائهمنالىلمجحاله

هذافقال،بهالفرقةوقوعفظنعنه،اللهرضيعمرتوهمهكما

النبيفأجابهيراجعها،لعلهومتعرضا،لهمتعطفا!و،للنبيالقول

يقعفلم،طلاقوقعاوالايلاء،امتدإنتقدير:على،بنعممج!

ذلك".منشيء

نأيخفىولا،قبلهماجنسمنالضعففيأيضاوهذا

منهيفهملاأنه.إياها"أزوجكواحسنهالعربأجمل"عندي:قوله

بنعم،يجابأنيصحولا،بهالفرقةووقوعالايلاءشانمنذكرما

اعتزلع!يالهالنبيفإنأصلا،الايلاءوقتحاضراسفيانابوكانولا

وجاءشهرا)2(،نسائهعلىيدخللاأنخلفله،مشربةفي

فيلهفأذنمرارا)3(عليهالدخولفيفاستأذنالخطا!بنعمر

.أكبر("الله؟عمرفقال."لا":فقال؟نساءكأطلقت:فقال،الثالث

سفيانابوكانواين،نساءهيطلقلمأنهالناسب[]186عندوالثمتهر

حينئذ؟.

)1(

)2(

)3(

.()مستنكرات()حفي

)18(فيومسلم)9462(،التحريمالتفسير/)68(فيالبخارياخرجه

مطولأ.الخطاببنعمرحديثمن)9147(الطلاق

(.الدخولفيعليه)فاستأذن)ح(في
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الحديث،هذاعلىكلاماالطبريالدينمحبللشيخورأيت

قبلكلهذلكقالسفيانأبويكونأنيحتمل:جملتهفيقال

إسلامه،فيذلككالمشترط،النكاحتاريخعلىتتقدمبمدةإسلامه

ازوجكها،حبيبةأم:تعطنيهنأسلمتإنثلاثالتقدير:ويكون

لمحأقاتلإسلاميبعدوتؤمرني،يديكبينكاتبافيكونيسلمومعاوية

المسلمين.أقاتلكنتكماالكفار،

.وجوهمنأيضاباطلوهذا

،سفيانأبيإلىينطرونلاالمسلمونكان:قولهأحدها:

الله!سبحانفيا.أعطنيهنثلاثاللهنبييا:فقال.يقاعدونهولا

،الهجرةبعدأو،الهجرةقبلبمكةوهومنهصدرقديكونهذا

المدينةقدومهوقتاوع!ي!؟اللهرسوللحربالأحزابيجمعوهو

وكيفالبارد؟التكلفهذافما؟عندهلا!والنبيعندحبيبةوام

المسلمين؟أقاتلكنتكماالمشركينأقاتلحتىكافر:وهويقول

وحربهمقتالهمفيجاهدوهولهالمسلمينجفوةينكروكيف

سفيانأبيإسلامقصةوهذه؟وتعالىسبحانهاللهنوروإطفاء

هذا.منلشيءتعرضولافيهااشتراطلا،معروفة

بطلالهايعلمممادوأمثالهاالوجوهفهذهوبالجملة

فيهاالنظربلعلما،فيهاالناظرتفيدولاوغثاثتها،واستكراهها)1(

أعلم.وتعالىسبحانهوالله،العلم)2(مثاراتمنلابطالهاوالتعرض

خطأ.وهو)واستكرارها()ب(فيوقع()1

.()منارات()حفي(2)
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فيهوقعبل،محفوظغيرالحديثأنا[]187فالصواب

أعلم.والله،تخليط

أبوهاعليهيجلسأن!يواللهرسولفراشأكرمتالتيوهي

الجلوسمنومنعته")1(.مشرك"إنك:وقالت،المدينةقدملما

عليه.

أبيينتهندواسمها)2(،سلمةأم!يواللهرسولوتزوج،ة

بنمرةب!يقظةبنمخزومبنعمر)3(بنعبداللهبنالمغيرةبنأمية

عبدالاسد.بنسلمةأبيعندقبلهوكانت.غالببنلؤيبنكعب

النبيأزواجآخروهي،بالبقيعودفنت،وستيناثنينسنةتوفيت

ميمونة.بل)4(:وقيل،موتا!!

!ي!النبيعلىدخلجبرائيلأنخصائصها:274-ومن

:(")مسلم"صحيحففي،الكلبيدحيةصورةفيفرأته،عندهوهي

مأوعنده!والنبيأتىجبرائيلأن"أنبئت:قال،عثمانأبيعن

)2(

)3(

)4(

،الواقديوفيه.الخانجي.ط)01/79(الكبيرالطبقاتفيسعدابنأخرجه

الحديث.متروكوهو

والسير402(-)8/302والاصابة49()01/85-سعدلابنالطبقاتانظر

/2(.)102

034(.)7/الغابةسد:انظرخطأ.وهو)عمرو(النسخجميعفي

)ب(.فيلسى

اللهرضيسلمانحديثمن)2451(الصحابةفضائل)44(فيمسلماخرجه

عنه.
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سلمة:لأم!يالهاللهنبيفقال،قامثم،يتحدثفجعل:قال،سلمة

اللهايم:قالت.الكلبيدحيةهذا:قالت-قالكمااو-هذا؟""من

-اوخبرنايخبرء!ي!اللهنبيخطبةسمعتحتى5،إياإلاحسبتهما

سمعتممن:عثمانلاليفقلت:التيميسليمانقال.-"قالكما

زيد.لنأسامةمن:قال؟الحديثهذا

غ!ي!.اللهرسولمنعمرابنهاوزوجها

)ماحينئذالسنمنلهيكنلمابنهابأن:ذلكطائفةوردت

ب[.18الاالتزويح()1(بهيعقل

قاله.منعلىوأنكرذلكأحمدالامامورد

فيمسلمروىماقولهصحةعلى275-ويدل
ء)2(

القبلةعنط!خرالنبيسألابنهاسلمةأبيبنعمران:"صحيحه"

اللهرسولأنفأخبرته،سلمةأميعني،هذه؟""سل:فقال،للصائم

شاء،مالرسولهاللهيحلغ!ي!اللهكرسوللسنا:)فقال.يفعلهط!-3حمه

.قالكماأوبه"()3(وأعلمكمللهأتقاكم"إني!:اللهرسولفقال

قبلالحبشةبأرضولدوعمرجدا،لصغيريقاللاهذاومثل

)1(

)2(

)3(

)به(.ب(،ت،)ظمنوسقط(،التزويجيقبل)ما)ش(فيوقع

)8011(.الصيام)13(فيمسلمأخرجه

غفرقداللهرسوليافقال.).:مسلمعندوالذي.النسخجمييعفيوقعكذا

إنيوالله)أما:لمج!اللةرسوللهفقالتاخر(وماذنبكمنتقدممالكالله

له(.خشاكمو،للهلاتقاكم
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.لهجرةا

ولم،دعوىصغيراكاناحنهزعممنوقول:البيهحقيوقال

صحيح.بإسنادصغرهيثبت

إنه:قالمنب!حولمقابل،)بالبنوةزؤجهااحنهزعممنوقول

احقربهووليلهـايكنولمحاعمامها،بنيمنكانبأنهزوجها()1(

عبداللهبنهلالبنالاسدعتدلنسلمةابيبنعمرلأنهإليها،منه

بنالمغيرةبناميةابيبستهند:سلمةوام.محرومبنعمرابن

.مخزومبنعمربنعبدالله

ابنها،لا،الخطاببنعمرهوزوجهاالذيإن:قيلوقد

وعمر!".اللهرسولفزوجعمريا"قم:الرواياتغالبفيلأن

الخاطب.كانهوالخطاحصابن

فزوج"قم:عمرلابنهافقالت")2(:"النسائيفيبأنهذاورد

صح!".اللهرسول

لمحيالصحيحبأنالحافظالمزيالحجاجحابوشيخناوحاجاب

"ابنها":لفظواماغ!جم".اللهرسولفزوجعمر،ياقمهذا".

ا[1881وفي"عمر"ابنهااسمكانلمالأنه؛الرواةبعضمنفوقعت

)1(

)2(

.(..بنيمنكانالانه)بح(في،القوسينبينماج(،)بمنسقط

)3254(.النسائيأخرجه

اعرفه.لا:حاتمأبوقال،سلمةأبيبنعمربنمحمدفيهضعيفوسنده

)8/18(.جرح
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ابنها،انه-الروايظن!ؤ"،اللهرسولفزوجعمريا"قم:الحديث

ذكر)2(غيرمنعمر"يا"قم:وغيرهالمسند)1(فيالرواياتواكثر

لأنه،ا)سنصغيركانعمرابنهاانذلكعلىويدل:قال"ابنها"

يديوثانت!ي!،النبيحجرفيغلاماكنت.قالانهعنهصحقد

ع!:النبيفقال،الصحفةفيتطيثر

مماوكل،بيمميكوكل،اللهسم!غلام"يا276-

ع!.النبيربيبكانحينسنهصغرعلىيدلوهذا")3(.يليك

اعلم.والله

ابيبنسلمةابنهازوجهاالذيان:إسحاقابن)وذكر

()4(.اعلموالله)سلمة(

خزيمةبنيمن(جحش)بنتزينب!ي!اللهرسولوتزوج-ةة

عبدبنتاميمةعمتهبنتوهيمضر،بنإلياسبنمدركةابن

فزوجهافطلقها،،حارثةبنزيدمولاهعتدقبلوكانت،المطلب

)2(

)3(

)4(

)5(

314(.313-،592)6/احمدالإماممسند:انظر

)ح(.منسقط

الأشربة)36(فيومسلم)6105(،الاطعمة)73(فيالبخارياخرجه

.)2202(

ابي)ابنمنبدلا)اوفى()ب(فيووقع،القوسينبينما)ح(منسقط

خطأ.وهو(سلمة

-)7/125الأثيرلابنالغابةواسد111(-)01/89سعدلابنالطبقاتانظر

.2(11)2/والسير(271
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منهازتدفدفضئ>:عليهوأنزل،سماواتسبعفوقمنإياهالله

.استئذانبلاعليهافدخلفقام37[،]الاحزاب:زوتجنبهها<وطرا

:وتقول!راللهرسولأزواجسائرعلىبذلكتفخروكا!ما

سبعفوقمناللهوزوجنيأهاليكن،"زوجكن277-

عشرينسنةبالمدينةتوفيتخصائصها.منوهذا")1(.سماواته

بالبقيع.ودفنت

وكانت)2(،الهلاليةخزيمةبنتزينببم!ي!اللهرسولوتزوج-.:

تسمىوكانت،الهجرةمنثلاثسنةتزوجها،جحشبنعبداللهتحت

بم!ي!اللهرسولعندتلبثولم،المساكينإطعامهالكثرة،المساكينأم

عنها.اللهرضيوتوفيتثلاثةأوشهرينيسيراإلآب[1881

بنيمنالحا-رث)3(،بنتجويرية!يماللهرسولوتزوج-إ:

سهمفيفوقعت،المصطلقبنيغزوةفيسبيتوكانت،المصطلق

وتزوجهاكتابتها،!اللهرسولفقضىفكاتبها،،قيسبنثاتجما

وخمسين.لستسنةوتوفيت،الهجرةمنستسنة

منبيتأهلمائةبسببهاالمسلمونأعتقالتي278-وهي

)1(

)2(

)3(

عرشه)وكانباب)22(التوحيد،)001(فيصحيحهفيالبخاريخرجه

)9045(.رقموراجع)8496(رقمالماء(على

والسير)4/904(والإستيعاب112(-111)01/سعدلابنالطبقاتانظر

.)2/218(

والسير44(-)لا8/43والإصابة116(-)01/113سعدلابنالطبقاتانظر

/2(.)261
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علىبركتهامنذلكوكان.غ!ي!اللهرسولأصهار:وقالوا،الرقيق

ا)1(-
لمحومها.

بنهارونولدمنحي)2(بنتصفئة!سي!اللهرسولوتزوج-ا

منسبيتفالهاسبع،سنة،السلامعليهماموسىأخيعمران

اللهرسولفقتله،الحقيقأبيبنكنانةتحتقبلهوكانتخيبر،

خمسين.سنة:وقيل،وثلاثينستسنةتولمحيت،!!

وجعلاعتقها!ي!اللهرسولانخصائصها:927-ومق

نفسها")3(."أمهرها:أنسقالصداقها،عتقها

ناللرجليجور،القيامةيومإلىللأمةسنةذلكوصار

الاماممنصوصعلى،روجتهوتصيرصداقها،جاريتهعتقيجعل

تعالى.اللهرحمهاحمد

بنوعبدمنصور،بنإسحاقحدثنا)4(:الترمذيقال-028

)1(

)2(

)3(

)4(

وابن)507(الجارودوابن)3193(،داودوابو)6/277(،احمداخرجه

الجارودوابنحبانابنصححهوالحديثوغيرهم)9/5404(حبان

وغيرهم.والحاكم

171(-)7/916الغابةسدو125(-)01/116سعدلابنالطبقاتانظر

231(.)2/والسير

الحج)15(فيومسلم)6593(،المغازي)67(دىالبخاريأخرجه

مالك.بنانسحديثمن)1365(

حبانوابن136(،-)3/135حمدو)4938(،الترمذياخرجه

صححه=وا!حديث،صحيح5وسند.وغيرهم)7211(رقم491()16/
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عن،ثابتعنمعمر،أخبرناعمدالرزاق،حدثناقالا:حميد،

،يهوديبنتصفية:قالتحفصةأنصفية"بلغقال:أنس،

"ما:فقال،تبكيوهيأ[]918ع!يالهلنبيعليهافدخل،فبكت

النبيفقال.يهوديابنةإني:حفصةليقالت:قالت؟"،يبكيك

فبمنبي،لتحتوإنك،لنبيعمكواننبي،لابنة"إنك!:

"هذا:الترمذيقال"،حفصةياالله"اتق:قالثم؟"عليكتفخر

".الوجههذامنغريبصحيححديث

عنها.اللهرصيخصائصهامنوهذا

)1(،الهلاليةالحارثبنتميمونةع!يالهاللهرسولوتزوجتةة

)2(تسعةعلىوهو،بسرفوماتت،بسرفبهاوبنىبسرفتزوجها

اللهرضوانالمؤمنينأمهاتمنتزوجمناخروهي،مكةمناميال

عبالسبنعبداللهخالةوهي،وستينثلاثسنةوتوفيت،عليهن

حالةوهي،الحارثبمتالفضلأمأمهفانعنهما؛تعالىاللهرضي

هلمج!يالهالنبينكاجفياحتلفالتيوهيايضا،الوليدخالدبن

ابوقالكماحلألا،تزؤجهاانهفالصحيحمحرما؟أوحلالانكحها

ننكحها:قالمنغلطوجهبئنتوقدنكاحها)3(،فيالسفيررافع

)2(

)3(

.حبانوابنالترمذي

047(-)4/467والاستيعاب135(-)01/128سعدلابنالطبقاتانظر

)2/238(.والسير

(.سبعةعلى)وهي)ح(في

قال.بالارسالمعلولوهو)6/393(.حمدو)841(،الترمذيأخرجه

عن=زيدبنحمادغيرأسندهأحذانعلمولا،حسنحديث"هذا:الترمذي
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أوجهعشرةمنحلالا""تزوجها:قالمنحديثوتقديممحرما،

)1(.الموضعهذاغيرفيمذكورة

عشرةإحدىوهنالنساء،منبهندخلمنجملةفهؤلاء

عنه!.اللهرضي

سبععلىمج!ي!وعقد:وغيرهالمقدسيمحمدأبوالحافظقال

بهن)2(.يدخلولم

الا!مه،علىوتحريمهنلاحترامهنتابعةازواجهعلىفالصلاة

ولمحياتها،فيفارقهافمن،والآخرةالدنيافيمج!ي!نساؤهوانهن

ومات،بهندخلاللاتيزوجاتهحكام)3(لهايثبتلابها،يدخل

تسليماوسلموذريتهوازواجهآلهوعلىعليهاللهصلى،عنهن

ب[.1918

)1(

)2(

)3(

)4(

)4(فصل

مسالتين:فيفيهافالكلامالذريةواما

..غ!.النبيانيساربنسليمانعنربيعةعنمالكوروى،ربيعةعنمطر

مطرأوهاممنفهو.مرسلا"ربيعةعنبلالبنسليمانايضاورواهمرسلا،

.الوزاق

.(131-211)5/المعادزاد:انظر

144(.-)01/136سعدلابنالطبقاتانظر

(.)اجد)ب(منسقط

)فصل(.ت(،)ظمنسقط
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:أقوالثلاثةوفيهالفظها،فيالاولىالمسألة

إلا،وأظهرهمنشرهم:أي،الخلقاللهذرأمنأنها:أحدها

!مفعلئة)1(بالهمز،ذريئةفأصلها:استثقالا،همزهاتركواآنهم

.وغيرهالصحاح)2(صاحباختياروهذاالذرء،

وكانالصغار،النملوهوالذر"3(منأصلهاأن:والثاني

أولهضموالكنهموبالياء،الذالبفتح"ذرية"النسبةهذهقياس

النسسب.تغييربال!منوهذا.آخرهوهمزوا

:وجوهمنضعيفالقولوهذا

وهوياء،الراءإبدالومنها،النسبباب)4(مخالفةمنها:

مقيسهغير

والراء،الذالفيإلاوالذرالذريةبيناشتراكلاأنومنها:

الآحر.مفهومأحدهمامفهومفليسالمعنىفيوأما

(أو)المعتلمنوالذرية،المضاعفمنالذرأنومنها:

الاخر.غيرفأحدهماالمهموز،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

تحريف.)ح(وفيخطأ،وهوالذيه(من)فعيلة)ظ(في

08(،)1/العربولسان)ذوأ(،مادة)1/39(للجوهريالصحاح:انظر

156(.)1/العروسوتاج

.(...النملوهذاالذوء)منمن)ظ(فيووقعت(،ش،)بمن

)ياء(.)ب(فيووقعش(،ت،)ظمن

)والمهموز(.ب(،)ظفيوقع
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قولهمن،فرقإذايذرو)1(:ذرامنانها:الثالثلقول1و

"ذريوه")2(هذاعلىواصلها45[،:]الكهف(الرئح>نذروه:تعالى

.بالسكونإحداهمالسبقياءالواوقلبتثمالذرو،منفعلية

فإن.لهيشهدوالمعنىالاشتقاقلان،اصح)3(الاولوالقول

أنفسكتممنلكو>جعل:تعالىاللهقالالذرء،منالمادةهذهاصل

الحديث:وفي،[11:]الشورىفيه(يذرؤكتمأزؤجالائعمأوصمنأزوجا

ولابريجاوزهنلاالتيالتاماتاللهبكلمات281-"اعوذ

>ولقدذرأنالجهنص:تعالىوقالوبرا")4(،وذراحلقماشرمنفاجر

وما>:تعالىوقالا[1091،[917:]الاعراف(لإنسىولجنمف!ثيرا

)1(

)2(

)3(

)4(

تحريف.وقعالنسخبقيةوفي)ح(.من

لابن248صوالمصادروالافعالالاسماءأبنيهكتابوفي،%النسخفيكذا

الأخيرةالراءمنأبدلواثم،دزورع-فعلولةوزنها:"وقيل:قال،القطاع

الياء".فيالواوأدغم!ثم،ذرويةفصارتالتضعيفلكثرةياء،

)ب(.منسقط

عملفيالسنيوابن)15461(،رقم)3/941(المسندفيأحمدأخرجه

الاسماءوفي)7/59(الدلائلفيوالبيهقي)637(،رقموالليلةاليوم

وغيرهم.(114)24/التمهيدفيعبدالبروابن35(،رقم)1/والصفات

رجلسأل:قالالتياحأبيعنالضبعيجعفرعنجماعةعنطرقمن

مطولا.الحديثفذكرخنبشبنعبدالرحمن

قلت:قالالتياحأبىعنجعفرعنفرواهحاتمبنسياروخالفهم

)01546(.رقم941()3/أحمدأخرجه.فذكره،خنبشبنلعبدالرحمن

فالاسنادوعليه.الاولوالصواب،مندهوابنالبخاريأعلهخطأ،وهذا

)4/157(.حجرلابنالاصابةانطر:.للانقطاع،ضعيف
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13[،:]النحل<ألونهجنحئلفالازضفل!مذرأ

أبدلواثممذروأة)2(،:أي،مفعولةبمعنى،منه

ذريه.

)1(فعيلةفالذرية

فقالوا:همزها

اللفطةههذهمعنىفي:الثانيةالمسألة

الاولادعلىتقالالذريةأن)3(اللغةأهلبينخلافولا

ربهإترهؤبتلى!وإذ>:تعالىقاليضا،الكباروعلىالصغار،

124[،]القرة(ذري!طومنقالاماماللناسجاعلكانيقالفايهنبكلهى

علىعمزنوءالابرهنموءالونوعادماضطفعأللهن!>:تعالىوقال

ومق>:وقال،34[-33:عمران]آل(بعفىمنبعفهادزئةملى3صالفلمين

(3-/صفيف!تقيوصرطإكوهديخهضتجتبيان!ووإخونهخوذريهمءابابهص

لنيهدىوجعلانةلكنابموسىوءالئنا>:تعالىوقال87[،:]ا!نعام

ن؟إنه-نوحمعمنَحصلناذريه،،!11وكيلادوتمنتنخذواألايلإشرء

.[3-2:ءسوالاا](*صنجشكورااعئد

أنهمأحدهما:قولانفيهالآباء)4(؟علىالذريةتقالوهل

ايضا.ذريةيسمون

فىحملناذرئتهتمأناقم>واية:تعالىدقولهذلكعلىواحتجوا

)1(

)2(

)3(

)4(

خطا.وهو(()فعليةش،ظ،ت،)بوفي)ح(منسقط

.5()مذرو(ت،ش،)حفي

.08()1/واللسان39(/1)الصحاحانظر

الفكر.دار:ط156()1/العروستاجانظر
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.[14:تس]*(/*لمشونآلفاتثأ

فيهذايجوزلاوقالوا،اللغةأهلمنجماعةذلكوأنكر

ولهذا،الاسفاهللعمودإلايكونلاوالعقبكالنسلوالذرية،اللغة

فذكر87[،:]الانعام<وإضنهموذرهبهغءائآبهصومق>:تعالىقال

هالاطرافومن،أسفاهومن،فوقمنالثلاثالنسبجهات

لانفيها،لكمدليلفلابهااستشهدتمالتيالايةوأماقالوا:

أضيفتوإنماوإيلاد،نسلإضافةإليهمتضف)1(لمفيهاالذرية

ب[1191،واختصاهرملابسةبأدنىتكونوالاضافةما،بوجهإليهم

)2(:قولهفيالكوكبأضافقدالشاعركانوإذا

القرائبفيغزلهاأذاعتسهيلبسحرةلاحالخرقاءكوكبإذا

وظهر.لاحإذاتغزلكانتلانها؛الكوكبإليهافأضاف

وجهةشيئش،إلىمختلفينبوجهينيضافقدوالاسم

)3(طالبأبوقالالاخر،إلىإضافتهجهةغيرأحدهماإلىإضافته

:صالنبيفي

الاصباطللقوليعزىولالدينامكدل!لاابنناانعلموالقد

عبدالله،ابيهإلىإضافتهجهةغيربجهةإليهبنوله)4(فاضاف

)2(

)3(

)4(

منقوطة.غيرت(،)ظوفيبالياء،)يضف()ب(فيوقع

)1/794(.الادبخزانةانطر:

028(.)1/هشاملابنالنبويةالسيرةانطر:

خطأ.وهو()نبوته)ح(في
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،تارةإليهيضيفهسبحانهاللهفانع!م،اللهرسوللفظةوهكذا)1(

المرسلإلىوتارة15[،:]المائدةرسولنا<كمجد>قذ:!رلى

فأضافه)2(96[،المؤمنون:ا(رسولهئميعصبفوالؤفص>:كقولهإليهم

إضافةإليهم)3(وأضافه،مرسلهإلىرسوليإضافةإليهسبحانه

،تارةإليهيضاففانه"كتابه"،لفظوكذا.إليهممرسلإلىرسول

كتابنا:فيقال،تارةالعبادإلىويضاف.اللهكتاب)4(:فيقال

أضيف،الذريةلفظفهكذا.كثيروهذا،الكتبخيروكتابنا،القران

ابائهم.إلىبهاأضيفالتيالجهةغيربجهةإليهم

الاضافةيقصدولم،ادمبنيجنسالمرادبل:طائفةوقالت

الجنس.ذريةأريدوانما،ع!ي!النبيزمنفيالموجودينإلى

قدرتهفيأبلغوهذانفسها،بالذريةالمرادبل:طائفةوقالت

أصلابفيالفلكفيدريتهمحملأن،عليهمنعمهوتعديد

نطف!وهمهؤلاءذريةهمالذينحملناأناا[1191:والمعنى،آبائهم

"الروحكتابفيذلكعلىالكلامأشبعناوقدالاباء،أصلابفي

")5(.والنفس

)1(

)2(

)3(

)4(

)وهذا(.)ب(فيوقع

)فاضافته(.)ح(في

)وإضافته(.)ح(في

ت(.،)شمصسقط

حياته،الجوزيةقيمابنكتابنظر،المطبوع)ا!روح(كتابغيوكتابهو

.162-161صواثاره
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فيهايدخلوهل،وأولادهمالاولاد:فالذريةهذا،ثبتإذا

احمد)1(:عنروايتانهماللعلماء،قولانفيه؟البناتاولاد

الشافعيهمدهبوهو)3(،يدخلون:احدهما)2(

حنيفة.ابيمذهصوهو،يدخلونلا:والثانية

على)4(مجمعونالمسلمينبان:بدخولهمقالمنواحتح

لهمالمطلوبع!ي!النبيذريةفيعنهااللهرضيفاطمةاولاددخول

انتسبفمنغيرها،يعق!لمبناتهمناحدالان،الصلاةاللهمن

عنهااللهرضيفاطمةجهةمنهوفإنما،ابنتهاولادمنع!ي!إليه

ابنته:ابنالحسنفي!يمالنبيقالولهذا،خاصة

ابنه.فسماه(سيد")هذااييي"إن-282

بعدمامنفيهحآ!ثفمن>:المباهلةايةسبحانهاللهانزلولما)6(

الاية،6[1:عمران]آلكؤ(وإلثاناأبتاندغتعالوافقللعلىمنكضذ

وخرجوحسينا،وحسنافاطمة!ي!النبيدعا283-

للمباهلة)7(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)ش(.منسقط

.(همااحدإ)()حفي

خطا.وهو(همو)(ب)في

.(نمجتمعو)()بفي

عنه.اللهرضيبكرةابيحديثمن)2557(الصلح)57(فيالجارياخرجه

واضحة.غير()بوفي(ظ،ت،)شمن

ابي-بنسعدحديثمن)4024(الصحابةفضائل)44(فيمسلمخرجه
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>ومن:إببراهيمحقفيتعالىاللهقالفقدوايضاقالوا:

نجرىكذلكوهرونومودمىويوسفوأيوبوسيمنداوود-ذريته
طِ

ومعلوم.85[-84:]الاتعام(وإثياسوعيممىويحتئوبرياصفى7ألمخسنين

جهةمنإلاإبراهيمإلىينتسبلموالسلامالصلاةعليهعيسىان

.السلامعليهامريمامه

إنماالبناتولدانفححته:دخولهمبعدمقالمنوأما

واالتيمياوالهذلياولد)1(إذاولهذا،حقيقةابائهمإلىينتسبون

النسبفيالولدفانهاشميا،ولدهايكنلمهاشميةب[1191العدوي

ولهذادينا،خيرهماالدينوفي،امهوالرقالحريةوفي،اباهيتجع

الشاعر)2(:قال

الالاعدالرجالابناءبنوهنوبناتناابنائنا،بنوبنونا

بناتهاولاد)3(فيهايدخللمقبيلةعلىوقفاووصىولو

غيرها.من

ذريةفيعنهااللهرضيفاطمةاولاد)4(دخولواماقالوا:

لاالذي،الكريموالوالدالعظيمالأضرهذافلشرفع!ي!ه؛النبي

)2(

)3(

)4(

عنه.اللهرضيوقاص

خطأ.وهو)ولد()ظ(فيوقع

)1/423(.الادبخزانةانطر:؛للفرزدقالبيت

)أبناء(.()بفي

)ح(.منسقط

003



لقوتهالبناتأولادإلىونفذسرى،العالمينمنأحديدانيه

الجنابهذاإلىلهنسبةلامننرىونحن،قدرهوعطموجلالته

وأبوتهمإيلادهمحرمةتسريوغيرهموالملوكالعظماءمنالعظيم

ويكادون،أبنائهمبلحظالعيونفتلحظهم،بناتهمأولادإلى

)1(
العظيمالايلاد،بهذاالظنفماصفحا،ابائهمذكرعنيضربون

؟هخطرهالجليلقدره

عليهإبراهيمذريةفيالمسيحبدخولتمسككموأماقالوا:

يكنلمالسلامعليهالمسيحفان،فيهلكمحجةفلاوالسلامالصلاة

)ولهذاابيهمقامامهفقامت،مستحيلالابجهةمنفنسبه،ابله

إلىالاباءذويمنغيرهينسبكما،أمهإلىسبحانهاللهينسبه

وأبلعانإما)3(،الابجهةمننسبهانقطعمنكلوهكذا()2(،ابيه

هذهفيتكونوله!ا،وامهابيهمقامالنسبفيامهقامت،غيره

الامامعنالرواياتإحدىوهو،الاقوالأصحفيعصبتهالحال

ابنوقولا[2191،النصوصمقتضىوهوعنه،اللهرضياحمد

)4(.
لان؛بالصحةلهيشهدوالقياس،وعيرهعنهاللهرضيمسعود

)1(

)2(

)3(

)4(

خطأ.وهو()ويضربولى()بفي

القوسين.بينما)ح(منسقط

286.صالكلوذانيالخطابلابيالفرائضتهذيبانطر:

الكبرىفيوالبيهقي)3145(،رقم)4/6991(مسندهفيالدارمياخرجه

وغيرهما.258()6/

الزنا)ولدقالا:وعبداللهعلىعقالشعبيعقسالمبنمحمدطريقمن

الكوفي=سهلبوهوسالمبنمحمد.ضعيفوسندهالملاعمة(،ابنبمنزلة
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فلو،الا"مإلىعادجهتهمنانقطعفإذا،للأبالأصلفيالنسب

الناساتفقكماوهكذا،إليهالاممنرجعالأبجهةمنعودهقدر

صارإليهم)1(رجوعهتعذرفان،الأبلمواليانهالولاءفيعليه

معدنهإلىالأممواليمنرجعإليهمعودهأمكنفإن،الأئملموالي

،حذوهفيهيحتدىالنسبعلىفرعالولاءأنومعلوم)2(.وقراره

الذيالمولىلهداعصباتالولاءجهة)3(منالا"معصباتكانفإذا

منالا!معصماتتكونفلأن؛أبيهمواليجهةمنتعصيبهانقطع

بطريقأبيهجهةمنتعصيبهانقطعالذيالولدلهذاعصباتالنسب

فييثبتولاالولاءفيالحكمهذايشتفكيفوإلا،الاولى

يدلمماوهذا؟!عليهومفرعابهمشبهايكونأنغايتهالذيالنسب

عمقعلىويدالكأصلا،النصيفارقلاالصحيحالقياسأنعلى

يقصرغايةإلىالعلمفيوبلوغهم،عنهماللهرضيالصحابةعلم

الفضلذوواللهيشاء،منيؤتيهاللهفضلوذلك،السباقنيلهاعن

العظيم.

)1(

)2(

)3(

242(.-)25/238الكمالتهذيب:انظر.جدايضغفهوبعضهم،ضعيف

.()رجوعهم()ظفي

922(.-)9/228قدامةلابنالمغنيانظر

)جهة(.قولهح(،ج،ت،)ظمنسقط
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)1(الخامسالفصل

!يالهالرحمنخليلابراهيمذكرفي

معناهبالسريانيةإبراهيمفإن،المتقدمالنمطمنالاسموهذا

الثالثالأبابراهيمجعلوتعالىسبحانهوالله".رحيم"اب

عليهنوحالثانيوالاب،السلامعليهآدمالاولالانافان)2(،للعالم

>وجعفنا:تعالىقالكما،ذريتهمنكلهمالارضواهل،السلام

كذبيتبينوبهذاب[2191]الصافات:77[،7ءا<!صتباقينهوذرته

السلامعليهنوحايعرفونلاانهميزعمونالذينالعجممنالمفترين

إليهم،ادممنملوكهم)4(وينسبون،إليه)3(ينتسبونولا،ولدهولا

اللهاكذبهموقدانسابهم،فيالسلامعليهنوحايذكرونولا

ذلك.فيوجلعز

الحنفاءوإمام،العالبموعمودالاباءابو)6(الثالث()فالأب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

(.الخامس)الفصلمنبدلا)فصل()ت(فيوقع

(.العالم)في)ب(في

)ينسبون(.)ح(في

معقوطة.غيرظ(،ت،)شوفي)وينتفون()ب(في

)والاب(.النسخباقيوفي)ح(من

)اب(.ح(،ش،)بفيووقعت(،)ظمن
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خليلداك،ذريتهفيوالكتابالنبوةوجعلخليلا،اللهاتخذهالذي

دخللمافانه،بذلك!النبيسماهكماالانبياءوشيخ،الرحمن

إسماعيلوصورة،صورتهفيهاصورواقدالمشركينوجدالكعبة

:فقال،بالازلاميستقسمانوهماابنه

يستقسميكنلمشيخناأنعلموالقد،الله284-"قاتلهم

الانتياءمناحدملةيتبعان5!يورسولهاللهيأمرولم")1(بالأزلام

منكانوماخيفاإثرهيوم!اتبعأنإلمكاوحينآثم>:لىتعافقال،يخره

هو>:تعالىفقالبذلكامتهوامر123[،]النحل:<ألممفر!ين

سمنكمهوبرهيوابيكمملةحر-حمنالدينفيعلييهؤجعلوماآتجتبنكم

فعل،إضمارعلىمنصوب"وملة"78[،:]الحج<قتلمنآلم!لمين

منتقدمماالمحذوفعلىودل،إبراهيمملةوالزموااتبعوا:اي

الذيهووهذا،78[:]الحج<ججهادهحقاللهلم!وجهدوا>:قوله

فيهوالعاملالمصادر،انتصابمنصوب:وقيل.الاغراء:لهيقال

اصبحواإذااصحابهيوصيع!يماللهرسولوكان؛قبلهتقدممامضمون

يقولوا)2(:انامسواوإذا

)1(

)2(

عباسابنحديثمن3174(و)3173الانبياء641(فيالبحاريأخرجه

فلتنظر.)شيخنا(لفظةعلىاقفولمعنهما.اللهرضي

والليلةاليومعملفيوالنسائي704(،04،)3/آمسندهفياحمداخرجه

.اختلاففيهوقعوقد.صحيحوسندهوغيرهما،345(2.،)1

وغيرهم.والشوطيحجرابنوحسنهوالعراقيالنوويصححهوالحديث

ونتائج-)3/126(،الربانيةوالفتوحات)234(،رقمالاذكارانظر:
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نبيناودين،الاخلاصوكلمةالاسلامفطرةعلى"اصبحنا-285

."المشركينمنكانومامسلماأ[]391حنيفاإبراهيمابيناوملة،محمد

اللهفطرةفانه،للاسلامالفطرةجعلكيفالألفاظهذهوتأمل

إلاإلهلاانشهادة:هيالاخلاصوكلمةعليها،الناسفطرالتي

وهي،الملةصاخبفانهوالسلامالصلاةعليهلابراهيموالملة،الله

كلفوقومحبتهله،شريكلاوحدهتعالىاللهوعبادةالتوحيد

الجامعالتاموشرعهالكاملدينهوهوشك!ى!جم!،للنبيوالدين.محبة

كله.لذلك

قالو5وحنيفا،نتاقاو،مةوا،ماماإ:نهسبحاللها5وسما

ط!عط

قالإماصماللناسجاعلكإفىقالفاتمهنبكلمتزبهإبنفمبتلىوإذ!>:تعالى

سبحانهفأخبر،[421:]البقرة(<ا*؟الظبماينعقديينالىلاقالذريئو!ن

الامامة،رودبةيناللاذريتهمنالظالموان،للناسإماماجعلهانه

منيناللابالامامةعهدهانسبحانهواخبر،المشركهووالظالم

حمنيكولؤحنيفانئهقانتاأمة%كاإبزهصإن>:تعالىقال،بهاشرك

فىوءاطف1سصإف!تفيمصرطإكوهدلهاجتبعهلأ!شا!را2%12ألمثتركين
صِط

.[221-021:لنحل]ا(12أرألضل!لمنلأحرة!وإنوحسنةألدنيا

تعالىللهالمطيع:والقانتللخير،المعلمالقدوة:هوفالا!مة

عماالمعرض،تعالىاللهعلىالمقبل:والحنيف،لطاعتهالملازم

.37(2/9)رفكالأا

503



وإنما،اللفظموضوعبنفسيفسرهفلمبالمائلفسرهومن،سواه

شيءعلىأقبلومن،الاقبالهوالحنففان،المعنىبلازمفسره

علىإحداهما)1(إقبالهوالرجلينفيوالحنف،غيرهعنمال

فاق!وتجهك>:تعالىقالب[]291.جهتهاعنميلهاويلزمه،الأخرى

هوفحنيفا،03[:]الرومعلتها(الناسفطرألتىاللهقطرتحنيقاللدين

فسرتولهذا(،للدينفاق!وتهك>:قولهلمضمون)2(مفردةحال

إقامةفان،والاخلاصالصدقتضمنتقدالايةفتكون"مخلصا"،

،لغيرهإرادةالقلبفييبقىلابحيثطلبهإفراد:هوللدينالوجه

ينقسملاأنفالصدق.غيرهيريدلالمعبودهالمفرد:والحنيف

توحيد:الاولمطلوبك،ينقسملاأن)3(والاخلاص،طلبك

.المطلوبتوحيد:والثاني،الطلب

الثالث،أبوناهووالسلامالصلاةعليهإبراهيمأن:والمقصود

أهلوجميبع،العالمعمودالكتابأهلوتسميهالحنفاء،إماموهو

ومحبته.وتوليهتعظيمهعلىمتفقةالملل

ويبجلهويعظمهيجلة!ومحمداآدمولدسيدبنيهخيروكان

يحترمه.و

.(حدهماأ)()بفي(1)

(ج،ظ،ت،)شفيووقعخطا،وهو)مقزة()ب(وفي)ح(من)2(

)مقدرة(.

لإفراد(.)و(ج،ت،)ظفي)3(
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فلمل،بنالمختارحديثمن"الصحيحين")1(:286-ففي

النبيإلىرجلجاء:قال،عنهتعالىاللهرضيمالكبنأنسعن

".إبراهيم"ذاكع!يو:اللهرسولفقال،البريةخيريا:فقال!ياله

.تقدمكما،شيخهوسماه

بنسعيدحديثمن")2(البخاري"صحيحفي287-وثبت

:قالأنه،!مالنبيعن،عنهتعالىاللهرضيعباسابنعنجبير،

ض!اولبدأتآ>كما:قراثمغرلاعراةحفاةمحشورون"إنكحل

منواول401[،]الانبياء:(!"برقعلينكنأإناعلتنآوعدانعيد؟

".إبراهيمالقيامةيوميكسى

لمحيكمابه،الخلقاشبه!ي!اللهرسول288-وكان

الناسأ[91]لمأقربفاذاإبراهيم"رأيت:قالعنه"الصحيحين")3(،

إلى"فانظرواآخر:لفظوفيع!ي!،نفسهيعني"صاحبكمبهشبها

")4(.صاحبكم

)1(

)2(

)3(

)4(

انطر:.البخارييحرجهولم)9236(المصائلدي)43(ديمسلمأخرجه

)1574(.رقم4(20)1/الاشرافتحفة

وصفةالجنة)51(فيومسلم)3171(،الانبياء)64(فيالبخاريخرجه

حديث.من)0286(واهلهانعيمها

اللهرضيعبداللهبنجابرحديثمن)167(الايمان)1(فيمسلماخرجه

عنهما.

)166(الايمان)1(فيومسلم)3177(،الانبياء)64(فيالبخارىاخرجه

.)027(
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عنهمااللهرضيوحسيناحسناابنتهاولاديعوذ!وكان

وسلم،عليهماللهصلىواسحاقلاسماعيلإبراهيمبتعويذ

عنجبير،بنسعيدعن")1(:البخاري"صحيح928-ففي

والحسينالحسنيعوذع!ي!النبيكان:قال،عنهاللهرضيعباسابن

اللهبكلماتاعوذ:واسحاقإسماعيلبهايعوذكاناباكما"إن:ويقول

."لامةعينكلومن،وهامةشيطانكلمن،التامة

منواول،اختتنمنواول،الضيفقرىمناول+!ي!وكان

زدنيرب:قال.وقار:قالر!؟ياهذاما:فقال.الشيبراى

.وقارا)2(

)1(

)2(

)1931(.الانبياء)64(فيالبخارياخرجه

ورواية-089،الليثييحيىرواية-)2668رقمالموطافيمالكاخرجه

)35727رقم)7/247(مصنفهفيشيبةابيوابنوغيرهما(-الشيجاني

(.شاربهقصنالناس)واولالموطا-فيوزادتاما-وغيرهما35728(و

المسيب.بنسعيدإلىصحيحوسنده

وفيمرفوغا،هريرةابيحديثمن-والثانيةالاولىالجملةرويتوقد

نظر.ثبوتها

.فذكرهمرفوعاهريرةابيعنسلمةأبيعنعمروبنمحمدبهاتفرد

الأوائلفيوالطبراني)18(رقمالاوائلفيعاصمابيابنأخرجه

-قرىا!دنيابيابنطريقمن-الإيمانشعبفيوالبيهقي)01121(

وعيرهم.)0179(رقم)17/601(-الضيف

.(..إبراهيماختتنمناول)-لفظةفيعمروبنمحمداضطربوقد

عساكر=لابندمشقوتاريخ)8195(رقم384()01/يعلىأبيمسندانظر
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الملائكةمن)1(ضيفهإكرامفيعليهسبحانهاللهثناءوتأمل

اذدظوا؟-ص7ألمكرمينإبزهيمضيفحديثاتئكهل>:سبحانهيقولحيث

فقربهؤصش*سمينبعبمفجذصاهلهإنىفراخ؟-بمإصمنكرونقومسلمقالسلمافقالواعلته

علىثناءهذاففي27[،24-:]الذاريات"<4؟تاكلوتألاقالإلتهتم

:متعددةوجوهمنإبراهيم

أحدعلىوهذاهمكرمونبأنهمضيفهوصفنهأحدها:

اللهعندالمكرمونأنهم:والثانيلهم)2(،إبراهيمإكرامأنهالقولين

المعنيين.علىتدلفالآية،القولينبينتنافيولا،سبحانه

استئذانهم،يذكرفلم(علتهدظواإذ>:تعالىقوله:الثاني

واعتياد،الضيفانبإكرامعرفقدكان!ي!أنهعلىدليلهذاففي

إلىيحتاجلا،وودهلمنمطروقامضيفهمنزلفبقي،قراهم

منيكونماغايةوهذا،دخولهالداخلاستئذانبل،الاستئذان

ب[.]491الكرم

عليهسلمواوهمدالرفع،(>سغلهم)3(:قوله:الثالث

الدالةالاسميةالجملةعلىيدلفانهأكملبالرفعوالسلام.بالنصب

)1(

)2(

)3(

.)6/791(

ذكربدون.(..إبراهيم)اختتنهريرةابيعنواحدغيرعنوالمحفوظ

الأؤلية.

.()من()حمنسقط

.(ش،ح،)بمنسقط

.)ح(منسقط
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علىالدالةالفعليةعلىيدلوالمنصوبوالتجدد)1(،الثبوتعلى

بتحيةحياهموالسلامالصلاةعليهفابراهيموالتجدد)2(،الحدوث

سلاما،سلمناعلىيدل>سنما<:قولهمفإن،تحيتهممناحسن

عليكم.سلام:أي(سلم>:وقوله

لمافانه!**(منكرون>قؤم:قولهمنالمبتداحذفانه:الرابع

لوالضيفينفربلفظمواجهتهممناحتشميعرفهمولمانكرهم

.الكلامألطفمنهناالمبتدفحذف،منكرونقومأنتم:فال

:فقال،فاعلهوحذف،للمفعولالفعلبنىأنه:الخامس

المقامهذافيأحسنوهو،انكركمإنييقلولم*.*3(>منكرون

بالخشونة.والمواجهةالتنفيرمنوابعد

هووالزوغان،بنزلهمليجيئهماهلهإلىراغانه:السادس

كرممنوهذا،الضيفبهيشعريكادلابحيثاختفاءفيالذهاب

بهيشعرلابحيثاختفاءفييذهبأن؛المضيفالمنزلرب

جاءهوقدإلابهيشعرفلا،ويستحيعليهفيشق)3(،الضيف

حضر:لمنأوله،ويقولضيفهيسمعمنبخلاف،بالطعام

الضيفحياءيونجبمماذلكونحوبالطعامآتيكمحتىمكانكم

واحتشامه.

)ب(.من)1(سقط

.)والتجدد(إلى()والمنصوبمن(ج،ت،)ظمنسقط(2)

من)وهذاقولهمنج(،ظ،)تمنوسقط)الضيف(،ش(،)بمنسقط)3(

(.الضيفبهيشعرالاإلىكرم(
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ذلكأنعلىفدل،بالضيافةفجاءأهلهإلىذهبانه:السابع

غيرهمإلىيذهبأنيحتحولم،للضيفانمهياعندهممعداكان

يستقرضه.وفيشتريهغيرهماو،جيرانهمن

ا[91]هخدمتهعلىدكأ+2*(سمينبعخل>فجذ:قوله:الثامن

بهوجاءذهبالذيهوبللهم،فامريقلولم،بنفسهللضيف

.)1(
الضيف.إكرامفيأبلغوهذا،خادمهمعيبعثهودم،بنمسه

وهذا،مثه)2(ببضعةياتولم،كامللعجلجاءأنه:التاسع

!صمو.كرمهتماممن

افخرمندلكأنومعلوم،هزيللاسمينأنهالعاشر:

ضيفانه.بهفاثر،والتربيةللاقتناءيمخذومثله،اموالهم

خادمهيأمرولم)4(،بنفسه)3(إليهمقربهأنهعشر:الحادي

بذلكه

فيأبلغوهذا،إليهيقربهمولمإليهمقربهأنه:عشرالثاني

إلى)6(ويحمله،إليهالطعاميقربثم،الضيف()يجلسأن،الكرامة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

(.بعثه:يقل)ولم)ش(في

)بنصفه(.)ب(في

)بنفسه(.)ج(منوسقط)إليهم(،)ب(،منسقط

قبلها.واوبدونالم(ش(،)بفي

منقوطة.غيرت(،)ظفي)تجلس()ب(في

منقوطة.غيرت(،)ظفي)وتحمله()ب(في
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إليه.يتقر!بانضيفكتامرثم،ناحيةفيالطعامتضمعولا،حضرته

وتلطفعرضوهذا،(يصألاتأكلوت>:قالانه:عشرالثالث

ونحوها،،ايديكممدوااوكلوا،:قولهمناحسنوهو،القولفي

بسم:يقولونولفذا،ولطفهحسنهبعقولهمالناسيعلممماوهذا

ذلك.ونحوتجبر،لاأو،تتصدقالااو،الله

لارآهملانه؛الاكلعليهمعرضإنماانهعشر:الرابع

بل،الأكلفيالاذنإلىمعهيحتاجونضيوفهيكنولم،يأكلون

منامتنعوالماالضيوفوهؤلاءاكلوا،الطعامإليهمقدمإذاكان

احسها:أي،خيفةمنهماوجسولهذا،تأكلونالا:لهمقالالاكل

الوجه.وهو،لهمب[91]هيبدهاولم،نفسهفيواضمرها

منخافلطعامهالاكلمنامتنعوالمافإنهمعشر:الخامس

لاقالوا:ذلك،منهالملائكةعلمتفلماذلك،لهميطهران

.بالغلاموبشروه،تخف

،الاداباشرفهيالتيالضيافةادابالايةهذهجمعتفقد

منهيإنماوتكلف)1(تخلفهيالتيالتكلفاتمنعداهاوما

فصلىوفخرا،شرفاالاداببهذهوكفى،وعوائدهمالناساوضاع

النبيين.سائروعلىالهماوعلىإبراهيموعلىنبينا،علىالله

لماتم>:تعالىفقالبهامرماوفىبأنهسبحانهاللهشهدوقد

)تصلف(.)ب(حاشيةمن)ظ(نسخةفيوقع)1(
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،37[-36:]النجملأ*37*)(و!االذىبرهيملا*36*(وموسئصحففى!ايلبأ

شرائعجميع"وفى:عنهاللهرضيعباسابن092-قال

")1(.الرسالةتبليغمنبهمرماووفى،الاسلام

جاعلكإنيقالفاتعهنبكلخترن!إبنفمائتك!صوإذميو:تعالىوقال

اللهجعلهالكلماتمنبهامرماأتمفلما124[،:]البقرةإماصما<للناس

به.ياتمونللخلائقإماما

وبدله،للقزبانوولده،للرحمنقلبه:قيلكما!ي!وكان

للضيفان.وماله،للنيران

مرتبةوهي،المحبةكمالهيوالخلة-خليلاربهاتخذهولما

ولدالهيهبانربهسألقدوكان،والمزاحمةالمشاركةتقبللا

فغار،قلبهمنشعبةالولدهذافاخذ،إسماعيللهفوهبصالحا،

فامتحمه،لغيرهمكانا[6191فيهيكونانخليلهقلبعلى)2(الخليل

،ولدهمحبةعلىخليلهمحبةتقديمهفيالخلةسرليطهر؛بذبحه

فيالخلةسلطانوظهرفعلهعلىوعزمربهلأمراست!لمفلما

اللهنسخ)3(،محبتهعلىحليلهلمحبةإيثاراالولدذبحعلىالاقدام

كانتالذبحفيالمصلحةلان،العظيمبالذبحوفداهعنهذلكتعالى

)1(

)2(

)3(

ضعيفوسندهبمعناهعباسابنعن)27/73(تفسيرهفىالطبريأخرجه

وقتادة.جبيربنوسعيدمجاهدعننحوهوثبت.جدا

منقوطة.غير(ت،)ظوفي(،)الجليل()بفي

)فسخ(.()حفي
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هذهحصلتفلما،بهأمرماعلىالنفسوتوطينالعزممنناشمة

وصارت،حقهفيفنسخ،مفسدة)1(نفسهفيالذبحعادالمصلحة

القيامة.يومإلىأتباعهفيسنةوالضحاياالهدايامنوالقرابينالذبائح

الباطل،وأهلالمشركينمناظرةبابللأمةفتحالذيوهو

إماممعالقرانفيمناظرتهسبحانهاللهذكروقد،حججهموكسر

الطائفتينحججوكسر،المشركينقومهمعومناظرته،المعطلين

العلم.وحصولالفهمإلىوأقربها،مناظرةبأحسن

درجميلزفعفومهعلىإبزهيصءاقيتهاحختنآوطك>:تعالىقال

:وغيرهأسلمبنزيدقال83[،:لانعام]!دشافن

معهاللهأعداءغلبولما")2(.والعلم192-"بالحجة

حججهمفكسر،أصنامهموكسر،عليهمحجتهوظهرت،بالحجة

إذاالمبطلينشأنوهذا،النارفيوإلقائهبعقوبتههموا،ومعبودهم

لموسىفرعونقالكما،بالعقوبةهمواالحجةعليهموقامتغلبوا

لهاتخذت>لين:الحجةعليهب[]691أقاموقدوالسلامالصلاةعليه

والقوهالنارلهفاضرموا92[،]الشعراء:لمسجونين<منلأجعلنكغيري

)1(

)2(

)نفسه(.ظ(،ت،)شوفي(نفسه)فيقوله)ب(من

أسلمبنزيدعن274()2/رقم،جامعه"منالتفسيرفيوهبابناخرجه

صحيح،وسنده0755(رقم)4/تفسيرهفيحاتمبيوابن"بالعلم"،:قال

الطبريتفسيروانظر:الدنيا(.فييشاءمنبهاللهيرفع،العلم)إنهولفظه

.)7/925(
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وابركهاسافرهاسفرةاعظممنالسفرةتلكفكانت،المنجنيقفي

لعينهواقرلشانهارفعولاأعطمولاابركسفرةسافرمافإنه،عليه

لمحقال:والارضالسماءبينجبريللهعرضالسفرةتلكوفي،منها

فلا)1(.إليكأما:قال؟حاجةالكإبراهيميا

تعالى:قولهفيعنهمااللهرضيعباهرابن292-قال

لواوقاإيفنافزادهملمحاخشؤهئملكئمجيعوأقذألثاسإنألناسلهمقالآلذين>

وقالها،نبيثم"قالها173[،:عمران]آل!؟7*(لو!جلودغماللهح!بنا

برداالنارعليهسبحانهاللهفجعلالنار")2(،فيالقيحينإبراهيم

وسلاماه

ماحديثمن")3(:البخاري"صحيحفيثبت392-وقد

على)4(تنفخ"كانت:وقالالوزغبقتلامر!ي!النبيانشريك

."إبراهيم

حجهمنفكل؛بحجهالناسفيواذناللهبيتبنىالذيوهو

بعددواكرامهتعالىاللهثوابمزيدمنلابراهيمحصلواعتمره

وأقنا<ئلئاسممابههالبيتجعلناوإذ>:تعالىقال،والمعتمرينالحجاج

.[125:]البقرة

)1(

)2(

)3(

مقطوعا.45()17/تفسيرهفيالطبرياخرجه

)4287(.عمرالىآلالتفسير/)68(فيالبخارياخرجه

)2237(.السلام)93(فيومسلم)0318(،الانبياء)64(في

(ج،)توفي)على(،عنبدلأ)نار()ب(حاشيةعلى)ظ(نسخةفيوقع

.البخاريفيموجودةغيروهي(...علىالنار)تنفخ
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ولا،إليه-يسوبون:عنهاللهرضي)1(عباسابن492-قال

،[125:]البقرة<مصلىإتزهممقاممنوأعذوا>،وطرا")2(منهيقضون

تحقيقامصلىإبراهيممقاممنيتخذواانوامتهغ!ي!نبيهفأمر

أ[.]791وسلموعليهنبيناعلىاللهصلىاثارهحياءوابهللاقتداء

نامناجل!شي!الاكرموالنبي)3(الاعظمالامامهذاومناقب

يكونذلكفيكتاباافردناالعمرفياللهمدوإن،كتاببهايحيط

ولا،بهائتمممنتعالىاللهجعلناأقل،اوفضائلهبحرفيقطرة

وكرمه.بمنهملتهعنعدلممنجعلنا

إليه،الروايةمتصللناوقعحديثآ!شي!النبيعنهلناروىوقد

حديثمن:وغيره)4(وغيرهالترمذيكتابفيرويناه-592

)1(

)2(

)3(

)4(

012(.)0رقم)البقرة/تفسيرهفيحاتمابيابناخرجه

الطبريتفسيرانظر:.اصحمجاهدقولمنوهو،حسنسندهوظاهر

)ولافيهوليس.حسن5وسند)1/534(الطبريواخرجه)1/533(،

وطرا(.منهيقضون

)وطره(.إلى(عباسابن)قالقولهمن)ح(منسقط

)أعظم(.)ب(في

من)953(رقم)1/326(الصغيرفيوالطبراني)3462(،الترمذياخرجه

وقال،بهالقاسمعنإسحاقبنعبدالرحمنعنعبدالواحدعنسيارطريق

مسعود.ابنحديثمنالوجههذامنغريبحسن

علىمتفقوهو،إسحاقبنعبدالرحمنبهتفرد،رفعهمنكروهذا:قلت

هذا:ابيهعنالقاسمعنيقولوغيره.سياررواه"هكذا:حاتمابوقال.ضعغمه

.(171-017)2/حاتمبيابنعللفيالكلامتتمةراجع."مرسلالصحيح

ولا=حوللا"غراسهافيهولكن،الانصاريايوبأبيحديثمنوورد
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عنه،اللهرضيمسعودابنعن،ابيهعنعبدالوحمن،بنالقاسم

يا:فقالبيأسريليلةإبراهيم"لقيت:غ!ي!اللهرسولقال:قال

عدبةالتربةطيبةالجنةأنوأخبرهم،السلامامتكاقرىءمحمد

والله،اللهإلاإلهولا،اللهسبحانغراسها:وان،قيعانوانهاالماء

حسن.حديثهذا:الترمذيقال،اكبر"

ابنوحسنه،وغيره8(،)1رقم)3/301(حبانابناخرجه.بالثه"إلاقوة

إلايوثقهلم،عبدالرحمنبنعبداللهوفيه،وغيره101()1/النتائجفيحجر

جهالة.ففيه1()7/حبانابن

-!وغيره364()12/الكبيرفيالطبرانيعند:عمرابنحديثمنووردثا!

للعقيليالكبيرالضعفاءانظرعلي.بنعقبه:منكراتمنانهويخشى

اكبر(.واللهالله)سبحان:متنهفيليس:وايضا352()3/
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السادسالفصل

فيها)1(ماوبيانالناسبينالمشهورةالمسألةذكرفي

منص!لهطلبفكيف،إبراهيممنأفضلص!النبيأنوهي

فوقيكونانأصلهبهالمشبهانمع!،لابراهيمماالصلاة

المتنافيين)2(؟.الامرينهذينبينالجمعفكيف؟المشبه

صحيحمنفيهوماهذا،فيالناسقالهمانذكرونحن

وفاسد.

نأقبلامته!والنبيعلمهاالصلاةهذه:طائفةفقالتث.:

.ادمولدسئدأنهيعرف

هذهفان،لهوخيرابهأولىب[7191لكانهذاقائلسكتولو

دلهإن>تفسيرعنسألوهلماإياها!النبيعلمهمالتيالصلاةهي

وشلمواعلتهصئواءامتوالذفييأيهاألنبىعلىيصلونومببكته

مشروعةوجعلهاالصلاةهدهدعلمهم56[،:]الاحزاب(صةقمتليما

ادمولدأفضليزللم!لنبيو،القيامةيومإلىالا!مةصلواتفي

نظميغيرلم،)3(بذلكعلمأنوبعد.وبعدهبذلكيعلمانقبل

)1(

)2(

)3(

فيها(.ما)وبيان)ب(منسقط

خطأ.وهو)الصافين(()بفي

(.بذلكعلمأنوبعد،)وبعده)ب(منسقط
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احدعنهروىولابغيرها،أبدلهاولامته،علمهاالتيالصلاة

.يكونجوابأفسدمنفهذاخلافها،

اللهليتخذهشرعوالطلبالسؤالهذا:اخرىطائفةوقالت-!

ذلك.إلى)1(تعالىاللهأجابهوقدحليلا،إبراهيماتخذكماخليلا

صاحبكموإن"ألا"الصحيح")3(:لمحيعنهثبت-692
)2(.

نفسه.يعني"الرحمنحليل

نأبعدأنه:مضمونهفان؛قبلهماجنسمنالجوابوهذا

منوهذا،الوجههذاعلىعليهالصلاةتشرعلاخليلا،اللهاتخذه

الباطل.ابطل

المصليإلىراجعالتشبيههذاإنما:أخرىطائفةوقالت-ةإ

ثوابا،تعالىربهمنفطلب،عليهالصلاةثوابمنلهيحصلفيما

النبيإلىبالنسبةلا،إبراهيمآلعلىصلىكماعليهيصليانوهو

هومماعطموأجلالصلاةمن!صاللهلرسولالمطلوبفان!و،

العالمين.منلغيرهحاصل

فيماليسالتشبيها[891افانفسد،أو،قبلهماجنسمنوهذا

النبي!وهو،عليهللمصلىيحصلفيمابل،للمصلييحصل

.()تعالىقولهفقط()بمن(1)

الاصل.منطمس)ج(وفيعنه(،ثبت)كمات(،)ظمنسقط)2(

ابنحديثمن)2383(الصحابةفضائل)44(فيصحيحهفيمسلماخرجه)3(

عنه.اللهرضيمسعود
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كماعليهصلاتيثوابمنأعطنياللهمالمعنىإن:قالفمن،وآله

كلامه.فيوأبطل،الكلمحرففقد،إبراهيمالعلىصليت

الشراحبعضذكرهاقدوأمثالهاالوجوههذهأنولولا

لكانتحقيقا،فيهاأنالناسوهمواوالطروس)1(،بهاوسودوا

منيستحييال!ألمفانذكرها،منولىصفحاعنهاالاضراب

.بردهوالاشتغالهذاعلىالتكلم

وتم،فقطالالإلىعائدالتشبيه:أخرىطائفةوقالت-.؟

لا"وعلى":قالثممحمد"،علىصل"اللهم:قولهعندالكلام

محمدلآلالمطلوبةفالصلاة،"إبراهيمآلعلىصليتكمامحمد

)2(العمرانينقلهوهذا،إبراهيملالالحاصلةبالصلاةالمشبهةهي

الشافعي.عن

مثليقولأنمنأجلالشافعيفانقطعا،عليهباطلوهو

الركاكةغايةفيهدافانو!صاحته،بعلمههذايليقولاهذا،

)3(.والضعف

طرس.:مادة(121)6/اللسان:انظر.الصحيفةوهي،طرسجمع)1(

اليمن،فيالشافعيةشيخ،العمرانيالحسنابيبنيحيىالحسنابوهو)2(

.174صللجعدياليمنفقهاءطبقاتهـ(.578:)ت

245(.)2/للعمرانيالبيانوانظر

الزركشي.تعقبهلك!."..بركيكالمذكورالتركيب"وليسحجر:ابنقال)3(

84.صللسخاويالبدييعوالقول165(،)11/الباريفتحانظر
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علىصل"اللهم:البابأحاديثمنكثيرفيتقدموقد

الاحاديثتقدمتوقد"،إبراهيمآلعلىصليتكمامحمد

ذكرإذاالعالهملفان،العربيةجهةمنيصحلافانهوايضا)1(.بذلك

واومجرور،جارأو،بطرفقيدثم،غيرهعليهوعطفمعموله

عطفوماالمعمولإلىراجعاذلككانمصدر،صفةأومصدر

جاءليقلت:فاذا،غيرهالعربية)2(تحتمللاالذيهذا،عليه

لالمجيئهما،مقيداالطرفكالى،الجمعةيوموعمروزيدب[91لم1

ضرباوعمرازيداضربت:قلتإذاوكذلك،وحدهعمرولمجيء

الجمعةيوموعمروزيدعليسلمأوالامير،أمامأومؤلما،

.ونحوه

أعيدإذافأما،العامليعدلمإذامتوجههذا:قلتفان

لم،لقيتهإذاعمرووعلىزيدعلىسلم:تقول،ذلكحسنالعامل

قوله.فيالعاملأعيدقدوهنابعمرو،ذلكيختصأنيمتنع

محمد".آل"وعلى

وإنما،الصلاةلمسألةبمطابق)3(ليسالمثالهذاقيل:

علىتسلمكماعمرو،وعلىزيدعلىسلم:نقولأنالمطابق

عمروعلىلسلامهالتشبيهأنفادعاءوحينئذ،دلكونحو،المؤمنين

باطلة.دعوىزيددونوحده

)ب(.من)1(سقط

(.غيرهالعربيةعليهتحتملالا)ب(فيوقع)2(

بمطابق(.المثالهذاليس:)قيلش(،)بفي)3(
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منأعلىبهالمشبهيكونأنيلزملا:أخرىطائفةوقالت!

اعلى)1(المشبهيكونوأن،متماثلينيكوناانيجوزبل،المشبه

من!إبراهيممنافضللمجي!والنبيهؤلاء:قال.بهالمشبهمن

والدليلقالوا:.الصلاةفيمتساويينكاناوإن،الصلاةغيروجوه

الشاعر)2(:قولبهالمشبهمنأفضليكونقدالمشبهأنعلى

الاسلاعدالرجالأبناءبنوهنوبناتناأبنائنا،بنوبنولا

:وجوهمنضعيفأيضاالقولوهذا

الشيءتشبيهقاعدةمنالمعلومخلافهذاأنأحدها:

فوقه.هوبما)3(إلاالشيءا[]991تشبهلاالعربفإنبالشيء،

واعلاها،المراتباجلمنتعالىاللهمنالصلاةان:الثاني

لهالحاصلةالصلاةتكونأنفلابد)4(،الخلقافضل!ييهومحمد

مساوياغيرهيكونفلا،مخلوق(لكل)تحصلصلاةكلمنأفضل

فيها.له

)1(

)2(

)3(

)4(

وملائكتهانهاخبرأنبعدبهاأمرسبحانهاللهان:الثالث

(.المشبه)يكونإلى(أعلى)بهقولهمن)ب(منسقط

ص)092(.تقدم

)بمن(.)ب(في

)الخلائق(.)ب(في

كل(.)من)ب(في
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بالتسليم،واكده،عليهوالسلامبالصلاةفامر)2()1(،عليهيصلون

المخلوقين.منلغيرهالقرآنفييثبتهمالموالأمرالخبروهذا

يصلونوملائكتهالله"إن:قالع!ي!النبيأن:792-الرابع

أنقذوهمقدالخيربتعليمهملأنوهذاالخير")3(،الناسمعلمعلى

وسعادتهم،فلاحهمإلىبذلكوتسببواوالاخرة،الدنياشرمن

اللهعليهميصليالذينالمؤمنينجملةفيدخولهمسببوذلك

علىوملائكتهاللهصلاةإلىالخيرمعلمواتسببفلما.وملائكته

أحدلاأنهالمعلومومن،وملائكتهعليهماللهصلى،منهميعلممن

الصحولاع!ي!،النبيمنتعليماكثرولاأفضلالخيرمعلميمن

لهمتعليمهم!أمتهنالولهذامنه،تعليمهعلىصبرولالا!مته،

من)4(تعليمهممنللأمةوحصل،سواهمممالا!يمنامةتنلهمالم

أخرجتأمةخيربهصارتماالصالحةوالاعمالالنافعةالعلوم

المعلمب[]991الرسولهذاعلىالصلاة)6(تكونفكيف(،)للعالمين

؟.التعليمهذافييماثلهلممنعلىللصلاةمساوية!وللخير

(.)ظ،ت،ج()عليهمن)1(سقط

.(مروأ)()حفي(2)

)1297(رقم)8/278(الكبيرفيوالطبراني)2685(،الترمذيأخرجه)3(

فيالدارمياخرجهمرسلا.مكحولصوالصوابخطأ،ورفعهوغيرهما

.وغيره)792(رقم334(1/)مسنده

.ع!ج!()تعليمه()بفي(4)

.(اللعاس()حفي)5(

.()ظمنسقط)6(
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أفضلالمشبهكونجوازعلىالشاعربقولاستشهادهموأما

أبنائنا"بنو"بنونا:قولهلانذلك،علىيدلفلابه)1(المشبهمن

بنيشبهقدويكونمقدما،والخبرمؤخرافيهالمبتدأيكونأنإما

وعدم،المعنىلظهورهنا)3(الخبرتقديموجاز)2(،ببنيهأبنائه

يكونأنوإما.التشبيهأصلعلىجارفهوهذاوعلى؛اللبسوقوع

حسط،فيالكاملبالوجهالقمريشمهكما،التشبيهعكسبابمن

،جودهفيبالكاملوالبحر،شجاعتهفيبالكاملالأسدويشبه

والاسد،للقمر،وتمزيلا،بهالمشبهالأصلمنزلةالرجللهذاتنزيلا

عكستضمنإذيجوزوهذا.المشبهالفرع)4(منزلةوالبحر،

بنىنزلقدالشاعرهذافيكونهذاوعلى.المعنىهذامتلالتشبيه

قولوهذا،بهمبثيهشبهثمعندهفوقهموانهم،بنيهمنزلةابنائه

المعاني.أهلمنطائفة

التفريقأرادوإنما،ذلكيردلمالشاعرأن:فيهعنديوالذي

)5()6(
ليسوا،لابائهمتبعبناتهبنيانفاخبر،بناتهوبنيبنيهبنيبين

بنيتشبيهيردفلمبناتنا،بنولاأبنائنا،بنوأبناؤناوإنمالنا،بأبناء

وهذا،المعنىمنذكرناماارادوإنما،عكسهولا،ببنيهبنيه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)ب()به(.ديليسلكن(،المشبهمنأفضلبه)المشبهالنسخجمجعفي

(.)وكان(ش،)بفي

.الها((ش،)بفي

)منزلة(.إلى()الأصلقولهمن)ظ(منمقط

)بني(.)ح(منمقط

)وبين(.()ظفي
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ظاهر.

الصلاةمنله!النبيإن)1(:اخرىطائفةوقالت-ة؟

ا[].011أحد،فيهايشركهمالمصلاةيساويهالاالتيبهالخاصة

ويكون،إليهمضافاعطيهماعلىزائدةصلاةهوإنمالهوالمسؤول

يسألأنبمستنكروليس،إبراهيمعلىبالصلاةمشبهاالزائدذلك

منهوبهاختصماإلىمنضماالمفضولأعطيهافضيلةللفاضل

.لغيرهيحصللمالذيالفضل

عطيما،مالارجلاالسلطانيعطيان:ذلكومثالقالوا؟

صاحبيعطيأنالسلطانفيسأل،المالذلكدونغيرهويعطي

عطيه،ماإلىذلكلينضم؛دونههومنعطىمامثلالكثيرالمال

.وحدهالكثيرمنيحصلمماأكثرالعطاءينمجموعمنلهفيحصل

يصلودوملائكتهأنهأخبرتعالىاللهلان؛ضعيفأيضاوهذا

هواللهمنالمطلوبانريبولا،عليهبالصلاةامرثم،عليه

الصلاةأكملوهودونها،هومالابها،المخبرالصلاةنطير)2(

)المفضولة.المرجوحةالصلاةلاوأرجحها،عليه

لا()3(مرجوحةلصلاةالطلبيكونإنماهؤلاء:قولوعلى

ولا،تطلبلمصلاةإلىبانضمامهاراجحةتصيروانما،راجحة

)ب،ح،ش(.)!ن(من)1(سقط

)نظير(.)ظ(فيتكررت)2(

القوسين.بينماش(،)بمنسقط)3(
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ربهمن!لهالامةتطلبهاالبيالصلاةفان،ذلكفسادفيريب

وأفضلهاهصلاةاجلهي

اصلفيهوإنماالمذكورالبشبيه:اخرىطائفةوقالتإ-إ

هو)1(إنمادالمسؤولكيفيتها،ميولاقدرها،فيلا،الصلاة

تقولكماوهذاب[].011.الموهوبقدر)2(إلىلا،الهيئةإلىراجع

تريدلاوأنت،فلانإلىأحسنتكماابنكإلىاحسن:للرجل

يحتحوقد.الاحساناصلبه)3(تريدوانما،الاحسانقدربذلك

77[،:]القصص<لئكالئهأحسن!ضا>وأحسن:تعالىبقولهلذلك

إليه،تعالىاللهاحسنمابقدويحسنأناحديقدرلاأنهريبولا

>!إذا:تعالىقولةومنها،قدرهلا،الاحساناصلبهريدوإنما

وهذا،[163:]النساء<بعدمنوأفبئقلؤجإكأوحئناكمأإليكأؤحتنا

وقوله،بهالموحى)4(وفضلقدرهفىلا،الوحياصلفيالتشبيه

إنما5[،]الانبياء:<لأصة*لاولونأرسل!مائايةص>فليأننا:تعالى

ءامنواالذيندلهوعد>:تعالىوقولهنظيرها.لاالايةجنسمرادهم

منآئذدصاستخلف!مالأزك!لسضطفنه!فيألصنلختوصعملوا!كل

ناوم!ىلوم55[،]النور:(لهمالذهـارتضىدينهمالثموليمكننقبلهتم

لغيرهم.مماأكملالا!مةلهذهماوان،مختلفةالاستخلافكيفية

)1(

)2(

)3(

)4(

)ب(.منسقط

.)القدر(()بفي

.()بمنسقط

.()والفضيلة(ش،)بفي
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علىكماكنبالمحيامعلييمكنبءامنواالذينيهأيها>:تعالىوقال

اصلفيهوإنماوالتشبيه]البقرة:183[،<قئل!ممنيف

بداكئم>كصا:تعالىوقال.وكيفيتهوقدرهعينهفيلا،الصوم

الاولىالساةبين)1(ماتفاوتومعلوم92[،:]الاعراف(تعودون

إق!أزسقناإنا>:تعالىوقالالمعاد.وهيوالثانيةالمبدأ،وهي

ناومعلوم،[51:.]المزمل،(آأرسولافرغونإكأزشلنآعلت!؟شهدارسولا

الرسولين.تماثليقتضيلاالارسالاصلفيالتشبيه

توكلهحقاللهعلىتتوكلونانكم"لو:!ي!النبيوقال-892

ا[]1011بطانا")2(وتروحخماصاتغدوالطيريرروكمالرزققكم

ذلك.ونظائر،كيفيتهولاقدرهفيلا،الرزقأصلفيهنافالتشبيه

:لوجوهايضاضعيفالجوابوهذا

والادنىالاعلىفييستعملانيجوزذكروهما)3(انمنها

إلىاحسنتكماواهلك)4(ابنكإلىأحسن:قلتفلو.والمساوي

)1(

)2(

)3(

)4(

بين(.)تفاوة)ب(في

)073(،)2/905(حبانوابن03(،)1/واحمد)2344(،الترمذياخرجه

وغيرهم.978(4)رقم3(4/18)والحاكم

والحاكم.حبانوابنالترمذيصححهوالحديث

،مصريوإسماده،الوجههذامنإلانجده"لم:المدينيبنعليقال

)2/637(.الفاروقمسندمصر".اهلعندمعروفونورجاله

(.ذكره)مافقط()بفي

.()ابنكمنبدلا()فلان()حوفي،منقوطةغير()ظفي
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كانلوأنهالمعلومومن.ذلكجاز،ونحوهوخادمكمركوبك

محمدعلىصلاللهم:نقولأنلحسن،الصلاةأصلفيالتشبيه

صليتكماأو،أوفىأبيالعلىصليتكمامحمد،آلوعلى

،ونوحادم،علىصليتكمااو،ونحوهالمؤ!نآحادعلى

أصلديواقعهوإنماهؤلاءعندالتشبيهفان،ولوطوهود،

منكلبيقدلكفيفرقولاصفتها،ولاقدرهافيلا،الصلاة

وما،والهلإبراهيمدلكفيوفضيلة)1(ميزةوأي،عليهصلى

:يقالأنذلكفيالكافيوكاناله؟وذكرذكرهفيحينئذالفائدة

فقط.محمدالوعلىمحمدعلىصلاللهم

علىالصلاةبنطيرليسالامثلةمنذكروهماأن)2(:الثاني

منهاكانفما؛وطلبحبر،:نوعانالامثلةهذهفان!،النبي

وتقريرالفهمإلىوالتقريبالاستدلال:بهبالتشبيهفالمقصودخبرا

به،المشبهكنظيرإنكارهلعاقلينبغيلامماوأنهالخبر،ذلك

نظيرها،وهيبالبداءةالاعترافوقعوقدالاعادةتنكرونفكيف

المعادعلىبالمبدأسبحانهيحتجولهذا،نظيرهحكمالنظيروحكم

وقال92[،:]الاعراف!مء*ا(لقبى3ونكئمبد>مما:تعاليقالتحرا،

تعالى:وقال،[401:]الانبياء(لعيدهحققأولبدأناكما>:تعالى

قل"7صرميموِ!ألغطميئمنقالطقه-ودنمىمثلأاناوضرب>ب[11111

،97[-78:]تس(!لى97عليمضلقوهودبممئاولأفشاهآألذىثحييما

)1(

)2(

(.)ميرية()بوفي()مزية()بحاشيةمن()ظونسخة()حفي

.(ذكره)ما()بفي
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رسولاإلئكؤأزسلناإنآ>:تعالىقولهوكذلك،القرانفيكثيروهذا

يقعكيف:أي[،15:]المزمللأ/(*رسولافرغونإكارسفاعلي!؟شهدا

وقد،ومنذرينمبشرينمنيرسلقبلكمتقدموقدمنكمالانكار

وكدلكوبيلا.أخذاأخذتهمكيفرسليعصىمنحالعلمتم

وألنبيق(لؤجإكأؤحئنآكمأإليكأؤحينا>!إنا:تعالىقوله

قدبل،العالمطرقرسولأوللست:يهالاية163[]الخساء:

قالكما،إليكوحيتكماإليهمأوحيترسلقبلكتقدمت

نكاروإردفهذا9[،:]الاحقاف<ألرسل!نبذعاكنتماقل>:تعالى

الرسلبهجاءتمابمثلمجيئهمعع!يمالنبيرسالةانكرمنعلى

وليست؟رسالتهتنكرلمحكيفمنها،أعظمبلالايات،من)1(قبله

ء)2(
الرسلمنالأرضتخللمبل،العالمتطرقلمالتيالامورمن

فيالرسلمنتقدمهمنمنهاجعلىجاءفرسولكم،وآثارهم

بدعاهيكنلمالرسالة

آلصخلختوصعملوامنكمءاممواألذينللهوعد>:تعالىقولهوكذلك

55[،]النور:(علهتممنالذدىشتخلف!مالأرضفيليستخلفنهم

نالها،تبديللاالتيوحكمتهحلقهفيسبحانهعادتهصإخبار)3(

-)4(
ولمفيها،واستخلفه،الارضديلهمكنصالحاوعملامنمن

)1(

)2(

)3(

)4(

(.)ح()قبلهمنسقط

(.)ب()منمنسقط

.(راخبا!)(بز،ب)في

صالحا(.وعا)اعا)ش(في
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وقطع،وخالفهمرسلهكذبمنأهلككما،دابرهويقطعيهلكه

برسلهامنلمنومعاملتهحكمتهعنا[11121سبحانهفأخبرهم.دابره

الرسل.أتباعمنقبلهمبمنفعلكمابهميفعلنهو،وصدقهم

توكلهحقاللهعلىتتوكلونأنكم"لو!ي!)1(:النبيقولوهكذا

عليهالمتوكلينيرزقسبحانهبأنه2(إخبارولالطير"يرزقكمالرزقكم

ترونكماقط،رزقمنيخليهملانهو،يحتسبونلا!مامن

اللهفيرزقهاخماصا،أوكارهامنتغدوفالهاالطير،فيذلك

ومنالطيرمناللهعلىاكرمنتمو،رزقهمنبطاناترجعحتى،سبحانه

ولم،تحتسبونلاحيثمنلرزقكمعليهتوكلتمفلو،الحيواناتسائر

الاخبار.قبيلمنكانفيما)3(هذا،رزقهمنكمأحدايمنع

علىالتنبيهمنهفالمقصودوالامر:الطلبقسمفيوأما

علمككماعلم:قلتفاذا.العملجنسمنالجزاء)4(وأن،العلة

عنك،اللهعفاكضاواعف،إليكالله()احسنكماواحسن،الله

أنعمالتيالنعمةشكرعلىللمأمورتنبيهذلكفيكان)6(،ونحوه

بشكرها،ويقيدهابمثلها،يقابلهاأنحقيقوانه،عليهبهاتعالىالله

الربخطابيمتنعأنهومعلومجنسها،منالنعمةتلكجزاءفان

)892(.برقمقريباتقدم)1(

.)إخبارا((ش،)بفي()2

.(كان)فيما()ظمنسقط)3(

.(..جعسمنبه)الجزاء)ب(في)4(

خطا.وهو)احسنك()ب(في)5(

)ب(.منسقط)6(
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التشبيهذكرفيصيرحقه،فييحسنولاذلك،منبشيءسبحانه

جائز.غيروهذا،فيهفائدةلالغوا

لمصدرصمة"إبراهيمالعلىصليت"كما:قولهان:الثالث

وهذا،إبراهيمال!علىصلاتكمثلصلاة:وتقديره،محذوف

بها،المشبهةللصلاةب[]2011مماثلةالصلاةتكونأنحقيقتهالكلام

ووجهه.الكلامحقيقةعنيعدلفلا

إلىدالسمبةحاصلالتشبيههذاإن:أخرىطائفةوقالت-.؟

علىصلىمصلفكل،المصلينصلواتمن-91(صلاصلاة-كل

رسولهعلىيصليأنتعالىاللهمنطلبفقدالصلاةبهذه!صالنبي

حصلإذاانهريبولا،إبراهيملآلالحاصلةالصلاةمثلصلاةلمجو

لآعلىصلاتهمثل)2(صلاةلهتعالىاللهمنطلبمصلكلمن

تعدلا،الصلاةمنمضاعفةاضعافذلكمنع!يملهحصلإبراهيم

يفضلهاويساويهأنعنفصلااحد،فيهايقاربهولم،تحصىولا

!ي!.

واحدكلفيساله،درهمالفلرجلملكيعطيانهذاونظير

فكل،الالفتلكنظيرمطأفضلاخرلرجليعطيألىرعيتهمن

كلبعددالالوفمنلهفيحصلألفا،يعطيهأنسألهقدواحد

صحةإلىإشارة)صح(كلمة)ب(ناسخعليهاووضع،النسخجميعمن)1(

تكرارها.

له)طلب)ت(وفي،مثللصلاةالله)من)ش(فيووقع)ب(،منسقط)2(

)اضعاف(.إلى)طلب(من)ج(منوسقط(صلاتهمثلصلاةاللهمن
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سائل.

نأوهوسؤالا:أنمسهمعلىالقولهداأصحابوأورد

فردوكل،المطلوبةالصلاةهذهأصلإلىبالنسبةحاصلالتشبيه

هو.كماواردفالاشكالافرادها،من

أفضلتكونأنلابدالفاضليعطاهاالتيالعطيةأنوتقريره

مادونمحطيةلهسئلفإذا،المفضوليعطاهاالتيالعطيةمن

بمنصبه.لائقاذلكيكنلميستحقه

الأمريكنلمإذايرادإنماالإشكالهذابأنعنهوأجابوا

نأفةالالممنفالمطلوب،للتكرارالأمركانا[اا210إذافأما،للتكرار

حصلمانظيرمنهاكل،صلاةبعدصلاةلهسبحانهاللهيسألوا

بالنسبةمقدارهيحصىمالاالصلواتمنلهفيحصل!ي!ه،لابراهيم

.السلامعليهلإبراهيمالحاصلةالصلاةإلى

صلاةفيوافعهوإنماهناالتشبيهفان،ضعيفأيضاوهذا

الدعاء:هذاومعنى،-المصليصلاة)1(معنىفيلا،عليهتعالىالله

مساويةصلاةلهفالمسؤول،إبراهيمأعطيتمانظيراعطهاللهم

،معناههذاكانالسؤالهذاتكرروكلما،إبراهيمعلىللصلاة

التيدونصلاةعليهيصليأنتعالىاللهسألقدمصلكلفيكون

تقويةإلاهذافهلمتكرر،بهوالامرالسؤالوهدايستحقها،

؟.الاشكاللجانب

)ب،ش،ج(0من)1(سقط
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يغنيولاوافرادها،الصلاةاصلفيواقعالتشبيهإنثم

جاذبيجعللاالتكرارفانشيئا،التكرار)1(بقضيةعنهجوابكم

فلو،التشبيهمقتضىهوكما،المشبهجاذبمناقوىبهالمشبه

التكراربلنافعا،بهالاعتذارلكان،كذلاصيجعلهالتكراركان

هوبماحينئذيشبهفكيف،وقوتهالمشبهتفضيلزيادةيقتضي

الجوال!.هذاضعففطهر؟دونه

ليسالذينالانبياءفيهمإبراهيمآل:اخرىطائفةوقالت!إش

مامثلالصلاةمنولآلهوو!وللنبيطلبفاذا،مثلهممحمدآلفي

مناب[21؟اغ!ي!النبيلالحصلالانبياء--وفيهموالهلابراهيم

الزيادةوتبقىالالبياء،مراتبيبلغونلافإنهم،بهميليقماذلك

منبذلكله!يحصلعس،لمحمدإبراهيموفيهمللأنبياءالتي

.لغيرهيحصلمالمالمزية

وفيهمولآلىلابراهيمالحاصلةالصلاةيجعلان:ذلكوتقرير

يحصللاانهريبولا،والهع!يومحمدعلىمقسومةجملةالانبياء

بلالانحياء،وفيهم،إبراهيملالحصلمامثلع!ي!النبيلآل

المتوفرةوالزيادة!ي!المبيقسمميبقىبهم،يليقمالهميحصل

مجموعمنلهالحاصلفيصيرع!يو،بهمختصةالهيستحقهالمالتي

ماكلمنأحسنوهذا،لابراهيمالحاصلمنوافضلاعظمذلك

تقدمه.

منقوطة.غير()ظوفي،()يقتضيه()بفي(1)
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هوبل،إبراهيمالمنهوع!ؤمحمد:يقالأنمثهواحسن

عباسابنعن،طلحةأبيبنعليروىكما،إبراهيمالخير

وءالونوط"اماضطفعالله>!إن:تعالىقولهفيعنهمااللهرضي

:عباسابنقال،33[:عمران]الء3!!الفلمينعلىعمزنوءالإتجرصم

ع!ي!")1(.إبراهيمالمن"محمد-992

ذريةمنهمالذينالانبياءمنغيرهدخلإذافانه،نصوهذا

"كماقولنا:فيكون،أولىلمجؤاللهرسولفدخول،الهفيإبراهيم

النبيينسائروعلى،عليهللصلاةمتناولا"إبراهيمالعلىصليت

إبراهيم.ذريةمن

مابقدرخصوصاالهوعلىعليهنصليأناللهأمرناقدثم

لالهويحصل،فيهموهوعموما،إبراهيمالسائرمععليهصلينا

ا[ه]4011ععؤلهكلهالباقيويبقى،بهميليقماذلكمن

منلهوطلبخصوصا،عليهصلىقديكونأنههذاوتقرير

الصلاةأنريبولا،معهمداخلوهو،إبراهيملالماالصلاة

الصلاةمنأكملمعهم!صاللهورسولإبراهيملالالحاصلة

الذيالعظيمالأمرهذاالصلاةمنلهفيطلب،دونهملهالحاصلة

فيوالطبري)3414(،رقم)2/635(تفسيرهفيحاتمأبيابناخرجه)1(

حسن.وسنده234()3/تفسيره

محمدوال،ياسينوالعمرانوالإبراهيمآلمنالمؤمنون)همولفظه

!!لأ(.
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وجريهالتشبيهفائدةحينتذويطهرقطعا،لابراهيممماافضلهو

منأعظماللفظبهذاالصلاةمنلهالمطلوبوأن،أصلهعلى

مثلهوإنمابالدعاءالمطلوبكانإذافإنه،بغيرهلهالمطلوب

أكثرالمطلوبالمشبهمنلهصار،منهنصيبأوفروله،بهالمشبه

منبهالمشبهمنلهما)1(ذلكإلىوانضاف،وغيرهلابراهيممما

.لغيرهتحصللمالتيالحصة

اله،منكلوعلىإبراهيمعلىوشرفهفضلهمنبهذافظهر

علىدالةالصلاةهذهوصارتبه)2(.اللائقهوما،النبيونوفيهم

اللهفصلى،ومقتضياتهموجباتهمنوهي،لهوتابعةالتفضيلهذا

نبياجزىماأفضلعناوجزاهكثيرا،تسليماوسلمالهوعلىعليه

علىصليتكمامحمدالوعلىمحمدعلىصلاللهم،أمتهعن

محمد،الوعلىمحمدعلىوباركمجيد،حميدإنك،إبراهيمال

مجيد.حميدإنك،إبراهيمآلعلىباركتكما

)ح()مما(.)1(في

)ب(.من)2(سقط
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السابعالفصل

المطلوبالحديثهدافيحسنةنكتةذكرفي

الهوعلىعليهالصلاةلمحيه

الهوعلىإبراهيمعلىصلىكما

كلها-بل-والحسانالصحاحالاحاديثاكثرانوهي

به،المشبهحقفيواما،الهوبدكرع!يوالنبيبدكراب[ا]40مصرحة

ذكردونفقطإبراهيمالبذكرجاءتفانما،والهإبراهيموهو

حديثيجيءولماله)1(،ذكردونفقطبذكرهاو،إبراهيم

لفظ:علىتطاهرتكما،إبراهيموالإبراهيملفظفيه)2(صحيح

محمد".وآل"خر

)1(

)2(

آله(.ذكردونفقطبدكره)أوقوله)ب(منسقط

فيصحيحهفيالبخاريأخرجه،ألحدريسعيدأبيحديثمنوردبل

)7995(.الدعوات)83(فيوأيضا452()0الأحزابالتفسير/)68(

)0931(.الانبياء)64(فيالبخاريعندعجرةبنكعبحديثومن

وقد،تيميةابنالإسلامشيخشيخهالنفيهذافيتبعالقيمابنولعل

شيخشيخه15صالفقهيةالقواعدفيالحنبليرجبابنالحافظتعقب

ذلك.فيالإسلام

فيالقيمابن915()11/158-الفتحفيحجرابنالحافظوتعقب

(.صحيححديثيأت)ولم)ج(فيوقع:تنبيه.ذلك
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يسرهمانذكرثم،ذلكفيالواردةالاحاديثنسوقونحن

ذلك.سرفيتعالىادله

أوجه:أربعةمنالصحيحفيالحديثهذا:فنقول

لقيني:قالليلىأبيبنعبدالرحمنحديث003-أشهرها:

اللهرسولعليناحرج؟هديةلكاهديألا:فقالعجرةبنكعب

:فقال؟عليكنصليفكيف،عليكنسلمكيفعرفناقدفقلنا:صططلهلمجه

علىصليتكمامحمد،الوعلىمحمدعلىصلاللهم"قولوا:

-وبارك:لفظ-ولمحيباركاللهممجيد،حميدإنك،إبراهيمآل

مجيد".حميدإنكإبراهيمالعلىباركتكمامحمدعلى

وابنوالنسائيوالترمذيداودوأبوومسلمالبخاريرواه

الترمذيإلالفظ!وهذاالمسند)1(،فيحنبلابنوأحمدماجه

علىصليتكمامحمدآلوعلىمحمدعلىصل"اللهم:قالفإنه

روايةوهو)2(،الآليذكرولم،البركةذكرفيوكذا،فقط"إبراهيم

داود.لأبي

لمحقط،الالبدكر"إبراهيمآلعلىصليت"كما:روايةوفي

فقط.بدكره"إبراهيمعلىباركتو"كما

،الساعديحميدأبيحديثمن"الصحيحين")3(وفي-103

)2(.برقمتخريجهتقدم)1(

)وهي(.)ح(في)2(

)4(.برقمتخريجهتقدم)3(
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صلاللهم"قولوا::قال؟عليكنصليكيفاللهرسولياقالوا:

إبراهيم،العلىصليتكما،وذرئتهأزواجهوعلىمحمدعلى

لاعلىباركتكماوذرئتهوازواجهمحمدعلىوباركأ[ا51؟ا

المشهور.اللفظهوهذامجيد"حميدإنكإبراهيم

باركتو"كما"،إبراهيمعلىصليت"كما:فيهرويوفد

الموضعين.فيالاللفظبدون"إبراهيمعلى

اللهرضيالخدريسعيدأبيعن"البخاري")1(:وفي203-

الصلاةفكيفعليكالسلامهذا،اللهرسولياقلنا::قالعنه

كماورسولكعبدكمحمدعلىصلاللهم"قولوا::فال؟عليك

كمامحمدالوعلىمحمدعلىوبارك،إبراهيمعلىصليت

".إبراهيمآلعلىباركت

الأنصاريمسعودأبيعن")2(:مسلم"صحيح303-وفي

بنسعدمجلسفيونحنع!ي!اللهرسولاتانا:قال،عنهاللهرضي

فكيف،عليكنصليأناللهأمرناسعد:بنبشيرلهفقال،عبادة

يسأله،لمأنهتمنيناحتى!راللهرسولفسكت:قال؟عليك!صلي

لآوعلىمحمدعلىصل"اللهمفولوا:!اللهرسولفالثم

لاوعلىمحمدعلىوبارك،إبراهيمالعلىصليتكمامحمد

مجيا،حميدإلكالعالمينفيإبراهيمالعلىباركتكمامحمد

)6(.برقمتخريجهتقدم)1(

)1(.برقمتخريجهتقدم)2(
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".علمتمقدكماوالسلام

إبراهيم"علىصليت"كما:اخربلفظالحديثهذارويوقد

فيهماهالاليذكرلم"إبراهيمعلىباركتو"كما

باركتو"كما"إبراهيمعلىصليت"كما:أخرىروايةوفي

فيفقطوالال،الاولفيوحدهإبراهيمبذكر"إبراهيمآلعلى

الثانية.

في،المشهورةالاحاديثهذهفيالمشهورةالالفاظهيهذه

لفظ:بعضهاوفي،الموضعينفي"إبراهيم"آللفظ:اكثرها

الأولفي"إبراهيم":لفظبعضهاوفيفيهما،ب[51011"إبراهيم"

عكسه.بعضهاوفي،الثانيفيو"الآل"

البيهقيفرواه،إبراهيموالإبراهيمبينالجمع403-وأما

بنيمنرجلعن،السباقبنيحيىحديثمن"سننه")1(:في

تشهد"إذا:ع!يمالنبيعن،عنهاللهرضيمسعودابنعن،الحارث

محمد،الوعلىمحمدعلىصلاللهم:فليقلالصلاةفياحدكم

محمد،والمحمداوارحممحمد،آلوعلىمحمدعلىوبارك

إنكإبراهيمالوعلىإبراهيمعلىوترحمتوباركتصليتكما

ضعيف.إسنادوهذا.مجيد"حميد

حدثني،إسحاقابنحديثمن)2(:الدارقطني503-ورواه

)38(.برقمتخريجهتقدم)1(

زيادةعلىالكلامفي)1(رقمتحتتقدموقد356(،)1/355-السننفي)2(
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بنعبداللهبنمحمدعن،التيميالحارثبنإبراهيمبنمحمد

فذكر،عنهاللهرضيالانصاريمسعودابيعن،ربهعبدبنزيد)1(

لاوعلىالاميالنبيمحمدعلىصل"اللهم:وفيهالحديث

علىوبارك)2(،إبراهيمالوعلىإبراهيمعلىصليتكمامحمد،

إبراهيم،علىباركتكمامحمد،الوعلى،الاميالنبيمحمد

حسنإسناد"هدا:قالثممجيد("حميدإنك،إبراهيمالوعلى

".متصل

عن،طلحةبنموسىحديثمن)3(:النسائي603-وفي

اللهم"قولوا:قال؟عليكالصلاةكيفاللهرسولياقلنا:قال،ابيه

والإبراهيمعلىصليتكمامحمد،الوعلىمحمدعلىصل

محمد،الوعلىمحمدعلىوباركمجيد،حميدإنك،إبراهيم

رواهولكن،مجيد"حميدإنكإبراهيموالإبراهيمعلىباركتكما

الموضعين.فيإبراهيمذكرعلىفيهمقتصراورواههكذا،

أ[ا]6؟اابنعلىموقوفااخرحديثاماجهابنروى703-وقد

حدثنا"السنن")4(:فيقال("إبراهيموال"إبراهيم،فيهمسعود

عن،المسعوديحدثنا،عبداللهبنزيادحدثنا،بيانبنالحسين

خطأ.وهو)يزيد(النسخجميعفيوقع)1(

فيولا،السننفيموجودغيروهومجيد(،حميد)إنكهناإضافة)ب(في)2(

النسخ.باقي

)7(.برقمتخريجهتقدم)3(

)42(.برقمتحريجهتقدم)4(
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عنيزيد،بنالاسودعن،فاختةأبيعن)1(،عبداللهبنعون

اللهرسولعلىصليتمإذا:قال،عنهاللهرضيمسعودبنعبدالله

عليه،يعرضذلكلعلتدرونلافانكم،عليهالصلاةفاحسنوا!!

صلواتكاجعلاللهمقولوا:قال:فعلمنا؟:لهفقالوا:قال

وخاتم،المتقين+وإمام)2(،المسلمينسيدعلىوبركاتكورحمتك

ورسولالخير،وقائدالخير،إمامورسولكعبدكمحمد،النبيين

،والآخرونالأولونبهيغبطهمحمودامقاماابعثهاللهم،الرحمة

إبراهيمعلىصليتكمامحمد،الوعلىمحمدعلىصلاللهم

لاوعلىمحمدعلىباركاللهممجيد،حميدإنكإبراهيموآل

مجيد"حميدإنكإبراهيمالوعلىإبراهيمعلىباركتكمامحمد

.موقوفوهذا

أولاذكرناكماو"السنن""الصحاح"فيالاحاديثوعامة

فيالآلأو،الموضعينفيإبراهيمأو،الالعلىبالاقتصار

هريرةأبيجديثفيوكذلكالآخر،فيوإبراهيماحدهما،

ذكرجاءفحيث،الاحاديثمنوغيرهالكتاباولفي)3(المتقدم

بها،المخبرالصلاةفيالأصلفلأنهالموضعينفيوحدهإبراهيم

وأغنى،فيهواندرج،التابععلىالمتبوعذكرفدلفيها،لهتبعواله

تقدمكماآلهفيداخلفلأنهفقطالهذكرجاءوحيثهذكرهعن

خظا.وهو)عن(منبدلأ()بن()ظفي(1)

(.)المرسلين(ج،ح،ت،)بفي)2(

.27ص()17رقم)3(
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الهوذكر،ذكرهعنمغنياإبراهيمالذكرفيكونب[]6011،تقريره

الهذكرالاحروفي،فقطذكرهاحدهمافيجاءوحيثبلفظين،

هوالذيالمتبوعذكرقدفيكون،الامرينبيقجمعاذلككانفقط

لمحيهم.هويدخلبلفظأتباعهوذكر،الاصل

بالاقترانمحمد"وال"محمدذكرجاءفلم،يقالأنيبقى

الاقتصاروجاء،الاحاديثعامةفياحدهماعلىالاقتصاردون

عامتها؟.فيوالهإبراهيمعلى

ذكرتالهوعلى!و،النبيعلىالصلاةأن:ذلكوجواب

فيجاءتفانماإبراهيمعلىالصلاةوأماوالدعاء،الطلبمقامفي

محمدعلىصل"اللهم:جي!قولهلان،الواقعوذكرالخبرمقام

لاعلىصليت"كما:وقوله،طلبيةجملةمحمد"آلوعلى

الدعاءموقعوقعتإذاالطلبيةوالجملة،خبريةجملة"إبراهيم

وحذفها،اختصارهامنأنسبوتطويلهابسطهاكان،والسؤال

يحبواللهدعاء،فانهاوإعادتها،وإبداؤها،تكرارها،يشرعولهذا

منفيها!النبيادعيةمنكثيراتجدولهذاالدعاء،فيالملحين

بدلالةالاكتفاءدون،لفطهبصريحمعنىكلوذكر،الالفاظبسط

عليحديث!-فيكقوله،لذلكيشهدما،عليهالاخراللفظ

"صحيحه")1(:لمحيمسلمرواهالذي

وماا[اأ]17أخرت،وماقدمتمالياغفر803-"اللهم

)771(.وقصرهاالمسافرينصلاةكتاب)6(في)1(
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مني،بهأعلمنتوماعلنت،وماأسررت

أنت".إلاإلهلاالمؤخر

وأنتالمقدمأنت

ولكنأوجز،كانصنعتماكللياغفر:قيللوأنهومعلوم

العبوديةوإظهار،والتضرعالدعاءمقامفيالحديثالفاظ

أحسنتفصيلامنهاالعبديتوبالتيالانواعواستحضاروالافتقار،

والاختصار.الايجازمنوأبلغ

لياغفر"اللهمالاخر)1(:الحديثفيقوله903-وكذلك

واخره"،وأوله،وعلانئتهسرهوجلهدقه،كلهذنبي

وجهليخطيئتيلياغفر"اللهم)2(:الحديث031-وفي

جديلياغفراللهممني،بهأعلمنتوما،أمريفيوإسرافي

".عنديذلكوكل،وعمديوخطئيوهزلي

لله،عبوديةالدعاءفانالمأثورة،الادعيةفيكثيروهذا

وأعادهوطولهالعبدكثرهفكلما،يديهبينوتذلل،إليهوافتقار

،فقرهوإظهار،عبوديتهفيأبلغذلككان؛جملهونوعوأبداه

لثوابه.وأعظمربه،منلهأقربذلكوكان،وحاجته،وتذالله

)1(

)2(

هريرةابيحديثمن)483(الصلاة)4(فيصحيحهفيمسلمأخرجه

عنه.اللهرضي

)48(فيومسلم3606(،و)3506الدعوات)83(فيالخارياخرجه

الاشعريموسىدابيحديثمن)9271(والاستغفاروالتوبةوالدعاءالذكر

عنه.اللهرضي
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وكررت،سؤالهكثرتكلمافإنك،المخلوقبخلافوهذا

تركتوكلما،عليهوهنت،عليهوثقفت،أبرمته،إليهحوائجك

كنتسألتهكلماسبحانهوالله.إليهوأحبعندهأعظمكنتسؤاله

ومن،أحبكالدعاءفيعليهألححتوكلما،إليهوأحبإليهأقرب

عليه:يغضبيسألهلم

)1(يغضبيسألحينادموبنيسؤالهتركتإنيغضبفالله

بنقصانه.وينقصالطلببزيادةيزيدفالمطلوبب[]7011

يحتمللا،وانقضىوقعقدأمبرعن)2(خبرفهوالخبروأما

،فائدةكبير)3(فيهاللفظزيادةفييكنفلم،والنقصانالزيادة

معهليحسنللمخاطبوتفهيمإيضاجمقامالمقامليسولاسيما

وأحسن،أكملوالاختصارفيهالايجازفكان،والاطنابالبسط

كلالان،أخرى"اله":وبلفظتارة"إبراهيم":بلفظفيهجاءفلهذا

فكان،قدمناهالذيالوجهمنالاخرعليهيدلماعلىيدلاللفظين

فلوالطلبفيوأماهوالاختصارالايجازمعواحداباللفظينالمراد

علىالصلاةعلىيدلماهذافييكنلممحمد"على"صول:قيل

ولم(صالحإبراهيم:ط)2/103-للأبشيهيالمستطرففيالبيتانظر)1(

لأحد.ينسبه

)فهو)ت(وفي(،وانقضىوقيعوقدمزقدخبرفهوالخبر،)وأما)ظ(في)2(

.بياض)ج(وفيوقع(،قدأمرقدخبر

منقوطة.غيرت(،)ظوفي)كثير()ب(في)3(
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قدامرعنخبراليس،اللفظبهذاينشاودعاء)1(طلبهوإذ؛آله

إنما!النبيلكانمحمد"العلى"صل:قيلولوواستقر.وقع

فانهمحمد"الوعلىمحمد"على:فقيل،العمومفيعليهيصلي

فيبدخولهعليهوالصلاة،بخصوصهعليهالصلاة:بذلكلهيحصل

آله.

الهفيداخلهويقالانهذا:مثلفيطريقانللناسوهنا

أ[81011،بخصوصهمرة:مرتينذكرقدفيكون،بذكرهاقترانهمع

مرتينعليهصليقدفيكونهذاوعلى،العاماللفظفيومرة

بعدذكرإذاالعامإن:يقولمناصلعلىوهذاوعموما،خصوصا

مرة،مرتينذكرقدالخاصويكونايضا،لهمتناولاكانالخاص

الخاصذكرفيوكذلك،العاماللفظفيبدخولهومرة،بخصوصه

ورس!ءومببكتهءللهعدواكانمن>:تعالىكقوله،العامبعد

وكقوله89[،:]البقرة(9-صلفبهمرلنعدؤأللهفاتوميكتلوجتريل

وإتنهيم(نوحومنومنثميثقهمالنمنمنأضذنا>وإذ:تعالى

الاية.7[:]الأحزاب

غيرانهعلىيدلالخاصبلفطذكرهان)2(:الثانيوالطريق

فيدخولهعنمغنيالخصوصهذكرهفيكون،العاماللفظفيداخل

فوائد:ذلكفيفيكون،الطريقةهذهوعلى،العام)3(اللفظ

)2(

)3(

.(ءعالدوا)(ب)في

(.الثانية)الطريقة)ح(وفي)الثانية(،النسخجميعفى

252.صتقدمماوراجح.النسخباقيمنوسقط)اللفط(قوله)ح(من
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عليهدالبلفظأفرد؛العامالنوعأشرفمنكانلماأنهمنها

بلفظيتميزأنأوجببماعنهمولميز،النوعبأينكأنه،بخصوصه

النوععنومزثتهاختصاصهعلىتنبيهاذلكفيفيكون،يخصه

.العاماللفظفيالداخل

أصل،عليهالصلاةأنعلىتنبيهفيهيكونأن)1(:الثانية.

له.بتبعيتهمنالوهاإنما؛لهتبعالهعلىوالصلاة

لاوأنه،التخصيصتوهمعنهيرفعبالذكرإفرادهأن:الثالثة

قطعا.مرادهوبل،العاماللفظمنمخصوصايكونأنيجوز

(.)ح()أنه)1(في
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الثامنالفصل

محمد"آلوعلىمحمدعلىبارك"اللهم:قولهفي

البركةوذكر

إذا:البعيربركفمنهوالاستقرار،واللزومالتبوت:وحقيقتها

صاحبوقال.البروكلموضع:المبركومنه،الارضعلىاستقر

الابل:والبركبرك،فقدواقامثبتشيء"وكل)1(:الصحاح

والجمع:81011![،كالحوضالباءبكسر:والبركة...الكثيرة

الماءلاقامةبذلكسفيت:"ويقال:قال.الجوهريذكره(".البرك

الشاعر)2(:قالفيها،والجدالحربفيالثبات:والبراكاء.فيها"

الفراراوالقتالبراكاءإلاالغمراتمنينجيولا

:ويقال.بذلكالدعاء:والتبريك.والزيادةالنماء:والبركة

>أدن:القرانوفي،لهوبارك،عليهوبارك،فيهوباركاللهباركه

إسحق(وعكعلئهوئركنا>:وفيه،8[:]النملحؤلها<ومنآلنارفىمنبورل

+5[17:نبياءالا]فيهـا<بركعا>:وفيه،[311:تفالصاا]

)1(

)2(

.برك:ةدما(2/0911)

منقصيدةضمنديوانهفيكماالأسديخازمابيبنبشرهوتنر،

.*345-صالمعارفدار-ط،المفصلتات
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حديثوفي")1(،أعطيتفيمالي"وبارك:الحديثوفي

قدالذي:والمبارك")3(.ومالكأهلكفيلك)2(اللهباركسعد:

مباركاأيقوجعلنى>:السلامعليهالمسيحقالكما،سبحانهاللهباركه

كروهذا>:تعالىقال،مباركوكتابه31[،:]مريم!كتء!وما

(مبركإفكانزلته>كننث:وقال05[،]الانبياء:(ائزفةمبارئر

خيرهلكثرةشيء،كلمنمباركايسمىأنأحقوهو92[،:]ص

"تبارك":حقهفييقالتعالىوالرب،فيهالبركةووجوه،ومنافعه

.مبارك:يقالولا

،لاركبمعنى"تبارك"إن)4(:الجوهريمنهمطائفةقالتثم

لاوتفاعل(،)يتعدىفاعلأن"إلاقال:،وتقاتلقاتلمثل

من)6(تفاعل"تبارك"وإنما،المحققينعندغلطوهذا."يتعدى

)1(

)2(

)3(

)6(

علي.بنالحسنحديثمن)936(برقمتخريجهسيأتي

.تقدمكماالبخاريانطر.خطاوهواله()ب(في

قالهالكلاموهذا.أنسحديثمن()4491البيوع)93(فيالبخارياخرجه

بينالتآخيقصةفيالانصاريالربيعلسعدبنعوف،بنعبدالرحمن

والانصار.المهاجرين

.(1/911)الصحاح:انطر

.()متعدي()بفي

البركة.منتفاعل:عباسابنقولهذا

والطبري)8588(،رقم)5/8914(تفسيرهفيحاتمابيابناخرجه

.انقطاعسندهودي،عباسابنعن)18/917(

262(،)1/للفراءالقرآنومعاني)4/57(،للزجاجالقرانمعانيوانطر:

044(.)6/حيانلابيالمحيطوالبحر
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إليهرجعلوصفهوإنماتعالىحقهفيالثتاءوهذا،البركة

ا[19011هذينبينيقرنولهذاالعلو؛منتفاعلفإنهكتعالى،

:القنوتدعاءوفي،"وتعالى"تبارك:فيقال،اللفظين

وأولىبذلكأحقسبحانهوهو")1(،وتعاليت"تباركت311-

وصفاته.منهالخيروكل)2(،بيديهكلهالخيرفانأحد،كلمن

وخيرات،ومصلحةورحمةحكمةكلهاوأفعاله،كمالصفاتكلها

!يو:النبيقالكمافيها،شرورلا

مفعولاتهفيالشريقعوانما(")3(،إليكليس312-"والشر

مباركا،وغيرهالعبدكانفإذا.سبحانهفعلهفيلا،ومخلوقاته

بهينتفعماوحصول،فيهالخيرأسبابواتصالونفعهخيرهلكثرة

ثناءوهذامتباركا،يكونأنأحقوتعالىتباركفالله،منهالناس

وتعالى،تعاظم:يقالكما،والسعةوالرفعة،بالعظمةيشعر

صفاتواجتماع،ودوامهخيرهوكثرةعظمتهعلىدليلفهو،ونحوه

سبحانهنفعهفمنويكونكانالعالمفينفعكلوأن،فيهالكمال

حسانه.وا

وعلووالجلالالعظمةعلىحقهفيأيضاالفعلهذاويدل

،وكبرياءهوعطمتهجلالهبهمفتتحاغالبايذكرهإنماولهذا،الشأن

936(.و)368بردمسيأتي)1(

)بيده(.)ح(في21(

بنعليحديثمن)771(وقصرهاالمسافرينصلاة)6(فيمسلمأخرجه)3(

عنه.اللهرضيطالببي
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شمأيامستةفيلأرضولسمواتخلقألذىاللهربكمإت>:تعالىقال

لنجوملقمروولشمسوحميثايطلبوأفهارليليغمثىلعضدثىعلىأشتوى

**(لعالمينربأللهتباركلأضولح!لهالابامره!سخرت

لئفلمجتليكون-علأعتدالفرقاننزللذيتجارك>:وقال،54[:]ا!عراف

فىجعلألذىئبارك>ا![ا19؟:تعالىوقال،[1:]الفرقان(إ*نذيرا

وتجارك>و،61[:]الفرقان6*/(صمنيروَقمراسرجافيهاوجعلبروجاألسما

(/صفىترتجعونوإلئهلساعةعلموعندةشهماومالأرضولمحوتله-مكىألذ

إ*(-قديرشئءكلوهوعلىلملكبيدهلذى>تمزكو85[،:]الزخرف

السبعة:أطوارهفيالانسانخلقعقبتعالىوقال1[،]الملك:

تباركهدكرلمحقد14[،:]المؤمنون(*صاتجلقينأحسنالله>فتبارك

والعظمة،بالجلالنفسهعلىفيهاأثنىالتيالمواصحفيلممبحانه

صفاتوسائروحكمتةوإلهيته)1(ربوبيتهعلىالدالةوالأفعال

فيالبروجوجعله،العالمينوخلق،الفرقانإنزالمن:كماله

.القدرةوكمال،بالملكوانفراده،والقمروالشمسالسماء

اللهرضي)2(عباسابنعن:صالحأبوقال313-ولهذا

تعالى.:بمعنىتبارك"":عنه

"والمبارك":،ارتفع:"تيارك")3(:العباسابووقال

)1(

)2(

)3(

(.)ب()هيبتهفي

الجوزيلابنالمسيروزاد)1/931(،للأزهرياللغةتهذيبانظر:

برك(.:)طدة1/693()0العربولسان214(،)3/

2(.41)3/المسيرزاد:انظر
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المرتمع.

.تقدس:بمعنى،"تبارك"الانباري)1(:ابنوقال

وقال".قبلهمنالبركةتجيء:"تبارك)2(:الحسنوقال

:(أحمد)بنالخليلوقال.)4("تعظم"تبارك)3(:الضحاك

وبارك،ذاتهفي"تبارك)6(:الفضلبنالحسينوقال"تمجد".

سبحانهلمحتباركه،الاقوالأحسنوهذا".حلقهمنشاءفيمن

.و)7(ه
المضل.بنالحسيندالكما،فعلوصفة،لهذاتوص!

التبارك)8(يضيفسبحانهأنهأيضا:ذلكعلىيدلوالذي

(*7والابهراِماتجنذىرفيالتم>دبرك:قالكما،اسمهإلى

وتعالىاسمك"تبارك:الاستفتاححديثوفي78[،:]الرحمن

كما،باركبمعنىليستباركأنعلىهذافدلا[]0111جدك")9(،

كماللا،اللفظمسمىجزءسبحانهتبريكهوأن،الجوهريقاله

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.*.(..البركةمنتفاعل)انهضافو)1/53(،الزاهرفيبر

.2(41)3/المسيروزاد(،013)4/الماورديتفسير:انظر

)الضحاك(.)ج(منوسقط041(،)6/حيانلابيالمحيطالبحرانطر:

)تعاظم(.)ح(في

044(.)6/المحيطالبحرانطر:

414(.)13/السيرهـ(.282:)تالمفشر،الكوفيعليأبوعميرابنهو

)صفة(.)ح(في

واضحة.غير)ج(وفي)يسند(،()ب(حاشيةعلى)ظ(ونسخة،)حفي

وغرهما)1/902(شيبةابيوابن75(،)2/المصنففيعبدالرزاقأخرجه

نطر.ثبوتهوفي،مرفوعاوروي.صحيحوسنده.موقوفاعمرعن
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معناه.

يوصفولا.بربهاتهوكثرت،عظم"معناه)1(:عطيةابنوقال

لغةفياللفطةهذهتتصرفولا،وتعالىسبحانهاللهإلااللفظةبهذه

ناذلكوعلة-قال-امر.ولامضارعمنهايستعمللا،العرب

تعالىاللهإذمستقجلا،يقتصلم،اللهغيربهيوصفلملما"تبارك"

له:فقيل،القاليعليأبوغلطوقد-قال-الأزلفيتباركقد

لمالعربأنعلىفوقفهيتبارك:فقال؟تباركمنالمستقبلكيف

".تقله

كما،البركةمنتفاعل)3(:اسمك"تبارك)2(:قتيبةابنوقال

اسمك،فيالبركةأنبهيرادالعلو،من"اسمك"تعالى:يقال

بيتااللغةأضحاببعضوأنشدني-وقال.-عليهسميوفيما

عجز:حفظت

المتبارك".النخلةجذعالجذعإلى

يدل،عليهسميوفيمااسمكفيالبركةأنبهيراد:فقوله

لبركةتابعةالاسمبركةفالى،تباركلمنصمةذلكانعلى

**(لغدرئبنبآشم>فسئخ:تعالىقولهكانولهذا،المسمى

فان،الأولىيطريقالرببتسبيحالأمرعلىدليلا52[،]الحاقة:

)1(

)2(

)3(

.77()7/الوجيرالمحرر:انطر

)1/16(!لهالحديثغريبانطر:

خطأ.وكلاهمالك()اسم)ت(وفي)اسم(،()بفي
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المسمى.تنزيهتوابعمنالاسمتنزيه

حيرهتزايدأحدهما،معنيان"فيه)1(:الزمخشريوقال

وأفعاله".صفاتهفيعنهوتعالىشيء،كلعنتزايدأووتكاثر،

العصلبنالحسينقالكما،المعنيينبينتنافيولا:قلت

ب[.10111وغيره

"تبارك"عنأحمدبنالخليل"سألت:شميلبنالنضروقال

ذاته،فيمجده:المعنيينيجمعوهدا)2(.تمجد":فقال

فإنهالمجد،حقيقةهوهذافإن،خلقهعلىالبركةوإفاضته)3(

اامجيدوالعرشواستمجد،،اتسعإذاالشيء:مجدومنه،السعة

لسعته.

،البروكمنهو:يقالأنيمكن:المفسرينبعضوقال

الوجود،واجبيكودانفيلزموأبدا،أزلاودامثبتتباركفيكون

أزليا*يكنغيرهـلممنوجودهكانممالان

هذايجمعسبحانهفتباركه،المعنىجزءإنه:يقالقدوهذا

وتقدسه،وعظمته،وعلوهومجده،خيرهوكثرة،وجودهدوام:كله

خلقه،منشاءمنعلىوتبريكه،عندهم!كلهاالخيراتومجيء

)2(

)3(

.(262)3/لكشافا:نظرا

(.مجدهالمعنيينيجمع)وهذا)ظ(منسقط

.()واضافتهج(،ت،)ظوفي،()إضافة()بفي
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علىدالةتكونأنهاكلها)1(،القرانألفاظمنالمعهودهووهذا

واللفظبعضها،عنوهذابعضها،عنهذافيعبر،معانجملة

)2(.الموضعهذاغيرفيذلكذكرناوقد،كلهذلكيجمع

لاوعلىمحمدعلى"وبارك:قولهعلىالكلاموالمقصود

إعطاءهيتضمنالدعاءفهذا"،إبراهيمالعلىباركتكمامحمد

له)3(ومضاعفته،لهوثبوتهوإدامته،إبراهيملال5عطاماالخيرمن

البركة.حقيقةهذا،وزيادته

مننجلئاباسحق>وبمثرنه:والهإبراهيبمفيتعالىقالوقد

وقال113[،-1أ2:]الصافات(سحقوفىعلثههـدركنااصأآلصنلحين

حميدنهالبئتعلتكؤأهلوبربهئإاللهرحمت>:بيتهأهلوفيفيهتعالى

73[.]هود:مجيد*7*(

ا[]1111(إسحقوفىوبركناعليه>:نالقرفيجاءكيفوتأمل

إسماعيل.يذكرولم113[:]الصافات

يذكرولم،إسماعيلعلىالبركةذكرالتوراةفيوجاء

اناها"سمعتك:إسماعيلوعن.حكايتهتقدمكما)4(،إسحاق

حصلبماإيذاناإسماعيلفيالبركةذكرالتوراةفيفجاء"باركته

)1(

)2(

)3(

)4(

النسخ.باقيمنوسقطت)كلها(قوله)ظ(من

.(187-185)2/الفوائدبدائع:انظر

النسخ.باقيمنوسقطاله(،)ح(من

.12هصنظرو،(..تقدم)وقد(ش،)بفي
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وأجلهاوأعظمهابركتهمخاتمةلاسيما،والبركةالخيرمنلبنيه

.)1(
هدهمنبنيهفييكودماعلىبذلكلمحنبههم!و،اللهرسول

القرآنفيلناوذكر!و،المباركلسانعلىالموافيةالعظيمةالبركة

موسىنموةمنأولادهفيحصلماعلىلنامنبهاإسحاقعلىبركته

منمستدعيا،والعلمالكتابمنأوتوهوما،وغيرهالسلامعليه

حقوقمعرفةيهملوا)2(لاوأن،بهوالتصديق،بذلكالايمانعباده

هؤلاء:القائليقولولا)3(،منهمالنبوةوأهلالمباركالبيتهذا

احترامهمعلينايجببلبهم،لناتعلقلاإسرائيلبنيانبياء

عليهم،والثناء،وموالاتهمومحبتهم،بهموالايمان،وتوقيرهم

أجمعين.عليهموسلامهاللهصلوات

علىالعالمبيوتأشرفالمطهرالمباركالبيتهذاكانولما

بخصائص:وتعالىسبحانهاللهخصهمالإطلاق

إبراهيمبعديأتفلم،والكتابالنبوةفيهجعلأنهمنها::

بيته.أهلمنإلانبي

يومإلىبأمرهيهدونأئمةجعلهمسبحانهأنهومنهاثة

مندخلفانما،بعدهماللهأولياءمنالجنةدخلمنفكل،القيامة

وبدعوتهم.طريقهمب[11111

)برسول(.النسخباقيوفي)ت(،من)1(

.)يمهلوا(()حوفي،)يملوا((ج،)تفي(2)

.()ج،()ت()ظمنسقط)3(
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ومحمداإبراهيم:الخليلينمنهماتخذسبحانهأنهومنها:-إ:

إئزهنبا*إ*!<>وأئخذالله:تعالىقالعليهما،وسلماللهصلى

125[،]النساء:

كماخليلااتحذنيالله"إن!:النبي314-وقال

البيت.هذاخواصمنوهذاخليلا")1(،إبراهيم

اتخذ

إماماالبيتهذاصاحبجعلسبحانهأنهومنها:،"

إنيقالفاتفهنبكليترئ!إبنهمشكوإذ!>:تعالىقالكما،للعالمين

.[412:]البقرةإماصما<للناسجاعلك

قياماجعلهالذيبيتهبناءيديهعلىأجرىأنهومنها:ة

البيتهذاأهلمنالبيتهذاظهورفكانوحخا،لهموقبلةللناس

الاكرمين.

البيت،هذا)3(أهلعلىيصلوابأنعبادهأمر)2(أنه:ومنهات.:

وهذه،وآلهإبراهيموهموسلفهم،بيتهمأهلعلىصلىكما

لهم.)4(خاصية

)1(

)2(

)3(

)4(

من)534(رقمالصلاةومواضعالمساجد)5(صحيحهفي!سلمأخرجه

عنه.اللهرضيجندبحديث

)امر(.)ش(منسقط

ش(.،)ظمنسقط

حطاهوهو)خاصته()ت(وفي)خاصة(،)ظ(فى
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لماللتين)1(العظيمتينالا"متينمنهماخرجانهومنها:!

.ء)2(
وامة.محمدوامة،موسىامةوهم،عيرهمبيتاهلمنتخرج

الله.علىواكرمهاخيرها،همامة)3(سبعينتماملمج!ي!محمد

وثناءصدق،لسانعليهمابقىسبحانهاللهانومنها:-ة

والسلاموالصلاة،عليهمبالثناءإلايذكرونفلا،العالمفيحسنا

**إبرهيمعلىسذم!*:*آلأخرينفيوتركنعله>:تعالىاللهقال،عليهم

.[011-801:]الصافات(*!*المخسنيننخزىكذلك

فالسعداء،الناسبينفرقاناالبيتهذااهلجعلومنها:رز

ابغضهممنوالاشقياء،تولاهمومنومحبوهمأ[11121اتباعهم

لاعدائهموالنار،ولاتباعهملهمفالجنة،وعاداهمعنهمواعرض

ومخالفيهم.

:فيقال،بذكرهمقروناذكرهمجعلسبحانهانهومنها:ة

ونبيه،وخليلهاللهرسولومحمد،ونبيهورسولهاللهخليلإبراهيم

عليه:بنعمتهيذكرهلنبيهتعالىقال،ورسولهاللهكليموموسى

)1(

)2(

)3(

)ح،ت()المعظمتين(.في

النسح.جمييعفيكذا

والحاكم)4287(،ماجهوابن)1003(،الترمديخرجهماإلىيشير

"،يخرجاهولمالاسناد"صحيح:وقال8896(-)8796،رقم)4/84(

وفيتم"إنكم:يقولجم!النبيسمعانهحيدةبنمعاويةحديثمنوغيرهم

عنابيهعنبهزعنعلئهابنلفط"اللهعلىواكرمهاخيرها،أنتمامةسبعين

حسن.وسنده.جده
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،[4:]الشرح(*؟*بهركلكورفعنا>

ذكرتذكرت"إذا:عنهمااللهرضي)1(عباسابنقال315-

كلمةوفي،اللهرسولمحمداللهإلاإلهلا.فيقالمعي".

ذلك.وغير،التشهداتوفي،الخطبوفي،الاذانوفي،الاسلام

الدنياشقاءمنخلقهخلاصجعلسبحانهأنهومنها:ث.؟

مالاالنعممنالناسعلىفلهم،البيتهذااهلأيديعلىوالاخرة

الاولينرقابفيالجسامالمننولهمجزاؤها،ولاإحصاؤهايمكن

التي)2(،عندهمالعظاموالايادي،السعادةأهلمنوالاخرين

وجل.عزاللهعليهايجازيهم

تعالىللهوطاعةصالحوعملونفعضرركلانومنها:ثة:

منفسبحانعامليها،أجورمثلالاجرمنفلهم،العالمفيحصلت

.عبادهمنيشاءمنبفضلهيختص

وبينبينهالطرقجميعسدوتعالىسبحانهأنهومنها:ث.

)1(

)2(

جدا.ضعيفالكلبيولمحيه)6/616(،الدرفيكماعساكر،ابنأخرجه

لمحمد:سبحانهاللهقولوفيهقصهفيمرفوعاعباسابنعنوردلكنت.:

،وغيره3445()01/تفسيرهفيحاتمأبيابنأخرجه؟"ذكركلكارفع"ألم

)01/928(.المختارةفيالضياءوصححه

)8/175(حبانابنعندبمثلهمرفوعا:الخدريسعيدأبيعنوورد

الطبريتفسيروانطر.الهيثمأبيعندراجروايةلاجلضعفوفيه،وغيره

)03/235(*.

ش(.،)بمنسقط
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منإلاقطلاحديمتحفلم،الابوابدونهمغلقو،العالمين

وبابهمهطريقهم

ع!:لرسولهوجلعزالله"يقول:عنهاللهرضيالجنيدقال

مناستفتحواأو،طريقكلمنأتونيلووجلاليب[11121وعزتي

")1(.حلفكيدحلواحتى،لهمفتحتلما،بابكل

اهلبهيحصلمبماالعلممنخصهمسبحانهأنهومنها:ث.:

باللهاعلمبيتأهلالعالميطرقفلم،العالمينمنسواهمبيت)2(

ومواقعوشرعهوعقابهوثوابهوأفعالهوأحكامهوصفاتهوأسمائه

جمعمن)3(فسبحان،منهم-ومخلوقاتهوملائكتهوغضبهرضاه

والاخرين.الأولينعلملهم

وقربهومحبتهتوحيدهمنخصهمسبحانهأنهومنها:-ا:

سواهم.بيتأهلبهيخصلمبمابهوالاختصاص

فيها،واستخلفهمالارضفيلهممكنسبحانهأنه:ومنها-اة

لغيرهم.يحصلمالم،الارضاهللهمواطاع

بأعدائهوأظفرهمونصرهمأيدهمسبحانهأنه-ا:ومنها:

غيرهم.يؤيدلمبماوأعدائهم

)2(

)3(

سنةتوفىفقيهاعابدازاهداكانالخزاز،القاسمابومحمدبنالجنيدهو

.15-94صللقشيريوالرسالة،1هصهالصوفيةطبقات:انظرهـ.792

.بعدهماومثلهخطا،وهو)البيت()ب(في

(.الله)فسبحان)ب(في
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،والشركالضلالأهلاثارمنبهممحاسبحانهأنه:ومنها*

بسواهم.يمحهمالمويمقتهايبغضهاالتيالاثارومن

والاجلالالمحبةمنلهمغرسسبحانهأنهةإ؟ومنها:

لغيرهم.يغرسهمالمالعالمينقلوبفيوالتعظيم

لبقاءسبباالارضف!باثارهمجعلسبحانهأنهومنها:*

ذهبتفادا،اثارهمبقيتماباقياالعالميزالفلا،وحفظهالعالم

تعالى:اللهقال،العالمخرابأوانفذاكالارضمنآثارهم

الحراملثحهروئلثاس!ماا[]1112الحرامالبيتالكتبسةادلهجعل!>

،[79:]المائدةوالقبيد<واقذي

ترك"لوتفسيرها:فيعنهمااللهرضيعباسابن316-قال

")1(.الارضعلىالسماءلوقعتالحجكلهمالناس

نظروا")2(.لماالحجكلهمالناسترك"لو:وقال317-

منبيتهاللهيرفعالزماناخرفيانلمجي!النبي318-واخبر

يبقىفلا،)4(الرجالوصدورالمصاحفمنوكلامه،)3(الأرض

)1(

)2(

)3(

)4(

عليه.اقفلم

الرزافلعبدالمصنفوانظر101(.)2/الدرفيكمامنصوربنسعيداخرجه

)811(.رقمللفاكهيمكةوأخبار(،)5/13

)15/6753(،حبانوابن)4/6025(،صحيحهفيخزيمةابناخرجه

من"استمتعوامرفوعاعمرابنحديثمن)0161(.رقم441()1/والحاكم

".الثالثةفيويرفع،مرتينهدمقدفإنه،البيتهذا

.فذكره"...غريبغريببخبرقزعةبنالحسن"حدثنا:خزيمةابنقال

-مختصرا846(0)رقم(474-473)4/والحاكم،(404)9ماجهابنأضجه
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خرابيقربفحينئذ،يتلىكلامولايحج،بيتالارضفيله

العالم.

وشرائعهنبيهماثاربقيامقيامهمإنمااليومالناسوهكذا

والشرالبلاءأنواعواندفاعمصالحهموحصولأمورهموقيام،بينهم

وحلولوعنتهموهلاكهموقيامها،بينهمظهورهابحسبعنهم

غيرهاإلىوالتحاكمعنها،والاعرأضتعطلهاعندبهموالشرالبلاء

سواهاهواتخاذ

منوالعبادالبلادعلىسلطهمنسبحانهاللهتسليطتأملومن

وشرائعه،وسننهنبيهملدينتعطيلهمبسببذلكأنعلمالاعداء

لاثارالتيالبلادإنحتى،منهموانتقمأهلكهممنعليهماللهفسلط

ذلكظهوربحسبعنهادفعظهورفيهاوشرائعهوسننهع!ي!هالنبي

بينهم.

وبركاتهاللهرحمةاثارمنأضعافهاوأضعافالخصائصوهذه

لهنطلبانع!يواللهرسولامرنافلهذا11131![،البيتهذااهلعلى

البيتهذاعلىبارككماالهوعلىعليهيباركأنتعالىاللهمن

أجمعين.عليهموسلامهاللهصلوات،المعظم

أيديهمعلىأظهرسبحانهأنهالبيتهذاأهلبركاتومن-!

غيرهم.بيتأهليديعلىيظهرهمالموالآخرةالدنيابركاتمن

.*(9392و()2838رقمسحدهانظر.وقفهالزارورجحش.وغيرهما

)13/16(.الفتحفيالحافطسندهوقوى
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منأعطاهمسبحانهاللهأنوخصائصهمبركاتهمومنبر

ومنهمخليلا،اتخذهمنفمنهم،غيرهميعطمالمخصائصهم

شطراتاهمنومنهمنجيا،وقربهتكليماكلمهمنومنهم،الذبيح

يؤتهلمملكااتاهمنومنهم،عليهالناسأكرممنوجعله،الحسن

عليا.مكانارفعهمنومنهم،غيرهأحدا

فضلهكلهمأنأخبروذرئتهمالبيتهذاسبحانهذكرولما

العالمين.على

سبحانهاللهأنالارضأهلعلىوبركاتهمخصائصهمومنث!

عادتهوكانتوببعثتهم)1(،بهمالارضأهلعنالعامالعذابرفع

ورسلهمأنبياءهمكذبواإذاأنهمقبلهمالانبياءأممفيسبحانه

وقومهود،وقومنوح،بقومفعلكما،يعمهمبعذابأهلكهم

بهارفعوالقرآنوالانجيلالتوراةاللهأنزلفلما،لوطوقوم،صالح

كذبهممنبجهادوأمر،الارضأهلأ[11141عنالعامالعذاب

لصدورهم،وشفاء،بأيديهملهمنصرهذلك)2(فكان،وخالفهم

محابهلتحصيل،بايديهمعدوهمواهلاك،منهمالشهداءواتخاذ

أيديهم.علىسبحانه

تزاللاأنوخصائصهمفضائلهمبعضهذابيتلاهلوحق

والقلوب،والتعظيموالمناءوالسلامعليهمبالصلاةرطبةالألسن

)ب()وببعثهم(.)1(في

(.)ح()بذلك)2(في
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عليهمالمصلييعرفوأن،وإجلالهمومحبتهمتعظيمهممنممتلتة

حقهم،منالقليلوفىماعليهمالصلاةفيكلهاانفاسهانفقلوانه

الاعلىالملأفيوزادهمالجزاء،أفضلبريتهعناللهفجزاهم

انقطاعلادائمةصلاةعليهماللهوصلىوتكريما،وتشريفاتعطيما

)1(.الدينيومإلىكثيراتسليماوسلملها،

(.الدينيومإلى)كثيرافقط)ح(من)1(
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التاسعالفصل

الاسمينبهذينالصلاةهذهاختتامفي

وتعالى،سبحانهالربأسماءمن

المجيدالحميدوهما:

ماوأكثرمحمود،:بمعنىوهوالحمد،منلمحعيلفالحميد:

وبصير،كسميع،؛فاعلبمعنىتعالىأسمائهفيفعيلايأتي

وكذلك.كثيروهو،وحليم،وحكيم،وعليوقدير،،وعليم

.وصبور،وشكور،كغفور؛فعول

:قولانففط:(1الودود)ماوأ

ورسلهأنبياءهيحب)2(الذيوهو،فاعلبمعنىأنه:أحدهما

المؤمنينهوعبادهوأولياءه

نأيستحقالذيالمحبوبوهومودود،بمعنىأنه:والثاني

وبصرهسمعهمنالعبدإلىأحمثيكونوأنكله،الحبيحب

]1114![.محبوباتهوجميع

.74صللخطابيالدعاءوشان،52صللزخاجالحسنىاللهأسماءشرح:انظر(1)

.()بمنسقط)2(
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منأبلغوهوالمحمود،بمعنىإلايأتفلمالحميد)1(:واما

الصفةتلكانعلىدلمفعولعنبهعدلإذافعيلافانالمحمود،

قلت:إذاكما،اللازموالخلقوالغريزةالسجيةمثلصارتقد

منغالباالبناءهذايكونولهذا،كريمأوشريفاوظريففلان

اللازمة؛والسجاياالغرائزأبنيةمنالبناءوهذا،شرفبوزنفعل

ذلك.ونحو،ولطفوحسنوصغرككبر

الديهوالحبيبلأن،محبو!منأبلغ"حبيب"كانولهذا

فيحبيبفهولاجلها،يحبالتيوالافعالالصفاتفيهحصلت

منعه)2(لمانعأو،بهشعورهلعدميحبهلاغيرهأنقدروإن،نفسه

فصار،المحبحببهتعلقالذيفهوالمحبوبوأما.حبهمن

تعلق،وصفاتهبذاتهحبيبفهوالحبيبوأما.لهالغيربحبمحبوبا

والمحمود.الحميدوهكذا،يتعلقلماوالغيرحببه

يقتضيماالحمدوأسبابالصفاتمنلهالذيهوفالحميد

نمسه.فيحميدفهو،عيرهيحمدهلموإنمحمودايكونان

والممجد،المجيدوهكذا،الحامدينحمدبهتعلقمنوالمحمود

يرجعإليهماوالمجدوالحمد.والمعظموالعظيموالمكبر،والكبير

فمنللمحمود،والمحمةالثناءيستلزمالحمدفإنكله،الكمال

عليهأثنيتمنوكذاله،حامداتكنلم،عليهتثنولماحببته

للخطابيالدعاءوشأن55،صللزجاجالحسنىاللهاسماءشرحانظر:)1(

78.ص

حبه(.منالمانعو))ب(في)2(
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عليهمثنياتكونحتىله)1(حامداتكنلمتحبهولمما،لغرض

ماوهوله،المقتصيةللأسبابتبعوالحبالثناءوهذاله،محبا

والاحسانالجلالونعوتالكمالصفاتا[11151منالمحمودعليه

الصفاتهذهكانتوكلما،المحبةأسبابهيهذهفانالغير،إلى

لهسبحانهوالله،واعظمأتموالحبالحمدكانواكملاجمع

لهكلهوالاحسانما،بوجهفيهنقصلاالذنطالمطلقالكمال

كلمنحبوبكلحمد،بكلأحقوتعالىسبحانهفهو،ومنه

ولاسمائهولافعالهولصفاتهلذاتهيحبأنأهلفهوجهة،

وتعالى.سبحانهمنه)2(صدرماولكل،ولاحسانه

يدلكماوالجلالوالسعةللعظمةمستلزمفهولمجدوأما

)3(،والجلالالعظمةصفاتعلىدالفهو،اللغةفيموضوعهعليه

الجلالذوسبحانهوالله،الاكرامصفاتعلىيدلوالحمد

فلاأكبر"،واللهاللهإلاإله"لاالعبد:قولمعنىوهذا،والإكرام

محبتهتستلزمفألوهيتهفيها،وتفردهألوهيتهعلىدالاللهإلاإله

تمجيدهيستلرموذلك،وعظمتهمجدهعلىدالأكبر"و"الله،التامة

القرآنفيالنوعينهذينبينسبحانهيقرنولهذا،وتكبيرهوتعظيمه

(7*صمجيدحميهاصنطإنوهلعلئطصولربهتهاللهرخمت>:كقوله،كثيرا

لوو!ليهنولدالخذلؤيأللهلحمد>وول:سبحانهوقوله73[،]هود:

له(.)حامداقولهإلى.من(.)وكذاقولهمنش(،)بمنسقط)1(

)عنه(.)ب(في)2(

)والجلال(.إلىيدل()كماقولهمن)ظ(منسقط)3(
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ص،لم!ءوص!،!صء
مرفا،[111:]الإسراء،*.*ا(تكبيراكئزهالذلمنوكله-ليهنولؤالمكفىشرفي

7،(صؤالايمراِمأتجنلذىرئبن31بخرك>:تعالىوقال.وتكبيرهبحمده

<كاص؟وألإكرامتجظذوردبثوضه>ويتقئ:وقال78[،]الرحمن:

27[.:]الرحمن

من:وغيره"حاتمابيو"صحيح"المسند"931-وفي

الجلالبياذا"الظوا:قالانه!ي!النميعن،انساب[اا]هحديث

هووالإكرامفالجلالبها.وتعفقواائزموهايعني")1(،والإكرام

%لم(كرمغنئرب>فإن:قولههذاونظيروالمجد.الحمد

914[،:]العساء<4*وقديراعفواكانأللهفين>:وقوله4[،0:]النمل

وهو>:وقوله7[:]الممتحنة<7-الأصحمغفورواللهقديروألله>:وقوله

فيكثيروهو،[15-14:]البروج*،(ص"2المجيدذوأتعرش*4لودوالغفور

.نلقراا

)3833(،رقم)6/445(مسندهفييعلىوابو)3525(،الترمذياخرجه)1(

)49(.رقم824()1/الدعاءفيوالطبراني

مرفوعا.انسمحنحميدطريقمن

.والترمذيحاتمابواعلهبالارسالمعلولوهو

291(.و017)2/حاشمابيابنعللانطر:

يثبت.ولا،انسمحنآخرطريقوله

)216(.برقمتقدمكماعامربنربيعةمحنالحديثهذاثبتوقد

ابنحاتمابيصحيحفيولاالمسندفيالحديثعلىأقفلم:تنبيه

فيوهو،المختارهفيالضياءققطإليهعزاهوإنما،أنسحديث!نحبان

عنه.اللهرضيعامربنربيعهحديثمنالمسند
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:الكربدعاءحديث")1(:الصحيح"الحديثوفي-032

العظيم،العرشردثاللهإلاإلهلا،الحليمالعظيماللهإلاإله"لا

".الكريمالعرشوربالارضوربالسماواترباللهإلاإلهلا

علىالصلاةعقيبالمجيد""الحميد:الاسمينهذينفذكر

أهلعليكموبربهنإدلهرحمت>:تعالىلقولهمطابقالهوعلى!النبي

73[.]هود:<نوحميدمجد*7البئمث

عليهتعالىاللهثناءوهي-!ح!النبيعلىالصلاةكانتولما

؛تقدمكما-وتقريبهحبهوزيادة،ذكرهورفع،بهوالتنويهوتكريمه

اللهم!طلبالمصليفكأنوالمجد،الحمدعلىمشتملةكانت

لهحمدنوعهيعليهالصلاةفان،ومجدهحمدهفييزيدانتعالى

)2(الاسمينالمطلوبهذافيفذكرحقيقتها،هذهوتمجيد،

ناتقدمكماوهذاوالمجيد،الحميداسما)3(وهما،لهالمناسبين

مناسبالحسنىالاسماءمنباسمدعاءهيختمأنلهيشرعالداعي

لأكآ>ودله:ق!لهمنهذاانوتقدم،بهدعاءهيفتتحاو،لمطلوبه

السلامعليهسليمانأ[]1116قال018[،:]الاعراف<بهافادعوهألمحستى

إتإنكبغدىقنلأحدينبغىلامفكالطوهتلىغفررب>:ربهدعائهفي

)1(

)2(

)3(

الذكر)48(فيومسلم)8695(،الدعوات)83(فيالبخاريأخرجه

عنهما.اللهرضيعباسابنحديثمن)273(والتوبةوالدعاء

)ت(وفي،خطأوهو(المناسبان)الاسمانح(،ظ،ش،)بوفي)ح(من

.(المناسبة)الاسماء

.()شمنسقط
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دعائهما:فيإسماعيلوابنهالخليلوقال35[،:]ص(3صالوفاب

إنكعلئنآوتمثمناسكنارناولكمسلمةأمةذرينومنم!لمئنلثوآخعلناربا>

128[،:]البقرة(الرحيو)صإلتوابأشا

إنكعليوتبلياغفر"رب:يقول!يوالنيي321-وكان

مجلسه.فيمرةمائةالغفور")1(،التوابأنت

القدرليلةوافقتإن:سألتهوقدعنهااللهرضيلعائشةوقال

:قالبه؟دعوما

عني")2(.فاعفالعفوتحبعفوإنكاللهم:322-"قولي

فيبهيدعودعاءيعلمهأنسألهوقد،عنهاللهرضيللصديقوقال

الذنوبيغفرولاكثيراظلمانفسيظلمتإنياللهم:"قل:صلاته

الغفورأنتإنكوارحمني،عندكمنمغفرةليفاغفر،انتإلا

)1(

)2(

)1516(،داوودبوو)3814(،ماجهبنو)3434(،الترمذياخرجه

وغيرهم.21()2/واحمد

عمرابنعننافععنسوقةمحمدبنبهتفردلكن؟صحيحوسنده

غريب.صحيححسن:بقولهالترمذيشاروإليه.فذكره

258(و)6/171وأحمد)0493(،ماجهوابن)3513(،لترمذيأخرجه

عائثة.عنالطرقأصحوهو.عالشةعنبريدةابنطريقمنوغيرهم

".صحيححسنحديث"هذا:فقالالترمذيصححهوالحديث

لمبريدة)ابن)3/233(:(الطلاق)كتابالسننفيالدارقطنيقاللكن

شيما(.عائشةمنيسمع

الصيامكتابتحقيقفيذكرتهمماأكثر،اختلافالحديثطرقفيوقعوقد

.)773(رقم-307(107)2/تيميةابنالاسلاملشيخالعمدةشرحمن
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.(1")لرحيما

قالهوما"،والنفس"الروحكتابفي5ذكرناقدكثيروهذا

عبادكفإخغتعذبهمإن>:والسلامالصلاةعليهالمسيحقولفيالناس

يقلولم118[،:]الماندة(\أ*الحكيصلع!فينتفانكلهمتغفر!هان

فإنكعصاتومنمنىفإن!تبعنيفمن>:الخليلوقول،الرحيمالغفور

.36[:]إبراهيم<*3رحيمغفور

اللهبصلاةومجدا)2(حمدا!يوللرسولالمطلوبكانفلما

لمافانهوأيضا.المجيد""الحميدباسميالسؤالهذاختم،عليه

له)3(،حاصلاذلكوكانومجدا،حمداللرسولالمطلوبكان

بطريقوجلعزللربالوصفينذلمحنكثبوتعنبالإخبارذلكختم

بهاحقفالرب،للنقصمستلزمغيرالعبدفيكمالوكل،الأولى

وذلك،عليهبالصلاةومجاحمدللرسولطلبلمافانهوايضاب[،11161

بالحمدمرسلهعلىلالثناءالمطلوبهذاختم،عليهالثناءيستلزم

للرسولوالمجدالحمدلطلبمتضمناالدعاءهذافيكونوالمجد،

سبحانه)4(للربثبوتهعنوالاحبار،وسلمعليهتعالىاللهصلى

وتعالى.

)1(

)2(

)3(

)4(

الذكر)48(فيومسلم)997(،الصلاةصفة)16(فيالبخارياخرجه

027(.)5والاستغفاروالتوبةوالدعاء

.بعدهماوكذاخطأ،وهوومجد()حمدالنسخجميعفي

اله(.)ب(منسقط

)ج(.منوسقط)الرب(،)ب(في
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العاشرالفصل

والأدكارالدعواتهذهفيقاعدةذكرفي

الاستفتاحات،كأنواع؟مختلفةبألفاظرويتالتيى

،الصلاةفيالتشهداتوانواع

ألفاظها،اختلفتالتيىالأدعيةوانواع

والسجود،الركوعمنالاعتدالبعدالأذكاروانواع

!ي!النبيىعلىالصلاةفيرويتالتيىالألفاظهذهومنه

وهوبعضها،فيطريقةذلكفيالمتأخرين)1(بعضسلكقد

ورأى،المحبلفةالالفاظتلكبينيجمعأنلهيستحبالداعيأن

بدعاءللداعييستحبأنهفرأىفيها،يقالماأفضلذلك)2(

ظلمانفسيظلمتإني"اللهم:يقولأنعنهاللهرضيالصديق

علىصل"اللهم!ي!:النبيعلىالمصليويقولكبيرا"،كثيرا

والمحمداوارحموذريتهأزواجهوعلىمحمدآلوعلىمحمد

إبراهيم"الوعلىإبراهيمعلىصليتكما،ودريتهوازواجهمحمد

والرحمة.البركةديوكذلك

08.صالاذكارفيكالنووي)1(

462(.-)22/458الفتاوىبمجموعوقارن)ب(،منسقط)2(
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هذاأنتعلمكنتإن"اللهم:الاستخارةدعاءفيويقول

أمريوعاجلأمريوعاقبةومعاشيديييفيليخيرالأمر

ذلك.ونحوواجله")1(

،الراويفيهشكفيمايقينا!ي!النبيالفاظليصيب:قال

.ـألفاظهااختلفتفيماالا!خرالادعية)2(ألفاظلهولتجتمعأ[11171

:وجوه!نضعيفهذا:وقالوا)3(،آخرونذلكفيونازعه

الائمةمنأحدإليهايسبقلممحدثةطريقةهذهأنأحدها:

المعروفين.

ناللمصلييستحبأنلزمهطردهاإنصاحبهاأن:الثاني

أنواعلجميعيتشهدوأن،الاستفتاحاتأنواعبجميعيستفتح

فيه،الواردةالاذكارجميعوسجودهركوعهفييقولوأن،التشهدات

أهلمنأحديستحبهولم،الناسعملخلاففانهقطعا،باطلوهذا

متماثلين.بينوفرقتناقضيطردهالموإن،بدعةوهو،العلم

ناوالتاليللمصلييستحبانلهينبغيصاحبهاأن:الثالث

وخارجها،الصلاةديالتلاوةفيالمتنوعةالقراءاتبينيجمع

ذلكيستحبلاأنهعلىمتفقونالمسلمينأنومعلومقالوا:

وانماوتدبر،عبادةقراءةقرأإذاخارجهاولاالصلاةفيللقارىء

)1(

)2(

)3(

06(.)91الدعوات)83(فيالبخارياخرجه

)ظ(.منسقط

خطأ.وهو)وقال()ح(في

374



)1(لانواعالقارىءحفظبذلكليمتحنأحياناالقراءذلكيفعل

منوالتمكنإياها،واستحضارهبها،وإحاطته،القراءات

لكليستحبتعبدلاوتدريبتمرينفذلكطلبها،عنداستحضارها

بل،موضعههذاليسكلامللنالسذلكففيهذاومعوقارىء،تال

يقرأأنشاءوإن)2(شاء،حرفبأييقرأأنالتاليحقفيالمشروع

"ظلمت:قالإذاالداعيوكذا)3(،ذلكجازمرةوبهذامرةبهذا

وكذلك،ذلكجاز"كبيرا":قالومرةمرة،كثيرا"ظلمانفسي

ومرة،الحديثهذابلفطمرة!ييهالنبيعلىصلىإذاالداعي

بتشهدتشهدشاءفانتشهد،إذااب[االااوكذلكالاخر،باللفط)4(

ابنبتشهدشاءوان)6(،عباسابنبتشهدشاءوإن(،مسعود)ابن

أجمعين.عنهماللهرضي)8(؛عائشةبتشهدشاءوإنعمر)7(،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(نواعا)()شفي

شاء(.)وإن)ب(منسقط

)وكذلك(.)ح(في

)دلفظ(.ج(،ش،)بفي

)797(الاخرةفيالتشهد:باب)64(،الصلاةصفة)16(فيالبخاريعند

)204(.رقمالصلاة)4(فيومسلم

)304(.رقمالصلاة)4(فيمسلمعند

وقفهثابتوهو،ووقفهرفعهفيمختلفوهو)719(برقمداوودأبيعند

عمر.ابنعلى

261()1/مصنفهفيشيبةابيوابن243(و)242رقمالموطافيمالكعند

صحيح،وهوعليها.موقوفا144()2/الكبرىفيوالبيهقي)3992(رقم

يئبت.ولا!رفوعاوروي
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شاء

فعل

لك

قال:

ذلك

على

هروا

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

)7(

)8(

وإنعلي)1(،بحديثاستفتحشاءإنالاستفتاجفيوكذلك

شاءوإنعمر)3(،باستفتاجشاءوإن،)2هريرةأبيبحديث

.مرةوهذامرةوهذا،مرةهذا

ربما"اللهم:قالشاءإنالركوعمنرأسهرفعإذاوكذلك

شاءوإن(،الحمد")لك"ربنا:قالشاءوإنالحمد")4(،

بينيجمعأنأحد)7(لهيستحبولاالحمد")6(،ولك"ربنا

كله.

تعالىاللهرحمهالشافعيمنهم،الائمةمنواحدغيراحتجوقد

الذيبالحديثونحوها،التشهداتفيالمأثورةالأنواعجواز

:قالأنهع!ي!النبيعن:وغيرهموالسننالصحيحأصحاب

احرف")8(.سبعةعلىالقران"انزل-323

)771(.وقصرهاالمسافرينصلاة)6(فيمسلماخرجه

كتاب)5(فيومسلم)711(،الصلاةصفة)6(فيالبخارياخرجه

)895(.الصلاةومواضمعالمساجد

عنه.ثابتصحيحوهووغيره)024(برقمالموطأفيمالكعند

الصلاة)904(فيومسلم)763(،الصلاةصفة)16(فيالبخارياخرجه

.هريرةابيحديثمن)904(

.هريرةابيحديثمن)968(والإمامةالجماعة()15فيالبخارياخرجه

رافعبنرفاعةحديثمن)766(الصلاةصفة)16(فيالبخارىاخرجه

الزرقي.

(.يجمعأنلأحديستحب)ولا)ج(فيوقع

بن=عمرحديثمن)6047(القرانفضائل)96(فيالبخارياخرجه
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وأخبر،الاحرفتلكمنحرفبكلالقراءةع!يمالنبيفجوز

بتلكيقرأأنذلكفيالمشروعأنومعلومكاف")1(،"شافأنه

الصحابةكانكما،الجمعسبيلعلىلا،البدلسبيلعلىالاحرف

.يفعلون

فيالمختلفةالالفاظتلكبينيجمعلمع!يمالنبيان:الرابع

كألفاظمرةوهذامرة،هذاقاليكوننإمابلواحد،آن

!يوفاتماعهوغيرها،والسجودالركوعواذكاروالتشهد،الاستفتاج

لىوإمامرةوهذا،مرةهذايقالبلبينها،يجمعلاانيقتضي

الداعيعندترجحفان،قالالالفاظأيفيشكقدالراوييكون

مخيراكانبعضهاعندهيترجحلموإن،إليهصاربعضهاا[11181

النبيعنيردلمثالثنوعهذافان،الجمعلهيشرعولمبينها،

مقصودعلىواحدانفيالالفاظتلكبينالجمعفيعودضب!ل!هص،

يفعلهمالمففعل،الرسولمتابعةقصدلانهبالابطال؛الداعي

قطعا.

فان)2(،الاستخارةحديثالالفاظاحدفيهيترجحماومثال

ع!يم:النبيقالهلشكالراوي

دينيفيليخيرالامرهذاأنتعلمكنتإن324-"اللهم

.الخطاب

)802(.برقمتمدم)1(

قريبا.تقدم)2(
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:بدلواجله"،أمري"وعاجل:قالأو"،أمريوعاقبةومعاشي

"وعاقبة:قولهوهو،الاولاللفظوالصحيح"،أمري"وعاقبة

ومعاشي،"ديني:قولهمضمونهوواجلهالأمرعاجللأن"أمري

وآجلهالامروعاجلالمعاشبينالجمعفيكون"أمريوعاقبة

فإنفيه؛تكرارلافانه،والعاقبةالمعاشذكربخلافتكرارا،

آجله.والعاقبةالامر،عاجلهوالمعاش

قرأ"من:قالأنه!م!النبيعنثبتماذلك325-ومن

رواه"،الدجالفتنةمنعصمالكهفسورةأولمنآياتعشر

سورةأول"من:)2(الرواةبعضفقال،فيهواختلف)1(.مسلم

فيوكلاهما؛آخرها""من)4(:بعضهموقال")3(،الكهف

عنقتادةعنالدستوائيهشامطريقمن08()9وقصرهاالمسافرينصلاة()6في(1)

.فذكرهالدرداءأبيعنطلحةأبيبنمعدانعنالجعدأبيبنسالم

(.الرواة)بعضمنبدلا)بعضهم(ج(،)ظفي)2(

)6/944(.مسندهفياحمدعند،عروبةابيبن-سعيدأوهم

بيو)6/944(،حمدو)908(،مسلمعند،العوذييحىبن-همام2

.()4323داوود

)6/944(.مسندهفياحمدعند،عبدالرحمنبنشيبان3-

سورةأول)من،قولهإلى.(..)عصمقولهمنش(ت،،)بمنسقط)3(

(.الكهف

)908(.مسلمعند،الحجاجبنشعبةهو)4(

منآياتثلاثقرأ)من،عنهرواهفبعضهمآخر،ختلافعليهوقعوقد

صحلجماعةورواية،ثوبانمسندمنالحديثجعلوبعضهم(الكهفأول

وارجح.
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الكهف"سورةاول"من:قاللمنالترجيحلكن"الصحيح")1(،

قصةفيسمعانبنالنواسحديثمن")2(مسلم"صحيحفيلأن

:الدجال

ولم"الكهفسورةفواتحعليهفاقراوارايتموه326-"فاذا

اولمنالعشرروىمنانعلىيدلوهذاذلك،فييختلف

يحفظه.لمآخرهامنروىومنب[]1118،الحديثحفظالسورة

بعبارةعنهوالتعبير،المعنىهوإنماالمقصودان:الخامس

فلاالمقصود،حصلالعبارتينباحدىعنهعبرفاذاله،مؤدية

.المتعددةالعباراتبينيجمع

يستحبفلاالاخر،عنبدلاللفظيناحدان:السادس

المبدلاتفيذلكيستحبلاكمامعا،والمبدلالبدلبينالجمع

اعلم.والله،ابداللهاالتي

)1(

)2(

(.صحيح)وكلاهماج(،)بفي

)3792(.الساعةواشراطالفتن)52(في
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)1(الثالثالباب

طلبهايتأكدالتيرولمالنبيعلىالصلاةمواطنفي

مؤكدااستحباباوإقاوجوبااما

التشهداخرفيالصلاةفيواكدهااهمهاوهو:الأولالموطن

وجوبهفيواختلفوا،مشروعيتهعلىالمسلموناجمعوقد

فيها.

إلىأوجبهمنونسبوافيها،بواجبليس؟طائفةفقالت

)3(،عياضوالقاضي)2(،الطحاويمنهم،الاجماعومخالفةالشذوذ

قولوهو،الصلاةفيبواجبة"ليست:قالفانه)4(،والخطابي

ابنوكذلك"،قدوةلهأعلمولا،الشافعيإلاالفقهاءجماعة

هالوجوبعدمواختار)6(،بذلكتفردالشافعيأنذكر(-المنذر)

-:لعياضللفظ-وقالوابأنالقولهذاأربابواحتج

الصلاةفروضمنليست!ي!النبيعلىالصلاةأنعلى"والدليل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)الثالث(.ومقتضاهالمولفكلاموظاهر)الرابع(النسخجميعفي

181(.)1/القرانوأحكام24(،-22)6/لاثارمشكلشرح:انظر

486(.)1/عبدالبرلابنلاستذكارو63(،-62)2/الشفا:انظر

)1/227(.السعنمعالم:انظر

214(.-)3/213الاوسط:انظر

جاز(.)و)ب(في
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وقد،عليهوإجماعهم،الشافعيا[19111قبلالصالحالسلفعمل

عنهاللهرضيمسعودابنتشهدوهذاجدا،المسالةعليهالناسشنع

فيهليس،إياهغ!ي!النبيعلمهالذيوهو،الشافعياختارهالذي

ع!يو؛النبيعنالتشهدروىمنكلوكذلك!و،النبيعلىالصلاة

سعيدوابيعمر،وابنوجابر،،عباسوابن،هريرةكأبي

اللهرضيالزبيربنوعبداللهالاشعري،موسىوابي،الخدري

ابنقالوقدغ!يو.النبيعلىالصلاةفيهيذكروالم؛عنهم

)1()2(
وجابر:؛.س

منالسورةيعلمناكماالتشهديعلمناع!يوالنبي327-كان

سعيد)3(.ابيعنونحوه.القران

علىالتشهديعلمنابكرابو"كانعمر:ابن328-وقال

")4(.الكتابفيالصبيانتعلمونكماالمنبر،

)1(

)2(

)3(

)4(

)304(.الصلاة)4(فيمسلماخرجه

)2/142(والبيهقي1281(،و)1175والنسائي)209(،ماجهابناخرجه

وغيرهم.

جابرمسندم!فجعله،نابلبنايمنفيهاخطأ،محفوظغيروالحديث

مسلم.عندتقدمكما،عباسابنمسندمن،والصواب

رقمتحتالترمذيانظر.:.وغيرهموالترمذيوالنسائيالبخاريعليهنص

421(.)1/الرايةونصب)209(،

صحيح.وسعده،بمعناه)1992(شيبةابيابنأخرجه

=)3038(المشكلشرحفيوالطحاوي)0992(،شيبةأبيابناخرجه
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علىأيضايعلمهعنهاللهرضيالخطاببنعمر932-وكان

علىبالصلاةفيهأمرهمذلكمنشيءفيوليسيعني.المنبر)1("

غ!ي!.النبي

بانقالمنحجة"ومن"التمهيد")2(.فيعبدالبرابنقال

:الصلاةفيفرضا)3(ليستك!ييهالنبيعلىالصلاة

أخذ،مخيمرةبنالقاسمعنالحر،بنالحسنحديث033-

!واللهرسولإن)وقالبيديأخذعبداللهإن:فقالبيديعلقمة

الحديثفذكرالتشهد،فعلمني،بيدكأخذتكما()4(بيدياخذ

عبدهمحمداانواشهداللهإلاإلهلاان"اشهد:قولهإلى

ناشئتفان،الصلاةقضيتفقدذلكقلت"فاذا:قال،"ورسوله

(".فاقعد)تقعدانشئتوان،فقمتقوم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

تهذيبانظر:.ضعيف،العميالحواريبنزيدفيه،ضعيفوسنده

06(.-)01/56الكمال

)6703رقم202()2/وعمدالرزاق)024(،رقمالموطافيمالكأخرجه

صحيح.وسنده.وغيرهما6803(و

وعلل422(،)1/الرايةنصب:انظر.يصحلاخطأ،وهومرفوعاوروي

.(12)5رقم82()2/الدارقطني

وهو)التمهيد(منبدلا)التشهد(ج(،ت،)ظفيووقع291(-191)16/

خطا.

)بواجبة(.التمهيدوفي،النسخفيكذا

فقط.(بيدي)أخذ)ج(منوسقط،القوسينبينما)ظ(منسقط

-)1/253(والدارقطني045(،و)1/422حمدو)079(،داوودبواخرجه
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الصلاةيرلملمنيشهدماب[]9111الحديثهذاففيقالوا:

تشهدمننو،مسنونةسنةولا،واجبةالتشهدفي!النبيعلى

قعد.شاءوانقامشاءإن،صلاتهتمتفقد

لبينالتشهد،فيسنةأوواجبا،كانلوذلكلأنقالوا:

".وذكرهذلك!ي!النبي

،والترمذيداود،أبوروىفقدوأيضا:قالوا331-

غ!ي!:اللهرسولقال:قالعمرو،بنعبداللهحديثمنوالطحاوي

هوإذاصلاتهمصتفقدالسجود،اخرمنرأسهرفع"إذا

صلاتهتمضيلاوعندكم،الطحاويلحديثواللفظ")1(،أحدث

ع!ي!.النبيعلىيصليحتى

عنه:اللهرضيعليعن،ضمرةبنعاصمروىوقدقالوا:

")2(.صلاتهتمتفقدأحدثثمالتشهدمقدارجلس"إذا

)1(

)2(

هم.وغير

ابنقولمنمدرج.(..ذلكقلت)فإذاوقوله،الصحةإسنادهوظاهر

عليه.الكلاموسياتيمسعود

معانيشرحفيوالطحاوي)804(،والترمذي)617(،داوودابوأخرجه

وغيرهم.275(-1274/)الاثار

وهو،الافريقيانعمبنزيادبنعبدالرحمنبهتفردمنكر،حديثوهو

.(011-201/)17الكمالتهذيب:انظر.عليهيتابعلاحديثهعامةبل،ضعيف

الكبرىفيوالبيهقي)1/273(،المعانيشرحقيالطحاويأخرجه

.فذكرهبهعاصمعنالحكمعنعوانةابيطريقمن)2/173(

يصح=لااحمدالإماموقال،الرازيحاتمابوقالهمنكر.حديثوهو
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ابنعنواشلأبيعنالاعمشحديثأيضا:حجتهم)ومن

يعني")1(الكلاممنأحبماليتخير"ثم:قالالتشهدفيمسعود

ك!يم()2(.عليهالصلاةيذكرولم

نأعبيد)3(:بنفضالةحديثأيضا:حجتهم332-ومن

ولم،اللهيحمدولم،صلاتهفييدعورجلاسمع!يالهاللهرسول

فقال،دعاهثم،هذا""عجل:لمجيمالنبيفقال،!يالهالنبيعلىيصل

ثم،عليهوالثناءربهبحمدفليبدأأحدكمصلى"إذا:لغيرهأو)4(له

شاء".بمايدعوثممحمد،(وآل)محمدعلىيصلي

وآلهعليهاللهصلىالنبيأنهذافضالة)6(حديثففيقالوا:

ا[1؟112ء!يمىليهادطرةتركالذي-المصليهذايامرلىوسلم

الذيأمركما،الصلاةبإعادةلامرهفرضاكانتلولانها،بالاعادة

بالاعادة.سجودهولاركوعهشملم

)2(

)3(

)4(

)6(

.404صوسيأتي

)2/356(عمدالرزاقمصنفانظر:.خلافهعليعنوالصحيح:قلت

)1/113(.حاتمأبيلابنالعلل:انظر)3686(0رقم

الصلاة)4(فيو!سلم)5876(،الاستئذان)82(فيالبخارياخرجه

.)204(

(.وسلمعليهالله)صلىإلى(حجتهم)ومنقولهمن)ش(منسقط

)44(.رقمتخريجهتقدم

.()ولغيره(ش،)بفي

محمد(.)والقولهج(،ت،ظ،)بمنسقط

(.فضالةحديثهذا)ففي)ظ(في
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فيالمسيءيعلمهالم!النبيبانايضاهؤلاءواحتج

إلاالصلاةتصحلاالتيالصلاةفروضمنكانتولو)1(،صلاته

فيوالطمانيتةوالسجودوالركوعالقراءةعلمهكماإئاهالعلمهبها

.الصلاة

لاصحيحبدليلتثبتإنماالفرائضبانأيضاواحتجوا

بإجماعهم.الحجةتقومممن)2(باجماعاو،مثلهمنلهمعارض

وعمدتهم.النفاةبهاحتجمااجل)3(فهذا

وقالوا:،واستدلالانقلاذلكفياخرونونازعهم

إلىالمسالةهذهفيبقولهقالومنالشافعينسبتكماما

جماعةبقولهقالفقد،بصحيحفليس،الاجماعومخالفةالشذوذ

بعدهم.ومنالصحابةمن

فيواجبةيراهاكانفانهمسعود)4(،بنعبدالله333-فمنهم

!و".النبيعلىفيهايصللملمنصلاة"لا:ويقول،الصلاة

)1(

)2(

)3(

)4(

الصلاة)4(فيومسلم)724(،الصلاةصفة)16(فيالبخاريأخرجه

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن)793(

.(جماعب!و)(ش،لمب)في

محتمل.هوو،(جل)(ظ،ش)في

وامسعود،ابنظنهالمؤلففلعلمسعود،لابيالمطبوعالتمهيدفيالذي

ابنذكرهمابدليلمسعود(،)ابووالصوابمسعود(،)ابننسخةفيراه

اعلم.والله.شيئامسعودلابنيذكرولممسعود،ابيعنالاثارمنعبدالبر
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ايضا)2(.غيرهوحكاه"التمهيد"فيعنهعبدالبر)1(ابنذكره

ابيبنعثمانروى)3(،البدريمسعودابو334-ومنهم

محمدجعفرابىعن،الجعفيجابرعن،شريكعن:وغيرهشيبة

حتىتمتليصلاةان)4(رىما:قالمسعودابيعن،عليابن

محمد".الوعلىمحمدعلىأصلي

شبيببنالحسنذكرهعمر،بنعبدالله335-ومنهم

عن)5(،حيانبنخالدحدثنا،ميمونبنعليحدثنا:المعمري

"لا:قالانهعمر،ابنعن،نافعبنعقبةعن)6(،برقانبنجعفر

فإنب[11211ص!،النبيعلىوصلاةوتشهدبقراءةإلاصلاةتكون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

164(.)11/الفتحانظر.عليهأقفلموالاثر491(،)16/

)2/137(.الكبيرالحاويفيكالماوردي

التهذيبفيوالطبري)1/953(،والتاريخالمعرفةفيالفسويأخرجه

356(.-355)1/السننفيوالدارقطنيالمفقود(،القسم-)935

اتهم،وقد،ضعيفوهو،الجعفيجابرعلى5مدارفإن،ضعيف5وسند

مسعود،وأبيجعفرأبيبينانقطاعوفيه،فيهعليهاختلفقدايفحاوحو

الشفاانطر:.عليمحمدبنجعفرأبيقولمنأنهالدارقطنيوصوب

64(.)2/عياضللقاضي

)اصلاة(.)ش(في

الكمالتهذيبمنوالتصويب)حسان(ت(،)ظوفي)حبان(ش(،)بفي

.)5/13(

انظر:.مجهولوهو(الازرقوهو)راشدبينهماسقطولعله،النسخفيكذا

486(.)3/والتعديلوالجرح)3/792(،الكبيرالتاريخ
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")1(.السلامبعدسجدتينفاسجد،ذلكمنشيئانسيت

حدتنا:قال،شيبةأبيبنعثمانحدثنا)2(:336-وقال

نأرىما:البدريمسعودأبوقال:قالجعفر،أبيعن،شريك

.!محمدعلىفيهااصليلاتمتليصلاة

)4(،والشعبيعلي)3(،محمدبنجعفرأبو:التابعينومن

.()حيانبن!رمقاتل

"إن:قال،راهويهبنإسحاقالمتبوعينالمذاهبأربابومن

."تجزئهانرجوتسهواتركهاوان،صلاتهتصحلمعمداتركها

فيحربعنهذكرهما،روايتانذلكفيإسحاقعن:قلت

:قال-التشهد".بعد!ي!النبيعلىالصلاة"باب:فال"مسائله"

!و؟النبيعلىيصلفلمتشهدإذاالرجل:قلتإسحاق"سألت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الذي،الأزرقراشدفيه،ضعيف)8714(وستدهرقمشيبةأبيابناخرجه

مجهولوهو،نافيعبنعقبةوفيه،مجهولوهوالسند،منسقطأنهيحتمل

ايضا.

رضيعمرابنسمعنافيعبن"عقبة)6/434(:تاريخهفيالبخاريقال

الجرحوانظر:".منقطعراشد.عنبرقانبنجعفرروىعنهما،الله

جؤده.فقد164(،)11/حجرلابنوالفتح)6/317(،والتعديل

يثبت.لاوهوقريباتقدم

الجعفي.جابرفيه،عنهيثبتلاوهوقريبا،تقدم

07(.)3/والاثارالسننمعرفةفيالبيهقيذكره

164(.)11/الفتحفيكماقويبسندالخلافياتفيالبيهقيعند
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تجوزلا:الشافعيوقال.جائزةصلاتهإن:فأقولناأما:قال

عنالحر،بنالحسنحديثإلىأذهبأنا:قالثم،صلاته

قال،عنهاللهرضيمسعود)1(ابنحديثفذكر،مخيمرةبنالقاسم

ء)2(

منفرغ"إدا:يقول-إسحاقيعني-يعقو!اباسمعت:حرب

غيريجزئهلاغ!يالهالنبيعلىصلىمأموما-أوكان-إماماالتشهد

جم!ي!:النبياصحابلقول،ذلك

والسلامالتشهدفي-يعنيعليكالسلامعرفنا337-قد

علىيصلونوملم!تهاللهإن>:اللهفأنزل،الصلاةفكيف-فيها

عنذكرمافأدنىهي؟كيفلمجمالنبيوفسر56[،:]الأحزابالنبئ(

التشهد،بعدفليقله،يكفيهعليها[112]االصلاةفيك!يالهالنبي

هماعملانالاخيرةالجلسةفيجم!يطالنبيعلىوالصلاةوالتمنمهد

ناسياكانوانعمدا،منهماواحدايتركأنلاحديجوزلا،عدلان

تركيجزئهلا:قالالحجازعلماءبعضأنمع،تجزئهأنرجونا

كلامه.تم."الصلاةاعادتركهوإنع!ي!هالنبيعلىالصلاة

"مسائلففيعنه،الروايةفاختلفتأحمد)3(،الإماموأما

رجلاأن"لو:يقولراهويهابنإن:عبداللهلابيقيل.المروذي)4("

"ما:قال؟.صلاتهبطلتالتشهدفي!والنبيعلىالصلاةقرك

)1(

)2(

)3(

)4(

793.-93صهالكلامسيأتي

(.)شمنسقط

544(.)3/الإنصافمعالكبيرالشرح:انظر

.()المروروذى()بفي
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شذوذ"."هذا:مرةوقال.هذا"أقولأناجترىء

أتهيب"كنت:أحمدقال)1(،الدمشقيزرعةأبيمسائلوفي

هذاوظاهر."واجبةوووالنبيعلىالصلاةفاذا،تبينتثم،ذلك

.الوجوببعدمقولهعنرجعانه

السلفعملوجوبهاعدمعلى)2(الدليل:قولكموأما

عليه.وإجماعهمالشافعيقبلالصالح

فيالناسبعمليكوننإمااستدلالكمأن:فجوابه

كانفان.بواجبةليستإنها:الاجماعأهلبقولواما،صلاتهم

عمليزللمفانه،عليكمحججناأقوىمنفهوبالعملالاستدلال

علىالصلاةعلىعصربعدوعصراقرن،بعدقرنامستمراالناس

ومنفردهم،ومامومهموإمامهمالتشهد،اخرفيك!يوالنبي

صليتهلمصلكلب[11211سئللوحتىومتنفلهم،ومفترضهم

غيرمنسلملووحتى.نعم؟لقال؟الصلاةفيووكرالنبيعلى

ذلك)4(لانكروا،ذلكمنهالمامومون)3(وعلملمجي!النبيعلىصلاة

عليكم،حجةأقوىفالعمل.إنكارهيمكنلاأمروهذا،عليه

الشافعيقبلالصالحالسلفعملتقولوا:أنلكميسوغفكيف

قطمنهماحدكانماكلهمالصالحالسلفافترى؟الوجوبينفي

)3/548(.الإنصافمعالكبيرالشرح:انظر)1(

(.الدليل)إن()بفي)2(

خطأ.وهومنه()المأمون)ب(في)3(

فقط.)ح(من)4(
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الباطل.أبطلمنوهذا؟!صلاتهفي!يوالنبيعلىيصلي

ليستنها)1(:الاجماعأهلبقولاحتجاجكمكانإنوأما

،الاجماعأهل)2(يعلمهلمعملايسمىلاأنهمعفهذا.بفرض

قولأنهوغايتهوأصحابهما،حنيفةوأبيمالكمذه!هووإنما

الصحابةمنآخرونذلكفينازعهموقد،العلمأهلمنكثير

وابنمسعود،ابنلمحهذا،تقدمكماالمذاهبوأربابوالتابعين

بنوجعفر،حيانبنومناتل،والشعبيمسعود،وأبوعمر،

يوجبون،قوليهآخرفيأحمدوالامام،راهويهبنوإسحاقمحمد،

خلافمعالمسلمينإجماعفأينالتشهد،في!يوعليهالصلاة

اللهرضيأفاضلهممنوهؤلاء،الصالحالسلفعملوأينهؤلاء؟

مواقعويعلمالعلماء،مذاهبيتتبعلممنشأنهذاولكن؟عنهم

.والنزاعالإجماع

فيا،جدا"الشافعيعلىالمسألةالناسشنع"قد:قولهوأما

الاهيوهل؟المسألةا[]1122هذهفيعليهشناعةأي!اللهسبحان

المسألةهذهمثلعليهالمشنعيستحيلاثم)3(؟مذهبهمحاسنمن

المسائلمنعرلمحهامنيعرفهاجدا،ظاهرةشنعتهاالتيالمسائلمن

وا،القياسأو؛السابقالإجماعتخالفأو،النصوصتخالفالتي

المسائلتتبعوليسمئين،لبلغتتتبعتولو؟الراجحةالمصلحة

:(.ايضاالاجماع.).فقط)ح(في)1(

)يعمله(.)ب(في)2(

الم(.)ظ(في)3(
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وعدها،ذكرهافيبهمفيقتدىالعلمأهلعادةمنالمستبشعة)1(

هذهفيالشافعيخالفكتابفأي.نفسهخضموالمنصف

اقتضتهقولاقالأنولاجل؟إجماعأيامسنة؟ايام؟المسالة

إما؛خلافبلاالصلاةتماممنوهو،صحتهعلىوقامتالادلة

منأنهرأىعنهادل!رضيفهومستحباتها،تمامأوواجباتها،تمام

خرفه،إجماعافلا،ذلكبعدسنذكرهاالتيبالأدلةواجباتهاتمام

بمنإلاالشناعةوهل؟عليهيشنعوجهأي)2(فمن،خالفهنصاولا

؟.ألحقوبه،أليقعليهشنع

الذيعنهتعالىاللهرضيمسعودابنتشهد"وهذا:قولهوأما

اخره.إلى".)3(.إياه!والنبيعلمهالذيوهو،الشافعياختاره

والشافعي"،الشافعياختاره"الذيالنسخةفيرأيتهفهكذا

عنه،اللهرضيمسعودابنتشهدأما،عباسابنتشهداختارإنما

عمر.تشهداختارومالك،اختاراهوأحمدحنيفةفأبو

:وجوهمنذلكفجوابوبالجملة

وجوبمقتضاهفان،الدليلهذابموجبنقولأناأحدها:

نإأحد)4(:يقللمفانه،غيرهوجوبينفيولاالتشهد،ب[11221

)1(

)2(

)3(

)4(

.(لمسمشبعةا)()حوفي،(لمستشبعةا)وفي،(لمستشبعةا)(ب)في

.(...وجه)فلأفيفقط)ب(فيوقع

(.)إئاهج(،ت،)ظمنسقط

.(.هدا.إنيقللم)فإنش(،)بفي
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فايجاب،القعدةهذهفيالذكرمنالواجبجميعهوالتشهدهذا

فيتعليمهبتركمعارضايكونلااخربدليلع!ي!النبيعلىالصلاة

التشهد.أحاديث

النبييعلمهمولم،الصلاةمنالسلامتوجبونانكم:الثاني

التشهد.احاديثفيإئاه!عص

"تحريمهاعصص)1(:بقولهالسلاموجبإنما:ظتم338-فان

علىالصلاةأوجبناونحن:لكمقيل"هالتسليموتحليلهاالتكبير،

مانعاوحدهالتشهدتعليمكانفانلها،المقتضيةبالادلةع!يالهالنبي

وان؛السلامإيجابمنمانعاكان!صالنبيعلىالصلاةإيجابمن

.الصلاةوجوبيمنعلميمنعهلم

الصلاةعلمهمالتشهدعلمهمكما!ي!النبيأن:الثالث

الصلاةوتعليمه،وجوبهعلىدالاالتشهدتعليميكونفكيف،عليه

تشهدهوإياهعلمهمالذيالتشهد:قلتمفانوجوبها؟علىيدللا

فيه:قالولهذا،الصلاة

وأمالله")2(،التحيات:فليقلأحدكمجلس933-"فاذا

)1(

)2(

تفرد.وغيرهم)275(ماجهوابن)61(،داوودوابو)3(،الترمذياخرجه

و)16/78(،الكمالتهذيب:انظر.لينوفيه،عقيلبنمحمدبنعبداللهبه

المختارةفيوالضياء.كلامهعليهيدلكماالترمذيصححهت"الحديث

)4/912(.عقيلابنمنكراتمنعديابنوعذهك!)718(

اللهرضيمسعودابنحديثمن)352(،برقموسياتي332رقمقبلتقدم

عنه.
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فمظلق.غ!ي!عليهالصلاةتعليم

ايضاالصلاةفيهي!رعليهإياهاعلمهمالتيوالصلاة:قلنا

لوجهش:

ا[]1122:وقوله)1(،التيميإبراهيمبنمحمدحديث:أحدهما

البابفيتقدموقد.صلاتنا؟فيجلسنانحنإذاعليكنصليكيف

.الاول

نظيرإياهايعلمهمالىع!ي!النبيسالواالتيالصلاةألى:الثاني

قالوا:)2(لانهم،علموهالذيالسلام

الصلاةفكيف،.عرفناهقدعليكالسلام034-"هذا

فيقولهمهوعلموهالذيالسلامأنالمعلومومن؟")3(،عليك

نأفوجب،"وبركاتهاللهورحمةالنبيأيهاعليك"السلام:الصلاة

اللهشاءإنوسيأتي.الصلاةفيهيبه)4(المقرونةالصلاةتكون

ذلك.تقريرتمامتعالى

الصلاةوجوبتنفيالتشهداحاديثأنقدرلوأنه:الرابع

نفيهالان،تلكعلىمقدمةوجوبهاأدلةلكانت؛!ي!هالنبيعلى

.إسحاقابنقيهاخطامعلولوهو)1(-رقمتحتتقدم)1(

(.علموه)الذيإلىالانهم(قولهمنش(،)بمنسقط)2(

.إسحاقابنزيادةعلىالكلامتفصيلوراجع)1(برقمتقدم)3(

)ح(.منسقط)4(
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وه)1(
عنها،ناقلووجوبها،الاصليةالبراءة)2(استصحابعلىمبق

ماغايةفإن،تعارضولا)3(فكيفالمبقي،علىمقدموالناقل

سكتوما،غيرهوجوبعنساكتةأدلةالتشهدتعليممنذكرتم

ناعنفضلا،بوجويهنطقلمامعارضايكونلاشيءوجوبعن

عليه.يقدم

من)4(لعلهبلمتقدما،كانالتشهدتعليمهمأن:الخامس

.الصلاةفرضتحين

تعالى:قولهنزولبعدكانفإنهعليهالصلاةتعليمهموأما

ناومعلوم،56[:]الاحزابالايةلنبئ(علىيصلونوملت!تهاللهإن>

وبعد،جحشبنتزينبنكاحهبعدالاحزابفينزلتالآيةهذه

ب[]1123فرضأنقدرفلوالتشهد،فرضبعدفهي،أزواجهتخييره

بأدلةمنسوخالكانلمجيوعليهالصلاةلوجو!نافياكانالتشهد

.متاخرةفإنها،الوجوب

تقديميقتضيفذا(أن)قبلهوالذيالوجههذابينوالفرق

البراءةلرفعهاتقديمهايقتضيقبلهوالذيلتأخرها،الوجوبأدلة

تأخرعلىيدلوالذيتأخر،ولا)6(تقدمإلىنظرغيرمن،الأصلية

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ينفي()()جوفي،(متبقى)()تروفي،(منتفي)(ب)في

خطأ.وهو(ستحبابلاا)(ب)في

.(وكيف)(ب)في

.(ب)منسقط

(.قبله)والذيإلى.(..هذا)أنقولهمنش(،)بفيليس

(.تقدم)ما)ب(في
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قولهم:التشهدعنبالصلاةالأمر

؟"عليكالصلاةفكيفعرفناهقدعليكالسلام341-"هذا

الصلاةفييشرعلمالتشهد.بذكرمقرونعليهالسلامانومعلوم

اعلم.واللهالتشهد،ذكربدونوحده

الصلاةفيفرضايرهالممنحجة"ومن:قولهواما

)1(
حديثفذكر،محيمرةلنالقاسمعنالحر،بنالحسنيث

وفيه:مسعود،ابن

ناشئتفإن،الصلاةقضيتفقدذلكقلت342-"فإذا

النبيعلىالصلاةيذكرولمفاقعد"،تقعدانشئتوإن،فقمتقوم

:وجوهمنفجوابه،!ياله

منليست،الحديثفيمدرجةالزيادةهذه-أنأحدها:

كتا!فيالدارقطنيقال.الحفاظالائمةذلكبين،!ي!النبيكلام

عن،مخيمرةبنالقاسمعنالحر،بنالحسن"رواه"العلل")2(:

وحسين،عجلانبنمحمدعنهبهحدث؟عبداللهعن،علقمة

فأما.ثوبانبنثابتلنوعبدالرحمن،معاويةلنوزهير،الجعفي

زهيرأ[]1124وأما،لفظهعلىفاتفقاالجعفيوحسين،عجلانابن

حديثفيزهيرعنالرواةبعضدرجهكلاماآخرهفيعليهمافزاد

قضيتفقدهذافعلتأوهذاقضيت)إذا:قولهوهو،!يالهالنبي

.()الحديث()بفي(1)

.76()6رقم(271-281)5/(2)

593



فقم(.تقومأنشئتإنصلاتك

ع!يو،النبيلفظبينففصلزهير،عنسوار،بنشبابةورواه

.الكلامهذامسعودابنقال:زهيرعنفيهوقال

وبينه،الحربنالحسنعن،ثوبانابن)1(رواهوكذلك

".الصوابوهومسعود،ابنكلاممنع!ي!النبيكلاموفصل

عنزهير،حديثذكروقد"السنن")2(كتابفيوقال

عنبعضهم"أدرجه:قالثم،الزيادةوذكرهذا،الحربنالحسن

عنشبابةوفصلهع!ي!،النبيبكلامووصله،الحديثفيزهير

)3(أشبهوقولهعنه،اللهرضيعبداللهكلاممنوجعلهزهير،

ثوبانابنلأن؛غ!ي!النبيحديثفيأدرجهمنقولمنبالصواب

مسعود،ابنقولمنآخرهوجعل،كذلكالحربنالحسنعنرواه

روايتهمفيأبانبنومحمد،عجلانوابن،الجعفيحسينولاتفاق

اتفاقمع،الحديثآخرفي)4(ذكرهتركعلىالحربنالحسنعن

مسعودبنعبداللهعنغيرهوعنعلقمةعنالتشهدروىمنكل

حديثمنعبداللهكلاموفصلهشبابةروايةذكرثم-ذلك"على

منجعله،الحديثآخرفصلوقد،ثقة"شبابة:قالثم!-النبي

أدرجمنروايةمناصحوهومسعود،بنعبداللهقول

خطأ.وهو(ثوبان)أبو()توفي،خطأوهو()ثوبان()بفي(1)

(2)(1/)353.

والسنن.ت(،ج،)ظمنوالمثبت(الصواب)وهوش(،)بفي)3(

(.الحديثآخرفي-بياض-(..ترك)على(ش،)بفي)4(
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.)1(
الربيعبنغسانتابعهوقد.!ي!النبيب[11241كلامفيخره

وجعل،كذلكالحربنالحسنعن،ثوبانابنعنفرواه،وغيره

!".اننبيإلىيرفعهلممسعودابنكلاممنالحديثآخر

"المصلكتاب!يالحديثهداالخطيببكرأبووذكر

ابنكلاممن،!ي!النبيكلامفصلمن"قول:وقال.له")2(للوصل

"همدرجةالزيادةهذهأنالصوابأنوبئنمسعود،

نأ؛عنهاللهرضيمسعودابنعنرويتمقدفأنتم:قيلفان

ساعدناكمالذيوهذاالصلاه،فيواجبةغ!ي!النبيعلىالصلاة

فان.عمهرويتممايبطلعنهأللهرضيمسعودابنقولمنانهعلى

وإنوجوبها،عدم!ينصلمحهوع!ي!النبيكلاممنالحديثكان

عنه.رويتموهلمامبطلفهوعنهاللهرضىمسعودابنكلاممنكان

بأجوبة:عنهأجيبوقد،قويسؤالفهذا

فقدهذاقلت"فاذا:قوله:الطيبأبوالقاضيقالأحدها:

)1(

)2(

)1/353(.الدارقطنيسننمنواستدركته)آخره(،النسخجميعمنسقط

1/301(-.)115

معروفغير،عنهشاذنهإلامسعود،ابنعلىوقفهتصويبومع:قلت

عنه.صحابهعنولامسعود،ابنعن

الصلاةحد:روايةوفي)مفتاح،قولهمسعود:ابنعنوالمحفوظ

المفقود()الجزءالتهذيبفيالطبرياخرجهلتسليم(وانقضاؤهاالتكبير،

-173)2/15،لبيهقيو)1/802(،شيبةأبيوابن432(،-)428

البيهقي.وصححه،صحيحوسنده174(،
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أناذلكعلىوالدليل،التمامقاربتأنهامعناه"،صلاتكقضيت

تتم)1(.لمالصلاةأنعلىاجمعنا

فقم،تقومأنشئت"فإن:قاللانه،ضعيفجوابوهذا

النبيعلى)2(الصلاةيوجبمنوعندفاقعد"،تقعدأنشئتوإن

بها.ياتيحتىوالقعودالقيامبينيخيرلالمجيو

التشهد،فيمعنىعلىخرجحديثهذاأن:الثانيالجواب

فقيلأ[112]ه،اللهعلىالسلام:الصلاةفييقولونكانواأنهموذلك

ومعنىالتشهد،فعلمهمكذا،قولواولكن،السلامهواللهإن:لهم

ماإليهاضمإذايعني"،صلاتكتمتفقدذلكقلت"إذا:قوله

الاأحكامها،وسائروتسليموقراءةوسجودركوعمنفيهايجب

قدلأنهفرائضها،منوهو،الصلاةمنالتسليميذىلمانهترى

عليهم.ذلكإعادةعنفاستغنى،ذلكعلىوقفهم

فيع!يمقولههذامسعودابنحديثومثل343-قالوا:

يأ(.")فقرائهمعلىفترد)4(أغنيائهممنتوخذ"إنها)3(:الصدقة

)2(

)3(

)4(

)5(

136(.)2/للماورديالكبيرالحاويفينحوهانظر

من)91(الايمان)1(فيومسلم)1331(،الزكاة)03(فيالبخارياخرجه

عنهما.اللهرضيعباسابنحديث

)فتفرق(.ش(،)بفي

)ب(.منسقط

)4(فيومسلم)724(،رقمالصلاةصفة)16(فيالبخارياخرجه

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن)793(ر!،الصلاة
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.الاصنافالثمانيةوهم،القرانفيمعهموسفي،إليهمضمومن

فيالمسيءحديثفيقولهذلكومثل344-قالوا:

لمراهمابفعلأمرهثمتصل"لمفإلكفصل"ارجع)1(:صلاته

فذكر"الصلاةإلىقمت"إذا:فقالصلاتهمنيقمهلمأو،بهيأت

والتسليم.التشهدعنله)2(وسكت،الحديث

التشهد،وجوبعلىالحديثهذاغيرمنالدليلقاموقد

السورةيعلمهمكما،ذلكمنعلمهمبمالمج!عليهالتسليمووجوب

فيأيضاالدليلوقام،صلاتهمفيذلكأنوأعلمهم،القرانمن

هذاغيرمنبغيرهلابه،الصلاةمنيسحللإنمابأنهالتسليم

غيرمن()مأخوذة!والنبيعلىالصلاة)4(فكذلك)3(،الحديث

الحديث.ذلك

ابنلحديثفرضا،التشهدجعللمنجازوكماقالوا:

قعدإذا:وقال،خالفهمنعلىوردهذا،عنهاللهرضيمسعود

منوعلىيتشهد،لموانصلاتهب[112]هتمتفقدالتشهدمقدار

ابنبأن،صلاتهتمتفقد)6(الاخرةالسجدةمنرأسهرإذا:قال

)ح،ج(.في)1(ليس

.()المسالة()حفي(2)

)الحديث(.إلى(وجوب)علىقولهمنش(،)بفيليس)3(

(.الحديثذلك...)فكذلكقولهمن)ج(فيوليس)فكذا(،)ظ(في)4(

.)ماخوذ((بر،)بفي()5

.()الاخيرة(ج،)ظفي)6(
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لمنجاز=بالتشهدحديثهفيالتمامعلقإنماعنهاللهرضيمسعود

لها،الموجبةبالاحاديثيحتجنع!يوالنبيعلىالصلاةأوجب

ابنحديثمنكالحجةوجوبهانفىمنعلىمنهاحجتهوتكون

)1(وجوبأوالتشهد،وجوبنفىمنعلىعنهاللهرضيمسعود

معه.القعدة

بكتاباستدلالفإنه،استدلالكممنأقوىواستدلالنا:قالوا

ذلكيكنلمفانقرن،بعدقرناالا!مهوعمل،رسولهوسنةالله

منكانوإن،دونهيكنلمالتشهد،وجوبعلىالاستدلالمناقوى

فيالفقهاءمنينازعكمكمنفهو،المسالةهذهفيينازعنامنالفقهاء

.كانمنومع،كانأينالدليلفيوالحجة،التشهدوجوب

يحتجأنينازعنا)2(ممنأحدايمكنلاأنه:الثالثالجواب

به:احتجلمنيقال)3(فإنهموقوفا،ولامرفوعالاالاثر،بهذاعلينا

صلاتك"تمتفقدهذاقلت"إذا:قولهيكوننإمايخلولا

وباطل،محالوالاولواجباتها،سائرإلىمضافاأو،عليهمقتصرا

الفقهاءفيهتنازعمما)4(شيءوجوبينفيلاولكنه،حقوالثاني

النبيعلىالصلاةوجوب()نفيهعنمصلا،الصلاةواجباتمن

.(بجووو!(ج،ت،)حفي(1)

خطأ.وهوينازعها()من)ح(وفيمنازعينا()منج(،ش،ب،إظفي)2(

إح(.منسقط)3(

)ش(.فيليس)4(

)نفسه(.)ب(في)5(
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مالك،عندوواجباتهاالصلاةتماممنالتسليمكانولهذا،!!ياله

عليهكانإنوكذا،يذكرهولم)1(للتشهد،ا[]1126الجلوسوكذا

.يذكرهولم،بهإلاالصلاةتتملافانهواجبسهو

تعالىاللهرحمهحنيفةأبيعندأن:الرابعالجو[بيوصحه)2(

تمتفقدالتشهدمقدارجلسإذابل،بفرضليسالتشهدأن

تتملاالصلاةأنعلىدليلوالحديثيتشهد،لمأوتشهد،صلاته

تجبفلابالتشهدالتمامعلقبأنهاستدلالكمكانفانبالتشهد.إلا

وجوببعدمقولكمفيعليكمحجةفهوصحيحا،بعدهالصلاة

التشهد،)3(فرضيةبنفيقولكموبطل،التمامبهعلقلانهالتشهد؛

الوجوبأدلة()معارضةبطلصحيحابهالاستدلاليكنلم)4(وإن

علىقولكمفبطلغ!ييه،النبيعلىالصلاةبنفيقولكموبطل،به

التقديرين.

هذاقلت"فاذا:قولهبانهذاعننجيبنحن)6(:قلتمفان

قدالواجبوتمام،الاستحبابتمامبهالمراد"،صلاتكتمتفقد

.بالجلوسانقضى

(.)ظ،ت،ش،!،ج(الم)1(في

)يوضحه(.كلمةج(،ت،)ظمنسقط)2(

)فريضة(.)ح(في)3(

يكن(.الم)ظ(منسقط)4(

ش(.،)بمنسقط)5(

)قلت(.)ظ(في)6(
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،الصلاة)1(وجوبنفىمنقولعلىفاسدهذا:لكمقيل

تمامانفيينازعلاوجوبهانفىمنلانأوجبها،منقولوعلى

إلاالمستحبالتفامتتملاالصلاةوأنعليها،موقوفالاستحباب

فعلىبها،إلاالواجبالتمامتتملا:يقولأوجبهاومنبها،

أصلا.بالحديثالاستدلاليمكنكملاالتقديرين

،عمرو)2(بنعبداللهحديثوالترمذيداود،أبوروى:قوله

وفيه:

صلاته"مضتفقدالسجدةمنرأسهرفع"إذا345-

:وجوهمنجوابه

:وجوهمنتعليلهوبيان.معلولالحديثأنأحدها:

ب[ه11261

وقد،بالقويإسناده"ليس)3(:قالالترمذيأنأحدها:

."إسنادهفياضطربوا

الافريقيأنعمبنزيادبنعبدالرحمنروايةمنأنه:الثاني

الائمة.منواحدغيرضعفهوقد

عمرو،بنعبداللهعن،سوادةبنبكرروايةمنأنه:الثالث

)1(

)2(

)3(

)ح(5منسقط

)331(.برقمتخريجهتقدم

(.بالقويليسإسناده)إن)ظ(في
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منقطع.فهو)1(،يلقهولم

.الترمذيذكرهكماالاسناد،مضطربانه:الرابع

"إذا:يقولممرة،المتنمضطربأنه)2(:346-الخامس

داود،أبيولمط"،صلاتهمضتفقدالسجدةمنراسهرفع

وهو:هذا،غيروالترمذي

نأقبلصلاتهآخرفيجلسوقدالرجلأحدث347-"إذا

.الطحاويلفطغيروهذا"،صلاتهجازتفقديسلم

قضى"إذا:فقالآخربلفظأيضاالطحاوي348-ورواه

معهبالصلاة)3(ائتمممنأحدأوهو،فأحدثفقعدالصلاةالامام

معناهفهذافيها"،يعودفلا،صلاتهتمتفقدالاماميسلمانقبل

اخر:بلفظرويوقد:الطحاويقال.الأولمعنىغير

تشهدهوقضىصلاتهآخرمنرأسهالمصليرفع934-"إذا

".صلاتهتمتفقداحدثثم

سوءمنهذايكونأنويوشك،الافريقيعلىمدارهاوكلها

أعلم.والله،حفظه

)1(

)2(

)3(

فبينهـ،63سنةتوفيعمروبنعمداللهبينماهـ،128سعةتوفيبكزالان

الكمالتهذيبانظر:اللقي.عدمعلىيدلوهذاسنة،65وفاتيهما

)9934(.رقموالتقريب216(،)4/

(.الخامس-إلى-..الاسناد.مضطرب)أنهقولهمن)ب(منسقط

(.للصلاة)اتم()ظوفي)اتم((ج،ش،ت،)بفي
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مقدارجلس"إذا:عنهاللهرضيعليوقال:035-قوله

".صلاتهتمتفقد)1(التشهد

بنأحمد"سألت"مسائله(":فيقالسعيدبنعليأن:جوايه

اللهرضيعليفحديث:قلتيعيد.:فقالالتشهدتركعمنحنبل

ا[]1127رويوقد.يصحلا:فقالالتشهد")2(.مقدارقعد"من:عنه

عمرو".بنوعبدالله،عليحديثبخلافلمجوالنبيعن

عبداللهعن،وائلأبيعن،الاعمنر"وروى)3(:قوله351-

يذكرولمحب")4(.ماالكلاممنليختر"ثم:وقالالتشهد،قصة

ميئ".النبيعلىالصلاة

فلا،الصلاةوجوبعنساكتايكونأنهذاغايةأن:فجوابه

.تقريرهتقدمكما،الوجوبلاحاديثمعارضايكون

نفيعلىيدلعبيد)6(بنفضالة"وحديث(:)352-قوله

لان،المسألةفيلناحجةفضالةحديثأن:جوابه"،الوجوب

.383صوانظر،فقط()ظمن(1)

)331(.رقمبعدتقدم)2(

)ويروي)ج(وفي373،صتقدموالحديثروى(،)وقد)ظ(في)3(

(.الأعمش

قيصححتوكذاحب(،ما:العلهحاشيتهفيوجاءشاء()ما)ح(في)4(

احب(.)ما)ت(حاشية

)ش(.منسقط)5(

332(،و)44برقمتخريجهتقدم)6(
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نظيرفهو،للوجوبوأمرهالتشهد،فيعليهبالصلاةأمرهلمجيالهالنبي

المأمورينبينفالتفريقلهما،متناولاالامركانوإذابالتشهد،أمره

تحكم.

بواجب؟ليسعندنافالتشهد:قلتمفإن

والواجب،المسألتينفي)1(عليكملناحجةالحديثقلنا:

الدليل.اتباع

ولو،الصلاةبإعادةالمصليهذايامرلم!"النبي:قوله

المسيءامركمابإعادتها،لامرهفرضالمج!النبيعلىالصلاةكانت

:وجوهمنجوابه."صلاتهفي

أنهامعتقدافتربهها)2"بوجوبها،عالمغيركانهذاأن:أحدها

ناالمستقبلفيوامره،بالاعادةع!مالنبييأمرهفلم،واجبةغير

أمرهوتركوجوبها،علىدليلالمستقبلفيبقولهافأمرهيقولها،

لمكماوهذا.الوجوببعدمالجاهليعذرأنهعلىدليلبالاعادة

،الصلواتمنمضىمابإعادة)3(صلاتهفيالمسيءع!ي!النبييأمر

بالجهل.له)عذراالصلاةتلكغيريحسنلانهب[1!112خبرهوقد

)ب(.في)1(ليس

)ظ(،)ت(،)ج(.)2(من

(.الصلاةفي)المسيء)ح(وفي(صلاته)المسيء)ظ(في)3(
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يعذرهولم()1(الصلاةتلكيعيدانامرهفلم:قيلفإن

،الصلاةأركانعلموقد،باقالوقتلانقلنا:؟بالجهلفيها)2(

بها.ياتيانعليهفوجب

الصلاةتلك)3(بإعادةعليهالصلاةتاركامرفهلا:قيلفإن

ء؟.المسيأمركما

فيظاهر)4(محكمفيهاعليهبالصلاةلمخيالهأمرهقلنا:

لمجمالنبيمنالأمرذلكسمعلماالرجلأنويحتمل،الوجوب

ناويحتمل(،بها)غ!يمالتبييامرهانغيرمنالاعادةإلىبادر

غيرويحتملإعادتها،عليهتجبلانفلا)6(كانتالصلاةتكون

)7(المشتبهلهذامحكمدليلوهوالأمرمنالظاهريتركفلا،ذلك

أعلم.وتعالىسبحانهوالله.المحتمل

لكمحجةفلاالسواء،علىالدلالةمشتركإمافضالةفحديث

فيهلكمحجةفلا،ذكرناهكماجانبنامنالدلالةراجحوإما،فيه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

(.الصلاة)تلك-إلى-.(..له)عذراقولهمن)ش(منسقط

)ح(.فيليس

خطأ.رهو)ترك()ب(في

)خد(.ج(،)ظفي

)ح(.فيليس

)كانت(.قوله)ظ(من

)ب(.فيليس
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به.احتجاجكمسقطالتقديرين)1(فعلىأيضا،

كانتولو،صلاتهفيالمسيء!يمالنبييعلمهالم:قوله

:وجوهمنجوابه،إياهلعلمهافرضا

مستنداالمتاخرونجعلهقدهذاالمسيءحديثأنأحدها:

..)2(

وبالغوا،طاقتهفوقوحملوه،وجوبهينفونماكلنميفي

احتجالفاتحةوجو!نفىفمنبه)3(.وجوبهفياختلفمانفيفي

)4(التسليموجوبلمىومن،بهاحتجالتشهدوجوبنفىومن،به

ا[ا]8؟ا،بهاحتجلمجمالنبيعلىالصلاةوجوبنفىومن،بهاحتح

ء)5(

الاعتدالوركنيوالسجود،،الركوعاذكاروجوبنمىومن

هذاوكل.بهاحتح)6(الانتقالتكبيراتوجوبنفىومن،بهاحتح

ينفيلاالتحقيقفعندوإلا،الاستدلالفيواسترسالتساهل

وجوبهعنسكتقديكونأنغايتهبل،ذلكمنشيءوجوب

به.معارضايكونلا)7(لهالموجبةبالأدلةفايجابه،ونفيه

ليسأنهعلىيدلبهامرهمابغيرالامرعنسكوته:قيلفان

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)ظ،ت،ش،ج()بعد(.في

)ش(.منمظ

(.)ب،ت،ش()بهفيليس

تتاخر.اوتتقدمبه(.احتجالتسليموجوبنفى)ومنش(،)بفي

)ب(.منمظ

)الانتقالات(.)ح(في

(.يكونلا)الموجبةج(،)بفي
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غيرالحاجةوقتعنالبيانوتأخير،البيانمقامفيلانه؛بواجب

على)3(بهيستدلاناحدايمكنلاهذاقيل)2(:اتفاقا)1(.جائز

الجلوسولاالتشهد،يجبلا:يقولأنيلزمهفانه،الوجههذا

لمشيءكلولا،الفاتحةقراءةولا،النيةولا،السلامولا،له

القبلة،استقبالعليهيجبلاانههذا:وطرد.الحديثفييذكره

احد.يقولهلاوهذابهما،يامرهلملانه،الوقتفيالصلاةولا

ذلك.فييسيءلموهوفيه،ساءماعلمهإنما:قلتمفإن

نفيتمماكلفيمنازعكم)4(منالجواببهذافاقنعوا:لكمقيل

هذا.المسيءبحديثوجوبه

ظاهردليلالصلاةاجزاءمنلمجيمالنبيبهمرما(ان):الثاني

أموزا:يحتملبهللمسيءأمرهوترك،الوجوبفي

فيه.يسىءلمأنهمنها:

ذلك.بعدوجبانه:ومنها

تعليمهبقيةوأحالهمها،والأركانمعظمعلمهأنهومنها:

له،الصحابةبعضتعليمعلىأو)6(،صلاتهفيبم!ي!مشاهدتهعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.)اتفاقا()ح(منوسقطأيضا(جائز)غير(ش،)بفي

قيل(.)فإنت(،)ترفيوقع

(.الوجه)عن)ب(فيووقع،النسخباقيمن)هذا(وسقطج(،)ح

.()منازعيكم(ج،ت،ظ،)حفي

.()حفيليس

في---إلى...وجبنه)ومنهاقولهمنالجملةهذهتكررت)ش(في
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عندهمالمستقرمنفكانبعضا،بعضهمبتعليميامرهمكان!ط!س!فإف

.)1(.
محدوروأي،الضالهـارشادب[19112الجاهلتعليم!يلهمءدنه

البعضأصحابهوعلمه،البعضعلمه!لمج!النبييكونأنفي

معارضاالمجملالمشتبههذايكنلمهذا)2(احتملواذاالاخر،

واجباتمنعيرهاولاع!يم،النبيعلىالصلاةوجوبلأدلة

الضريحتقديمفالواجبعليها،يقذمأنعنفصلا،الصلاة

أعلم.والله.المجملالمشتبهعلىالمحكم

منلهمعارضلاصحيحبدليلتثبتإنما"الفرائض)3(:قوله

".بإجماعاومثله

أدلة:عليه(فلنا)،الوجوبعلى)4(الانأدلتنااسمعوا:قلنا

ألنبئعلىضاونوملتتهاللهإن>:لىتعاقوله:لأولاالدليل

56[،:]الاحزاب<وص؟لمحتصليماوصلمواعلتهصلوءامنوالذفييأئها

علىوالتسليمبالصلاةالمؤمنينأمرسبحانهاللهأنالدلالةووجه

علىدليليقممالمالوجوبعلىالمطلقوامره،!يالهاللهرسول

خلافه.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

(.صلاته

)ج(.من(الهموسقطخطأ،وهولهم()انهش(،ح،)بفي

حز(.))ش(وفي)جهل()ب(في

خطأ.وهو)الفائض()ش(في

)عليه(.)ظ(في

خطأ.وهو)قلنا()ب(في
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هذهكيفيةعنسالوهعنهماللهرضيأصحابهأنثبتوقد

:فقالبها،المأمورالصلاة

وفد.الحديث.")1(محمد.علىصلاللهم353-"فولوا:

سلاموهو،الصلاةفيعليهالسلامهوعفموهالذيالسلامأنثبت

واحد.والمحلينوالتعليمينالامرينفمخرجالتشهد)2(،

التسليمذكروفيه،بهلهمامراالتشهدعلمهمأنه:يوضحه

بماشبههاثمإياها،فعلمهم)3(عليهالصلاةعنفسألوهجم!،عليه

واقسليمالصلاةأن)4(علىيدلوهذا،عليهاقسليممنعلموه

فيا[]9112عليهوالتسليمالصلاةهماالحديثفيالمذكورين

.الصلاة

خارجعليهوالتسليمبالصلاةالمرادكانلوأنه:يوضحه

له:يقولعليهسلمإذامنهممسلمكل()لكانفيها،لا،الصلاة

أنهمالمعلومو!ن".وبركاتهاللهورحمةالنبيأيهاعليك"السلام

الداخلكانبل،الكيفيةبهذهعليهالسلامفي)6(يتقيدونيكونوالم

6(.و4و2و)1برقمتقدم)1(

واحد(.)والمجلس)ج(فيووقع6(و2و)1برفمتقدم)2(

التسليم..)فسالوه)ج(منوسقطإياها(،فعلمهم)عليهت(،)ظمنسقط)3(

(.عليه

اللصلاة(.)ظ(في)4(

(.الكل)ظ(في)5(

)يتعبدون(.)ش(في)6(
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رسولعلى"السلام:قالوربما"،عليكم"السلام:يقولمنهم

وهم،ذلكونحو"اللهرسولياعليك"السلام:قالوربما("،الله

الذيوإنما،الاسلامبتحيةالاسلامأولمنعليهيسلمونيزالوالم

.الصلاةفي)1(عليهالسلامهوعليها،زائداقدراعلموه

نحنإذانصلي"كيف:إسحاقابنحديث:354-يوضحه

منجماعةاللفظةهذهصححوقدصلاتنا"،فيعليكصلينا

والدارقطني،،والحاكم،حبانوابن،خزيمةابنمنهم:الحفاظ

والجواب،بهعلتوما)2(،الكتابأولفيتقدموقد،والبيهقي

ذلك.عن

عليهالصلاةهيكيفيتهاعنالمسؤولالصلاةنتقرروإذا

فيمنهابهالمامورالبيانمخرجذلكخرجوقد،الصلاةنفسفي

!ؤالنبيأمرذلكإلىوينضاف،الوجوبعلىأنهاثبت؛القرآن

تعالىاللهرحمهأحمدالامامإليهشارماوجههذاولعلبها،

تقدموقده"واجبةهيفاذاتبينتثم،ذلكأتهيب"كنت:بقوله

كلامه.حكاية

)3(:أسئلةالاستدلالهذاوعلى

أمرين:يحتمل"علمتمكما"والسلام:غ!يمقولهأن:أحدها

)2(

)3(

خطا.وهو)عليكم()ب(في

!701-ص)1(برقمتقدم

)أسؤلة(.)ظ(وفي)الاسؤلة(ب(،)شفي
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ب[19112.الصلاةفيعليهالسلامبهيرادأن:أحدهما

ابنقالى)1(نفسها.الصلاةمنالسلامبهيرادان:والثاني

عبدالبر)2(.

الصلاةاقتراندلالةيدلإنماذكرتمماغايةان:الثاني

الاقترانودلالة،الصلاةفكذاالتشهد،فيواجبوالسلام،بالسلام

ضعيفة.

وهذا،الصلاةولا،السلاموجوبنسلملاأنا:الثالث

!لمج!.عليهالسلاموجوبتسليمبعديتمإنمامنكمالاستدلال

)3(:الأسئلةهذهعنوالجواب

وهو،يسظلهماالحديثنفسفيفانجدا؛ففاسد:الأولأما

قالوا:انهم

فكيف،عرفناهقداللهرسولياعليكالسلام355-"هذا

اللهرضيسعيدابيحديثفي)4(البخاريلفظ؟"عليكالصلاة

والسلامالصلاةكيفيةعن!النبيسألواإنمافإنهموأيضا.عنه

.الصلاةمنالسلامكيميةعنلا،الآيةلمحيبهماالمأمور

)1(

)2(

)3(

)4(

خطا.وهو،قال()بفي

.(الكلامهذافذكر...:)وقيلقالفقد(1/861)6التمهيد:انظر

.(لاسؤلة)ا(ج،ب،ظ،)شفي

)6(.برقمتقدم
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الدلالة،تقريروجهيفهملممنفسؤال:الثانيالسؤالوأما

في)2(بهما)1(بالامراستدللناوإنما،الاقترانبدلالةنحتجلمفإنا

إنماإياها؛يعلمهمأنع!ي!النبيسألواالتيالصلاةنوبينا،القران

.الصلاةفي)3(التيالصلاةهي

يعترضلافإلهالفساد،غايةففي)4(:الثالثالسؤالوأما

يكونفكيفالمخال!،بخلافوالسنةالكتا!منالادلةعلى

مبطلاديها(منازعكم)قولعلىالدليلقامقدمسألةفيخلافكم

عكسإلاهذاوهل،أخرىمسالةفيلهمعارضلاصحيحلدليل

،الاقوالمنخالفهاماتبطلالتيهيالادلةفإن؛العلمأهلطريقة

قولمكلعلىفتقدمموجبها،خالفمنعلىا[10113لهاويعترض

وتبطلالادلةبهاتعارضالمجتهدينأقوالأنلاخلافها،اقتضى

فيعليكمحجةالحديثإنثمعليها.وتقدممقتضاها)6(

،!عليهوالصلاةالتسليموجوبعلىدليلفإنه،المسألتين

إليه.المصيرفيجب

التشهد،فيذلكيقولكانع!ي!النبيأن:الثانيالدليل

خطا.وهو)بها(ح(،ش،)بفي)1(

(.القران)فيش(،)بمنسقط)2(

(.التي)الصلاة-إلى-(..سالوا.)التيقوله)من)ش(منسقط)3(

)الثالث(.)ج(منسقط)4(

)منازعيكم(.)ح(في)5(

)معناها(.)ش(وفي)مقتاها()ب(في)6(
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فعلمافعل)2(وجوبعلىيدلوهذاكصلاته)1(،نصليأنوامرنا

:مقدمتانفهاتان،الدليلخصهماإلاالصلاةفي

فيالشافعيروىمافبيانها:الأولىالمقدمة356-أما

عن،إسحاقبنسعيدحدثنيمحمد،بنإبراهيمعن"مسنده(")3(:

أنه!والنبيعن،عجرةبنكعبعن،ليلىأبيبنعبدالرحمن

محمد،الوعلىمحمدعلىصل"اللهم:الصلاةفييقولكان

والمحمدعلىوبارك،إبراهيموال،إبراهيمعلىصليتكما

مجيد".حميدإنك،إبراهيموال،إبراهيمعلىباركتكمامحمد،

نم،جماعةوثقهفقد،يحيىأبيبن)4(إبراهيمفيهكانوإنوهذا

،عقدةوابنعدي،وابنالاصبهاني،وابن،اللهرحمهالشافعي

.()اخرونوضعفه

فىالبخاريروىمافبيانها:الثانيةلمقدمة3571-أما

)6(
ونحنع!يمالنبياتينا:قال،الحويرثبنمالكعن:"صحيحه"

أهلنا،إلىاشتقناأنافطن،ليلةعشرينعندهفأقمنا،متقاربونشببة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

وسيأتي.الحويرثبنمالكحديثمن(أصليرايتمونيكما)صلوالقوله

تخريجه.

)ب(.منسقط

جدا.ضعيفوسنده)927(رقم

.إسحاقبابييكنىوإنما،خطاوهو(إسحاقبن)إبراهيم)ب(في

191(.-184)2/الكمالتهذيبانطر:

ومواضعالمساجد)5(فيومسلم،لهواللفظ)506(الاذان)14(في

)674(.الصلاة
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:فقالرحيما،رفيقاوكان،فأخبرناهأهلنا؟فيتركناعمنوسألنا

رأيتمونيكماوصلوا،ومروهم،فعلموهمأهليكمإلى"ارجعوا

أحدكملكم)1(فليؤذنالصلاةب[113]احضرتوإذا،أصلي

."اكبركموليؤمكم

هوماوالاعتراضات)2(الاسئلةمنالاستدلالهذاوعلى

الموضع.هذاغيرفيمذكور

النبيفانعبيد)3(،بنفضالةحديث:الثالث358-الدليل

والثناء،اللهبتحميدفليبداأحدكمصلى"إذا:لغيرهاولىقالصط!لهئت!

شماء"بمابعدليدعثم!ص،النبيعلىليصلثم،والصلاة،عليه

السنن.وأهل،تعالىاللهرحمهأحمدالامامرواه،تقدموقد

والحاكم.،حبانوابن،خزيمةابنوصححه

:بوجوهعليهواعترض

وقدبالاعادة،المصليهذايأمرلملمجيمالنبيأنأحدها:

جوابه.تقدم

بدليل،فيهالا،الصلاةانقضاءبعدكانالدعاءهذاألى:الثاني

حديثمن"جامعه")4(:فيالترمذيروى935-ما

(.الكم)ح(منسقط)1(

)الاسؤلة(.ج(،شظ،)ب،في)2(

)44(.برقمتقدم)3(

حسن".حديثهذا:وقال)3477(رقم)4(
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.)1(.
فصلىرجلدخلإذقاعد!واللهرسولبيناهذا:فيرشدين

"عجلت)2(!و:اللهرسولفقال،وارحمنيلياغفراللهم:فقال

وصل،اهلههوبمااللهفاحمد،فقعدتصليتإذا،المصليايها

".ادعهثم،علي

:وجوهمنهذاوجواب

معحجةيكونفلا،وغيره،زرعةابوضعفهرشدينان:أحدها

هذاروىمنكللان،الأثبات)3(الثقاتخالفإذافكيف،استقلاله

ه("صلاتهفييدعورجلا!يالهالنبي"سمع:فيهقالالحديثما

ا[11311الداعيهداإلى:حديثهفييقللمرشدينان:الثاني

!":قالبل،ذلكعلىلفظهيدلولا،الصلاةانقضاءبعددعا

منفراغهبعدقالانهعلىلايدلوهذالي".اغفراللهم:فقال

صلى"إذا:قالفانهذلك،علىدليلالحديثونفس.الصلاة

منالفراغبذلكيردلمانهومعلوم"،اللهبتحميدفليبا-ااحدكم

إنماع!يالهالنبيادعيةعامةفانولاسيمافيها.الدخولبل؛الصلاة

)1(

)2(

)3(

عنالخولانيءهانيبنحميدهانيابيعنسعدبنرشدينطريقمن

.فذكرهفضالةعنلجنبيمالكبنعمروعليابي

الكمالتهذيبانظر:.بعدهماومثلهخطا،وهو)رشيدين()ب(فيوقع

9/391(-.)691

النسخ.جميعفيوليست،الترمذيسعنمنإضافة

شريح.بنوحيوة،وهببنكعبدالله

وغيرهما.)907(رقمخزيمةوابن)1481(،داوودابيعند
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وابي،وعلي،هريرةأبي)1(لحديثبعدها،لا،الصلاةفيكانت

ولم،)3(وغيرهم،وعمار)2(،وحذيفة،عباسوابن،وعائشة،موسى

صحيح.حديثفيصلاتهفيبهيدعوكان!أنهمنهمأحد)4(ينقل

ادع!:يقللمصلاتهفيبهيدعودعاء()الصديقسألهولما

منسلامكبعدبهادع:الداعيلهذايقلولم،الصلاةخارجبه

ربهفدعاؤه،عليهمقبل،ربهمناجوالمصليسيما)6(لا،الصلاة

وفراغهعنهانصرافهبعدلهدعائهمنأنسبالحالهذهفيتعالى

مناجاته.من

بهرادإنما،"أهلههوبماالله"فاحمد:!ي!قولهأن:الثالث

فييعني"،فقعدتصليت"إذا:قالولهذاالقعود،فيالتشهد

.!رسولهعلىوالصلاة،عليهوالثناءاللهبحمد5فأمر،تشهدك

فيه،يصليالىأمرهالذي)7(الموضعان:الثالثالاعتراص

التشهد.بعدإنه:قلتمفلم)8(،معينغيراللهتحميدبعدويدعو

علىالثناءفيهيشرعموضعالصلاةفيليسأنههدا:وجواب

)ب،ش()كحديث(03)1(في
القوسين.بينما)ب(منسقط)2(

235.-232صللمؤلفالصيبالوابلفيالاحاديث5هذانظر)3(

)يقل(.)ظ(فيوقع)4(

373.صتقدم)5(

)ولاسيما(.ب(،)ظفي)6(

.السياقيقتضيهازيادة)7(

(.معلوم)غير)ب(في)8(
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التشهدفيإلاالدعاء،ثم،!ي!رسولهعلىب[11311الصلاةثم،الله

ولا،الركوعولا،القيامفييشرعلاذلكفإن،الصلاةاخر

فيجلوسهحالالصلاةآخربهأرادإنماأنهفعلماتفاقا،السجود

التشهد.

عليه،الصلاةعقببالدعاءفيه)1(أمرهأنه:الرابعالاعتراض

!ييه.عليهالصلاةفكذا،بواجبليسوالدعاء

الدلملفيقوم،بشيئينيامرانيستحيللاانههذا:وجواب

.الوجوباصلعلىالاخرفيبقىاحدهما،وجوبعدمعلى

قبلواجبهووالثناءالحمدمنالمذكورهذاان:الثاني

أنهالصحابةوأخبر،به!ؤالنبيأمروقدالتشهد،هوفانهالدعاء،

مسقطابه)3(بالدعاءالامراقترانيكن)2(ولم،عليهمفرض

فيه.النبيعلىالصلاةفكذا،لوجوبه

منفان،باطليجب"،لا"الدعاء:قولكمأن:الثالث

،الذنوبمنوالاستغفاربالتوبةالدعاءوهو،واجبهوماالدعاء

:قالأنه!والنبيعنرويوقدوغيرها،والعفو،والهداية

)2(

)3(

.فيه(مر)أنه()جوفي)ب(،منسقط

بهبالدعاءالامرالاقترانيكن)ولم)ت(وفيالامر(،يقترن)ولم)ب(في

.()افتراض()جوفي،مسقطا(

.ومسقطا()بالدعاء()بفي
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")1(.عليهيغضباللهيساللم"من:036-

.محرمفعلاو،واجبتركعلىإلايكونلاوالغضب

فرضا!يالهالنبيعلىالصلاةكانتلوانه:الخامسالاعتراض

لارجلايرىحتى،الوقتهذاإلىبيانهايؤخرلمالصلاةفي

الحديثهذاقبلمستفادابوجوبهاالعلمولكانبها،فيأمرهيفعلها

ا[.11221

إلامةالالمعلىوجبتما)2(إنها:نقللمأناهذا:وجواب

!يالهالنبيفأمرهتركها،قدكان)3(المصليهذابل،الحديثبهذا

صلاته،فيالمسيءكحديثوهذا.شرعهمنمعلوممستقرهوبما

مستفادايكنلمالا!يمةعلىوالطمأنينةوالسجودالركوعوجوبفإن

هداصلاةحينإلىلذلك!النبيبيانوتأخيرحديتهمن

هذا.قبلمتهلا!يشرعهاالتيالصلاةيصليأنأمرهوإنما،الأعرابي

)1(

)2(

)3(

477(و)2/442واحمد)3827(،ماجهوابن)3373(،الترمذياخرجه

وغيرهم.

منكر،وسندهمرفوغا.فذكرههريرةابيعنالخوزيصالحابيطريقمن

فيهقالوقد،المليحابيغيرعنهيرولموهو،الخوزيصالحابوبهتفرد

ابنوقال.بهباسلا:زرعةابووقال.الحديثضعيف:معينبنيحيى

انظر:.مفاريدهمنالحديثهذاعديابنجعلوقد.الحديثلين:حجر

592(.-492)7/الضعفاءفيوالكامل)33/418(،الكمالتهذيب

)ح(.منسقط

)ب(.فيليس
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هذافيقالاوالترمذيداوداباان:السادسالاعتراض

ولو،"أو"بحرف."لغيرهأو،له"فقال:فضالةحديث،الحديث

.لغيرهأولهذلكيكنلممكلفكلعلىواجباهذاكان

:وجوهمنفاسداعتراضوهذا

وابن،خزيمةابنرواهاالتيالصحيحةالروايةأنأحدها:

والدارقطني،أحمد،رواهوكذابالواو،"ولغيرهله"فقالحبان

.)1(وغيرهم،والبيهقي

نأوالمعنى،للتقسيمبلللتخيير،ليستهنا"أو"أن:التاني

ولا>:تعالىقالكما،غيرهأو)2(هذا،ذلكفليقلصلىمصلأي

بلالتخيير،المرادليس24[،]الدهر:(؟!2!عكفوراأوءاثمامخهمتطع

هذا.وإماهذاإماتطعهفلاكانأيهماانالمعنى

صلى"إذا:بقولهالعمومفيصريحالحديثأن:الثالث

.فذكره"اللهبتحميدفليبدأأحدكم

علمهم"ثم:خزيمةوابن،النسائيروايةفيأن:الرابع

.عاموهذا،فدكره.ع!و"اللهرسول

الحجةتقوملامنهاكلأحاديثثلاثةب[]1122:الرابعالدليل

.الاجتماععندبعضابعضهائقويوقد،انفرادهعندبه

)1(

)2(

)44(.رقمتخريجهتقدم

(.غيرهاوذلكفي)فليقل)ج(وفي(،وغيره)هذاش(،)بفي

024



بنعمروحديثمن)1(:الدارقطنيرواهما361-احدها:

قال:قال،ابيهعن،بريدةابنعن-الجعفي-هوجابرعنشمر،

تترك!فلاصلاتكفيصليتاذا)2(!بريدة"يا:!ي!اللهرسول

انبياءجميععلىوسلم،الصلاةزكاةفانها،عليوالصلاةالتشهد

".الصالحيناللهعبادعلىوسلم،ورسلهالله

عمروطريقمنايضا:)3(الدارقطنيرواهما:362-الثاني

بن)4(مسروقسمعت:الشعبيقال:قالجابر،عنشمر،ابن

الله!رسولسمعت:عنهااللهرضيعائشةقالت:يقولالاجدع

لكنعلي".وبالصلاةبطهور،إلاصلاةاللهيقبل"لا:يقول

.)5(
مناصلحوجابربحديثهما،يحتجلاوجابر،شمربنعمرو

عمرو.

حديثمن)6(:الدارقطنيرواهما:363-الثالث

نا،جدهعن،بيهعنسعد،بنسهلبن)7(عباسبنعبدالمهيمن

ورواه،!و"نبيهعلىيصللملمنصلاة"لا:قالع!يواللهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)1/355(.السننفي

جدا.واهيوسنده(.جلست)إذا)ب(حاشيةعلى)ظ(نسخةفي

جدا.واهيوسنده355(،)1/السننفي

خطأ.وهو()مروان(ش،)بفي

ذلك.وغير.كذابزائغ:الجوزجانيوقال.الحديثمنكر:البخاريقال

)6334(.رقم324()5/لميزانو344(،)6/الكبيرالتاريخ:انظر

)36(.برقمتقدموقدواهيوسنده)1/355(.السننفي

خطأ.وهو)عياش(ج(،ش،ت،)بفي
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وعبد.جدهعن،أبيهعن،عبالسبنأبيحديثمن)1(الطبراني

،البخاريبهاحتجثقةكالىوانأخوهوأبي،بحجةليسالمهيمن

ورواهعبدالمهيمن،روايةمنهوإنمافيهالمعروففالحديث

يثبت.ولا،بالوجهين)2(الطبراني

وابنمسعود،ابنعنوجوبهاثبتقدأنه:الخاسرالدليل

ولمذلك)3(،تقدموقد،الانصاريمسعودوابىأ[11221عمر،

إذاالصحابيوقول،تج!لا:قالانهالصحابةمنأحدعنيحفظ

.والعراقالمدينةأهلاصولعلىولاسيما،حجةغيرهيخالفهلم

إلىلبيهمعهدمنالناسعملهذاأن:السادسالدليل

فيالأمةاتفاقيكنلمواجبةغير!عليهالصلاةكانتولو،الان

بها.الإخلالوتركالتشهدفيقولهاعلىوالاعصارالأمصارسائر

>ألذين:وجلعزقولهفي"تفسيره"في)4(حيانبنمماتلقالوقد

وعلىعليها،المحافطة"إقامتها:قال55[،:]المائدة<الصلؤةيميمون

علىوالصلاةوالتشهد،والسجود،والركوعفيها،والقياماوقاتها،

)1(

)2(

)3(

)4(

)6/9956(.الكبيرالمعجمفي

9956(.و)6/8956الكبيرالمعجمفي

336(.)333-برقمتقدم

صاحبالقدر،كبيرصالحاعابداكانالخراز،البلخيبسطامأبوالنبطيهو

اهـ.05سنةقبلتوفيتفسير،لهالحديثفيصدوقا،سنة

للداووديالمفسرينوطبقات433(،-431)28/الكمالتهذيبانطر:

خطا.وهو)حبان()ب(فيوقعوقد033(،)2/932-
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في"الناسأحمد:الامامقالوقدالاخير"،التشهدفي!يالهالنبي

.")1(مقاتلعلىعيالالتفسير

المأمورإقامتهامنالصلاةفي!صالنبيعلىفالصلاةقالوا:

لابأقيسة)2(القولهذاأصحابتمسكوقد،واجبةفتكونبها،

ذكرها.إلىحاجة

الصلاةفياوجبمنإلامنكممالمنازعينا:نقولثم:قالوا

يقولتعالىاللهرحمهحنيفةأبوهدا،الادلةهذهبدوناشباء

النبيعلىالصلاةوجوبادئةمنوجوبهأدلةواينالوتر،بوجوب

لامرسلبحديثصلاتهفيقهقهمنعلىالوضوءويوجبع!.ص،

ء،القيمنالوضوءويوجب،المسألةهذهفيأدلتنايقاوم

هذهادلةتقاوملادبأدلةب[]1122ونحوها،والحجامة،والرعاف

المسألة.

بينأشياءالصلاةفيإن:يقولتعالىاللهرحمهومالك

والمستحبةالفضيلةفوقوهي،بفرضليستوالمستحبالفرض

وتكبيرات،الفاتحةمعسورةكقراءةسننا؛أصحابهيسميها)3(

السجودويوجبون،والمخافتةوالجهر،الاولىوالجلسة،الانتقال

لمحيه.لهمتفصيلعلىتركهافي

)1(

)2(

)3(

(03مقاتلعلىالتفسيرفيعيال)الناسج(،ت،)ظفي

)فأقيسة(.)ب(في

)يسمولها(.النسخباقيوفي)ح(،من
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ويوجب،واجباتهذهيسفيتعالىاللهرحمهوأحمد

سهوا.لتركهاالسجود

إيجابمناقوىيكنلمإن!رالنبيعلىالصلاةفايجاب

دونها.فليستهذهمنكثير

المسألة.هذهفيالفريقانبهاحتجمافهذا

فإن،باطلالشافعيعلىفيهاالمشنعتشنيعأنوالمقصود

الذاهبعلىيشنعكيفهذامثلوالاثارالأدلةمنفيهامسألة

أعلم.واللهإليها؟!

فصل

الأولالتشهدفي!صعليهالصلاةمواطنمنالثانيالموطن

يصلي"الأم")1(:فيالشافعيفقالفيه،اختلفقدوهذا

وهو،مذهبهمنالمشهورهوهذا.الاولالتشهدفيع!والنبيعلى

"لا:القديمفيوقال،بواجبوليس،يستحبلكنهالجديد)2(،

وأبوأحمد،قالوبهذا،عنهالمزنيروايةوهذهالتشهد"علىيزيد

.)3(وغيرهم،ومالك،حنيفة

)1(/1(.)027

441(.)3/للنوويالمجموع:انظر)2(

)2/237(،والبناية541(،)3/054-المقنععلىالكبيرالشرحانظر:)3(

224(.)1/عبدالوهابللقاضيوالمعونة
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حديثمن:الدارقطنيرواهبماالشافعيلقولواحتج364-

)1(
كان:قالعمر،ابنعندينار،بنعبدالدهعن،عبيدةبنموسى

لله،الزاكياتالطيباتالتحياتالتشهد:يعلمناا[]1134ع!واللهرسول

وعلىعليناالسلام،وبركاتهالدهورحمةالنبيأيهاعليكالسلام

وأنلهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنأشهد،الصالحيناللهعباد

!)2(.النبيعلىيصليثم،ورسولهعبدهمحمدا

بنعمروحديثمنأيضا:)3(الدارقطني365-وروى

رسولقال؟قال،ابيهعن،بريدةبنعبداللهعنجابر،عنشمر،

علي)4(الصلاةتتركنفلاصلاتكفيصليتإذا!بريدة"يا:!يالهالله

.تقدموقد"الصلاةزكاةفإنها

والآخر.الاولالجلوسيعموهذا:قالوا

والتسليمبالصلاةالمؤمنينأمرتعالىاللهبأنأيضالهواحتج

شرعتعليهالتسليمشرعحيثأنهعلىفدلك!لمجه،رسولهعلى

عليه،الصلاةكيفيةعن()الصحابةسألهولهذا،عليهالصلاة

فدل؟"،عليكنصليفكيفعليكنسلمكيفعلمنا"قدوقالوا:

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

خطأ.وهو(...وعبدالله)()بفي

)1/351(.السننفي

وموسى،بمفاريدهيحتجلاضعيف،مصعببنخارجةفيهواهيوسنده

-23(.16)8/الكمالتهذيب:انظر.ضعيفوهو،تقدم،عبيدةبن

)361(.برقموتقدمجذا،واهيوسنده355(.)1/السننفي

السنن.فيموجودةغير)فيها(ولفظهفانها(فيها)عليئ)ح(في

.()اصحابه()حفي
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المصليانومعلوم،جم!يهعليهبالسلاممقرونةعليهالصلاةأنعلى

عليه.يصليأنلهفيشرعع!،النبيعلى)1(يسلم

وو!؛النبيعلىوالتسليمالتشهدفيهشرعمكانولأئهقالوا:

الاخير.كالتشهدعليهالصلاةفيهفشرع

الرسولذكرفيهيستحبمحلالاولالتشهدولانقالوا:

ذىه.فيأكمللاف،عليهالصلاةفيهور!اةحب؛!!ي!

"كيف:إسحاقمحمدبنحديثفيولان366-قالوا:

صلاتنا؟")2(.فيجلسنانحنإذاعليكنصلي

ب[]1124،لذلكبمحلالاولالتشهدليس:الاخرونوقال

الذيوهو،تعالىاللهرحمهالشافعي)3(قوليمنالقديموهو

،مشروعتخفيفهالأولالتشهدلان؛اصحابهمنكثيرصخحه

علىكأنهفيهجلس!إذاع!يس)4(النبي367-وكان

)1(

)2(

)3(

)4(

يسلمان)معلوم)ب(وفيعلى..(يصليمسلمالمصلي)أن)ظ(في

قال)ب(حاشيةوفي.(،..يصليالمسلمأن)ومعلوم)ش(وفيالمتشهد(

المتشهد(.)يسلم..صوابه:الناسخ

)1(.رقمتحتتقدم

خطا.وهو)قول()ب(في

وأحمد)1176(،والنسائى)599(،داوودوأبو)366(،الترمذيأخرجه

وغيرهم.386(/1)

"هذا:الترمذيقال.فذكرهمسعودبنعبداللهأبيهعنعبيدةابيطريقمن

".أبيهمنيسمعلم،عبيدةابانإلا،حسنحديث
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علمهولافيه،ذلكيفعلكانأنهعنهيثبتولمالرضف)1(،

مشروعيةولان،استحبهالصحابةمنأحداأنيعرفولا،للأمة

لمحيكماالمحللمحيواجبةلكانتالأمرمنذكرتمكماكانتلوذلك

هذالمحيمستحبةالصلاةكانتلوولأنهلهما.الأمرلتناولالأخير؛

!فردلم!النبيلان؛!س!ال!ىالصلاةدجهلاستحب؛الموضع

وعلىعليهبالصلاةامرهمبل،عليهبالصلاةبالأمرالهدوننفسه

هذافيعليهالصلاةكانتلو)2(ولانهوغيرها؛الصلاةفي،آله

لانها،إلراهيموالإبراهيمذكرفيهالشرع؛مشروعة)3(الموضع

هذا)4(فيشرعتلوولانهابها؛المأمورالصلاةصفةهي

فرقيكنولم،فضالةلحديثبعدهاالدعاءفيهلشرع؛الموضع

والاخير.الأولالتشهدبين

ضعفهافمع؛الاحاديثمنبهستدللتمماوأماقالوا:

لان،تدللا،الجعفيوجابرشمر،بنوعمرو،عبيدةبنبموسى

الادلة،منذكرناهبما،الاولدونالأخير،هوفيهابالتشهدالمراد

اعلم.والله

)1(

)2(

)3(

)4(

انظر:.رضممةواحدتها:،الشمسوبالنارالمحماةالحجارةهي:الرضف

)4/125(.عميدلابيالحديثغريب

.(الانه()بفي

خطا.وهو(،لشرعالمشروعةهذا)في)ش(وفي(المواضع)هذه)ظ(في

فيها(.لشرعمشروعةالمواضع)هذه)ظ(في

427



فصل

القنوتاخر!عليهالصلاةمواطن!نالثالثالموطن

رواهبمالذلكواحتج،وافقهومن)1(الشافعياستحبه368-

بنيحيىعنوهب،ابنحدثنا،سلمةبنمحمدعن)2(النسائي

عنعلي،بنعبداللهعن،عقبةبنموسىعن،سالمبنعبدالله

هؤلاء)3(ا[11351ع!ماللهرسولعلمني:قالعلي،بنالحسن

ليولارك،هديتفيمناهدنياللهم"قل:قالالوتر،فيالكلمات

فانكقصيت،ماشروقمي،توليتفيمنوتولنيعطيت،فيما

)1(

)2(

)3(

)3/994(.للنوويالمجموعانطر

)1746(.المجتبىفي

بنموسىمحمهعنعقبةبنإبراهيمبنإسماعيلعنفديكأبيابنورواه

.فذكرهعليبنالحسنعنعائشةعنأبيهعنعروةبنهشامعنعقبة

)735(الدعاءفيوالطبراني375(،)رقمالسنةفيعاصمأبيابنأخرجه

وغيرهما.

خطأ.عقبةبنموسىعنالطريقانوهذان

عنإسحادتىأبيعنعقبةبنموسىعنجعفربنمحمدرواهماوالصواب

يذكر)ولممذكرهعليبنالحسنعنالحوراءأبيعنمريمأبيبنبريد

(.مج!هصيمعليهالصلاة

)1048(.172()3/والحاكم)074(،الدعاءفيالطبرانيأخرجه

ابنالحافطضعفهاوممق،تصجلاع!ن!(عليه)الصلاةجملةفزيادةوعليه

انظر.عقبةبنموسىعلىوبالاختلاف،بالانقطاعأعلهاحيثحجر

)1/264-265(.التلخيص

)ح(.منوسقط)ب()بهؤلاء(في
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ربناتباركت،واليتمنيذللاإنه،عليكيقضىولاتقضي

".النبيعلىاللهوصلى،وتعاليت

الفجرقنوتإلىنقلوانماالوتر،قنوتفيهوإنماوهذا

الفجر.قنوتإلىالدعاءهذااصلنقلكماقياسا،

الحوراء،أبيعن)1(بريد،عن،إسحاقابورواهوقد-936

!صاللهرسولعلمنيعنهما:اللهرضيعليبنالحسنقال:قال

.الصلاةلمحيهيذكرولم،)2(فذكره.الوترفياقولهنكلمات

وهب)3(:ابنقال؛رمصالىقنوتفيمستحب037-وهو

ناالزبير؛بنعروةاخبرني:قال،شهابابنعن،يونساخبرني

معالخطاببنعمرعهدفيوكان،القاريعبدبنعبدالرحمن

فيليلةخرجعمر"إن:قال،المالبيتعلىالارقمبنعبدالله

فيفطافالقاريعبدبنعبدالرحمنمعهفخرج،رمضان

)1(

)2(

)3(

)أبيب(،)شوفيخطأ،وهوالجوزاء(أبيعن)يزيدح(،)ظفيوقع

خطأ.وهوالجوازا(ابيعن)ج()يزيدوفي،خطأوهوالجوزاء(

وأحمد)1178(،ماجهوابن1426(،و)1425داوودابواخرجه

وغيرهم،74()1الدعاءفيوالطبراني(،5901)2/خزيمةوابن2(،00)1/

خزيمةابنفيهاتكلمفيها،فمختلفالوتر()فيلفظةإلا،ثابتحديثوهو

القنوتفييحفظخبووأعلى.....ثابتااعلمه)ولست:وقال.صحيحهفي

بعديقنتونكانواانهمموقوفاالحطاببنعمرعهدميكعببنأبيعنالوترفي

.037()برقموسيأتيساقهثم.(رمضانمن:يعمي،النصف

برقمخزيمةوابنمختصزا،)203(رقملموطئهالمنسوبالجزءفيهو

صحيح.وسنده.مختصرا)2/394(والبيهقيمطولا(011)0
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لنفسه،الرجليصلي،متفرقونأوزاعالمسجدوأهلالمسجد،

عنه:اللهرضيعمرفقال،الرفطبصلاتهفيصليالرجلويصلي

ثم،أمثليكونواحدقارىءعلىهؤلاءجمعتلولاظنإنيوالله

،رمضانفيبهميقومأنكعببنأبيوأمر،ذلكعلىعمرعزم

اللهرضيعمرفقال،قارئهمبصلاةيصلونوالناسعليهمفخرح

التيمنأفضلعنهاينامونوالتيهذه،البدعةنعمتعنه:

كانوا:وقال،أولهيقومونالناسوكان.الليلاخريريد.يقومون

يصدونالذينالكفرةقاتلاللهم:يقولونالنصففيالكفرةيلعنون

بينوخالفبوعدكيؤمنونولا،رسلكويكذبون،سبيلكعن

اب[13]هرخزكعليهموألق،الرعبقلوبهمفيوألق،كلمتهم

للمسلمينيدعوثم،لمجي!النبيعلىيصليثم.الحقإلهوعذابك

فرغإذايقولفكان:قال.للمؤمنينيستغفرثمخير،مناستطاعما

للمؤمنينواستغفارهع!ياله،النبيعلىوصلاته،الكفرةلعنهمن

ون!جد،نصليولكنعبد،إياكاللهم:ومسألته)1(،والمؤمنات

الجد،عذابك)2(ونخاف،رحمتكونرجوونحفد،نسعىوإليك

ساجدا".ويهوييكبرثم.ملحقعاديتلمنعذابكإن

بنمحمدحدثنا)3(:إسحاقبنإسماعيل371-وقال

عبداللهعن،قتادةعن،أبيحدثني،هشامبنمعاذحدثنا،المثنى

النسخ.جميعمنسقطتوقد)والمؤمنات(خزيمةابنمنزيادة)1(

خطا.وهو(ملحقعاديتلمنعاديتإن،عذابك)نخشى)ب(في)2(

صحيح.وسنده،وغيره)701(رقملمج!النبيعلىالصلاةفضلفي)3(
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فيجملهس!النبيعلىيصليكان--معاذاحليمةاباان،الحارثابن

.القنوت

!ط!لمجهعليهالصلاةمواطنمنالرابعالموطن

الثانيةالتكبيرةبعدالجنازةصلاة

صحةتوقففيواختلففيها،مشروعيتهافيخلافلا

منالمشهور)1(فيواحمد،الشافعيفقالعليها،الصلاة

ورواهبها.إلاتصحلا،الصلاةفيواجبةإنهامذهبهما)2(:

وقال.الصحابةمنوغيرهالصامتبنعبادةعن)3(:البيهقي

وجهوهو،بواجبةوليستتستحب(:)حنيفةوابو)4(،مالك

الشافعي.لأصحاب

فيالشافعيروىما،الجنازةصلاةفيمشروعيتهاعلىوالدليل

عنمعمر،عن،مازنبنمطرفاخبرنا372-"مسنده"،

خطأ.وهو(لمشروع)ا()بفي(1)

412(.)3/قدامهلابنوالمغني235()5/للنوويالمجموعانظر)2(

.وغيرهالصامتبنعبادةعنثابتوهو04()4/الكبرىالسننفي)3(

15(.-14)3/للحطابالجليلمواهبانظر)4(

252(.)3/للعينيالهدايةشرحفيالبنايةانظر)3(
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منرجلاخبرهأنهسهل؛بنأمامةابوأخبرني:قال،الزهري

يكبرانالجنازةعلىالصلاةفيالسنة"أن!ؤ:النبياصحاب

نفسه،فيسراالاولىالتكبيرةبعدالكتاببفاتحةيقرأثم،الامام

فيللجنازةالدعاءويخلص،ع!يمالنبيعلىيصليثمأ[11261

")1(.نفسهفيسرايسلمثم،منهنشيءفييقرالاالتكبيرات

على"الصلاةكتابفيإسحاقبنإسماعيل373-وقال

حدثنا،عبدالاعلىحدثنا،المثنىبنمحمدحدثناع!")2(:النبي

حنيفبنسهلبنأمامةأباسمعت:قال،الزهريعنمعمر،

ألىالجنازةصلاةفيالسنة"إن:قال،المسيبسعيدبنيحدث

الدعاءيخلصثمع!ي!،النبيعلىويصلي،الكتاببفاتحةيقرا

".نفسهفييسلمثم،واحدةمرةإلايقرأولا،يفرغحتىللميت

اخرصحابيعنرواهوقدصغير،صحابيهذاأمامةوأبو

الشافعي.)3(ذكرهكما

أنه؛عباسابنعن(روى)"المغني")4(صاحبوقال374-

ك!،النبيعلىوصلىوجهرقرأثمفكبر،بمكةجنازةعلىصلى

يصخ.لاوهو)012(،برقمتقدم)1(

عنه.ثابتوهو)121(رقمعليهالكلامتقدموقد)49(رقم)2(

)ذكر(.)ب(في)3(

)4(/3(.)412

)يروى(.ت(،)ظفي)5(
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:وقال،انصرفثم،فأحسن)1(لصاحبهدعاثم

")2(.الجنازةعلىالصلاةتكون

ناينبغي"هكذا

أنس،بنمالكحدثنابكير)3(،بنيحيىموطأ375-و!ي

كيف:هريرةأباسالانه؛ابيهعن،المقبريسعيدابيبنسعيدعن

اللهلعمرأنا:عنهاللهرضيهريرةأبوفقال؟الجنازةعلىنصلي

تعالى،اللهوحمدت،كرتوضعتفاذااهلها،مناتتعها،اخبرك

وابن،عبدكوابن3عبدكإنه"اللهم:اقولثم،!ي!)4(نبيهعلىوصليت

ورسولك،عبدكمحمداوأن،أنتإلاإلهلاأنيشهدكان،(امتك)

مسيئاكانوإن،إحسانهفيفزدمحسناكانإناللهم،بهاعلموانت

."بعدهتفتناولا،اجرهتحرمنالااللهم،ستئاتهعنفتجاوز

)1(

)2(

)3(

الصاحبها(.412()3/المغنيوفي،النسخجميعفيكذا

سندهوفي،وغيره)9132(رقم512()1/المستدركفيالحاكماخرجه-"؟

العاليةالمطالبفيكمامسنده!يمنيعبناحمدعندشاهدوله!ين،

؟؟.انقظاعوفيه)5/793(

)وسورة(:زيادة،الفاتحةبعد،عباسابنعنالطرقبعصفىوروي

نظر!ثبوتهاوفي

)3/488(المصمففيوعبدالرزاقيحعى(بنيحيىرواية)1/228،الموطأ

صحيح.وسنده)39(الصلاةفصلفيالقاضيوإسماعيل)6425(،رقم

لمجيلأ(.النبي)على)ح(في

ش(.،)بمنسقط
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بنالحسنبوخبرناب[]1126)1(:الهرويذرأبووقال376-

رزين،بنمحمدبنأحمدعليأبوأخبرنا،السرخسيسهلابي

بنإسماعيلعن،عياضبننسحدثنا،خشرمبنعليحدثنا

ابنكان:يقولالنخعيإبراهيمسمعت:قال،رجلعن،رافع

يا:وقال،الناساستقبلبجنازةأتيإذاعنهتعالىاللهرضيمسعود

ولمأمة،مائة"لكل:يقولع!يالهاللهرسولسمعت،الناسايها

ذنوبهاللهذهب)2(إلاالدعاءفيلهفيجتهدونلميتمائةيجتمع

يستقبلثمالدعاء،فيفاجتهدوا،لاخيكمشفعاءجئتموإنكم،لهم

عندقامةامر)3(كانتوان،وسطهعندقامرجلاكانوإن،القبلة

وأنت،خلقتهأنت،عبدكوابنعبدكاللهم:قالثممنكبها،

وعلانيته،بسريرتهأعلموأنت،روحهقبضتنتو،للاسلامهديته

وفاءذوفانك،لهجواركبحبلنستجيرإنااللهم،لهشفعاءجئنا

كانإناللهم،جهنموعذابالقبر،فتنةمنأعذه،رحمةوذو

اللهم،سيئاتهعنهفتجاوزمسيئاكانوان،إحسانهفيفزدمحسنا

كانتواذاكبر،كلماهذايقول:قال.بنبيهلحقهوقبرهفيلهنور

)1(

)2(

)3(

بهعياصبنأنسعن016(-)1/915الكبرىالمدونةفيسحنوناخرجه

791،صالبديعالقولفيكماالنميريطريقهومن،الهرويذروأبو،مثله

بنإسماعيلوضعف،وانقطاع،مبهمرجل:سندهوفي،منكرحديثوهو

.-النكارةظاهرةالفاظففيهالمتنماو،المدنيوهورافع

(.س،)بمنوالمثبت)اوهب(،)ح(وفي)وهب(،ج(،ت،)ظفي

خطأ.وهو()كان()بفي
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محمدعلىصلاللهم:يقولثم.ذلكمثلقال،الآخرةالتكبيرة

إنكإبراهيموآلإبراهيمعلىوباركتصليتكما،محمدعلىوبارك

للمسلميناغفراللهمطناوافرااسلافناعلىصلاللهممجيد،حميد

ثم،والأمواتمنهمالأحياء،والمؤمناتوالمؤمنينوالمسلمات

.ينصرف

وفيالجنائزفيهذايعلممسعودابنكان:إبراهيمقال

إذاالقبرعلىيقفع!ح!اللهرسولاكان:لهوقيل:قال،المجلس

:قالثم،عليهوقفمنهفرغإذاكان،نعم:قالا[]1137منه؟فرغ

الصزولونعم،ظهرهوراءالدنياوخلفصاحبهابكنزل"اللهم

لهطاقةلابماقبرهفيتبتلهولامنطقهالمسألةعندثبتاللهم،به

")1(.ذكرهكلمالمخ!،بنبيهوألحقه،قبرهفيلهنوراللهم،به

كماالجنازةفي!عليهيصلىأنفالمستحبهذاتقررإذا

لمااصحابهذلكعلمع!ح!النبيلانالتشهد،في)2(عليهيصلى

عليه.الصلاةكيفيةعنسألوه

على"يصلي:قالابيهعناحمد")3(بنعبدالله"مسائلوفي

".المقربينالملائكةعلىويصليع!-حمهالنبي

المقربينملائكتكعلىصلاللهم:"فيقول)4(:القاضيقال

ش(.،)!منوالمثبت)ذكر(،ت(،)ظفي)1(

(.عليهيصلىكماالجنازة)فيقوله)ب(منسقط)2(

)655(.رقم047(-946)2/)3(

412(.)3/قدامةلابنالمغني:انظر)4(
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السماواتأهلمنأجمعينطاعتكوأهل،والمرسلينوأنبيائك

قدير".شيءكلعلىإنك،والأرضين

فصل

عليه!الصلاةمواطنمنالحامسالموطن

والاستسقاء،،والعيدين،الجمعةكخطبة:الكطبفي)1(

وغيرها

)2(الشافعيقال،الخطبةلصحةاشتراطهافياختلفوقد

بالصلاةإلاالخطبةتصجلامذهبهما:منالمشهورفيوأحمد)3(

وجهوهوبدونها،تصح(:)ومالك)4(حنيفةابووقال،!يالهعليه

احمد)6(.مذهبفي

لكل!دنثرح>:تعالىبقوله،الخطبةفيلوجوبهاواحتج

(*بر*بهركلكورفعنا*3ظفركأنقضالذى"*؟وزركععثووضغنا*!صذرك

،[4-1:]الشرح

)2(

)3(

)4(

)6(

ش(.،)بمنوسقطتج(،،)ظمنزيادة

023(./)1الأم

.(174-)3/173المغني:انطر

68(.)3/البناية:انطر

603(.)1/عبدالوهابللقاضيالمعونةانطر:

.(174)3/المغني:انطر
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عنهماإ1(:اللهرضيعباسابن377-قال

معه".ذكرإلايذكرفلا

،ذكرهالله"رح

ت!اركربهذكرمع!ياله11271![ذكرهلاننظر؛الدليلهذاوفي

بالوحدانية،لمرسلهشهدإذابالرسالة!ي!لهالشهادةهووتعالى

الاعظم.ركنهاهوبلقطعا،الخطبةفيالواجبهووهذا

حديثمن:وغيرهماإ2(وأحمد،داود،أبوروىوقد-378

فهيتشهد!يهاليسخطبه"كل:قالأنهع!ي!النبيعن،هريرةابي

الصلاةاوجبفمن.الممطوعةالجذماء:واليدالجذماء"،كاليد

الضعف.غايةفيإ3(فقولهالتشهددونالخطبةفي!يالهالنبيعلى

ورفعنالك>:قتادةعن،شيبانعن،يونسروىإ4(وقد-937

،والآخرةالدنيافي.ذكرهالله"رفع:قال4[،]الشرح:*ه*(تجرك

لاانأشهد:ابتدأهاإلاصلاةصاحبولامتشهدولاخطيبفليس

".اللهرسولمحمداأنوأشهد،اللهإلاإلة

)1(

)2(

)3(

)4(

)315(.برقمتقدم

،(11)60والمرمذي343(،و203)2/واحمد)4841(،داوودابواخرجه

)6927رقم37(و)7/36حبانوابن)7/922(،تاريخهفيوالبخاري

صحيح.وسنده،وغيرهم7927(و

)ب(.منسقط

صحيح،وسنده)6/615(،الدرفيكماتفسيرهقيحميدبنعبداخرجه

الطبريوأخرجههذا.المؤدبمحمدبنيونسعنيرويحميدبنعبدفإن

.بنحوهوغيره235()03/تفسيرهفي
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عنعون،بنعمرواخبرنيحميد)1(:بنعبد038-وقال

4[،:]ال!رحزو(؟*فيكورفعنالك>:الضحاكعن،جويبرعن،هشيم

بذكركإلانكاحولاخطبةيجوزولا،معيذكرتذكرت"إذا:قال

)2(
."معي

ابيابنعن،عيينةابنعن)3(:عبدالرزاق381-وقال

"لا:قال4[،:]الشرح*.*/(فيكلك>ورفعنامجاهد:عن،نجيح

ناشهدواللهإلاإلهلاأناشهد،الاذان:معىذكرتإلااذكر

".اللهرسولمحمدا

هوالذيالتشهديجبلاوكيف،الآيةمنالمرادهوفهذا)4(

علىالصلاةوتجبكلماتها،افضلوهو،الخطبةفيالاسلامعقد

عفيها؟.النبي

الخطبة:في!رالنبيعلىالصلاةمشروعيةعلىوالدليل

)1(

)2(

)3(

)4(

رواهوماجذا،ضعي!جويبر،سندهوفي.تفسيرهفيحميدبنعبداخرجه

الكمالتهذيبانظر:ايسر".ذاكعلى"فهوأحمد:قال:الضحاكعن

5/167(-.)171

وسقطت)6/615(الدرفيكماحميدبنعبدتفسيرمنزيادة)معي(لفطة

النسخ.جمييعمن

)3/902(الكبرىفيوالبيهقي)3645(،رقم)2/903(تفسيرهفي

حسن.وسندهوغيرهما

.)وهذا((ش،ت،)بفي
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بنا[]1138منصورحدثناأحمد)1(:بنعبداللهرواه382-ما

أبيكان،جحيفةأبيبنعونحدثنيخالد،حدثنا،مزاحمأبي

المنبرصعدأنه:فحدثنيالمنبر،تحتوكانعلي،شرطمن

علىوصلى،عليهوأثنىاللهفحمدعنهاللهرضيعليا--يعني

عمر.والثانيبكر،أبونبيهابعدالامةهذه"خير:وقالع!النبي

شاء")2(.حيثالخيراللهيجعل:وقال

أبوحدثنا:الاسديجعفربنالحسنبنمحمد383-وقال

،الكنديسعيدبنعبداللهحدثنا،الحميريمحمدبنعليالحسن

عنيذكر،أبيسمعت:قال،الرؤاسيعبدالرحمنبنحميدحدثنا

بعدمايقولكانانه؛عبداللهعن،الاحوصأبيعن،إسحاقابي

إليناحبب"اللهم:لمجي!النبيعلىويصلي،الصلاةخطبةمنيفرغ

،والعصيان،والفسوق،الكفرإليناوكرهقلوبنا،فيوزينه،الايمان

وأبصارنا،أسماعنا،فيلناباركاللهم،الراشدونهمأولئك

)1(

)2(

المسند.انظرخطأ،وهوأبي()حدثناالنسخجميعفيوقع

فيوالبخاري)1/601(،المسندعلىزوائدهفيأحمدبنعبداللهاخرجه

)44/791(.تاريخهفيعساكروابن018(،)3/معلقاتاريخه

نظر،ثبوتهاوفي!لمج!(النبيعلى)وصلىاللفظةهذهفياختلافوقعوقد

يزيدابنوهوخالدايضاوخولف،مزاحمأبيبنمنصورخولفحيث

218(.-691و)376/44(-351)03/عساكرابنتاريخ:انظر.الزيات
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.(1)"تناياروذ،بناقلوو،جناوازاو

عن،لهيعةابنطريقمن)2(:الدارقطني384-وروى

:قال،المعاقريذاخربنبحير)3(عن،الحضرميمالكبنالأسود

فقام:وفيهحديثا،فذكر.الجمعةصلاةإلىووالديأنا"ركست

موجزا،حمداعلبهوأثنىاللهفحمدالمنبرعلىالعاصبنعمرو

".ونهاهمفامرهمالناسووعظ!يو،النبيعلىوصلى

كانموسىاباأن)4(؛محصنبنضبةحديثالبابوفي-385

فأنكر،لعمردعاع!ي!النبيعلىوصلىعليهواثنىاللهفحمدخطبإذا

ذلكفرفع،عنهمااللهرضيبكرلابيالدعاءقبللعمرالدعاءضبةعليه

.("وارشد)منهاوفق"أنت:لضبةفقالعنهاللهرضيعمرإلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

البديعالقولفيكماالاسديجعفربنالحسنبنومحمدالمميرياخرجه

ثقة،وهو،الحسنأبوالحميريهارونبنمحمدبنعليفيه291،ص

انظر:.ثقاترجالهوباقي،حديئهعامةيحفطوكانكتبهعامةذهبتلكن

هو.منيمطر،الاسديالحسنبنومحمد96(،-)12/68بغدادتاريخ

فتوحفيعبدالحكموابن5001(،-)2/2001والمختلفالمؤتلففي

161(.)46/عساكروابنمطولأ،!9-89صمصر

متكلمالفراتبنإسحاقعنهوالراوي،ضعيفلهيعةابن،ضعيفوسنده

)1/348(.الميزان:انظر.مجهول:مالكبنوالاسود،فيه

.وغيرهللدارقطنيالمؤتلفمنوالتصويب)يحيى(الاصولجميعفي

المؤتلف:انظر،خطأوكلاهما()محيص()جوفي()محسن()بفي

1461(.)3/للدارقطنيوالمختلف

القمديقبكرأبيفضائلفيالقمديقتحفةفيالمقدسيبلبانابنأخرجه

السائب=بنفراتفيهجدا.ضعيفوسنده.كئيرابندارط126-124ص
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كان

عبدا

المؤ

)1(

)2(

)3(

ب[19113الخطبفي!رالنبيعلىالصلاةانعلىدليلفهذا

أجمعينهعنهماللهرضيالصحابةعندمعروفامشهوراامرا

إلىو()2()إليهالمصيريجبدليلافيه)1(نرفلموجوبهاواما

اعلم.والله.

فصل

!ب!عليهالصلاةمواطنمنالسادسالموطن

الاقامةوعندالموذناجابةبعدعليهالصلاة

حديثمن"صحيحه")3(:فيمسلمروى386-لما

سمعتم"إذا:يقولغ!يماللهرسولسمعأنهعمرو،بنلله

كليصلىمنفانهعلي،صلواثم،يقولمامثلفقولواذن

وقد:قلت013(.)7/الكبيرالتاريخ.الحديثمنعرتركوه:البخاريقال

:قالضبةعن)405(زنجويهوابن)325(الاموالفيعبيدإبيعندجاء

قال-مختصرافذكره..إميرهالرجليشاكيمابعضفيموسىإباشاكيت

الطويلالحديثهذافيكانإن:قلت.ذكرهطويلحديثفيعبيد:أبو

فالأثروالا،بهبأسلافالسند)385(الاثرهذاعبيد-إبواختصره-الذي

ثقة.نابعيالبصريالعنزيهومحصنبنوضبة،تقدمكماجداضعيف

.391صللسخاويالبديعوالقول255(،)13/الكمالتهذي!:انظر

نقلهحيث.(.دليلا.فيهنر)فلمقوله391صللسخاويالبديعالقولمن

.(..دليلا.)هيعتمد(فنعتمدوجوبهاما)والنسخجميعولمحي.القيمابنعن

و(.)إليهقولهفقط)ظ(من

)384(.رقمالصلاة)4(في
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منزلةفانها،الوسيلةلياللهسلواثمعشرا،بهاعليهاللهصلىصلاة

أناأكونأنوأرجو،تعالىاللهعبادمنلعبدإلاتنبغيلاالجنةفي

")2(.الشفاعةعليهحلتالوسيلةليسأل)1(فمنهو،

يزيدبنمحمدحدثني:عرفةبنالحسن387-وقال

عن،زاذانبنمنصورحدثنا)3(،حوشببنالعوامعن،الواسطي

قد:المؤذنقالفإذا،المؤذنيقولمامثلقال"من:قالالحسن

والصلاةالصادقةالدعوةهذهرباللهم:قال،الصلاةقا!ط

فيالوسيلةدرجةوأبلغه،ورسولكعبدكمحمدعلىصل،القائمة

لمجه)4(".محص!شفاعةفيدخل؛الجنة

أقيمتإذاالرجلأنبلغني(:)أسياطبنيوسفوقال-388

لها،المستجابالمستمعةالدعوةهذهرباللهم:يقلفلمالصلاة

قلن.العمنالجورمنوزوجنامحمد،الوعلىمحمدعلىصل

فينا".زهدكما:العينالحور

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فيولاش()ب،فيتردولم.(..ليالله)سألج(،تح،،)ظفي

)الله(.الجلالةلفظ،مسلم

)شفاعتي(.)ح(فيووقع،ومسلم(ش،ظ،)بمن

خطأ.وهو()حريث(ش،)بفي

)2365(.رقم)1/602(شيبةبيابناخرجه

لحوه.فذكرهالحسنعنميمودواسمهحمزةابيطريقمن

المؤلف.ذكركماتوبيعلكنه،ضعيفالكوفيالقصابالأعورهووميمون

رقم)1/802(والترهيبالترغيبفيالأصبهانيالتيميالقاسمابواخرجه

يصح.لامقطوعوهو)928(.
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قدا[]9113،!ماللهرسولعنسننخمسالمؤذنإجابةوفي

يقولأن:والرابعةمنها،ثلاثةعلىعمروبنعبداللهحديثاشتمل

النبيعن،وقاصأبيبنسعدعن)1(:مسلمرواه938-ما

اللهإلاإلهلاأناشهد:المؤذنيسمعحينقال"من:قالانه،!ي!

ربا،باللهرضيت،ورسولهعبدهمحمداوان،لهشريكلاوحده

".ذنبهلهغفردينا،وبالاسلامرسولا،وبمحمد

علىوصلاته،المؤذنإجابةبعداللهيدعوأن:والخامسة

داود،أبي"سننفيلما،الوسيلةلهوسؤاله،رسوله

يا:قالرجلاأنعمرو)3(؛بنعبداللهحديثمن")2(،والنسائي

:!اللهرسولفقاليفضلوننا،المؤذنينإن)4(،اللهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

".تعطه(فسل)انتهيتفإذا،يقولونكما"قل093-

)386(.رقمالصلاة)4(صحيحهفي

وأحمد)44(،والليلةاليومعملفيوالنسائي)524(،ابوداوداخرجه

وغيرهم.()5916رقم395()4/حبانوابن(،172)2/

قال-المصريعبداللهابوالمعافريعبداللهبنحييبهتفردوالحديث

وقال.بأسبهليس:معينابنوقالمناكير.أحاديثهأحمد:الامام

094(.-)7/488الكمالتهذيب:انظر.نظرفيه:البخاري

خطأ.وهو)عمر(ب(،)ظفي

)ب(.منسقط

)فاسأل(.ج(،ت،)ظفى
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نا؛عبداللهبنجابزحديثمن"المسند")1(:193-وفي

هذهرباللهم:المنادييناديحينقال"من:قال!اللهرسول

عنهوارضمحمدعلىصل،النافعةوالصلاة،القائمةالدعوة

".دعوتهلهاللهاستجاب،بعدهسخطلارضى

امامة؛ابيحديثمن)2(:للحاكم"المستدرك"293-وفي

الدعوةهذهرب"اللهم:قالالاذانسمعإذاكانغ!ماللهرسولان

،التقوىوكلمة،الحقدعوةلها،المستجاب)3(المستجابةالصادقة

عملااهلهاصالحمنواجعلنيعليها،(وأحيني)عليها)4(؛توفني

(".القيامةيوم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عليهايحافطلاوالليلةاليومفيسنةوعشرونخمسةفهذه

ضعيف،وسنده)69(.رقموالليلةاليومعملفيالسنيوابن)3/337(،

ضعيف.وهو،لهيعةابنبهتفرد

458(رقم)1/الدعاءفيوالطبراني)4002(،رقم547()1/546-

قال،الحمصيالحضرميمعدانبنعفيرفيه،باطلحديثوهووغيرهما،

أمامةأبيعنعامربنسليمعنالروايةيكثرالحديثضعيف"هو:حاتمابو

)7/36(.الجرح"بروايتهيشتغللا،لهأضلمالابالمناكير،!لمحهس!العبيعن

وسقط(المستجابة)الصادقةج(،ت،)ظمنوسقط،للحاكمالمستدركمن

فقط.)الصادقة(النسخبقيةمن

عليها،وابعثناعليها،متناوعليهاأحينا)...المطبوعالمستدركفي

(.حاجتهاللهيسألثممواتاوأحياءأهلهاخيارمنواجعلنا

)ب(.منسقط
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.)1(السابقونلاإ

فصل

!ص]913/ب[عليهالصلاةمواطنمنالسابعالموطن

الدعاءعند

مراتب:ثلاثوله

تعالى.اللهحمدوبعدالدعاء،قبلعليهيصليان:إحداها

واوسطهالدعاءأولفيعليهيصليأن:الثانيةوالمرتبة

.وآخره

حاجتهويجعل،واخره)2(أولهفيعليهيصليان:والثالثة

بينهما.متوسطة

بنفضالةحديثعليهافالدليل:الاولىالمرتبةفأما393

)3(
اللهبتحميدفليبدأحدكمدعا"إذا:فيه!يه!النبيوقول،.-

وقدشاء"بمابعد)4(ليدعثم!يوالنبيعلىليصلثم،عليهوالثناء

تقدمه

)1(

)2(

)3(

)4(

،مراتخمسوليلةيومكلفيالاذانالان:نصهما)ب(حاشيةفيجاء

(.سنةوعشرونخمسفالمجموع،سننخمساذانكلفي

واخره(.الدعاءأول)في)ب(في

)44(.برقمتقدم

)بعد(.قولهج(،ت،)ظمنسقط
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حدثنا،غيلانبنمحمودحدثنا)1(:الترمذي493-وقال

عنزر،عن،عاصمعن،عياشبنبكربوحدثنا،ادمبنيحيى

فلما،معهوعمربكروأبوع!ي!والنبياصليكنت:قال،عبدالله

ثم!و،النبيعلىبالصلاةثم،اللهعلىبالثناءبدأتجلست

)2(".تعطهسل،تعطه"سل:عط!لهلمجهالنبيفقال،لنفسيدعوت

،إسحاقأبيعنمعمر،أخبرنا)3(:عبدالرزاق593-وقال

اراد"إذا:قال،عنهاللهرضيمسعودبنعبداللهعن،عبيدةابيعن

يصليثم؛أهلههوبماعليهوالثناءبحمدهفليبدأيسألأنأحدكم

".يصيبأوينجحأنأجدرفانهبعد،يسألثم!،النبيعلى

عنالاحوص،أبيعن،إسحاقأبيعن:شريكورواه

.)4(نحوه،عبدالله

،الثوريعن(:)عبدالرزاقفقال:الثانيةالمرتبةوأما693-

عن،أبيهعن،التيميإبراهيمبنمحمدعن،عبيدةبنموسىعن

)1(

)2(

)3(

مختصرا،)138(ماجهوابن445،454(،)1/7،حمدو)395(،رقم

صححهوالحديثبر:وغيرهم)9/62(والطبراني)6707(،حبانوابن

.*المختارةفيوالضياءحبانوابنوالبزارالترمذي

.الاخرى(تعطه)سلجملةالمسخجميعمنسقطوقد،الترمذيمن

لمعبيدةابو،انقطاعسندهوفي)64291(،رقم)01/441(مصنفهفي

بيه.منيسمع

مسعود.ابنعنثابتفهو،حفظهشريككانفان،عليهاقفلم

)13(.برقمتقدموقديثبتلاوهو)3117(.)2/رقممصعفهفي
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:!اللهرسولقال:قالا[].114عنهما،اللهرضيعبداللهبنجابر

في"اجعلولي:وقال-الحديثفذكر-الراكبكقدحتجعلونيلا"

اخره".وفيأولهوفيالدعاءوسط

وبينبينهإلادعاءمن"ماعلي)1(:حديثنقدم793-وقد

ع!ج!النبيعلىصلىفاذاع!،محمدعلىيصليحتىحجابالله

النبي!علىيصللمواذاالدعاء،واستجيب،الحجابانخرق

الدعاء".يستجبلم

بينموقوفالدعاء:عنهاللهرضيعمرقول893-وتقدم

ع!ي!ه.نبيكعلىتصليحتىشيءمنهيصعدلاوالارضالسماء

بنمحمدحدثنا:شعيببنعليبنأحمد993-وقال

:قالعمرو،عمرو)2(بنحدثني،يحيىبنالجراححدثنا،حفص

كله"الدعاءلمجي!)4(:اللهرسولقال:يقولبسر)3(بنعبداللهسمعت

النبيعلىوصلاة،وجلعزاللهعلىثناءأولهيكونحتىمحجوب

)64(.برقمالاتيعمروحديث،301و201برقمتقدمجدا،ضعيفوهو)1(

نسخوبعض)6/358(،تاريخهفيوالبخاري،النسخجميعفيكذا)2(

والدولابيحاتمأبيابنعندوجاء)1742(.الكعىفيمندهوابنالمسند،

07(.)2/المعفعةتعجيل)عمر(.وغيرهما

)بشر(.ج(،ش،ت،)بفي)3(

وقال)3/2601(الحفاظوتذكرة114(،)117/السيرفيالذهبيكلاخرجه)4(

.صمنكر"حديث"هذا:التذكرةوفي."مظلمإسناده":السيرفي
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")1(.لدعائهيستجابيدعوثمجمطهس!،

بنعبداللهعنلهالأحموسي،هوهذاعمروبنوعمرو

)2(
أحدهما،هذا،حديثانبسر

عن،عنهال!صير")3("معجمهفيالطبرانيرواهوالاخر-004

اللهقالبالخير؛وختمهبخيرنهارهأولاستفتح"من!و:النبي

(".الذنوبمنذلكبينماعليهتكتبوالا:لملائكتهوجلعز

.الصلاةمنالفاتحة)4(بمنزلةللدعاء!والنبيعلىوالصلاة

!والنبيعلىالصلاةشرعتكلهاتقدمتالتيالمواطنوهذه

كماب[10114،!والنبيعلىالصلاةالدعاء)5(فمفتاح،الدعاءامامفيها

تسليما.وسلمالهوعلىعليهاللهفصلىالطهور،الصلاةمفتاحان

الدارانيسليمانأباسمعت)6(:الحواريأبيبنأحمدوقال

!والنبيعلىبالصلاةفليبدأحاجتهاللهيسألأنأراد"من:يقول

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(به)الدعاء(ش،)بفي

خظا.وهو()بشر(ج،ت،)ظفي

طريقمن)65(رقم)9/82(المختارةفيوالضياء،المطبوعفيليس

اخر.طريقمن)4523(رقم)3/6915(المعرفةفينعيموابو.الطبراني

وعلته،السابقالحديثفيالذهبيقالكمامنكر،والحديث.واهلكنه

يحيى.بنالجراح

)مثل(.()حفي

الدعاء(.الصلاة)فمفتاح)ب(في

)الحوارا(.(ظ،)شوفي(...بناحمداخبرني)ادت(،)ظفي
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علىالصلاةفانص!،النبيعلىبالصلاةدرليختم،حاجته!رليسأل

بينهما")1(.مايردأنأكرموالله،مقبولة!ي!النبي

فصل

ط!!النبيعلىالصلاةمواطنمنالثامنالموطن

منهالخروجوعندالمسجددخولعند

ء)2(
وابو،"صحيحه"فيخزيمةابنروى-لما104

)3(
!ؤاللهرسولان؛عنهاللهرضيهريرهأبيعن:حبانبنتم

وليقل:!ي!،النبيعلىفليسلمالمسجدأحدكمدخل"إذا:قال

!والنبيعلىفليسلمخرجوإذا،رحمتكابوابليافتحاللهم

".الرجيمالشيطانمنأجرنياللهم:وليقل

من:"ماجهابنو"سنن،والترمذي"المسند")4(وفي-204

كان:قالت،الكبرىفاطمةجدتهاعن،الحسينبنتفاطمةحديث

محمدعلىصل"اللهم:قالالمسجددخلإذا!ي!اللهرسول

خرجوإذا"رحمتكأبوابليوافتح،ذنوبيلياغفراللهم،وسلم

"كالى:الترمذيولمط"،فصلك"أبواب.يقولأنهإلامئلها،قال

ص)222(.البديعالقولفيكماالنميريأخر-شه)1(

452(.رقم)1/)2(

عليهالكلامتقدموقد0502(،و)4702رقم693()5/593-صحيحهفي)3(

)92(.برقممعلولانهوبيان

لانقطاعه.،يثبتلاوهو99()89،رقمعليهالكلامتقدم)4(
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".وسلممحمدعلىصلىالمسجددخلإذاع!ي!اللهرسول

الحديث.هذاعلىالكلامتقدموقد

فصل

عليه!الصلاةمواطنمنا[11411التاسعالموطن

والمووةالصفاعلى

حدثنا)1(:كتابهفيإسحاقبنإسماعيلروى304-لما

اللهرضيعمرابن)2(أن؛نافعحدثنا،يحيىبنهمامحدثنا،هدبة

لاوحدهاللهإلاإله"لا:يقولثلاثا،الصفاعلىيكبركانعنهما

ثمقدير،شيءكلعلىوهوالحمدولهالملكلهله،شريك

يفعلثموالدعاء،القيامويطيليدعو،ثمك!،النبيعلىيصلي

أيضا.الدعاءتوابعمنوهذا.ذلك"مثلالمروةعلى

عن،الشعبيعنزكريا،عنعون)3(،بنجعفر404-وروى

)1(

)2(

)3(

وابن)474(،رقمالموطاميالحسنبنومحمد)87(،رقمالصلاةفضل

)5/49(،الكبرىفيوالبيهقي)06392(،رقم84()6/83-شيبةأبي

صحيح.وسنده

خطأ.وكلاهماعمر(بن)رافيع)ج(وفيعمر(ن)الصلاة!فيوقع

)6/83(شيبةبيوابن)81(،الصلاة!فيالقاضيإسماعيلاخرجه

وغيرهم،)7913(رقم222()2/مكةاخبارفيوالفاكهي)96292(،رقم

صحيح.وسنده

.991صالبديعالقول.شيخناوصححه،قويسنادهوا:السخاويقال
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عنهاللهرضيالخطاتبنعمرسمعت:قال،الاجدعبنوهب

فليطفحاجامنكمالرجلقدم"إذا:يقولبمكةالناسيخطب

الحجريستلمثم،ركعتينالمقامعندوليصلسبعا،بالبيت

سبعفيكبرالبيتويستقبلعليهافيقومبالصفا،يبدأثمالأسود،

وجل،عزعليهوثنا!وجلعزاللهحمدتكبيرتينكلبينتكبيرات

ذلك".مثلالمروةوعلى،لنفسهومسألة،!يالهالنبيعلىوصلاة

عن،المسيببنمحمدعنزاهر)2(،عنذر)1(:ابورواه

بنعبدادلهعنالبزارورواهجعفر،عنخبيق)3(،بنعبدادله

عن)4(،سفيانعنالمسور،بنمحمدبنعبداللهعن،سليمان

به.،وه!عن،الشعبيعن،فراسعنمسعر،

الطبريللمحب،القرىاملقاصدالقرىفيكما،المناسكفيالهروي)1(

367ءص

انظر:خطأ.وهو)زاهد()ح(فيوو!حج(،ظ،ت،ش)ب،من)2(

)3/1166(.للدارقطنيوالمختلفالمؤللف

غير)ظ(وفي،)حبيق(ج(،)تو!ي،خطأوهو)حقيق(ش(،)بفي)3(

نقطةلابنالإكمالوتكملة)5/46(،والتعديلالجرحانظر:.معقوطة

.)2/893(

)ت(وفيخطأ،وهومسعود(بن)سفيانج(،)ظوفيش(،ب،)حمن)4(

)مش(طبعةفيوجاءمسعر(.)عنصوابهخطأوهومسعر(بن)سفيان

المسورابنهومحمدبنعبداللهفانخطأ،وهو(فراسعنسعيدبن)سفيان

تهذيبانظر:.كدامابنهوومسعر،عيينةابنهووسفيان،مخرمةبن

و)16/96(.)11/183(الكمال
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فصلد
!صعليهالصلاةمواطنمنالعاشرالموطن

تفرقهمقبلالقوماجتماععند

عيرمنب[11411!ي!النبيعنبذلكالاحاديثتقد!ماوقد

:قالانه،وجه

الله،يذكرواولمتفرقوا،ثممجلساقومجلس504-"ما

شاءإنترة،اللهمنعليهمكانإلا!ي!النبيعلىيصلواولم

والحاكم،"صحيحه"فيحبانابنرواهلهم"،غفرشاءوإنعذبهم

.وغيرهما)1(

بنهشامعن،الاوديإدريسبنعبداللهروى-وقد604

"زينوا؟قالتعنها،اللهرضيعائشةعن،ابيهعن،عروة

رضيالخطاببنعمروبذكر)2(!و،النبيعلىبالصلاةمجالسكم

عنه(")3(.الله

)1(

)2(

)3(

غفرشاءوإن،عذبهمشاء)إنجملةإلا،ثابتوهو)02(،برقمتقدم

لهم(.

كماأثبتهماوالصواب.(،عمر.عن)ويذكرالعسخباقيفيووقع)ت(من

لتخريج.مصدريفي

038()44/تاريخهفيعساكروابن)7/216(،تاريخهفىالخطيبخرجه

592(ير.)2/الميزان."موقوفمنكر"هذا:الذهبيقالت"
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فصل

الصلاةمواطنمنعشرالحاديالموطن

ذكرهعند!ي!عليه

جعفرأبوفقال،!ي!اسمهذكركلماوجوبهافياختلفوقد

!صعليهالصلاةتجب)3(:الحليمي)2(عبداللهوأبو)1(،الطحاوي

بفرضوليس،مستحبذلكإنغيرهما:وقال.اسمهذكركلما

تاركه.يأثم

!رةالعمرفيعليهالصلاةتجب:فرقةفقالتاختلفوا)4(؛ثم

،بمرةتحصلوالماهيةتكرارا،يقتضيلامطلقالامرلان،واحدة

.(والاوزاعي)،والثوري،ومالك،حنيفةأبيعنمحكيوهذا

الامة.جمهورقولوهوعبدالبر)7(:وابنعياصوقال .)6(

كماالاخيرتشهدهافيصلاةكلفيتجببل:فرقةوقالت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

321(.)2/الهدايةشرحالبنايةفيالعينيعنهنقله

خطأ.وهو()عبيدالله()حفي

)4/183(.الايمانلشعبالجامع:انظر

.)اختلفوا(بعد()الماهيةإضافة()بفي

032(،)2/الهدايةشرحوالبناية333(،-)14/232القرطبيتفسيرانظر:

)2/137(.للماورديالكبيروالحاوي

)2/61-63(.الشفافي

)16/191(.التمهيدفي
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وغيرهما.،عنهالروايتينآخرفيوأحمد،الشافعيقولوهو،تقدم

أمرلااستحبا!،امرعليهبالصلاةالأمر:فرقةوقالت

فيهجريرابنوادعى،وطائفةجريرابنقولوهذاا[11421،إيجاب

،قولعلىالأكثرينرأىإذافانه،أصلهعلىوهذا)1(.الإجماع

.باطلتانهناوالمقدمتان،اتباعهيجبإجماعاجعله

بحجج:الموجبونواحتج

عن،عنهاللهرضيهريرةأبيحديث:الأولى-الحجة704

علي"،يصلفلمعندهذكرترجلأنف"رغم!و:)2(النبي

.الترمذيوحسنهالحاكمصححه

ولا،يذملاالمستحبوتارك،لهوذمعليهدعاء:أنفهورغم

عليه.يدعى

عن،عنهاللهرضيهريرةابيحديث:الثانية-الحجة804

فذكر"آمين،آمين،"امين:فقالالمنبرصعدانه؛!ي!النبي

فلمعندهذكرت"من:فيهوقالالكتابأولفيالمتقدمالحديث

فقلت:،آمينقل:،اللهفابعدهالنارفدخلفماتعليكيصل

"صحيحه(")3(.فيحبانابنرواه،"آمين

)2(

)3(

المفقود(.القسمفي922-ص)224الاثارتهذيبفي

قولهالىرجل(أنف)رغمقولهمن)!(منسقط:تعبيه)25(.برقملقدم

!(.النبي)عن

جدا.غريمة(..النارفدخل)فماتولفظة)26(،برقمتقدم
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ابيروايةمنالمعنىهذافيالاحاديثتتكدمتوقد

بنومالك)3(،عجرةبنوكعب،سمرهبنوجابر،هريره )1(-)2(-

ولا،مستقلةحجةمنهاوكل(،)مالكبنوانسالحويرث)4(،

الص!حة.يفيدالمتعددة)6(الظرقبتلكالحديثانريب

بنمحمدعن)7(:النسائيرواهما:الثالثة904-الحكة

إسحاقابيعن،مسلمبنالمغيرةعنداود،ابيعن،المثنى

ذكرت"من!و:اللهرسولقال:قال،مالكبنانسعن،السبيعي

عشراعليهاللهصلىمرةعليصلىمنفانهعلي،فليصلعنده

لمج!إ".

هب[]1142لوجوبا)8(ظاهرهمرلاوا،صحيحسنادإوهذا

"صحيحه")9(:فيحبانابنرواهما:الرابعة-الحجة041

عن،حسينبنعليعن،حسينبنعليبنعبداللهحديثمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

تقدم

تقدم

تقدم

تقدم

تقدم

سقط

تقدم

نس.

)27(.برقم

)122(.برقم

)3(.برقم

)123(.برقم

)51(.برقم

)ب،ش(.من

منيسمعلمإسحاقابالان؛الانقطاعوعلته)47(،رقمتخريجه

الوجو!(.في)ظاهرالنسخباقيوفي)ظ(من

)49(.برقمتقدم
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يصلفلمعندهذكرتمنالبخيل"إدت:قال!النبيعن،أبيه

ابنقال.والترمذيوالنسائي،"صحيحه"فيالحاكمورواه،علي"

الحسينوكادت،عليبنالحسينعنرويشيءأشبه"هذا:حبان

أشهرا)1(،إلاسنينسبعابنع!ح!النبيقبضحينعنهاللهرضي

سنينست)2(وابن،أربعسنةشعبادتمنخلودتلليالولدأنهوذلك

ء".الشيبعدالشيءيحفظ)3(عربيةلغتهكانتإذاوأشهرا،

عليها.والكلامالمعنىهذافيالأحاديثتقدمتوقد

الحارثحدثنا،عبداللهبنأحمدحدثنا:نعيمأبوقال-411

أبيعنحماد،حدثثا)4(،عائشةبنعبيداللهحدثنامحمد،ابن

بنعوفعن،دمشقمسجدفيرجلحدثني:قال،العنزيالهلال

أبوقعدأو(،ذر)أبيإلىقعدلمج!حطاللهرسولأدت؛الأشجعيمالك

أبخل"إدت:غ!يالهاللهرسولقال:وفيهطويلا-حديثا-فذكرذر

علي")6(.يصلفلم،عندهذكرتمنالناس

إسماعيلبنمحمدحدثنا:أصبغبنقاسم412-وقال

حدثنا،المباركبنعبداللهحدثناحماد،بننعيمحدثنا،الترمذي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

1(.)ش()شهرفي

(.)ب()فابنفي

الثانية.)الشيء()ج(منوسقط)العربية(،النسخباقيوفي)ب(،من

)عامر(.ش(،)بفي

ذر(.ابي)إلىقوله)ح(،منسقط

)133(.برقمتقدم
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!ياله:اللهرسولقال:يقولالحسنسمعت:قال،حازمبنجرير

علي")1(.يصلفلمعندهاذكرانالبخلمنالمؤمن"بحسب

،حرةأبيعن،هشيمحدثنامنصور:بنسعيد-وقال413

نشحابه"كفى:غ!ي!اللهرسولقال:قال،الحسنعنا[11421

غ!ي!")2(.علييصليفلاعندهاذكر

وجهين:منلهالدلالةفوجهبخيلانهثبتفإذا)3(:قالوا

يستحقلاالمستحبوتاركذم،اسمالبخلأنأحدهما:

لذين؟؟*عفخورنحتالىكالا!بدله>و:تعالىاللهقال.الذماسم

البخلفقرن24[،23-]الحديد:(بالبخللناسولإمرونيخخلون

علىفدل،المجموععلىوذم،بالبخلوالامروالفخر،بالاختيال

!ي!:النبيوقال،ذئمصفةالسخلأن

")4(.البخلمنأدواداء"وأي-414

الواجبادىفمن.عليهوجبمامانع:هوالبخيلان:الثاني

إعطاؤهعليهيستحقمامانعالبخيلوانمابخيلا،يسملمكلهعليه

وبذله.

)1(

)2(

)3(

)4(

.()015برقمتقدم

)151(.برقمتقدم

:(.وجهينمنالدلالةفوجهبخيلانه)فأثبتج(،ت،)ظفي

ومسلم،لهواللفظ)6892(الخمس)61(فيصحيحهفيالبخاريخرجه

اللفظة.هذهيذكرولم)2314(الفضائل)43(في

جابر.عناخرىطرقوله،عبداللهبنجابرحديثمن
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والتسليمبالصلاةأمروتعالىسبحانهاللهأن:الخامسةالحجة

كلفيهوالتكرار:يقالأنيمكنولا،للتكرارالمطلقوالامر،عليه

-)1(
عندأو،خاصةأوقاتفيتتنبررإنماالمكررةالاوامرفإن،و!ت

فتكرر؛وقتمنأولىوقتوليس،تكرارهاتقتضيوأسبابشروط

.النصوصمنتقدملماأولى!النبيذكربتكرربه)2(المأمور

:مقدماتثلاثفهنا

معلومة.وهذهمطلقا،أمزابهامامورالصلاةأن:الأولى

وهذاالتكرار،يقتضيالمطلقالأمرأن:الثانيةالمقدمة

وأثبته،والاصوليينالفقهاءمنالى[1431طائفةفنفاهفيه،مختلف

وأشرطعلىوالمعلق،المطلقالأمربينطائفةوفرقت،طائفة

فيالثلاثةوالاقوال،المطلقدونالمعلقفيالتكرارفأثبتت،وقت

الطائفةهذهورجحتوغيرهما)3(.،والشافعيأحمدمذهب

>ءامنوا:تعالىكقولهالتكرار،علىالشرعأوامرعامةبأنالتكرار

!افة(أقن!!أدخلوا>و136[،]النساء:<-ورسولهبالله

)1(

)2(

)3(

وقت(.)وقتس(،)بفي

.(...ذكر)بتكرار)ح(فيووقع،النسخبقيةمنوسقط)به(قوله)ت(من

المنهاجشرحوالإبهاج25(،-21)1/السرخسياصول:ذلكفيالكلامانطر

الوليدلأبيالاصولأحكامفيالفصولوإحكام56(،-54)2/وولدهللسبكي

144(،-)2/133للجصاصالأصولفيوالفصول98،69-صالباجي

75(-65)1/للسمعانيالأدلةوقواطع،187صللشوكانيالفحولوإرشاد

وغيرها.
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الله<تقواو>،95[:]النساء<الرسولوأطيعواللهسِأطيعوا>،2[80:]البقرة

وقوله43[،:]البقرة(لزكؤةوءالؤالصلوة>وأقيموا491[،:]البقرة

ألله<وأتقواطواوراوصابرواآصبرواءامنواألذلىبخايها>م:لىتعا

175[،:عمران]ال(وضافون>:تعالىوقوله02[،0:عمران]ال

،78[:]الحج<بأللهعتصمواو>،[015:]البقرة(واخشوق>

دثه(بعفدوفوا>و301[،:عمران]الجميعا<للهبحتلعتصمواو>

بآتعقد(وأوفوا>،1[:]المائدة(لهأتعقودأؤفوا>و19[،:]النحل

ك!وهخ<وفها>وارزقوهئم:اليتامىفيتعالىوقوله34[،]ا!سراء:

دلهدتجرإكفاسعوألجمعةيؤومنللصحلؤةنوديإذا>:وقوله،[5:]النساء

فأغسلواألصلوةإليقمتمتإذا>:وقوله،9[:]الجمعة<آلبيغوذروا

فلم]:قولهإلىفاطهروا[جنباكنتموإن]:قولهإلى[وجوهكم

<لضلؤهِوبالضبرأستعينوا>:وقوله6[،:]الماندة(فتيممواماءتجدوا

نقسانكفلابالقسطلميزانولئلوأوفوا>:وقوله،[153:]البقرة

روطووء

(اوفواللهوبعهدقئفىذا!انولوفأعدلواقلت!ذاووشعهاالا

(فاتتعوهمستقيماصرطىهذان>و:وقوله152[،]ا!نعام:

اوامركانتوإذا،يحصرانمناكثرالقرآنفيوذلك.153[:]الأنعام

علم،النادرفيإلاوردتحيثالتكرارعلىجم!يمورسولهوجلعزادده

يكنلموانوالامر،للأمةورسولهالله[ب4/1]4خطابعرفهذاان

خطابعرففيانهريبفلا،فورولابتكراريؤذنماالمجردلفظهفي

منوالمألوفعرفهعلىإلاكلامهيحملفلاللتكرار،)1(الشارع

اتيين.موضعينفيالخطأهذاوسيتكرر،خطأوهو)التنازع(()بفي)1(
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اللغة،في)1(الوضعأصلمنمفهوماذلكيكنلموإن؛خطابه

الفساد.يقتضيوالنهي،الوجوبيقتضيالامرإنقلنا:كماوهذا

)2(لصحةتعرضلاكانوإن،الشارعخطابمنمعلومهذافإن

الشارعخطابوكذا.اللغةموضوعأصلفي)3(لفسادهولاالمنهي

له،متناولااللفظيكونأنالخاص)4(بعرفهيقتضيالامةمنلواحد

هدافإن،ذلكيقتضيلالغةاللفظموضوعكانوإن(،)ولأمثاله

معلوموهذا،ومواردهكلامهمصادرفيوعرفهالشرعصاحمالغة

واعتتارهالقياسصخة)6(يعلمأنقبلدينهمنبالاضطرار

الغة،اقتضائهوعدم،اللفظاقتضاءبينفالفرقوهكذا،وشروطه

خطابه.وعادةالشارععرففي()7(اقتضائهوبين

إلايتكررلافانه،بهالمأمورتكررإذاأنه)8(:الثالثةالمقدمة

!و،اسمهذكرلتكرارهالمقتضيةالاسبابوأولى،وقتأوبسبب

عليهوللاسجال)9(،عليهيصلفلمعندهذكرمنأنفبرغملاخباره

)1(

)2(

)3(

)4(

)51

)6(

)7(

)8(

)9(

(.)ب()اللفظفي

(.)ب،ش،ج()بصحةفي

.(فساده)ولا(ج،ت،ظ،)شفي

)معرفة(5النسخباقيوفي)ب(،من

)ب(.فيليس

)تعلم(.)ب(في

القوسين.مابين)ب(منسقط

)ج()المقدمة(.منوسقط)انه(،ج(،ش،)بفيليس

=اساس:انظر.صباالبخلعليهصبوالمراد:،العظيملدلو،السجلصل
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اسمه.واعطائهبالبخل

المؤمنينعبادهأمرسبحانهاللهأنذلكيؤيدومماقالوا:

)1(عليهيصلونوملائكتهسبحانهبأنهلهمإخبارهعقبعليهبالصلاة

)2(!ييهعليهوملائكتهب[]1144تعالىاللهمنالصلاةهذهانومعلوم

مبيناذكرهاولهذأ،متكررةصلاةهيبل،وانقطعتمرةتكنلم

بها،المؤمنيننمأمر)3ثم،عندهمنزلتهوعلووشرفهفضلهبها

الامر.لاجلوآكدأحقحقهمفيفتكرارها

هوالذيبالمصدرالسلامأكدتعالىاللهولانقالوا:

بالتكرار.وذلك،كمئتهفيوالزيادةالمبالغةيقتضيوهذا،التسليم

وهو)4(التكبير،علىيدلبهالمأمورالفعللفظولأنقالوا:

كقولك:،الفعلتكرارعلىيدلالمشدد"فعل"فان"وسلم"صلى

.ونحوهكذا،فيوشددالخير،وعلم،اللحموقطعالخبز،كسر

إلى!وإحسانه()مقابلةفيعليهبالصلاةالامرولأن:قالوا

منببركتهلهمحصلوما،وهدايتهموإرشادهموتعليمهم،الامة

لاالعظيمالنفعهذامثلمقابلةأنومعلوم،والاخرةالدنياسعادة

)ج()والاسجال(.في:تنبيه.302صللزمخشريالبلاغة

)عليه(.)ش(منسقط()1

(.وسلمعليهالله)صلىإلى)ومعلوم(قولهمن)ح(منسقط)2(

.()امره()بفي)3(

وسفم(.صلىالمكرير)وهو)ب(في)4(

)مقابل(.)ح(في)5(
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عليهالعبدصلىلوبلالعمر،فيواحدةمرةعليهبالصلاةيحصل

ضابطفجعل،لنعمتهمؤدياولالحقهموفيايكنلمأنفاسهبعدد

!م.اسمهذكرعندعليهبالصلاةالنعمةهذهشكر

يصللممنبت!مية)1(ذلكإلى!النبيأشارولهذاقالوا:

العظيم،الإحسانالعبدإلىاحسنمنلانبخيلا،ذكرهعندعليه

عليه،يثنيولاعندهيذكرثم،الجسيمالخيرهذا)2(بهلهوحصل

،ويعيدهذلكويبدي،وتمجيدهومدحه)3(حمدهفييبالغولا

الناسعده؛وحقهبشكرهالقيامفيا[114]هالتقصيرمنويعتذر

علىيزيدالعبدإلى.إحسانهأدنىبمنفكيفكفورا،لئيمابخيلا

للعبدحصلبإحسانهالذي،لبعضبعضهمالمخلوقينإحسانأعظم

تتصورلاالذي،والآخرةالدنياشرمنونجا،والاخرةالدنياخير

أليس،بشكرهيقومأنعنفصلا،واحسانهنعمته)4(حقيقةالقلوب

الوسمعوي!تفرغ،عليهوجمتنىيعظمبأنأحقالمحسنالمنعمهذا

مرةعليهيصلىأنمنأقلفلاالملأ؟بينذكرإذاومدحهحمدهفي

غ!يلأ.اسمهذكرإذا

يلصقألىوهو،أنمهبرعملمج!يىالنبيعليهدعاولهداقالوا.

استحقعليهيصلفلمعندهذكرلمالأنه،الترابوهوبالرغامأنفه

(.)ح()بتسميته)1(في

)هذا(.)ب(منسقط)2(

(.وحمدهمدحه)فيش(،)بفي)3(

(.نعمتهحقيقةيتصورلا)ج()الذيوفي)حقيقته(،ت(،)ظفي)4(
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.بالترابأنفهويلصق،اللهيذلهأن

الرسولدعاءيجعلوانالا!مةنهىسبحانهاللهولانوقالوا:

كماباسمهخا+طبوهإذايسمونهفلابعضا،بعضهمكدعاءبينهم

منوهذا،اللهونبياللهبرسول)1(يدعوهبلبعضا،بعضهميسمي

اسمهباقترانيخصأنينبغيفهكذا،وتعظيمهوتوقيرهتعزيرهتمام

الامركانكما،غيرهذكروبينبينهفرقاذلكليكون،عليهبالصلاة

عندكانفلو،غيرهخطابوبينبينهفرقاوالنبيبالرسولبدعائه

علىهذا.ذلكفيغيرهكذكرذكرهكانعليهالصلاةتجبلاذكره

الاية.فيالتفسيريناحد

تجعلوالاب[114]هالمعنىأنوهوالآخر،التفسيرعلىماو

بالاعتذارالإجابةفتؤخروابعضا،بعضكمكدعاءإياكمدعاءه

إذاإليهبادرواولكبئ،بعضإجابةبعضكمبهايؤخرالتيوالعلل

اشتغالهميجعللمحتى،الطاعةومعاجلة،الاجابةبسرعةدعاكم

طاعته،إلىوالمبادرة،إجابتهعنالتخلففيلهمعذرابالصلاة

إجابتهتأخيربه)2(يستباحعذراشغلفيهاالتيالصلاةتكنلمفإذا

المصدريكونهذافعلىوالأعذار؟الاسبابمندونهامافكيف

.المفعولإلىمضافايكونالاولالقولوعلى،الفاعلإلىمضافا

لمهناالمصدرإن-:القولينمنأحسن-وهويقالوقد

)1(

)2(

(.يدعونه)بل)ح(في

خطا.وهو)بها()ح(في
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الاسماءاضافةاضيفوانما،مفعولولافاعلإلىإضافتهيضف

بالرسولالمتعلقالدعاءتجعلوالا:المعنىويكون،المحضة

معا،الامرينفيعمهذاوعلىبعضا.بعضكمكدعاءاليهالمضاف

وعنبعضا،بعضهميدعوكما،باسمهلهدعائهمعنالنهيويكون

عنيميزبانسبحانهاللهأمرفكماتقديركلوعلى.وويالهإجابتهتأخير

تعظيمهمنعليهميجببماللامةقياما،إياهمودعائه،خطابهفيغيره

.)1(الصلاةتماممناسمهذكرعندعليهبالصلاةفتمييزه،وإجلاله

عليهيصلفلمعندهذكرمنأنع!ييهالنبيأخبروقدقالوا:

مراسيلمنوهو)2(،البيهقيرواههكذا،الجنةطريقخطىء

)3(،الكتابأولفيذكرناهاقدشواهدوله،الحنفيةمحمدبن

تاركها)4(يكنلمذكرهعندواجبةا[11461عليهالصلاةنفلولا

الجنة.()لطريقمخطئا

عليهيصلفلمعندهذكراوغ!يوالنبيذكرفمنوايضا:قالوا

غ!ييه.جفاؤهلمسلميجوزولا،جفاهفقد

بنسعيدأبو)6(رواهماالاولىالمقدمةعلى-فالدليل415

المقصود(.هذاتمام)منح(،ش،)بفي)1(

)156(.رقموراجيع(،)157برقمتقدم)2(

157(.،87155،،47،)27رقمراجيع)3(

خطأ.وهوتاركا(تكنالم)ب(في)4(

)بطريق(.()بفي)5(

)ابو(.)ح(منسمط)6(

464



معمر،عن،عبدالرزاقحدثنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا:الأعرابي

عمداذكرانالجفاء"مق!يو:اللهرسولقال:قال،قتادةعن

لموحدهالمرسلوهذاتركناولو!يو)1(.علي"يصليفلاالرجل

تاركتسميةمنتقدمتقدوشواهداصوللهولكنبه،نحتج

وهذا،بالرغمعليهوالدعاءوشحيحا،بخيلاذكرهعندعليهالصلاة

جفائه.موجباتمن

حبه،لكمالمنافجفاءهان:الثانيةالمقدمةعلىوالدليل

منبالمؤمناولىوانه،والمالوالاهلالنفسعلىمحبتهوتقديم

مقإليهاحب!ي!اللهرسوليكونحتى)2(يؤمنلاالعبدفان؛نفسه

عمرعنثبتكما،أجمعينوالناس،ووالده،ولدهومن،نفسه

:قالأنهعنهتعالىاللهرضي

مقإلاشيءكلمنإليأحبلانتوالله!اللهرسوليا-416

:قال".نفسكمنإليكأحبأكونحتىعمر!يا"لا:قال.نفسي

.عمر")3(يا"الآن:قال.نفسيمقإلياحبالآنلانتفوالله

احدكميومن"لا:قالانه"الصحيح")4(فيعنه-وثبت417

)1(

)2(

)3(

)4(

)2156(رقم194()1/العمالكنزفيكمامصنفهفيعبدالرزاقأخرجه

المصنفمرسلا،جعفرابيعلىبنمحمد)عنالمطبوعلمحيوالموجود

.)2/217(

(.المؤمن)فإن)ب(فيووقع(،يؤمنج(الا،)بمن)سقط

بنعبداللهحديثمن)6257(والنذورالايمان)86(فيالبخاريأخرجه

عنه.اللهرضيهشام

وقم=الإيمان)1(فيومسلم)15(،رقمالإيمان)2(فيالبخاويأخرجه
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".أجمعينوالناسب!]1146ووالدهولدهمنإليهأحبأكونحتى

إماالمحبةفان،الثلاثةالمحبةأنواعالحديثهذافيفذكر

وود)1(تحننمحبةوإماالوالد،كمحبه؛وتعظيمإجلالمحبة

؛الكمالوصفاتالاحسانلاجلمحبهوإماالولد،كمحبة؛ولطف

حبيكولىحتىالعبديؤمنولابعضا،بعضهمالناسكمحبة

كلها.المحابهذهمنأشدعنده!ي!الرسول

ذلك.صينافيجفاءهأنومعلوم

منتوابعهاوكانتفرضا،)2(محبتهكانتفلما:قالوا

وإيثاره،النفسعلىوالتقديموالطاعةوالتوقيروالتعظيمالاجلال

إذا!ي!هعليهالصلاةكانتفرضا؛-بنفسهنفسهيقيبحيثبنفسه

بهذهثبتوإذاقالوا)3(:وتمامها.الاحبيةهذهلوازممنذكر

،عندهذىمنعلى!معليهالصلاةوجوبوغيرهاالوجوه

إذاالسجدةسامعأنهذاونطير،أولىنفسهالذاكرعلىفوجوبها

علىفوجوبها)4(،القولينعلىاستحباباووجوباإمابالسجودأمر

أعلم.والله.أولىالتالي

)1(

)2(

)3(

)4(

عنه.اللهرضيمالكبنانسحديثمن)44(.

)تحسين(.العسخباقيوفي)ح(،من

)أحبيته(.العسخباقيوفي،فقطج(،)ظمن

)قالوا(.ح(،،ش،)بمنسقط

(.القولين)علىقولهفقط)ظ(منسقط

466



فصل

)1(:وجوهقولناعلىالدليل:الوجوبنفاةقال

السلفان:فيهريبلاالذيالمعلوممنانه)2(أحدها:

يقرن!ؤالنبيذكركلماأحدهميكنلمالقدوةهمالذينالصالح

يذكر،أنمنأكثرغؤللنبيخطابهمفيوهذا،باسمهعليهالصلاة

ا[]1147،ذلكعلىمقتصرين،اللهرسوليا:يقولونكانوافإنهم

الأحاديثفيوهذا،"عليكالله"صلى:أحدهميقولكانوربما

عليهملانكرذكرهعندواجحةعليهالصلاةكانتفلوكثير،ظاهر

تركهاه

هدالكانذكركلماواجبةكانتلوعليهالصلاةان:الثاني

لا!متهوسلمعليهتعالىاللهصلىالنبيولبينه،الواجباتأظهرمن

الحجة.بهوتقوم،العلةيقطعبيانا

ولاالتابعينولاالصحابةمنأحدعنيعرفلاأنه:الثالث

الفقهاء،وأكثر،لهقالمنهمأحد)3(يعرفولا،القولهذاتابعيهم

فروضمنليستغ!يمعليهالصلاةأنعلىالاجماعحكيقدبل

الاجماعومخالفةالشذوذ،إلىبوجوبهاالقولنسبوقد،الصلاة

.الصلاةخارجتجبفكيف،تقدمكما،السابق

(.وجوه)منفقط)ح(فيوقع)1(

)ان(.)ح(في)2(

(.منهماحذاانيعرف)ولا)ظ(في)3(
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لوجبدائفا،ذكرهعندعليهالصلاةوجبتلوأنه:الرابع

لاوهذا!ص،اللهرسولمحمداأنأشهد:يقولأنالمؤذنعلى

عليه.يجبانفصلاالأذانفيلهيشرع

نأوأجابهالنداءسمعمنعلىيجبكانأنه:الخامس

،المؤذنيقولكمايقولأنالسامع!يوأمروقد!و،عليهيصلي

إلاإلهلاأن"أشهد:قولهعلىاقتصارهجوازعلىيدل)1(وهذا

ما)3(مثلهو)2(هذافإد"،اللهرسولمحمداأنوأشهد،الله

.المؤذن)4(يقول

نأ"وأشهد:قولهعندينتهىالاول(التشهد)أن:السادس

علىيصليأنيشرعهلواختلفاتفاقا)6(،"ورسولهعبدهمحمدا

:أقوالاب[الالم1ثلاثةعلى)7(،فيهالهعوعلىالنبي

الأخير)8(.فيإلاذلكيشرعلا:أحدها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.يشرع:نيلثاوا

.(...جوازعلىدليل)وهذا)ظ(في

)هو(.ت(،ش،)بمن

)ج(.)ب(،منسقط

)قال(.النسخباقيوفي)ظ(،من

خطأ.وهو)تشهد()ب(في

)ب(.منسقط

)على(.قولهفقط)ح(من

خطأ.وهو)التأخير()ب(في
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احديقلولم.الهدونخاصةعليهالصلاةتشرع:والثالث

ع!ي!.النبيذكرعندالاولفيبوجوبها

بالشهادتينبتلفظهالاسلامفيدخلإذاالمسلمأن:السابع

!ك!.اللهرسولمحمداأناشهد:يقولانيحتجلم

يحتاجلاوغيرهماوالاعيادالجمعفيالخطيبأن:الثامن

واجبةالصلاةكانتولوالتشهد،نفسفي!والنبيعلىيصليأن

تكفي:يقالولا،بالشهادةيقرنهاأنعليهلوجبذكرهعندعليه

اسمهذكرعلىتنعطفلاالصلاةتلكفإن،الخطبةفيعليهالصلاة

:يقولونوالموجبون،الفصلطولمعولاسيما)1(،الشهادةعند

أولاهذكرهغيرثانياذكرهأنومعلومذكر،كلماعليهالصلاةتجب

)3(لوجبذكركلماعليهالصلاة)2(وجبتلوأنه:التاسع

لذلكويقطع،عليهيصليأناسمهبذكرمركلماالقارىءعلى

فإنخارجها،أوالصلاةفيكانوسواء،الواجبهذاليؤديقراءته

،أداؤهفلزمتعينقدواجبوهي،الصلاةتبطللا!عليهالصلاة

بهأقوموالتابعونالصحابةلكانواجباكانلوذلكأنومعلوم

إهماله.وتركأدائهإلىوأسرع

-إلى-...(الصلاةتكفييقال)ولاقولهمنش()ب،منسقط)1(

)ال!هادة(.

(.لوجبت)انه)ب(وفيوجب(،الو)!(في)2(

الوجبت(.)ح(فيوقع)3(
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الثناءلوجبذكركلماعليهالصلاةوجبتلوأنهالعاشر:

من)2(كل)1(علىيجبفكان،اسمهذكركلماوجلعزاللهعلى

وجل""عزاو"وتعالى"سبحانه:بقولهيقزنا[11481اللهاسمذكر

ذلك،ونحوجذه(""تعالىأو"عظمته"جلتأو"وتعالى"تباركأو

ومحبتهواجلالهالرسولتعظيمفانحرى،وأولىذلككانبل

وطاعته،ومحبتهوإجلالهسبحانهمرسلهلتعظيمتابعوطاعته

غ!ي!للرسولوالإجلالوالتعظيموالطاعةالمحسةتثبتانفمحال

وتعطيمهتعالىاللهلمحبةتبعاذلكله)3(يثبتإنمابل،مرسلهدون

الرسوليطعفمن،للهطاعةالرسولطاعةكان)4(ولهذا،وإجلاله

يبايعونإنمايبايعونكألدران>:للهمبايعةومبايعته،اللهأطاعفقد

تعالى:قال،للهمحبهومحبته01[،:]الفتح(يديهمفوقاللهيدأدله

وتعظيمه31[،:عمراق]ال<اللهيحببكمفاتبعونيللهكنت!تحئونإنقل>

إليهالداعيوعبدهرسولهفإنه،للهنصرةونصرته،لله)5(تعظيمع!

له،شريكلاوحدهوعبادتهوتعظيمه،وإجلالهومحبتهطاعتهوإلى

ثناءوهي،اسمهذكركلما)6(عليهالصلاةتجب:يقالفكيف

وتعالىسبحانهللخالقوالتعظيمالثناءيجبولا،تقدمكماوتعظيم

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

النسخ.باقيمنوسقط)ظ(من

)ب(.حاشيةعدى)ظ(ونسخةج(،ح،ت،)ظمن

له(.ذلك)يثبت)ح(في

)كانت(.)ح(في

)تعظيما(.النسخجميعفي

)ب(.منسقط
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.القولمنمحالهذا؟!اسمهذكركلما

قوله:إلاهجير)1(لهليسإنسانجلسلوأنه:عشرالحادي

محمد،ال)2(وعلىمحمدعلىصلاللهمأو،اللهرسولمحمد

نأالسامعيناولئلشكلعلىتجب:قلتمفان،يسمعونكثيروبشر

كان،طالماالمجلسطالولو!،عليهالصلاةهجيراهميكون

وكلام،دارسهمودراسة،قارئهملقراءةوتركاومشقةحرجاذلك

القرانوتعليمه،العلمفيومذاكرته،منهمالحاجةصاحبب[]1148

،الحالهذهفيعليهالصلاةعليهمتجبلا:قلتموإن،وغيره

تحكماكاناكثر،ومرةعليهتجب:قلتموان؛مذهبكمنقضتم

لقولكم.مبطلأنهمع،دليلبلا

منوأوجب)3(أفرضبالرسالةلهالشهادةأنعشر:الثاني

بها،إلاالاسلامفييدخللاأنهومعلوم،ريببلاعليهالصلاة

كلماعليهالصلاةتجبفكيف،اسمهذكركلماتجبلاكانتفإذا

من)4(أفرضالاخلاصكلمةبعدالواجباتمنوليس،اسمهذكر

ذكرعند(بوجوبها)أولىفهيلهأقرفمتى،بالرسالةلهالشهادة

293(.-193)4/للزمخشريالفائق:انظر.وديدنوشأندأب:أي()1

)على(.قوله(ج،ش،ت،)ظمن)2(

)أفضل(.()بفي)3(

فرض(.)او)ب(في)4(

بوجوبها(،لهااقر)فمتى)ب(وفيبوجوبها(قر)فمتىح()ش،فيوقع>ه(

قرله(.)ج()فمتىمنوسقط
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يجبفكان،الشهادةهذهوموجبات)1(الايمانالعبدتذكر؛اسمه

ذلكووجوب،اللهرسولمحمايقولأناسمهذكرمنكلعلى

اسمه.ذكركلماعليهالصلاةوجوبمنبكثيراظهر

الفرقةحججمنأجوبةالفرقتينهاتينمنفرقةولكل

ولعضها،محتملولعضهاجدا)2(،ضعيف!بعضهالها،المنازعة

وتعالىسبحانهوالله.الفريقينحججتامللمنذلكويطهر،قوي

.بالصواباعلم

)1(

)2(

)3(

ع!يالهعليهالصلاةمواطنمنعشرالثانيالموطن

التلبئةمنالفراغعند

حدثنامخلد،بنمحمدحدثنا)3(:الدارقطني418-قال

)بالايمان(.)ظ(فيله(.أقر)فمتى)ج(منوسقط

)جدا(.)ب(منسقط

)97(.الصلاةفصلفيالقاضيوإسماعيل)2/238(،السنن!ي

المدني،واقدأبوزائدةبنمحمدبنصالحفيهمنكر،حديثوهو

84-)13/الكمالتهذيب:انظر،مناكيرهمنهذاوحديثه،الحديثضعيف

06(.)4/عديلابنوالكامل98(،

بنيعقوبإلاعنهيرولم،مجهولوهو،الامويعبداللهبنعبدالله:وفيه

186(.-185)15/الكمالتهذب:انظر.كاسببنحميد

.متروكوهو،الاسلميمحمدبنإبراهيمتابعه،الامويعبداللهتوبعوقد

172(.)2/الأمفيالشافعيأخرجه
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بنعبداللهحدثناحميد،بنيعقوبحدثناالتمار،زكريابنعلي

عنيحدثزائدةبنمحمدبنصالحسمعت:قال،الامويعبدالله

إذاكان!ي!النبيان،ابيهعن،ثابتبنا[19114خزيمةبنعمارة

برحمتهواستعاذورضوانهمغفرتهتعالىالله"سأل:تلبيتهمنفرغ

"كان:يقولمحمدبنالقاسمسمعت:صالحقالالنار".من

!لمج!".النبيعلىيصليأنتلبيتهمنفرعإداللرجليستحب

اعلم.واللهالدعاء،توابعمنايضاوهذا:قلت

فصل

الصلاةمواطنمنعشرالثالثالموطن

الحجراستلامعندلمجي!النبيعلى

،بكرانبنمحمدحدثنا)1(:الهرويذرأبو941-قال

البديعوالقول703،صالقرىفيكما-والنميريوالطبراني،مناسكهفي)1(

تعليقا.)722(رقم023()1/تاريخهفيوالبحاري-991ص

وقال،نافععنالقرشيمهاجربنمحمدبهتفردمنكر،اثروهو

تهذيبانظر:.بمعروفليس:عديابنوقال،عليهيتابعلا:البخاري

)26/951(.الكمال

الحديث.منكرانهعلىيدلوحديثه:قلت

ابنعننافععنكلهمجريجوابنالسختيانىيوبوعلثهابن:خالفهفقد

اكبر.واللهاللهبسم:قالالركناستلمإذاكاننهعمر

الكبرىفيوالبيهقي)1/933(،لازرقيو)5/33(،عبدالرزاقاخرجه

عنهما.واهيانوهماعباسوابنعليعنوروي.وغيرهم97()5/
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شيبة،أبيبنعثمانبنمحمدحدثنامخلد،بنعبداللهأبوأخبرنا

بنمحمدحدثنا،سلامبنمحمدأنبانا،سلامبنعونحدثنا

نأرادإذعنهمااللهرضيعمرابنكان:قال،نافععنمهاجر،

نبيكوسنةبكتابكوتصديقابكإيمائااللهم:قالالحجريستلم

صول".النبيعلى)2(ويصلي)1(،ويستلمهص!

!ص.والمروةالصفاعلىعلبهالصلاةمواطنمنأنتقدموقد

فصل

لمجيالهعليهالصلاةمواطنمنعشرالرابعالموطن

قبرهعلى)3(الوقوفعند

عن،القاسمبنعبدالرحمنحدثنا:سحنون042-قال

علىيقفعمربنعبدالله"رأيت:قالدينار،بنعبداللهعن،مالك

رضيوعمربكرلابيويدعو،!شي!النبيعلىفيصلي!النبيقبر

الموطأ)4(.فيمالكذكرهعنهما(".الله

عبداللهعندينار،بنعبداللهعن(:أيضا)مالكوقال-421

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

لحجر(.اج(،ت،)ظمنوسقط)ويستلمه(،ش(،،)بمنسقط

ت(.،)ظمنسقطتوقد!يم(،النبيعلى)ويصليجملةش(،)بمن

الموطن)ح(منشقطتنبيه،فقط(قبره)في)ظ(وفيش(،ت،)بمن

كاملا.عشرالرابع

)ويدعو(.لفظةبدونلكن)458(رقمالموطأانظر

)516(.رقمعليهالكلامسياتيوهميحىبنيحيىروايةفي:تنبيه

بن=سفيانطريقمن)99(رقمالصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلاخرجه
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سفر،منقدماوسفرا،ارادإذاكان"انهعنهمااللهرضيعمرابن

".انصرفثمودعا،)1(عليهفصلىب[19114ع!ي!النبيقبرجاء

حدثنابشر)3(،بنمحمدحدثنانمير)2(:ابن422-وقال

منقدمإذاكانانهعنهمااللهرضيعمرابنعن،نافععن)4(،عبيدالله

علىيسلمثمالقبر،يمسولا،عليهفيصليغ!النبيبقبربداسفر،

.")6(ابتياعليك"السلام:()يقولثم،عنهاللهرضيبكرابي

)2(

)3(

)3(

)6(

)7(

)8(

فصل

ط!سصعليهالصلاةمواطنمنعشرالخامسالموطن

نحوهاأودعوةالىأوالسوقالىخرجاذا

بنيحيىبنسعيد)8(ابوحدثنا)7(:حاتمابيابن-قال423

صحيح.وسنده(.ركعتين)ويصليوزادنحوهبهديناربنعبداللهعنعيينة

(.عليهش،ج()فصلىظ،)ب،منسقط

بهعبيداللهعنمعاويةأبيعن)29117(رقم)4/92(شيبةابيابنأخرجه

صحيح.وسنده،نحوه

الكمالتهذيب.العبديبشربنمحمدوهوخطأ،وهو)ب!ير()ظ(في

.)24/052(

521(.)24/الكمالتهذيب:انظرخطأ،وهو)عبدالله(ظ(،)بفي

)قال(.)ب(في

ابه(.ش()يا،ظ،)بوفي(أبة)يا)ت(في

والنمجري)10892(،رقم)6/301(شيبةأبيوابنحاتمأبيابنخرجه

صحيح.وسنده.802صالبديعالقولفيكما

)ابو=)ب(وفيسعيد(بنيحىبنيحيىبنسعيد)ابوج(،ت،)شفي
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بنعامرحدثنامسعر،حدثنابشر،بنمحمدحدثنا،القطانسعيد

ولامأدبةفيجلسعبداللهرأيت"ما:قال،وائلابيعن،شقيق

ويصلي،عليهوجمشي،اللهيحمدحتىفيقوم،ذلكغيرولاجنازة

فيأتيالسوقإلىيخرجكانوان،بدعواتويدعو،!صالنبيعلى

ويدعو،لمج!ي!هالنبيعلىويصلي،اللهفيحمد،فيجلسمكانا،اغفلها

."بدعوات

ع!معليهالصلاةمواطنمنعشرالسادسالموطن

الليلنوممنالرجلقاماذا

بنعليأخبرنيالكبير")1(:"سننهفيالنسائي424-قال

بوحدثنا-،تميمابن-يعنيخلفحدثناعلي،محمدبن

عن،عبيدةأبي)2(عن،إسحاقأبيعن،شريكحدثنا،الاحوص

)1(

)2(

74(.)2/الجرحخطأ.وكلاهمسعيد(بنيحىبنيحيىسعيد

)637(رقم)2/5601(الشريعةفيوالاجري)30701(،رقم)6/217(

مسعودابنعنالكنودبيوعبيدةابيعنإسحاقابيعنإسرائيلطريقمن

حسن.وسندهفذكره

عمر،لقيأنهمعينابننعنالكنودوأبو،ابيهمنيسمعلمعبيدهأبو

."...ثقةكانسعد"ابن:قال.اسمهفيمختلف.علياصحابمنوكان

19(.-09)2/للدولابيوالكنى023(،)34/الكمالتهذيب:انظر

267(.)5/الدارقطنىعلل:انظر.نظروفيهمرفوعاوروى

)ابي(.ش(،،)بمنسقط
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إلىوجلعزالله"يضحك:قال،عنهاللهرضيمسعودبنعبدالله

أصحابه،خيلأمثلمنفرسعلىوهوالعدو،لقيرجل،رجلين

الذيأ[]0115فذلكبقيوإناستشهد،قتلفان،وثبتفانهزموا

فتوضأاحابهيعلملاالليلجوففيقامورجل.إليهاللهيضحك

!ؤ،النبيعلىوصلىومجدهاللهحمدثمالوضوء،فاسبغ

إلىانظروا:يقول،إليهاللهيضحكالذيفذلك،القرآنواستفتح

".غيرياحايراهلافائماعبدي

،إسحاقأبيعنمعمر،حدثنا)1(:عبدالرزاق-وقال425

يضحك"رجلان:قالأنهمسعود،بنعبداللهعن،عبيدةأبيعن

.بنحوهفذكره."...إليهماالله

فصل

ع!يالهعليهالصلاةمواطنمنعشرالسابعالموطن

القرآنختمعقب

رحمهاحمدالامامنصوقددعاء،محلالمحللانوهذا

أبيروايةفيفقال،الختمةعقب)2(الدعاءعلىتعالىالله

:الحارث

)1(

)2(

الكبيرفيالطبرانيطريقهومن)28102(رقم)11/185(عبدالرزاقأخرجه

)8987(.رقم175()9/

.بعدهفما45صمنزيدابوبكرللشيخالقرآنختممرويات:انظر
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)1(.وولدهأهلهجمعالقرآنختمإذاأنسكان-426

يختمالرجلسئل-عنوقد،موسىبنيوسفروايةفيوقال

إذايفعلهمعمرارأيت،"نعم:قال؟فيدعونقومإليهفيجتمعالقرآن

".ختم

ناالقرآنالرجلختمإذا"أستحب:حربروايةفيوقال

ويدعو".اهلهيجمع

عن")2(القرآن"فضائلفيداودأبيابن-وروى427

أرسلنا:لبابةأبيبنوعبدةمجاهدالي"أرسل:قال،الحكم

يستجابالدعاءإن:يقالوكان،القرآننختمأننريدأنا،إليك

".بدعواتدعواثم،القرانختمعند

:قالانهمسعود،ابنعن)3(:كتابهفيأيضا-وروى428

)1(

)2(

)3(

منالقرآنمضائلفيوالفريابي)27(،رقمسننهفيمنصوربنسعيدأخرجه

وغيرهم.)908(رقمالزهدفيالمباركوابن86(،-)83رقم

ثابتصحيحوهو.فذكرهأنسعنكلاهماوقتادةالبنانيثابتطريقمن

يثبت.ولامرفوعاوروي،أنسعن

فضائلفيالضريسوابن29(،-)88رقمالقرآنفضائلفيالفريابيأخرجه

صحيح.وسنده.وغيرهما86(و)81رقمايضاالقران

القرانفضائلفيالضريسوابن48،صلقرانفضائلفيعبيدابواخرجه

مسعود.ابنمنيسمعلمالتيميإبراهيم،منقطعوسنده)76(رقم

)11(.رقمالتحصيلوجامع232(،)2/الكمالتهذيب:انظر

(.مستجابةدعوة)فله)ج(منسقط:تنبيه
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".مستجابةدعوةفلهالقرانختم"من

قال:مجاهد)1(942-وعن

".القرآن

ختمعند)2(الرحمة"تنزل

عن")3(القران"فضائلكتابفيعبيدأبو043-وروى

إلىأولهمنالقرانيقرأرجلبالمدينةكانب[10115:قال،قتادة

يضععنهماتعالىاللهرضيعباسابنفكان،لهأصحابعنداخره

تعالىاللهرضي-عباسابنجاءالختمعندكانفإذاالرقباء،عليه

.فشهده-عنهما

فيذلكاستحبابعلى-تعالىالله-رحمهاحمدونص

ختمفييقولاحمد"سمعت)4(:حنبلقال،التراويحصلاة

/**<لناسبربأعوذ>قل:قراءتكمنفرغتإذا:القرآن

ياإلى:قلت،الركوعقبلالدعاءفييديكفارفع1[،:]الناس

سفيانوكان،يفعلونهمكةأهلرأيت:قالهدا؟فيتذهبشيء

)1(

)2(

)3(

)4(

اصلهوتقدم،صحيحوسعده)87(رقمالقرانفضائلفيالفريابياخرجه

)427(.رقم

منثبتهوما)عند(،لعلهالحاشيةفي)ت(ناسخوقال)عن(ت(،)بفي

)ج(.الاثرهذاسقط:تنبيه)ب(.حاشيةعلى)ظ(ومن،النسخباقي

فيالضريسوابن)4/3515(،مسندهفيالدارميخرجهو48،ص

)97(.رقم"القران"فضائل

.عباسابنمنيسمعلموقتادة،ضعيفالمريصالح،ضعيفوسنده

)2845(.رقموالتقريب)633(،رقمالتحصيلجامع:انظر

171(.)4/الكبيرالشرحانظر
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".بمكة)1(معهميفعلهعيينةابن

بالبصرةالناسادركت"وكذلك:عبدالعظيمبن)2(عباسقال

بنعثمانعنوذكرأشياء،هذافيالمدينةاهلويروي،وبمكة

.)3(
.ن"

أختم:فقلت4عبدالهأبا"سألتزياد)4(:بنالفضلوقال

التراويح"فياجعله:قالالوتر؟فياوالتراويحفيأجعله،القرآن

فرغتإذا:قال؟اصنعكيف:قلت.اثنينبيندعاءلنايكونحتى

فيونحنبناوادع،تركعانقبليديكفارفع،القرانآخرمن

:قال.شئتبما.قالادعو؟بم:قلت.القيامواطل،الصلاة

".يديهويرفعقائمايدعوخلفيوهوامرنيكماففعلت

فهو،بالاجابةوأحقهاالدعاءمواطناكدمنكانإذاوهذا

ووك!.النبيعلىالصلاةمواطنآكدمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)ب،ش(.من

حاشيةعلى)ظ(ومن،النسخباقيمناثبتهوما)بن(،)ب(منسقط

)ب(.

اسندمنار"لم52صالقرانختمدعاءمروياتفيزيدابوبكرالشيخقال

".اعلمفاللهالعلمبهذاالمشتغلينمنعددمعوالمباحثةالتتبعبالغمعهذا

171(.)4/الكبيرالشرحانطر
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كل!ئح!عليهالصلاةمواطنمنعشرالثامنالموطن

الجمعةيوما[11]اه

ابيوعناوس)1(،بناوسحديثفيهتقدم-وقد431

يومكلفيالصلاةمنعلي"اكثروا:قال!النبيانامامة)2(؛

كانفمن،جمعةيومكلفيعليتعرضامتيصلاةفان،جمعة

!يو."منزلةمنياقربهمكانصلاةعلياكثرهم

.تقدمو-قد.البيهقيرواه

ع!النبيعن،الانصاريمسعودابيعنايضاوروي-432

يصلياحدليسفانه،الجمعةيومالصلاةمنعلي"اكثروا:قال

")3(.صلاتهعليعرضتإلاالجمعةيومعلي

"يصلح:سفيانبنيعقوبقال،رافعبنإسماعيلوفيه

)2(

)3(

اوس(.ابيبن)اوست(،)ظوفي71،برقمتقدم

يثبت.لاوهو)78(،برقمتقدم

!ر)2/421(والحاكم)64(،الصلاةفصلفيعاصمابيابنأخرجه

)12(.رقمالانبياءحياةفيوالبيهقي)77،3(،

ابيعنالمقبريسعيدعنرافعبنإسماعيلبهتفردمنكرحديثوهو

انهإلانظر،فيهمماكلهاوأحاديثه:عديابنقالبل،ضعيفوهومسعود

88(،)3/85-التهذيبتهذيبانظر:الضعفاء(.جملةفيحديثهيكتب

281(.-028)1/والكامل
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".والمتابعاتللشواهدحديثه

موسىبنإسماعيلحدثناعدي)1(:ابن433-وقال

الحميسي،إسحاقبوحدثنا،مفلسبنجبارةحدثنا،الحاسب

اللهرسولقال:قال،عنهاللهرضيانسعن،الرقاشييزيدعن

علي".تعرضصلاتكمفإن،الج!ةيومىليا!صلاة"ا!وا:مج!له!

ولا،الجملةفيمحفوطفهوضعيفاإسنادهكانوإنوهذا

الشواهد.فيذكرهيضز

"اكثرواع!يو:النبيعن،الحسنمراسيلفيتقدم-وقد434

")2(.الجمعةيومعليالصلاة

حدثناالبزار)4(،مروانبوحدثناوضاج)3(:ابنوقال-435

)انعبدالعزيز.بنعمركتب:قال،شعيبابنعن،المباركابن

الصلاةواكثروا،النسيانالعلمغائلةفان،الجمعةيومالعلمانشروا

(.الجمعةيومووجمصالنبيعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

74(.)3/الرجالضعفاءفيالكاملفي

عنقال.الحميسيإسحاقأبوالحسينبنحازمفيهمنكر،حديثوهو

وعامة.."ايضا:وقال.بمحفوظة""ليستالاسناد:بهذايرويهاأحاديث

وهو،الغرائبشبهحاديثهو،عليهاحديتابعهلاعنهميرويعفنحديثه

75(.)3/الكامل."حديثهيكتبضعيف

.(1،152)47رقمانظر

.918صالمديعالقولفيكماوالنميريبشكوالابناخرجه

(.شعيب)ابنعنبدلا)شعي!()ج(فيووقع)البراز(،)ظ(في
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ابن

سفيا

وملا

)1(

)2(

)3(

)4(

!صعليهالصلاةمواطنمنعشرالتاسعالموطن

المجلسمنالقيامعندب[115]ا

سعيد)2(ابوحدثنا)1(:حاتمابيبنعبدالرحمن-قال436

سمعت:قالعمر،بنعثمانحدثنا،القطانسعيدبنيحيى

الله)صلى:يقولالقيامارادإذاحصيمالاالثوريسعيدبنن

()3(.وملائكتهاللهانبياءوعلىمحمدعلىئكته

الموطن.هذافيالأثرمنرأيتهالذيهذا

فصل

!يمعليهالصلاةمواطنمنالعشرونالموطن

ورؤيتهاالمساجدعلىالمرورعند

بنيحيىحدثنا)4(:كتابهفيإسماعيلالقاضي-قال437

خطأ.وهو(حاتمأبيبن)عبداللهت(،ج،)ظفي

)ح(وفيسعيد(بنيحيىسعيد)ابو)!(فيووقيعج(،ش،ت،)ظمن

سعيدأبافإنخطأ،وكلاهما(،القطانسعيدبنيحيىبنيحيىبنسعيد)أبو

انظر.صدوقوهو،القطانسعيدبنيحمىمحمدبنأحمدبنهو:هذا

74(.)2/حاتمأبيلابنوالتعديلالجرح

.234صالبدييعالقولفيكماوالنميريحاتمأبيلابنالسخاويعزاه

جدا.ضعيفوسنده)08(برقم

جدا.ضعيفوهووالفتوحالردةكتابصاحبالتميميعمربنسيففيه

483



العبسي،سليمانعن،التميميعمربنسيفحدئناعبدالحميد،

عنه:اللهرضيطالبأبيبنعليقال:قال،حسينبنعليعن

ع!ي!)1("هالنبيعلىفصلوابالمسجدمررتم"إذا

فصل

!وعليهالصلاةمواطنمنوالعشرونالحاديالموطن

المغقرةوطلب،والشدائد،الهمعند

:قال)2(،أبيهعن،كعببنأبيبنالطفيل-لحديث438

،الناسيها"يا:فقالقامالليلثلثاذهبإذا!اللهرسولكان

جاء،فيهبماالموتجاء،الرادفةتتبعهاالراجفةجاءت،اللهاذكروا

الصلاةأكثرإني!اللهرسوليا:قلت:أبيقالفيه".بماالموت

قال:شئت"،"ما:فقال؟صلاتيمنلكأجعلفكم،عليك

قلت:لك"،خيرفهوزدتفانشتت،"ما:قال؟الربع:قلت

قلت::قاللك"،خيرفهوزدتفإن،ششت"ما:قال؟النصف

:قالا[11521،لك"خيرفهوزدتفان،شئت"ما:قالفالثلثين؟

ذنبك"لكويغفرهمكتكفى"إذن:قالكلها؟صلاتيلكاجعل

الطفيل،عن،عقيلبنمحمدبنعبداللهحديثمن:الترمذيرواه

)1(

)2(

327(.324-)12/الكمالتهذيب:انظر

فيولاكتابهفيالقاضيعندموجودهغيروهيتسليما.()!م)ح(فيوقع

النسخ.باقي

)73(.برقمتقدم
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حسن.حديث:وقال،ابيهعن

عن،الطفيلعنأيضا،عقيلبنمحمدحديثمنوروى

حديث:وهو،وصححهاخر)1(حديثا،ابيه

دارا"بنىرجلكمثلقبليمنالنبيين)2(ومثل"مثلي-943

الحديث.

:فقال،واختصره"مسنده")3(فيشيبةأبيابنورواه-044

كلهاصلاتيجعلتإنأرأيت،اللهرسوليا:رجلقال،أبي"عن

دنياكامرمنهمكمااللهيكفيك"إذنقال:؟عليكصلاة

.عواخرتك"

فصل

ع!يالهعليهالصلاةمواطنمنوالعشرونالثانيالموطن

ع!ي!اسمهكتابةعند

بشرحدثنا،عاصمبنسيدحدثنا)4(:الشيخأبو-قال441

بنعبدالرحصعنعمدالرحمن،بنمحمدحدثناعبيد،ابن

قال:قالعنه،اللهرضيهريرةابيعن،الاعرجعن،عبدالله

)1(

)2(

)3(

)4(

)3613(.الترمذياخرجه

.(...كمثلالنبيينفي)مثليالترمذيفيلفظه

كعب(.بنابيئ)مسندشيبةأبيابنمسندمنالمطبوعفييوجدلا

يثبت.لاوهو)127(برقمتقدم

485



الملائكةتزللمكتابفيعليصلى"من!و:اللهرسول

الكياب".ذلكفياسميماداملهيستغفرون

:قال.كذلكاسيدعنواحدغيررواه:موسىابوقال

عن:فقالعبيد،بنبشرعن،العلافوهببنإسحاقورواه

عيرمنويروى)1(.الاعرجعن،عياضبنيزيدعنبكر،بنحازم

.الاعرجعنايضاالوجهينهذين

وعائشة،،عباسوابن)2(،الصديقبكرأبيعنالبابوفي

عنهم.اللهرضي

رحمة،بنكادححدثنا،الربيعبنسليمان442-وروى

عباسابنعنب[]1152،الضحاكعنسعيد،بن)3(نهشلحدثنا

فيعليصلى"من:ع!ي!اللهرسولقال:قالعنهما،اللهرضي

")4(.الكتابذلكفياسميداممالهجاريةالصلاةتزللىكتاب

خاليسمعت:قالالزعفرانيعليبنجعفرطريقمنوروي

)65(.رقمالحديثاصحابشرففيالخطيبأخرجه()1

الحديث.متروك،الحكمابوعياضيزيدبنفيه،واهيحديثوهو

225(.-222)32/الكمالتهذيب:انظر

الجامعوفي)64(،رقمالحديثاصحابشرففيالخطيبأخرجه)2(

)565(.رقمالراويلأخلاق

.كذابوهو،عمروبنسليمانداوودابوفيه،موضوعحديثوهو

خطأ.وهو()رشك(ش،)بفي)3(

يثبت.ولا)126(برقمتقدم)4(
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فقال،النومفيحنبلبنأحمد"رأيت:يقولمحمدبنالحسن

كيفالكتابفيغ!ب!النبيعلىصلاتنارايتلوعليبايا:لي

أيدينا؟")1(.بينتزهر

عليألاالشيخ)رأيت)2(:الميمونيعليبنالحسنأبووقال

شيئايديهأصابععلىوكأن،موتهبعدالمنامفيعيينةبن)3(الحسن

وقلت:،ذلكعنفسألته،الزعفرانبلونو،الذهببلونمكتوبا

يا:قالهو؟مامكتوبا،مليحاشيئاصابعكعلىأرىأستاذييا

ع!ي!()لكتبيقالاوع!ي!،اللهرسوللحديث)4(لكتابتيهذابني!

!ي!(.اللهرسولحديثفي

أبوحدثنا:قالعلي،بنمكيحدثنا)6(:الخطيبوذكر

له:يقال-جؤاريمنرجللي)8(قالقال)7(:،الحرانيسليمان

الحديث،أكتب)كنت:والصلاةالصومكثيروكان)9(-الفضلأبو

وأكتبتإذا:فقال،المنامفيغ!ي!،-فرأيتهالنبيعلىصليولا

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

اخر

اخر

في

في

في

في

وقع

من

في

024.-923صالبدييعالقولفيكمابشكوالابنجه

)4017(.رقم(1)2/33.والترهيبالترغيبفيالتيميالقاسمأبوجه

والترهيب.الترغيبمنوالتصويب)الحسين(،)ب(

)بكتبي(.ش(،)ب

الكتابتي(.)ح(

)057(.رقمالسامعوآدابالراويلاخلاقالجامع

.(...الفضللهيقالجواريمنرجلثناالحراني0)0ب(،)شفي

الي(.،النسخجميعمنوسقط،للخطيبالجامع

)ابو(.بدون(الفضلله)يقالالجامع
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بلغني:فقال،الزمانمنمرةرأيتهئمعلي؟تصليلافلمذكرت

!(.:فقل،ذكرتأوعليصليتفإذا،عليصلواتك

لمحائدةالحديثلصاحبيكنلمالو)1(:الثوريسفيانوقال

ذلكفيدامماعليهيصليفانهلمج!؛اللهرسولعلىالصلاةإلا

صوو(.الكتاب

فقلت:،النومفيأبيرأيت)2(:سليمانأبيبنمحمدوقال

:قالبماذا؟:فقلت،ليغفر:قالبك؟اللهفعلمابة)3(ياا[]1152

)4((.حديثكلفيلمخييهالنبيعلىالصلاةبكتابتي

فيفروي،فماتجارلي)كان(:)الحديثأهلبعضوقال

:قالبماذا؟:قيل.ليغفر:قالبك؟اللهفعلما:لهفقيل،المنام

.("!يم":كتبتالحديثفيء!يواللهرسولذكركتبتإذاكنت

الخلقان،صاحبخالد)7(حدثنا)6(:عيينةبنسفيانوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)66(.رقمالحديثأصحابشرففيالخطيباخرجه

رقمالجامعوفي)67(،رقمالحديثأصحابشرففيالخطيبأخرجه

.)956(

بت(.)يا)ح(في

العسخ.منوسقط،والجامعالشرففيالخطيبمن(حديثكل)فيقوله

.نحوه)566(رقمالراويلأخلاقالجامعفيالخطيباخرجه

)567(.الراويلاخلاقالجامعفيالخطيبأخرجه

صاحبخالدعنذكره)شيخفيهوإنما(عيينةبن)سفيانفيهوليس

فيهفان)566(هذاقبلالذيالأثرإلىنظرهذهبالمؤلفولعلالخلقان(

أعلم.والله(عيينةبن)سفيان

للخطيب.الجامعمنوالتصويب)حلف(النسخجميعفي
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مناميفيفرأيته،فماتالحديثمعييطلبصديقلي)كان:قال

تطلبمعيكنتألست:فقلتفيها،يجولخضرثيابوعليه

كان:قالهذا؟إلىأصاركالذيفما:قلت.بلى:قال؟الحديث

فكافانيغ!ه،اسفلهفيكتبتإلاغ!يممحمدذكرفيهحديثيمرلا

عليئ(.ترىالذيهذاربي

،النومفيالشافعي)رأيتعبدالحكم)1(:بنعبداللهوقال

الجنةإلىوزفنيليوغفررحمني:قالبك؟اللهفعلما:فقلت

فقلت:،العروسعلىينثركماعليونثر)2(،بالعروسيزفكما

كتابفيبمالكيقول:قائلليفقال؟الحالهذهبلغتبم

:قالذلك؟فكيف:قلتع!م.النبيعلىالصلاةمن"الرسالة"

عنغفلماوعدد،الذاكرونذكرهماعددمحمدعلىاللهوصلى

دوجدتالرسالةفينظرتأصبحتفلما:قال.الغافلونذكره

!(.النبيئ)3(:رأيتكماالأمر

:قال،الروميعبداللهبن()بشرىأنبأنا)4(:الخطيبوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فيالتيميالقاسموأبو)2/403(،الشافعيمناقبفيالبيهقيأخرجه

241صالبديعالقولوانظر:)9017(،رقم334()2/والترهيبالترغيب

ذلك.بنحراخرطريقمن

(.العروستزدث)كما)ح(فيوقع

ش(.،)بمنسقط

)6/96(.بغدادتاريخفي

وفي(عبداللهبن)بشير)ظ(وفيبشر(بن)عبدالله)ب(وفي)ش(،من

خطأ.وكلها)بشر(ج(،)ت
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سمعت:يقول،العسكريعبيدبنمحمدبنالحسينسمعت

أكتبكنت:يقول،بنهشلالمعروفالدارميإسحاقباب[]1152

:قالتسليما".لمجمالنبي:"قال:للحديثتخريجيفيالحديث

فيه،فنظركتبهمماشيئاأخذقدفكأنه،المنامفي!والنبيفرأيت

جيد"."هذا:فقال

به،أثقممنإخوانيبعضحدثني:عمربن)1(عبيداللهوقال

فعلماذا:فقلت،المنامفيالحديثأهلمنرجلارأيت:قال

كنتإني:قالذلك؟وبم:قلت.ليغفرأورحمني:قالبك؟

صالح،بنمحمدذكرهاع.:عكتبتالنبياسمعلىاتيتإذا

عنه.،مروانبنسعيدعن،ثوابةعن

منجماعةعن)2(:كتابهفيموسىابوالحافظروىوقد

لهمغفراللهخبروا.أنو،موتهمبعدرؤو)أنهمالحديثأهل

(.حديثكلفي!والنبيعلىالصلاةبكتابتهم

المديني،بنوعلي،العنبريعباساسمعت:)3(سنانابنوقال

وربما،سمعناهحديثكلفي!رالنبيعلىالصلاةتركنا)ما:!ولان

(.إليهلرجعحتىحديثكلفيالكتابفنميض،عجلنا

)1(

)2(

)3(

عمرو(بن)عبيداللهح(،)شوفيعمرو(بن)عبداللهج(،ظ،ت،)بفي

إلى)عبيدالله(تصحفوقد241،صالبديعالقولفيكماأثبتهماوالصواب

(.)عبدالله

243.-242صالبديعالقول:انظر

)956(.رقمالراويلاخلاقلجامعفيالخطيباخرجه

094



فصل

!صعليهالصلاةمواطنمنوالعشرونالثالثالموطن

والقصص،التذكيروعند،الناسالىالعلمتبليغعند

واخرهذلكأولفي،العلموتعليم،الدرسلقاءوا

بكرأبوحدتنا)1(:كتابهفيإسحاقبنإسماعبلقال-43!

جعفرعن-الجعفي-وهو)2(عليبنحسينحدثنا،شيبةأبيابن

أناسافإنبعد)أما:عبدالعزيزبنعمركتب:قالا[11ه]4،برقانابن

قدالقصاصمنوإن،الآخرةبعملالدنياالتمسواقدالناسمن

النبيعلىصلاتهمعدلوامرائهمحلفائهمعلىالصلاةفياحدثوا

النحيينعلىصلاتهمتكونانفمرهمهذاكتابيجاءكفاذاصم!له!،

دلك(.سوىماويدعوا،عامةللمسلمينودعاؤهم

لتبليغموطنلأنه،الموطنهذافي!ي!)3(النبيعلىوالصلاة

إلىودعوتهم،إليهم)4(وإلقائه،أمتهفيونشرهبهجاءالذيالعلم

فيللعبدنفعاوأعظمهاالاعمالافضلمنوهذا.!يموطريقتهسنته

.والآخرةالدنيا

)1(

)2(

)3(

)4(

)76(،رقم!شي!"النبيعلىالصلاة"فضل

صحيح.وسنده)83035(،رقم()7/183

)ش(.فيليس

ع!(.عليه)والصلاةش(،)بفي

به(.)والقىش(،)بفي

194
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وقالصنحاوعملللهإلىدغآممنقولاأحسنومن>:تعالىقال

ءسبيلىهذهقل>:تعالىوقال،33[:]فصلتاصفي!/(ألم!لمينمنإئنى

كانوسواء801[:]يوسف(تبعنىومنأنابصايؤعكللهإليعوا

الوقفكانأو،بصيرةعلىاللهإلىيدعواتبعنيومنأنا،المعنى

أتبعنى(ومنانابصيرةعلى>:يبتدىءثم<أللهإليعوا>:قولهعند

إلىالدعوةسبيلهأنيخبرأنسبحانهأمرهفانه،متلازمانفالقولان

علىوهوعشج!،رسولهسبيلعلىفهوتعالىاللهإلىدعافمن،الله

سبيلهعلىفليسذلكغيرإلىدعاومن،أتباعهمنوهو،بصيرة

أتباعه.منهوولابصيرةعلىهوولا

وهم،وأتباعهمالمرسلينوظيفةهيتعالىاللهإلىفالدعوة

أمرقدسبحانهوالله؛لهمتبع)1(والناسأممهمفيالرسلحلفاء

منوعصمتهحفظهلهوضمن،إليهنزلماييلغأن]1154![رسوله

وعصمته)2(اللهحفطمنلهمأفتهمنعنهالمبلغونوهكذا،الناس

بالتبليغبم!جطالنبيأمروقد،لهوتبليغهمبدينهقيامهمبحسبإياهم

إلىسنتهوتبليغحديثا)4(.ولوعنهبلغلمنودعاآية)3(،ولوعنه

التبليغذلكلأنالعدؤ،نحورإلىالسهامتبليغمنأفضلالا!مة

)1(

)2(

)3(

)4(

)ب،ش()تبعا(.في

لهم(.اللهظ()حفظت،)ش،في

)3274(.الانبياء)64(فيالبخارياخرجهابة(.ولوعني)بلغوافقال

.(...سمعكمافبلغهشيئامناسمعامرالله)نضر:فقال

)232(.ماجهوابن)2657(،الترمذيأخرجه

الصحابة.منجماعهعنوردوقد،صحيححسن:الترمذيقال

294



الانبياءورثةإلابهتقومفلاالسننتبليغوأما،الناسمنكثيريفعله

وكرمه.بمنهمنهمتعالىاللهجعلنا،أممهمفيوخلفاؤهم

التيخطبتهفيالخطاببنعمرفيهمقالكما444-وهم

"الحمد:قالله)1(،"والبدع"الحوادثكتابفيوضاحابنذكرها

الرسلمنفترةزمانكلفيجعلبانالعبادعلىامتنالذيلله

منهمويصبرون،الهدىإلىضلمنيدعون،العلمأهلمنبقايا

لابليسقتيلمنكم؛العمىاهلاللهبكتابويحيون،الاذىعلى

هلكةدونوأموالهمدماءهمبذلوا،هدوهقدتائهوضالي،أحيوهقد

عليهم!الناسأثروأقبح!الناسعلىأثرهماحسنفماالعباد،

ربك:نسيهمفماهذا،يومناوإلىالدهرسالففي)2(يقتلونهم

واخبر،هدىقصصهمجعل64[،:]مريم(لإص/صلنسيارثبنكانوما>

وانرفيعةمنزلةفيفإنهم،عنهمتقصرفلا.مقالتهمحسنعن

)3(".الوضيعةأصابتهم

كلعندلله"إن:عنهاللهرضيمسعودبنعبدالله-وقال445

وينطقعنها،يذب،اوليائهمنولياالاسلامبهاكيدبدعةا[11551

")4(.اللهعلىوتوكلوا،المواطنتلكحضورفاغتنموابعلاماتها،

وجهالة.انقطاعفيه،ضعيفوسنده)3(،رقم)1(

)يقتلولى(.)ب(في)2(

)المضيعة(.ش(،)بوفي،وضاجلابنوالمطبوع)ظ(من)3(

فيه،ضعيفوسنده)4(،رقمعنهاوالنهيالبدعفيوضاجابناخرجه)4(

.وانقطاع،ضعف
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أيضاولمعاذ)2()1(لعليع!مالنبيقولهذافي-ويكفي446

منلكخيرواجدارجلابكاللهيهدي"لأن-:عنهماالله-رضي

".النعمحمر

فيوهوأناكنتسنتيمنشيئااحيا"من!ر:-وقوله447

)3(.أصبعيهبينوضم"كهاتينالجنة

مثللهكان،عليهفأتبعهدىإلىدعا"من:-وقوله448

")4(.القيامةيومإلىتبعهمناجر

بشيءالجسيموالحظ،العظيمالفضلهذاالعامليدركفمتى

الفضلذوواللهيشاءمنيؤتيهاللهفضلذلكوإنما،عملهمن

هذافياللهأقامهالذي!اللهرسولعنبالمبلغفحقيق،العظيم

)1(

)2(

)3(

)4(

فضائل)44(قيومسلم)2783(،الجهاد)06(فيالبخارياخرجه

عنه.اللهرضيسعدبنسهلحديثمن)6024(.الصحابة

عنهما(.اللهرضييضاولمعاذالعليقوله)ظ(منسقط

فيهمنكر،حديثوهو)5/238(،المسمدفيأحمدأخرجهمعاذوحديث

علىتدلوأحاديثه،بقيةغيرعنهيرو!م،مجهول،لشاميعبداللهبنضبارة

.انقطاعومعاذدويدوبين(،201)4/عديلابنالكامل:انظر.ضعفه

عليه.أقفولمسند،بدون)8(رقمالبدعقيوضاجابنذكره

فيمعيكانحبميومنأحئني،فقدسنتياحياومن.".:بلفظوجاء

".الجنة

".الوجههذامنغريب"حسن.وقال)2678(الترمذيأخرجه

سمد.بدون)9(رقمالبدعفيوضاجابنذكره

ضعيف.5وسند)502(رقمماجهابنعندمهقريببلفظوورد
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،وتمجيده،عليهوالثناء،تعالىاللهبحمدكلامهيفتتحانالمقام

بالصلاةتمالعباد،علىحقوقهوتعريف،بالوحدانيةلهوالاعتراف

ايضايختمهوأن،عليهوالثناء،وتمجيدهع!يالهاللهرسولعلى

تسليفا.ع!ي!هعليهبالصلاة

فصل

!ك!!عليهالصلاةمواطنمنوالعنبرونالرابعالموطن

واخره!النهارأول

،الصباحعمربنحفصحدثنا)1(:الطبراني944-قال

حدثتيالوليد،بنبقيةحدثناالجرجسي)2(،ربهعبدبنيزيدحدثنا

معدانبنخالدسمعت:قال،الالهانيزيادبنمحمدبنإبراهيم

ع!:اللهرسولقال:قال،عنهاللهرضيالدرداءابيعنيحدث

ادركتهعشرايمسيوحينعشرا،يصبححينعليصلى"من

اب[.ا]هه"القيامةيومشفاعتي

عبدبنويريد،واحدغيربقيةعنرواه،المدينيموسىابوقال

.إليها)4(منسب،)3(جرجسكنيسةقرببحمصيسكنكانربه

ثابت.غيرنهو،118ص)143(.برقمتقدم)1(

خطا.وهو)الجرجيسي(()بفي)2(

خطا.وهو)الجرجيسي(ش(،)بفي)3(

)جرجس(.)2/43(للسمعانيالأنساب:انظر)4(

594



فضل

!صعليهالصلاةمواطنمنوالعشرونالخامسالموطن

عنهيكفرانأراداذاالذنبعقب

النبيعلى"الصلاةكتابفيعاصمأبيابن045-قال

بنمغيرةحدثنا،شبابةحدثناالبزار،بنالحسنحدثنا")1(:عل!سص

رسولقال:قال،عنهاللهرضىأنسعن،إسحاقابيعز،مسلم

عليصلىفمن،لكمكفارهعليالصلاهفانعلي"ضلوا!:الله

عشرا".عليهاللهصلى

بنمحمدحدثنا)2(:كتابهفيعاصمأبيابن451-وقال

عنعطاء،بنلفضلحدثنامحمد،بنيونسحدثناإشكاب،

أبيعنمعاذ،أبي)3(عنمنظور،أبيعن،شعيببنالفضل

كلعليصلىمنكاهلابا"يا:لمجيماللهرسولقال:قال،كاهل

كان،إليوشوقا)4(حبامراتثلاثلملةوكل،مراتثلاثيوم

".اليوموذلك،الليلةتلكذنوبهلهيغفرأناللهعلىحفا

)1(

)2(

)3(

)4(

يثبت.لاوهو)47(،برقمتقدموقد)04(رقم

والطبراني451(،-045+)3/الكبيرالضعفاءفيالعقيليواخرجه)62(رقم

حديثوهو،وغيرهممطولا)289(رقم362()18/361-الكبيرفي

921(.)4/الزوائدمجمعانطر:"مظلمإسعاده"الذهبيقال،موضوع

التخريح.مصادرمنوالتصويب)ابن(النسخجميعفي

خطأ.وهوشوقا()او(ش،ت،)بفي
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!ر")1(:النبيعلى"الصلاةكتابفيالشيخأبووقال-452

:قالزيد،بنإسماعيلحدثنانصر،بنمحمدبنعبداللهحدثثا

بنليثعن،طهمانبنإبراهيمحدثنا،حفصبنالحسينحدثنا

قال:قال،هريرةأبيعن،المدنيكعببننافععن،سليمابي

ابنورواهلكم"،زكاةعليالصلاةفانعلي"صلوا!و:اللهرسول

.هريرةأبيعن،كعبعن،ليثعن)2(،فضيلابنعن،شيبةأبي

لمجيه،النبيعلىللمصليزكاةالصلاةبانالاخبارفيهفهذا

أنهافيهقبلهوالذي،والطهارةوالبركةالنماءتتضمنوالزكاةا[]1156

بالصلاةأنالحديثانفتضمن،الذنبمحوتتضمنوهي،كفارة

النماءلهاويثبترذائلها،منالنفسطهارةتحصل!ي!عليه

كماليرجعالامرينهذينوإلىوفضائلها،كمالاتهافيوالزيادة

التي!يهالنبيعلىبالصلاةإلاللنفسكماللاأنهفعلم،النفس

منسواهمنكلعلىوتقديمهومتابعتهمحبتهلوازممنهي

المخلوقينص

)22(.برقمتقدم)1(

)نافيعقالوهناكعب()عنقالفمرة،سليمابيبنليثفيهاضطربوقد

كعب(.بن

)الفضيل(.)ب(في)2(

794



فصل

!ييهعليهالصلاةمواطنمنوالعشرونالسادسالموطن

وقوعهخوفأو،والحاجةالفقرالمامعند

جعفر،لنمحمدبنعبداللهحدثنا)1("نعيمأبو453-قال

بنفطرحدثنا،لعيمأبوحدثنا،سماعةبنالحسنبنمحمدحدثنا

النبيعندكنا:قال،أبيهعن،السوائيسمرةبنجابرعن،خليفة

اللهالىالاعمالقربما!اللهرسوليا:فقالرجلجاءهإذلمجياله

رسوليا:قلت"،الامانةوأداء،الحديث"صدق:قالوجل؟عز

رسوليا:قلتالهاجر".وصوم،الليل"صلاة:قالزدنا،!الله

يا:قلت.الفقر"تنفيعليوالصلاةالذكر،"كثرة:قال.زدنا!الله

الكبير،فيهمفانفليخففقوماأم"من:قالزدنا.!اللهرسول

".الحاجةوذا،والضعيف،والعليل

)3572(.رقم)3/1413(الصحابةمعرفةفي)1(

"ليس:الدارقطنيقال،سماعةبنالحسنبنمحمدفيه،ضعيفوسعده

)45رقمللدارقطنيالسهميحمزةسؤالاتانطر:."ضعيف،بالقويهذا

هـ155سنةفطرتوفيفقد،سمرةبنوجابرفطربينانقطاعوفيه39(،و

الكمالتهذيبانظر:.سعة82فبينهماهـ،73ستةجابروتوفى

.)23/315(
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فصل

ط!-!صعليهالصلاةمواطنمنوالعشرونالسابعالموطن

النكاحفيالمراةالرجلخطبةعند

صجويبر،عنزياد)1(:ابيبنإسماعيل454-قال

اللهإن>:تعالىقولهفيعنهمااللهرضيعباسابنعن،الضحاك

[ب]1156:قال56[،:]الاحزابالاية<النبىعلىيصلونومل!ته

الملائكةوامرله،ويغفرنبيكمعلىيثنرتعالىاللهانيعني

فيعليهاثنوا(صهلواعلثهلرءامنوا>يأيهالهبالاستغفار

فلاالنساءخطبةوفي،موطنكلولمحي،مسجذكموفي،صلاتكم

".تنسوه

فصل

عليه!الصلاةمواطنمنوالعشرونالثامنالموطن

العطاسعند

الحضرمي،عبداللهبنمحمدحدثناالطبرالي)2(.قال-455

جدا.ضعيفجويبرجدا،ضعيفإسناده)1(

)8956(.رقم)4/791(الأوسطفي)2(

يتفردمناكيرعندهلكن،صدوقوهو،الدمشقيموسىبنسليمانبهتفرد

انظر:منهاهذايكونانويحشى،شعيببنوعمروونافععطاءعنبها

الكمالوتهذيب)3/263(،والكامل257،صالكبيرالترمذيعلل

12/29(.)89-
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حدثنا،مسلمبنالوليدحدثناالانطاكي،صالحبنسهلحدثنا

رأيت:قال،نافععن،موسىبنسليمانعنعبدالعزيز،بنسعيد

علىوالسلامللهالحمد:فقالجنبهإلىرجلعطسوقدعمرابن

الله،رسولعلىالسلام:أقولوأناعمر:ابنفقال،اللهرسول

عطسنا:إذانقولأنأمرناع!و،اللهرسولأمرناهكذاليسولكن

حال".كلعلىلله"الحمد

سهل.بهتفردالوليد،إلاسعيدعنيروهلم:الطبرانيقال

زيادحدثنا،مسعدةبنحميدعن)1(الترمذي-ورواه456

رجلاأن؛نافععنالجارود،المولىحضرميحدثنا،الربيعابن

الله.رسولعلىوالسلامللهالحمد:فقالعمرابنجنبإلىعطس

وليساللهرسولعلىوالسلامللهالحمدأقولوأنا:عمرابنقال

كلعلىلله"الحمد:نقولنعلمناع!ياله،اللهرسولعلمناهكذا

حال(".

حديثمنإلانعرفهلاغريبحديث"هذا:الترمذيقال

فيوالمزي)3/125(،مختصرامعلقاتاريخهفيوالبخاري)2738(،رقم)1(

رقم)7/342(الايمانشعبفيوالبيهقي)6/553(،الكمالتهذيب

وغيرهم.)8884(

الكمالتهذيبانطر:.مجهولوهوحضرميبهتفردمنكر،حديثوهو

.)6/552(

انظر:.منكراتفله،صدوقأنهمعوهو،الربيعبنزيادأيضاوفيه

046(.-)9/458الكمالوتهذيب591(،)3/الكامل

005



".الربيعبنزياد

عمرابنعنأيضا،نافععن"وروي:المدينيموسىأبوقال

ذلك".خلافعنهمااللهرضي

بنعبادحدثناأحمد)1(،بنعبداللهطريقمنساق-ثم457

:قال،نافععن،إسحاقأبيعنزهير،حدثنا،الاسديزياد

عمرةابنلهفقال)2(اللهفحمدعمرابنا[11571عندرجل"عطس

ع!و؟(".النبيعلىصليتتعالىاللهحمدتحيثهلا،بخلتلقد

".وغيره،المدينيموسىأبومنهم،جماعةهذاإلىفذهب

علىالصلاةتستحبلاوقالوا:،اخرونذلكفيونازعهم

ولم،وحدهلله)3(حمدموضعهووإنما،العطاسعند!ي!النبي

علىوالصلاة.تعالىاللهحمدإلاالعطاسعند!ييهالنبييشرع

الله،إلىحبهاو،الاعمالأفضلمنكانتوإن!ي!،اللهرسول

)1(

)2(

)3(

حسن؛وسنده)8208(،رقم034()7/الايمانشعبفيالبيهقياخرجه

نافع.منسمعهإسحاقابوكانإن

"فقالوفيه..رجل.عطس:قالقيسبنالضحاكرواهشاهد:وله

.-يخييه"اللهرسولعلىوالسلامتممتهالو:عبدالله

معلقا،معينوابن)8883(،رقم)7/341(الشعبفيالبيهقياخرجه

انظر:.جهالةفيهالضحاك:قلت)728(.رقمالجتيدابنسؤالاتفيكما

332(.)4/الكبيرالتاريخ

النسخ.جمييعمنوسقط(الله)فحمدقولهالإيمانشعبمن

)الله(.ح(،)شفي
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لمحيه.مقامهغيرهيقوملا،يخضهموطنذكر)1(فلكل

ولاالركوعفي!عليهالصلاةتشرعلاولهذاقالوا:

الاخير،التشهدفيوتشرع،الركوعمنالاعتدالقيامولاالسجود،

!ص:النبيعنحديث!ورووا،استحباباو،وجوبمشروعيةإما

وعند،الطعامتسميةعند:ثلاثعندتذكروني458-"لا

حديثمنفانه،يصحلاالحديثوهذا")2(،العطاسوعند،الذبح

عن)3(،العميزيدبنعبدالرحيمعن،السجزيعيسىبنسليمان

علل:ثلاثوله،فذكره!ي!النبيعن،ابيه

"وهو)4(:البيهقيقال،بهعيسىبنسليمانتفردإحداها:

".الحديثيضعمنعدادفي

العمي.عبدالرحيمضعف:الثانية

انقطاعه.:الثالثة

)1(

)2(

)3(

)4(

خطأ.وهو)صر(ش(،)بفي

بيانوسيأتي،موضوعحديثوهو)9/286(.الكبرىفيالبيهقياخرجه

عفته.

)ش(وفي(،أبيهعنعويدعنكثير)عن)ظ(فيووقع،البيهقيسننمن

عنعويرعنكسيرالعفي00)0()بوفيبيه(،عنعويزعنكثيرالعمي...)

)ت(وفيمج!ي!(،النبيعنغويرعنكسيرالعفي)00)ح(وفي(،ابيه

خطأ.وكلهاكثيركذا)ج(وفي(..بيهعنعويدعنكثيرالعمي..).

)9/286(.الكبرىسننهفي
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ما:العطاسعندالصلاةفيرويناوقد:البيهقي-قال945

عبداللهحدثناالصفار،عبداللهأبوخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا

الاثرفذكرياد،زبنعبادحدثناأحمد،بنعبداللهحدثناالصفار،

.)1(المتقدم

فصل

ع!ي!عليهالصلاةمواطنمناب[اا!هوالعشرونالتاسعالموطن

الوضوءمنالفراغبد

!بمحمدحدثنا)2(:كتابهفيالشيخأبو-قال046

محمدحدثنا،إسرائيلأبيبنإسحاقحدثنا،شبيببنعبدالرحيم

قال:قال،عبداللهعن،وائلأبيعن،الاعمشعنجابر،ابن

إلهلاانأشهد:فليقلطهورهمنأحدكمفرغ"إذا!:اللهرسول

ذلكقالفإذا،عليليصلثم،ورسولهعبدهمحمداوأناللهإلا

".الرحمةأبوابلهفتحت

)1(

)2(

)457(.رقم

القولفيكماالمدينيموسىابو،طريقهومن،الاعمالوفضائل،الثواب

.166صالبديع

ضعيف،اليمامى،عبداللهبوهوجابربنمحمدمنكر،حديثوهو

)24/564-الكمالتهذيبانظر:تلقينا.خذهممالعلههذاوحديثه

.)956

متروكويحيىالاعمش،عنهاشمبنبيحيىمعروفالحديثوهذا

44(.)1/الكبرىفيالبيهقياخرجهالحديث

305



اللهرضيالخطاببنعمرعنطرقلهمشهورحديثهذا
.1)4(ء.)مح!()2(-)1(

شيءلمحيليس،وانس،وثوبالى،عامربنوعقبه،عنه

الرواية.هذهفيإلاالصلاةذكرمنها

حدثنا،دحيمحدثنا(:)كتابهفيعاصمابيابنوقال-61!ا

عنسعد،بنس!لبنعماسبنعبدالمهيمنحدثنا،فديكابيابن

!ي!".النبيعبىيصللملمنوضوء"لا:يرفعه،جدهعن،ابيه

الحديث.تقدموقد،بهيحتجلاوعبدالمهيمن

فصل

ع!يمعليهالصلاةمواطنمنالثلاثونالموطن

المنزلدخولعند

منفيهوروى)6(،المدينيموسىابوالحافظ-ذكره462

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

عقبةمسندمنصوابهعمر،مسندمنخطأوهو،وغيره)55(الترمذيعند

146(.-145)4/أحمدمسند:وانظرعامر،بن

)234(.الطهاره)2(فيمسلمعند

سعدأبوفيه،ضعيفوسنده)1441(رقم001()2/الكبيرفيالطبرانيعند

.البقال

زيد"فيه:البوصيريقال.ضعيفوسنده،وغيره)946(رقمماجهابنعند

نتائحوانظر:)1/187(،الزجاجةمصباحانظر:."ضعيفوهو،العمي

.166صالبدييعوالقول247(،-)1/237الافكار

)36(.برقمتقدم

البدييع=القولفيالسخاويقاله.ضعيفبسندالمدينيموسىأبورواه

405



حدثني،عمرانبنبكرأبيعن،المهلببنصالحأبيحديث

ابنحدثناسعيد)1(،بنعمروحدثنيالوليد،بنالعباسبنمحمد

بنسهلعن،حازمأبيعن،عجلانبنمحمدحدثني،ذئبابي

العيشوضيقالفقر،إليهفشكاع!يوالنبيإلىرجلجاء:قالسعد،

نإفسلممنزلكدحلت"إذا:!ي!اللهرسوللهفقال،المعاشأو

>قلهواللهواقرأ،عليسلمثمأحد،فيهيكنلماواحد،فيهكان

فأدر،الرجلففعل."واحدةمرةا[11ه19[،1:]الاجد،ص؟*/(أحد

وقراباته.جيرانهعلىأفاض)2(حتىالرزقعليهالله

فصل

كي!عليهالصلاةمواطنمنوالثلاثونالحاديالموطن

تعالىاللهلذكرفيهيجتمعموطنكلفي

لله"إن:قالأنهع!ي!النبيعن،هريرةأبي-لحديث463

لبعض:بعضهمقالالذكربحلقمرواإذاالملائكةمنسيارة

لمج!النبيعلىصلوافاذا،دعائهمعلىأمنواالقومدعافاذااقعدوا،

لهؤلاءطوبى:لبعضبعضهميقولثميفرغوا،حتى،معهمصلوا

لهم")3(.مغفورايرجعون

124.ص

سعيد(.بن)عمر)ج(وفيسعد(،بن)عمرح(،ش،ت،)بفي)1(

خطا.وهو)افاد()ح(في)2(

اللفط.بهذامنكروهو)31(برقمتقدم)3(

505



إبراهيمبنمسلمسياقوهذا)1(،مسلمفيالحديثوأصل

،النهديعثمانأبوحدثنا،عجلانبنعبدالسلامحدثنا،الكشي

.فذكرههريرةأبيعن

!ؤعليهالصلاةمواطنمنوالثلاثونالثانيالموطن

.ذكرهوأراد)2(الشيءنسياذا

طريقمنفيهوروى)3(:المدينيموسىأبو464-ذكره

سعيدأبوعبدةبنسعدانحدثنا،المروزيعتاببنمحمد

مالك،بنأنسأنبأنا،العتكيعبداللهبنعبيداللهحدثنا،المروزي

نإتذكروهعليفصلواشيئانسيتم"إذا:لمج!اللهرسولقال:قال

".اللهشاء

الحافظ:قال

".والنسيان"الحفظ

كتابفيالطريقهذاغيرمنذكرناهوقد

)1(

)2(

)3(

)2685(.رقموالاستغفاروالتوبةلدعاءوالذكر)48(في

خطا.وهوأراد()أو(ج،ت،)ظفي

البديعالقولفيالسخاويقاله.ضعيفبسندالمدينيموسىابواخرجه

217.ص

مناكير،انسعنيرويالعتكيعبيدالله،باطلمنكرلحديثو:قلت

الكاملانظر:.معروفغير:عديابنقالالقداحيعبدةبنوسعدان

.)4/332-333(
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فصل

!صعليهالصلاةمواطنمنوالثلاثونالثالثالموطن

للعبدتعرضالحاجةعند

بنعبدالرحيمحدثنا)1(:الحافظموسىبناحمدقال-465

اسيد،بنمحمدبناحمدبنعبداللهحدثنا:قال،مسلمبنمحمد

الاشعببنإبراهيمب[]9115حدئنايزيد،بنإسماعيلحدثنا

عائشةابيبنعقبةعن)2(،سفيانبنعبداللهحدثنا،الخراساني

قال:قال،عبداللهبنجابرعن،مالكبنسهلابيعن،المدني

قبلالصيحيصليحينصلاةمائةعليصلى"من:!ي!اللهرسول

حاجة،ثلاثينمنهالهعجل،حاجةمائةلهاللهقضىيتكلمان

الصلاةوكيفقالوا:.ذلك"مثلالمغربوفي،سبعينلهواخر

يأيهاألنبىعلىيصحلونومل!تهاللهإن>":قال؟اللهرسولياعليك

صلاللهم605[،:]الاحزاب!(تسليما"بخوسلمواعليهصئوالذلىءامنوا

مرة".مائةتعدحتى،عليه

خديجبنإسماعيلحدثنا:الجنيد)3(بنإبراهيموقال-466

)1(

)2(

)3(

القولفيالسخاويقاله.ضعيفبسندالحافطموسىبناحمداخرجه

2232(.رقم)1/الكنزفيكماالنجاروابن،916صالبديع

132(.)1/اللسان.الحديثمنكر:الاشعثبنإبراهيمفيه

للبخاريالكبيرالتاريخمنوالتصويب.(.عقبةبن)سنانالاصولفيوقع

و)6/436(.101()5/

ابي=عنمعمرطريقمن)64291(رقم)01/441(عبدالرزاقاخرجه
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مسعودابنعن،عبيدةأبيعن،إسحاقأبيعن،معاويةابن

بالمدحةلمحابدأحاجةاللهتسألأنأردت"إذا:قال-عنهاللهرضي-

النبيعلىصلثم،أهلههوبماوجلعزاللهعلىوالثناءوالتحميد

".حاجتكتصيبانأحرىذلكفانبعد،ادعثم،جمبه!

حدثنا،موسىبنسهلحدثنا)1(:الطبراني467-وقال

)2(و
أبوفائدحدثناعطاء،بنعبدالوهابحدثنا،السختبنزريق

اللهرسولعليناخرج:قالأوفىأبيبنعبداللهحدثناالورقاء،

وليحسنفليتوضأ،حاجةوجلعزاللهإلىلهكان"من:فقالصي!،

علىوليصل،وجلعزاللهعلىوليثن،ركعتينوليركع)3(،وضوءه

اللهإلاإلهلا،الكريمالحليماللهإلاإلهلا:وليقل،!يالهالنبي

أسألك،العالمينربللهوالحمد،الكريمالعرشرباللهسبحان

بر،كلمنوالغنيمة،مغفرتكوعزائم،رحمتكبموجبات

ذنباليتدعولا،فرجتهإلاهماليتدعلا،ذنبكلمنوالسلامة

يا!جخهاإلاا[11ه19رضافيهالكهى)4(حاجةولا،غفرتهإلا

".الراحمينارحم

)1(

)2(

)3(

)4(

.نحوهبهإسحاق

ابيه.منيسمعلمعبيدةابو،انقطاع5سندوفي

)601(.برقمتقدم

)زريق(.917(-)4/178المشتبهتوضيحانطر

(.اللهعلى)وليثنجملةبعد(ركعتين)وليركعجملة)ب(فيوقع

)هي(.قولهت(،ظ،)بمن
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عبدالصمدحدثناالحافظ)1(:مندهالن-وقال468

بنمحمدحدثنا،المستمليأحمدبنإبراهيماخبرنا،العاصمي

بنعباسحدثناعبيد،بنمحمدحدثنا،متويهابنحدثنا،درستويه

جابر،عنالمنكدر،بنمحمدحدثنا،الهذليبكرأبوحدثنابكار،

قضى،مرةمائةيومكلعليصلى"منع!ير:اللهرسولقال:قال

قال"لدنياهمنهاوثلاثين،لآخرتهمنهاسبعين،حاجةمائةلهالله

حسن".حديث"هذا:موسىابوالحافظ

كعب)3(ب!وأبيعبيد)2(،بنفضالةحديثتقدمقد:قلت

اعلم.والله.ذلكفي

!صعليهالصلاةمواطنمنوالثلاثونالرابعالموطن

الا4ذن.طنينعند

فيعاصمأبيابنقال.وغيره،موسىأبو946-ذكره

حسن".غريب"حديث:المدينيموسىابوالحافطوقال،مندهابنأخرجه)1(

.123صالبديعالقولفيالسخاويذكره

وقال،متروك:البصريالهذليبكرابوفيه،موضوعحديثوهو:قلت

161(.-)33/915الكمالتهذيب:انظر."يكذب"كان:غندر

)44(.رقم)2(

)73(.رقم)3(
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)1(
:قال،عديبن)2(حبانحدثنا:قال،الربيعأبوحدثنا:به-

عن،عبداللهأخيهعن،رافعأبيعن)3(،عبيداللهبنمحمدحدثنا

أحدكمأذنطنت"إذا!:اللهرسولقال:قال،جدهعن،ابيه

".ذكرنيمنبخيبراللهذكر:وليقل،عليفليصل

عن،أبيهعن،رافعأبيبنعبداللهبنمحمدبنمعمرورواه

منالله"ذكر:روايةوفيالاسناد)4(،فيعبداللهيذكرلمجده،

.)5(
بخير".نيد

فصل

!الهعليهالصلاةمواطنمنوالثلاثونالخامسالموطن

.الصلواتعقيب

سوىذلكفييذكرواولم.وغيرهموسىأبوالحافطذكره

سعيد،بنعبدالغنيطريقمن)6(:المدينيموسىأبوذكرهاحكاية

:قال)7(،المحاسبإسماعيلبنأحمدبنإسماعيلسمعت:قال

بنبكرأبيعند)كنتقال:عمر،محمدبنبكرابواخبرني

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)401(.رقمتخريجهتقدموقد)81(،رقملمجمالنبيعلىالصلاةفي

خطا.وهو()حسانج(،ت،)ظفي

.()عبدالله()حفي

ثابت.غيرهو59،-49ص)501(برقمتقدم

بخير(.)ذكرنيمنبدلأبخير()ذكر)ش(فيوقع

.167صالبديعالقولفيكماسعيدبنوعبدالغنيبشكوالوابن

)الحاسب(.ج(،ت،)ظفي
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فعانقه،مجاهدبنبكربو1915/ب[إليهفقام،الشبليفجاءمجاهد،

وأنتبالشبلي،هذاتفعل،سيدييا:لهفقلت،عينيهبينوقبل

لهفعلت:ليفقال؟مجنونأنهيتصورولهببغدادمنوجميع ء)2(.)1(

!ي!اللهرسولرابتانيوذلك،بهفعلحيواللهرسولرأيتكما

يا:فقلت.عينيهبينوقبل،إليهفقام،الشبليأقبلوقد،المنامفي

صلاته:بعديقرأ"هدالمحقال:بالشبلي؟هذاأتفعل!اللهرسول

اخرهاإلى،[128:]التوبة<م!فقرسوه!مجالقد>)

إلافريضةصلاةيصللم"انه:روايةوفي،علي"بالصلاةويتبعها

آخرإلىنفسحم(منرسوه!مجا>لقدخلفها()3(ويقرأ

فلما:قالمحمد"ياعليكاللهصلى:مراتثلاثويقول،السورة

(.مثلهفذكر،الصلاةبعديذكرعما)4(سألتهالشبليدخل

فصل

كل!!عليهالصلاةطن1مومنوالثلاثونالسادسالموطن

الذبيحة.عند

رحمه-الشافعيفاستحبها،المسألةهدهفياختلفوقد

.)وجميع(منالواوش(،)بمنسقط()1

.()يتصورون()توفي،(به)يتصؤر(ش،)بفي(2)

خلفها(.ويقراقوله-إلى-...جاءكمالقدقولهمنش(،)بمنسقط)3(

)سأله(.)ش(في)4(
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ذلكبعدزاد)2(فإن،اللهبسمالذبيحةعلى"والتسميةقال)1(:،الله

علىتسميتهمعأكرهولاخير،فالزيادةتعالىاللهذكرمنشيئا

وأحب،لهأحبهبل،اللهرسولعلىاللهصلى:يقولأنالذبيحة

اللهذكرلان؛الحالاتكلعلىعليهالصلاةيكثرأنله)3(

تعالىاللهشاءإنعليهايؤجر،لهوعبادةباللهإيمانعليه)4(بالصلاة

ع!النبيمعكا(نأنه؛عوفبنعبدالرحمنذكروقدقالها.من

ينتظرهفوقفساجدا،عبدالرحمنفوجده،فتبعه،!يمالنبيفتقدمه

ا[]0116اللهيكونأنخشيتلقد:عبدالرحمنفقال،رفعثم،فأطال

:فقال،سجودكفيروحكقبض

لقينيرأيتحيثكنتلماإني،عبدالرحمن047-"يا

عليه،صليتعليكصلىمن:قالأنه؛اللهعنفأخبرنيجبريل

:!اللهرسولوقال.شكرا"للهفسجدت

")(الجنةطريقبهخطىءعليالصلاةنسي471-"من

هذا.فيالكلاماللهرحمه.وبسط

)6(حنيفةأبيالامامأصحابمنهم،اخرونذلكفيونازعه

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.الوفاءدار.ط(226-126)3/لاما:انظر

.(..زاد)فماذاالأمفي

اله(.622()3/الاممن

)والصلاة(.الامفي

.(157و155و131و87وو)0727(،)96برقمتقدما

294(.)9/القديروفتح)5/911(،للكاسانيالصنائعبدائعانطر:
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ذكره،الموطنهذافيالصلاةكرهوافانهم،تعالىاللهرحمه

اللهلغيرالاهلال)1(إيهامفيهلان"قالبأنوعلله""المحيطصاحب

تعالى.

فكرههاتعالى)2(اللهرحمهاحمدالاماماصحابواختلف

"رؤوسفيالخطابأبوالكراهةوذكر،واصحابهالقاضي

."المسائل

الشافعي.كقول.تستحب:شاقلاابنوقال

الخلالابومحمدروىقالوا:بأنكرههامن.واحتج

!يهالنبيعن،عنهتعالىاللهرضيجبلبنمعاذعن)3(،بإسناده

:قالانه

".والذبحالعطاسعند:فيهماليحطلا-"موطنان472

عبدالرحيمعن،السجزيعيسىبنسليمانبحديثواحتجوا

وانهالحديثهذاعلىالكلامتقدموقد.أبيهعن،العميزيدابن

..:)4(

لابت.عير

)إيهام(.فقطظمنسقط)1(

معالكبيروالشرح)1154(،رقم861()3/احمدبنعبداللهمسائلانطر:)2(

)6/317(.مفلحلابنوالفروع)27/326(،الإنصاف

يثبت.لاوهو502،صالبديعالقولفيالسخاويلهعزاه)3(

)458(.برقم)4(
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فصل

عليه!الصلاةمواطنمنو[لثلاثونالسابعالموطن

التشهد.غيرفيالصلاةفي

الهإن>:تعالىبقولهاو،بذكرهمرإذاالقراءةحالفيبل

اصحابنا،ذكره،56[:]الاحزابالاية(ألنبىعلىيصلونوملب!ت!

عليه.وصلىوقفالقراءةفيبذكرهمرمتى:قالوا،وغيرهم

ابيبنمحمدحدثنا)1(:إسحاقبنإسماعيل-وقال473

:قالب[].116،الحسنعن،هشامعنمنصور،بنبشرحدثنابكر،

".التطوعفيعليهوليصل،فليقفع!يمالنبيعلىبالصلاةمر"إذا

مر"إذا:فقالذلكعلىتعالىاللهرحمهاحمدالامامونص

ع!".عليهصلىلفلفيكانفانع!ي!النبيذكرفيهابايةالمصلي

وسنده167،صالبديعالقولفيكماوالنميريالقاضيإسماعيلاخوجه)1(

الحسن.إلىصحيح

لاس!اعيللمجوالنبيعلىالصلاةدضلفيالاثرهذاعلىأقفلم:تنبيه

.غيرهوتحقيق،الالباني:تحقيق،القاضي
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فصل

عل!سصعليهالصلاةمواطنمنوالثلاثونالثامنالموطن

الص!قةبدل

الصدقةعنعليهالصلاةفتجزىءماللهيكنلملمن

للمعسر.

دراجعن،الحارثبنعمروعنوهب)1(:ابن-قال474

:فال،عنهاللهرضيسعيدأبيعن،الهيثمأبيعن،السمحأبي

فيفليقلصدقةعندهيكنلمرجل"ايما!و:اللهرسولقال

علىوصل،ورسولكعبد!محمدعلىصلاللهم:دعائه

".زكاةلهفانها،والمسلماتوالمسلمينوالمؤمناتالمؤمنين

.معروفبنوهارون،أخيهابنعنهرواه

رقم)3/185(حبانوابن)064(،المفردالادبفيالبخاريأخرجه)1(

وغيرهم.)7175(رقم(013)4/المستدركفيوالحاكم)309(،

نكاره،متنهوفي،الهيثمبيعندراجروايةلضعف،ضعيفوسنده

114(.)3/الكامل:انظر.در،جمنكراتفيعديابنوعده

رقم)13/العاليهوالمطالب048(،-)8/477الكمالتهذيب:وانظر

والمماوي.ا!هيثميوحسنهوالحاكمحبانبنصححهوالحديث3335(،
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فصل

عليه!الصلاةمواطنمنوالثلاثونالتاممعالموطن

.النومعند

بنإسحاقأخبرنا)1(:كتابهفيالشيخأبو475-قال

بنمحمدحدثنا،إياسأبيبنادمحدثنا)2(،الرمليإسماعيل

رسولسمعت:قرصافةأبوقال:قالعامر،بنمحمدحدثنانشر،

ألملك<بيدهالذىتبرئر>:قراثمفراشهإلىأوى"من:يقول!الله

،الحرامالبلدورب،والحرمالحلرباللهم:قالثم1[،:]الملك

فيأنزلتهاآبةكلبحق،الحرامالمشعرورب،والمقامالركنورب

أربعوسلاما،تحيةمنيا[116]ا!ومحمدروحبلغ،رمضانشهر

فيقولان!محمدايأتياحتىالملكينبهاتعالىاللهوكل،مرات

الله.ورحمةالسلامعليكيقرأفلانابنفلانإنمحمديا:له

".وبركاتهاللهورحمةالسلاممنيفلانوعلى:فيقول

.النونبفتح"محمد"والد"نشر":موسىأبوالحافظقال

كتابفيعبدالبرابنذكره،قرصافةوأبو:قلت

)1(

)2(

وفي7؟ه(،)3/رقمباصبهانالمحدثي!طبقاتفيالشيخأبوأخرجه

غريب:وقالالمختارهفيوالضياء،الفردوسمسندفيوالديلمي،الثواب

346(ءرقم)15/العمالوكنز702،صالبديعلقولفيكماجدا،

علته.ويأتي،جداضعيفحديثوهو

خطأ.وهو،()البرمكي(ج،ت،)!في
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صحبة،له،كتانةبنيمن"جندرة":اسمهوقال)1(،الصحابة

هذانشربنمحمدولكن.تهامةيسكنكان:وقيل،فلسطينسكن

".مجهولالحديث"متروكالازدي)2(:فيهقال،المدنيهو

الحاقر،جعفرابيقولمنمعروفانهالحديثوعلة:قلت

أعلم.والله.اشبهوهذا

فصل

!وعليهالصلاةمواطنمنالأربعونالموطن

بالذيخيبر)3(كلامكلعند

رسولعلىبالصلاةثم،عليهوالثناءاللهبحمديبتدىءفإنه

ذلك.بعدكلامهيذكرثم!يو،الله

اللهرحمهاحمدالامام"مسندفيفلمابالحمدابتداؤهاما

اللهرصيهريرةأبيحديثمن(:داود")ابيو"سنن)4(،تعالى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

معرفةوانظر؟)3165(.رقم)4/692(الاصحابمعرفةفيالاستيعاب

)542(.رقم644()2/نعيملابيالصحابة

وانظر:)3228(،رقم401()3/الجوزيلابنو]لمتروكينالضعفاء:انظر

)5/893(.الميزانلسان

)ب(وفيبال(،ذي،كلامذيكل)عندج(،ت،)ظوفي)ش(،من

بال(.ذيكلامكل)عند

.)2/935(

)494(،والليلةاليومعملفيوالنسائي)4918(،ماجهوابن)484(،رقم

عن=الزهريعنعبدالرحمنبنقرةبهتفرد.وغيرهم2(،)1رقمحبانوابن
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:قالانهص!النبيعن،عنه

اجذم".فهواللهبحمدفيهيبدالاكلام-"كل476

منالمدينيموسىابوفروىلمجو،النبيعلىلصلاةواما

،الزهريعنيزيد،بنيونسعنزياد،أبيبنإسماعيلحديث

:قال،عنهاللهرضيهريرةابيعن،سلمةابيعن

فيبدا،فيهاللهيذكرلاكلام"كل!:اللهرسول-قال477

""1(.بركةكلمنممحوقاقطعفهو،عليوبالصلاةبه

)1(

فيضعيفوهو،بهقزةلتفردمنكر،حديثوهوهريرةابيعنسلمةأبي

قالهكماالصوابوهو5،فارسلوالزهرياصحابوخالفه،الزهري

الدارقطني.

الشافعيةوطبقات)1913(،رقم03()8/92-الدارقطنيعللانظر:

21(.-5)1/للسبكيالكبرى

فيوالسبكي)911(،رقم)1/944(الارشادمنتخبفيالخليليأخرجه

وغيرهما.(15)1/الثافعيةطبقات

قالالثامي،زيادأبيبنإسماعيلبهتفرد،باطلحديثوهو

رقم)1/523(الميزانلسانانظر:.الحديثيضمعمتروك:الدارقطني

.)9128(
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فصل

الصلاةمواطنمنوالاربعونالحاديلموطن1ب[116]ا

العيدصلاة)1(تكبيراتاثناءفيص!لهس!عليه

النبيعلىويصلي،عليهويثنياللهيحمدانيستحبفإنه

إبراهيم،بنمسلمحدثنا)2(:إسحاقبنإسماعيلقال!-478

إبراهيم،عن،سليمانأبيبنحمادحدثنا،الدستوائيهشامحدثنا

الوليدعليهمخرجوحذيفةموسىوأبامسعودابنأن؛علقمةعن

فكيفدناقدالعيدهذاإن:لهمفقال!يوما)3(،العيدقبلعقبةابن

،الصلاةبهاتفتتحتكبيرةفتكبرتبدأ:عبداللهقالفيه؟التكبير

مثلوتفعلوتكبر،تدعوثم،!ج!النبيعلىوتصلي،ربكوتحمد

تقومثم،وتركعتكبرثمتقرأثم،ذلكمثلوتفعلتكبرثم،ذلك

تدعوئممحمد،صك!-حمهالنبيعلىوتصليربك،وتحمدوتقرأ

تكبرثمذلك،مثلوتفعلتكبرثمذلك،مثلوتفعلوتحبر،

أبوصدق:موسىوأبو،حذيفةفقال.تركعثم،ذلكمثلوتفعل

عبدالرحمن.

أبيمذهبوهيالقراءتي!،بينالموالاةالحديتطهذاوفي

)تكبيرات(.ج(،ت،)ظمنإضافة)1(

)916(.رقمعليهالكلاموتقدم98()88،رقمالصلاةفضلفى)2(

)بيوم(.فقط)ح(فيوقع)3(

951



الزوائدالعيدتكبيراتوفيهأحمد)1(،عنيتينالروواحدى،حنيفة

علىوالصلاةاللهحمدوفيه)2(،حنيفةأبيمذهبوهوثلاثا،ثلاثا

أبوفأخذوأحمد)3(،الشافعيمذهبوهو،التكبيراتبينرسوله

أحمدبهوأخذ،القراءتينبينوالموالاةالتكبيراتعددفيبهحنيفة

.التكبيراتبينالذكراستحبابفيوالشافعي

غيرمنأ[]1162التكبيراتسرديستحبان)4(ومالكحنيفةوأبو

سبحانهواللههذا،فيولاهذافيبهيأخذلمومالكبينهما،ذكر

أعلم.وتعالى

)2(

)3(

)4(

أبي)مذهبقولهإلىاحمد(عنالروايتين)واحدىقولهمن)ب(منسقط

(.حنيفة

411(.)1/للكاسانيالصنائعبدائع:انظر

.(16-15)5/للنوويوالمجموع274(،)3/قدامةلابنالمغني:انظر

572(.)2/للحطابالجليلمواهب:انظر
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)1(الرابعالباب

!شيالمعليهبالصلاةالحاصلةوالثصراتالفوائدفيى

وتعالى.سبحانهاللهأمرامتثال:الأولى-

اختلفتوان!،عليهاورةفيسبحانهموافقته:الثانية

ثناءعليهتعالىاللهوصلاة،وسؤالدعاءعليهفصلاتنا،الصلاتان

.تقدمكماوتشريف

فيها.ملائكتهموافقة:الثالثة

)2(عليهالمصليعلىاللهمنصلواتعشرحصمول:الرابعة

.مرة

.درجاتعشرلهيرفعأنه:الخامسة

.حسناتعشرلهيكتبأنه:السادسة

.سيئاتعشرعنهيمحىأنه:السابعة

تصاعدفهي،مامهقدمهاإذادعائهإجابةيرجىأنه:الثامنة

ومقتضاهالكتابأولفيالمؤلفكلاموظاهر)الخامس(،النسخجميعفي)1(

.()الرابعانه

التسخ.باقيمنوسقط)عليه(،قولهب(،)شمن)2(



والارضالسماءبينموقوفاوكان،العالمينربعندإلىالدعاء

قبلها)1(.

)3(له

تقدم

وصلا

الوسيلة)2(بسؤالقرنهاإذاجم!لشفاعتهسببأنها:التاسعة

)4(.بذلكرويفعحديثتقدمكماأفردها،أو

.تقدمكما،الذنوبلغفرانسببأنها:العاشرة

همه.ماالعبداللهلكفايةسببانها:عشرةالحادية

وقد،القيامةيومع!يالهمنهالعبدلقربسببأنها:عشرةالثانية

.()بذلكمسعودابنحديث

.العسرةلذيالصدقةمقامتقومأنها:عشرةالثالثة

الحوائح.لقضاءسببأنها:عشرةالرابعة

المصليعلىاللهلصلاةسببأنهاب[11621:عشوةالخامسة

عليه.ملائكتهة

له.وطهارةللمصليزكاةأنها:عشرةالسادسة

ذكره،موتهقبلبالجنةالعبدلتبشيرسببأنها:عشرةالسابعة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)قبلها(.إلىموقوفا()وكانقولهمنج(،ت،)ظمنسقط

.)بسؤال(قوله)ب(منسقط

اله(.قوله)ش(منسقط

801(.،)701برقمتقدم

)41(.برقمتقدم
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حديثا)1(.فيهوذكر،كتابهفيموسىأبوالحافظ

ذكره،القيامةيوماهوالمنللنجاةسببانها:عشرةالثامنة

حديثا)2(.أيضافيهوذكرموسىأبو

عليهتعالىاللهصلىالنبيلردسببانها:عشرةالتاسعة

عليه.والمسلمالمصليعلىوالسلامالصلاةوسلم

)3(.تقدمكما،نسيهماالعبدلتذكرلسبأنها:العشرون

يعودلاوأن،المجلسلطيبسببأنها:والعشرونالحادية

القيامة.يومأهلهعلىحسرة

)4(.تقدمكماالفقر،لمفيسببانها:والعشرونالثانية

صلىإذاالبخلاسمالعبدعنتنفيأنها:والعشرونالثالثة

ء!يو.ذكرهعندعليه

إذاالانفبرغمعليهالدعاءمننجاته:والعشرونالرابعة

5!يو)5(ذكرهعندتركها

)1(

)2(

)3(

)4(

منكر.حديثوهو127صالبديعالقولفي5انطر

والسخاوي.

جدا.ضعيفحديثوهو116صالبديعالقولفي5انطر

)464(.رقم

)453(.رقم

كاملة.والعشرونالرابعةالفائدةت(،)ظمنسقط
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الجنة،طريقعلىصاحبهاترميأنها:والعشرونالخامسة

طريقها)1(.عنبتاركهاءوتخطى

لاالذيالمجلسنتنمنتنجيأنهاو[لعشرون:السادسة

ويصلى،فيهعليهويهتنىتعالىاللهويحمد،ورسولهاللهفيهيذكر

!ي!.رسولهعلى

ابتدىءالذيالكلاملتمامسببأنها:والعشرونالسابعة

لمجم.رسولهعلىوالصلاةاللهبحمد

،الضراطعلىالعبدنورلوفورسببأنها:والعشرونالثامنة

)2(.وغيرهموسىابوذكرهحديثوفيه

ا[.]1163الجفاءعنالعبدبهايخرجأنه:والعشرونالتاسعة

الحسنالثناءسبحانهاللهلالقاء)3(سب!أنهالثلاثون:1

اللهمنطالبالمضليلان:والارضالسماءأهلبينعليهللمصلي

العمل،جنسمنوالجزاء،ويشرفهويكرمهرسولهعلىيثنيأن

ذلك.مننوعللمصلييحصلأنفلابد

وعملهالمصليذاتفيللبركةسببأنها:والثلاثونالحادية

عليهيباركأنربهداعالمصليلأن،مصالحهسبابو،وعمره

)طريقها(.منبدلا(الجعة)طريقش(،)بفي()1

جدا.ضعيفوهو(1682)2/للأصبهانيوالرهيبالترغيبفيانظره)2(

الإبقاء(.()حفي)3(
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جنسه.منوالجزاء،مستجابالدعاءوهذا)1(،الهوعلى

الرحمة:لان،لهاللهرحمةلنيلسببانها:والثلاثونالثانية

علىوموجباتهالوازمهامنوإما،طائفةقالهكماالصلاةبمعنىإما

تناله.رحمةمنعليهللمصليفلابد،الصحيحالقول

وزيادتهاغ!ي!للرسولمحبتهلدوامسببانها:والثلاثونالثالثة

لان،بهإلايتملاالذيالايمانعقودمنعقدوذلكوتضاعفها،

قلبه،فيواستحضاره،المحبوبذكرمنكثركلماالعبد

وتزايدله)2(حبهتضاعف-لحبهالجالبةومعانيهمحاسمنهواستحضار

ذكرهعنأعرضواذا.قلبهجميععلىواستولى،إليهشوقه

شيءولا.قلبهمنحبهنقص،بقلبهمحاسمنهواخطار)3(وإخطاره

واخطارهذكرهمنلقلبهاقرولا،محبوبهرؤيةمنالمح!ثلعيناقر

بمدحهلسانهجرى،قلبهفيهذاقويإذا.محاسمنهوإخطار)4(

يحسبونقصانهذلكزيادةوتكون،محاسنهوذكر،عليهوالثناء

حتى،بذلكشاهدوالحس،قلبهفيونقصانهالحبزيادةب[11631

ذلك:فيالشعراء(لعض)قال

)هذا(.فقط)ب(فيليس)1(

اله(.)!(فيليس)2(

)مادة:)4/924(اللسانوانظر.(،.وإحضار.)وإحضاره)ح(فيوقع)3(

خطر(.

.(00.محاسنهواحضار)ذكره)ح(فيوقع)4(

)بعض(.)ح(منسقط)5(
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نسيتما)1(فاذكر؟!أنسىوهلحبيذكرت:يقوللمنعجبت

الذكرلأن،محبوبيذكرت:يقولممنالمحبهذافتعجب

محبوبه.نسيلماهذاحبكملولو،النسيانبعديكون

اخر:)وقال

سبيلبكللينىليتمثلفكأئماذكرهالأنسىأريد

نسيانها()2(.منلهمانعلهامحبتهأننفسهعنأخبرفهذا

اخر)3(:وقال

الناقلعلىالطباعوتأبىنسياننكمالقلبمنيراد

منهأرادفمن،لهطبعاصارقدوذكرهمحبهمأنفأخبر

"من:المشهوروالمثل،عنهتنتقلانطباعهعليهابتذلكخلاف

ماأحقالاشرفالجنابهذاوفي")4(،ذكرهمنكثرشيئااحب

انشد:

سطرفيوالتوحيدذكرك()وسطهفرىقلبيعنشقلو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عليه.اقفلموالبيت)فاذكر(بدل)فإذا(و)ج((نسيت)من)ح(في

منالهقولهإلى.(..لانسىأريداخر)وقالقولهمنش(،)بمنسقط

.عباسإحسان:ط.801صديوانهفيعزةلكممرالبيتوانظرنسيانها(،

(.الطيبالعرف-)2/26ديوانهانظرالمتنبيهو

)2/932(.للميدانيالامثالمجمع:انظر

)فرى(،منبدلا)قرى(ب(،)تروفي)وجهه(،فقطج(،)ظديوقع

عليه.اقفلموالبيت
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فيهمكتوبان!رسولهوذكراللهتوحيد:المؤمنقلبفهذا

الشيءذكركثرةكانتولما،إزالةولامحوإليهما)1(يتطرقلا

وكانضعفها،أومحبتهلزوالسبباونسيانه،محبتهلدوامموجبة

التعطيم،نهايةمعالحبنهايةعبادهمنالمستحقهوسبحانهادله

الحبفيبهيشركأنهوتعالىاللهيغفرهلاالذيالشركبل

كماا[،11641)2(غيرهالمخلوقاتمنويعظمغيرهفيحب،والتعظيم

دونيئخذمنمنالناسومى>:تعالىقال،ويعظمهتعالىاللهيحب

،[ا65:]البقرة(ئدةحباأشدءامنو!وآلذينأللهكحبمجبونهئمأندا؟األله

وأن،تعالىاللهيحبكماالنديحبالمشركأنسبحانهفأخبر

تآلله>:النارفيالنارأهلوقال،شيءٍكلمندئهحباأشدالمرمن

،[89-79:]الشعراء(9*ععالعلمينبرثدنسوليهمإذنم9*فيمينضئللقكاإن

والتألهالحبفيسبحانهبهسووهمإنماألهمالمعلومومن

الاندادمنغيرهأوالصممإنقطأحديقلفلموالا)3(،والعمادة

وفي،أفعالهوفي،صفاتهفيوتعالىسبحانهالعالمينلربمساو

كانتوإنماأيقما،)4(عبادهحلقوفي،والارضالسماواتحلق

.والعبادةالمحبةفيالتسوية

سبحاثهبالثهشيءكلسوىمنحالاواسواهؤلاءمنواضل

)1(

)2(

)3(

)4(

)ب()!ليها(.في

)ح(فقط.من

)ش(.منسقط

.()عابده(ب،ح،)شفي
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اللهكانفاذا،ناقصأوكاملموجودكلوجودوجعلهالوجود،في

الحب،فيالاصناموبينبينهسوىلمنوالشقاءبالصلالحكمقد

والصفاتالذاتفيحلقهوبيناللهبينماتفاوتاعتقادمع

ذلك،جميعفيبالموجوداتاللهسوىبمنفكيف،والافعال

معبود.كلفياللهغيرعبدماأنهوزعم

وكان،المحبةلدوامسبباكانلماالذكردوامأنوالمقصود:

كانوالاجلال=والتعطيموالعبوديةالحببكمالأحقسبحانهالله

ذكرعنلهالصادهوحقاعدوهوكانللعبد،ماأنفعمنذكرهكثرة

،القرانفيذكرهبكثرةسبحانهأمرولهذا؛وعبوديتهوجلعزربه

لملكوكتيراأللهدبرو>و:تعالىفقال،للفلاحسبباوجعله

ادبمرواب[11641الذيىءامنوا>ياأيها:وقال01[،:الجمعة1*.*((تفلحون

كثلااللهئحريفو>:وقال،[14:]الاحزاب(**كث!!تجراالله

نلهكملاءامنوايئجمايخها>:وقال،35[:الاحزاب1(لذ!ؤتوا

همفأوليهكذلكيفعلومناللهذتحرعنأولد!مولاأمولكغ

أذ!تم<فابر!رني->:وقال،9[:]المنافقون<9*الخسرونِ

.[521:]البقرة

رسولياقالوا:"،-المفردون"سبق:لمجي!النبي-وقال947

")1(.والذاكراتكثيراالله"الذاكرون:قال؟المفردونوماالله

من)2676(رقموالاستغفاروالتوبةوالدعاءالذكر)48(فيمسلمأخرجه)1(

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديث
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أنه،!يمالنبيعنالدرداء،أبيعن)1(:الترمذيوفي-08!ا

مليككم،عندوازكاها،أعمالكمخيرعلىادلكم"الا:قال

وخير،والورقالذهبإنفاقمنلكموخير،درجاتكمفيوارفعها

؟"،أعناقكمويضربواأعناقهمفتضربوا،عدوكمتلقواأنمنلكم

موقوفالموطافيوهو،"الله"ذكر:قال،اللهرسوليابلى:قالوا

الدرداء.ابيعلى

منلهأنجىعملاادميعمل"ما:جبلبنمعاذ-قال481

.لذكرهتبعع!ي!رسولهوذكر")2(.اللهذكرمناللهعذاب

فالذكر،المحبةلدوامسببالذكردوامأنوالمقصود:

)1(

)2(

فيوالبيهقي)5/591(،وأحمد)0937(،ماجهوابن)3377(،رقم

عنهندابيبنسعيدبنعبداللهعن،طرقمنوغيرهم)02(رقمالدعوات

.فذكرهالدرداءابيعنبحريةابيعنعياشابنمولىزيادابيبنزياد

ابيعنزيادعنفروياهعقبةبنوموسىمالكالامامخالفه،معلولوهو

(.بحرية)أبيبإسقاط،موقوفاالدرداء

)6/477(المسندفيحمدو)564(،برقمالموطافيمالكاخرجه

.موقوفمنقطعفهووعليه،الصوابوهذا591(و)5/

نتائجفيحجرابناخرجهالدرداء.ابيعناخروجهمنموقوفاوروي

حسنوسنده!لا"الذكر"فيالفريابيجعفرطريقمن)1/69-79(الافكار

رقمالدعواتفيوالبيهقي)0937(،ماجهوابن)3377(،الترمذيخرجه

.الانقطاععلةوفيهالسابقبالاسنادوغيرهم)02(

منقطع.وهوموقوفا،معاذعنالمسيببنسعيدورواه

الافكار(0نتائج،)1/79الذكرفيالفريابياخرجه
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به.إلالهحياةلا،للسمككالماءبل،للزرعكالماءللقلب

ء)1(
:انواعوهو

بها)2(.عليهوالئناء،وصفاته،بأسمائهذكره-

وهو)3(،وتمجيدهوتهليلهوتكبيرهوتحميدهتسبيحه:الثاني-

المتأخرين)4(.عندالذكرلفظاستعمالمنالغالب

العلم،أهلذكروهو،ونواهيهوأوامرهبأحكامهذكره:الثالث-

لربهم.ذكرهمهيالثلاثةالانواعبل

أغرضومق>:تعالىقال،بكلامها[116]هذكرهذكرهأفضلومن-

2*لأ<غمىِمة!يؤموئخنررضن!معيشةلهفإنذتحرىعن

وقال،رسولهعلىأنزلهالذيكلامههنا:فذكره124[،]طه:

تطمينأللهلابدبراللهبذكرقلوبهمامنواونطمفىلذين>:تعالى

.28[]الرعد:2*(أئقلوبِ

إليه.والتضرعواستغفارهدعاؤه:سبحانهذكرهومن-

الذكر.منانواعخمسةفهذه

لمحبته)سببع!يمعليهالصلاةان:والثلاثونالرابعةالفائدة

له،عليهالمصلىمحبهلزيادةسببا(()كانتإذافانهاللعبد،

)2(

)3(

)4(

.(وهذه)(ش،ب)في

.(بها)قوله(ج،ت،ظ)منسقط

(.الغالب)وهومنبدلا)والغالب(فقطج(،)ظفيوقع

هذا(.المتاخرين)عندج(،ظ،)شفي

القوسين.بينممابدلا(كانت)كماقول)ب(فيوقع
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!م.عليهللمصليهولمحبتهسببهيفكذلك

فإنه،قلبهوحياةالعبدلهدايةسببأنها:والثلاثونالخامسة

فلا)1(،قلبهعلىمحبتهاستولت،وذكرهعليهالصلاةاكأكلما

مماشيءفيولاشذ،أوامرهمنلشيء)2(معارضةقلبهفييبقى

يقرؤهيزاللا،قلبهفيمسطورامكتوبابهجاءمايصيربل،بهجاء

منه،العلوموأنواعوالفلاجالهدىويقتبس،أحوالهتعاقبعلى

عليهصلاتهازدادت،ومعرفةوقوةبصيرةذلكفيازدادوكلما

صولس!.

له-المتبعينوهديهبسنته-العارفينالعلمأهلصلاةولهذا

إزعاجمنهاحطهمالذين)3(،عليهالعوامصلاةخلاف،عليه

بسنتهالعارفون)4(أتباعهوأما،أصواتهمورفعبهاأعضائهم

فيماازدادوافكلمااخر،نوععليهفصلاتهم،بهجاءبماالعالمون

الصلاةبحقيقةومعرفةمحبةب[11651لهازدادوا،معرفةبهجاء

تعالى.اللهمنلهالمطلوبة

وله،أعرفبهالعبدكانكلما،سبحانهاللهذكروهكذا

امروهذا،اللاهينالغافلينذكرغيرذكرهكان،احبوإليه،اطوع

محبوبهصفاتيذكرمنبينوفرقبالخبر،لابالخبريعلمإنما

في(.يبقىلا)حتى)ح(في)1(

خطأ.وهو)معاوضة()ش(فيئ)2(

)عليهم(.ش(،)بفي)3(

تباعهم(.))ب(في)4(
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وبينبها،ويمجدهبهاعليهويثني،قلبهجميعحبهملكقدالذي

فيهيطابقلا،معناهمايدريولالفظا،وإماإثارةإمايذكرهامن

!وفذكره،الثكلىوبكاءالنائحةلكاءبينفرقأنهكما،لسانهقلبه

)1(ومنهعليناإنعامهعلىتعالىاللهوحمدبه،جاءماوذكر

قيل:كما،وروحهالوجودحياةهو،بارساله

حيرانملددلكلوهدىوحديثهذكرهالمجالسروح

)2(الحيانفيالامواتفأولئكمجلسفيبذكرهأخلوإذا

!ؤعليهالمصلياسملعرضسببأنها:و[لثلاثونالسادسة

!م:قولهتقدمكما،عندهوذكره

علي")3(،معروضةصلاتكم-"إن482

امتيعنيبلغونيملائكةبقبريوكلالله"إن:-وقوله483

يديبينبالخير)5(اسمهيذكرأننبلابالعبدوكفى")4(،السلام

الممنى:هذافيقيلوقد،جم!يماللهرسول

يتقدما)6(وانيسموبانحقيقخطرةببالكمنهخطرتومن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)ومنه(.منبدلا)ومنته()ح(فيوقع

والميتان،()الجبان(ج،)توفي()الجنان()بوفي()الحبان()شفي

.*774(و)773رقمء+ديوانهفيللصرصري

433(.و)08برقم

911(.،)43برقمتقدم

)بالخير(.)قوله)ح(منسقط

عليه.اقفلم
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الاخر)1(:وقال

بالفرجالياسبعدالمبشرقوللموقعهأهلااكنلمبمااهلا

عوجمنفيكماعلىلمذكرتفقدعليكمافاخلعالبشارةلكا[11661

،الصراطعلىالقدم)2(لتثبيتسببأنها:والثلاثونالسابعة

عنهرواهالذي)3(سمرةبنعبدالرحمنلحديث،عليهوالجواز

)4(:وفيه!رالنبيرؤيافيالمسيببنسعيد

ويحبو،الصراطعلىيزحفأمتيمنرجلا-"ورأيت484

قدميهعلىفأقامتهعليصلاتهفجاءتهأحيانا،ويتعلقأحيانا

وانقذته".

"الترغيبفيكتابهعليهوبنى،المدينيموسىأبورواه

.(جدا(")حسنحديث"هذا:وقال،"والترهيب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

08(.)2/ديوانهانظرالفارضابنهو

(.التثبت)ح(في

)8/331-كثيرلابنالمسانيدجامعفي)كماالكبيرفيالطبرانياخرجه

وابن)526(،رقموالترهيبالترغيبفيشاهينوابن)1506(،رقم333،

171-916صواسطتاريخفيوبحشل)3/44(،المجروحينفيحبان

فدكرهعنهالمسيببنسعيدعنجدعانبنزيدبنعليطريقمن،وغيرهم

انظر.المسيبابنإلىولا،جدعانابنإلىالحديثيصحولا-اةمطولا

.012-911جصرالبديعوالقولفيظ،1166()1165رقمالمتناهيةالعلل

)وفيه(.قوله)ح(منسقط

جدا(.حسنحديثهذا:)وقالالجملةهذهش(،)بمنسقط

533



منالقليللاقلأدا!لىف!عليهالصلاةأن:والثلاثونالثامنة

الذيأنمععلينا،بهااللهأنعمالتينعمتهعلىلهوشكر،حقه

اللهولكن،إرادةولا،قدرةولاعلما،يحصىلاذلكمنيستحقه

حقه.وأداءشكرهمنباليسيرعبادهمنرضيلكرمهسبحانه

ومعرفة،وشكرهاللهلذكرمتضمنةانها:والثلاثونالتاسعة

صلاتهتضمنتقد!عليهفالمصلي،بإرسالهعبيدهعلىإنعامه

هوماعليهبصلاتهيجزيهأنوسؤاله،رسولهوذكراللهذكرعليه

مرضاته،طريقإلىوهدانا،وصفاتهوأسمائهربناعرفناكما،أهله

لكلمتضمنةفهي،عليهوالقدوم،إليهالوصولبعدلناماوعرفنا

وعلمهالمدعو،الرببوجود)1(للافرارمتضمنةهيبل،الإيمان

وتصديقه،رسولهوإرسال،وكلامهوصفاتهوإرادتهوقدرتهوسمعه

هيهذهأنريبولا،محبتهوكمالكلها،ب[11661أخبارهفي

ذلك،العبدلعلممتضمتةكيالهعليهفالصلاة،الإيمانأصول

.الاعمالأفضلمنفكالت،لهومحبته،بهوتصديقه

ودعاءدعاء،هيالعبدمنغ!ي!عليهالصلاةان:الأربعون

نوعالى.ربهمنوسؤالهالعبد

الليلفيينوبهوما،ومهماتهحوائجهسؤالهأحدهما:

ومطلوبه.العبدلمحبوبوإيثار،وسؤالدعاءفهذا،والنهار

تشريفهفيويزيد،وحبيبهحليلهعلىيثنيأنسؤاله:الثاني

.(جوببو)()حفي(1)
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ذلك،يحبتعالىاللهأنريبولا،ورفعه،ذكرهوإيثارهوتكريمه

ورغبتهسؤالهصرفقدلمجيمعليهفالمصليلمجيم،يحبهورسوله

حوائجهطلبهعلىذلكواثر،ورسولةتعالىاللهمحابإلىوطلبه

واثرهاإليهالامورأحبمنالمطلوبهذاكان)1(بلهو،ومحابه

اللهاثرفقدهو،يحبهماعلىورسولهاللهيحبهمااثرفقد،عنده

اللهاثرفمن،العملجنسمنوالجزاء)2(،سواهماعلىومحابه

يعتمدولهالناستجدبماهذاواعتبر،غيرهعلىاللهاثرهغيرهعلى

عندهم،والمنزلة)3(إليهمالتقربأرادواإذاورؤسائهمملوكهمعثد

إليه،رعيتهأحبيعلمونهمنعلىينعمأنالمطاعيسألونفإنهم

منزلتهمعلت،وتشريفهوإكرامهحبائهفييزيدأنسألوهوكلما

إرادةمنهيعلمونلأنهموحطوتهم)4(،،منهقربهموازداد،عنده

سؤالالهأشدهمإليهفأحبهم،لمحبوبهوالتكريموالتشريفالانعام

ولا،بالحسمشاهدأمرهذا،وإحسانهإتعامهعليهجم!مأنورغبة

هو،حوائجها[116]لاالمطاع()يسألمنومنزلةهؤلاءمنزلةتكون

فكيف،واحدةعليهوالاتعاممحبوبهتشريفسؤالهمنفارغوهو)6(

لمولوله؟ربهبمحبةوأحقهمحبوبلاكرموأجلهمحببأعظم

)كان(.قولهش(،،)بفيليس)1(

(.سواهمن.)مابدلأومحابه()نفسه)ب(فيووقع)ش(،منسقط)2(

)إليه(.)ب(فيووقع)ح(،منسقط)3(

خطأ.وكلاهما()خطوبهم()حوفي،()خطوتهم()بفيو()4

سأل(.)من)ح(وفي(،يسال)منت(،)ظمنسقط)5(

)وهو(.)ح(منسقط)6(
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لكفىوحدهالمطلوبهذاإلاع!يرعليهالصلاةفوائدمنيكن

شرفاهبهالمؤمن

به،)1(جاءهمومادينهامتهعلملمنحسنةنكتةوههنا

له!رالنبيأنوهي،ذلكعلىوصبر،عليهوحضهمإليهودعاهم

إلىفالداعي،اتبعهمنأجورمثلعملهأجرعلىالزائدالاجرمن

علىالحظهداتوفيرقصدإذاللأمةالخيروالمعلم،ودينهسنته

اللهإلىالخلقبدعاءمقصودهوكان،إليهوصرفه!ي!اللهرسول

اللهرسولعلىلهالمطيعينأجوروتوفير،عبادهبإرشادإليهالتقرب

وتعليمهدعوتهفيالاجرمنلهكان،كاملةاجورهمتوفيتهممعص!لمحهشص

الفضلذوواللهيشاءمنيؤتيهاللهفضلوذلك،النيةهذهبحسب

)2(.العظيم

***

به(.جاء)ومات(،)ظوفيبه(-لج!هجاء)وما)ب(في)1(

)ح(.منسقط)2(
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)1(الخامسالباب

تسليقا!يالموآلهالنبيغيرعلىالصلاةفي

ويسلمه)2(عليهمفيصلىوالمرسلينالانبياءسائراما

7*فيد!آلاخرين>وتركناعليه:السلامعليهنوحعنتعالىقال

-78:]الصافاتر،(ء*لمخسنيننخزيكذلكإئا*أ*ألحفينفىنوحعكسن!)

سلئم***()3(آلأيخرينفي>وتركغاعلئه:خليلهإبراهيمعنوقال08[،

موسىفيتعالىوتال901[،801-]الصافات:(*:*إنبرهيمعك

لأ*؟*1(وهرو%مولمىسنمعك*،فيالأخريففيعلتهماوتركنا>:رونوها

(*3*ياسينإذعلى>سبئم:تعالىوقال012[،-911:]الصافات

هوالاخرينفيرسلهعلىسبحانهتركهفالذي013[،:]الصافات

المذكور.عليهمالسلام

:)4(وغيرهمجاهدمنهمب[116]لا،المفسرينمنجماعةقالوقد

)2(

)3(

)4(

(.السادس)البابالنسخبقيةوفي)فصل(،فقط)ج(في

)عليهم(.فقط)ح(من

.العبارةفياضطراب)ج(فيووقيع،القوسينبينمات(،)ظمنسقط

عنايضاوجاء،عنهمثابتوهووالسديوالحسنوقتادةعباسكابن

بخير"."يذكر:عباسلابنوقولومقاتلالضحاك

النحاسجعفرلأبيالقرانمعاني)23/68(،الطبريوتفسيرانظر:

44(،)7/للبغويالتنزيلومعالم)3/527(،للواحديوالوسيط)6/37(،

.(14)4/كثيرابنوتفسير
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للائبياءالصدقولسان،الحسنالثناء:الاخرينفيعليهموتركنا

قولانهذايحكىانينبغيولاايضا.قتادةقولوهذا،كلهم

قولهمابل)1(.الاقوالبحكايةعنايةلهمنيفعلهكما،للمفسرين

نفسه،)2(الاخرينفيعليهمالسلامهوالمتروكإن:قالفمن،واحد

بتركنا،موضعنصب)3(فيجملة(نوجعكسنؤ>:قولهأنريبفلا

ومنالانبياء،منبعدهومننوحعلىيسلمونالعالمينأن:والمعنى

وموجبه،السلاملازمإلىنظر،الحسنوالثناءالصدقبلسانفسره

إذالاجلهالذيالصدقلسانمنلهمجعلوما،عليهمالثناءوهو

عليهم.سلمذكروا

:قالمنأن:وغيره)4(عطيةابنمنهم،طائفةزعمتوقد

ء74<الفالينفىنوجعكسنؤ>كان،صدقولسانحستاثناءعليهتركنا

بهسلماللهمنسلاموهو،الاعرابمنلهامحللاابتدائيةجملة

يذكرهانالعالمينفيلنوحامنةاللهمنالسلامفهذاقالوا:.عليه

أخبرسبحانهأنهالقولهذايقويوقد(؛)الطبريقاله.بشرأحد

العالمين،فيعليهالسلاموألى،الاخرينفيهوعليهالمتروكان

قال)6(:عنهمااللهرضيعباسابنوبأن

)5/53(.لعيون(و)النكتتفسيرهفيكالماوردي)1(

خطأ.وهو()الاخرى()حفي)2(

)4/483(.للشوكانيالقديرفتح:انظر.الكوقيينقولوهو)3(

241(.)13/الوجيزالمحررتفسيرهفي)4(

)23/68(.الطبريتفسير:وانظرخطأ،وهو)الطبراني()ح(فيوقع)5(

=:قالعباسابنعنلمعروفوانما،عباسابنعناللفطبهذاعليهاقفلم)6(
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حسنا".ثناءعليهالله-"أبقى485

:لوجوهضعيفالقولوهذا

فييبقىولا"تركنا"،لالمفعولحذفمنهيلزمانهأحدها:

عليهتركناأناإلىيؤولالمعنىفانالتقدير،هذاعلىفائدةالكلام

القائلهذاعندالسلاملان،اللفظفيلهذكرلاامراالاخرينفي

بالفعل.لهتعلقلا،قبلهمنقطعأ[19116

في)1(لذكره،ذكروهكمامحذوفاالمفعولكانلوانه:الثاني

فيحذفهيطردولم،حذفهعندمنهالمرادعلىليدلواحد،موضع

طريقةوهذه،الحسنالثناءالآخرينفيعليهتركأثهأخبرمنجميع

فييحذفهثم،موضعفيالشيءيذكرأنفصيحكلاموكلبل،القران

)2(تجدهماوأكثر،المحذوفعلىالمذكورلدلالةآخر،موضع

فييذكرهولممطردا،حذفايحذفأنوأما،قليلوحذفهمذكورا،

.القرآنفييقعلافهذا،عليهيدلمااللفظفيولاواحد،موضع

)1(

)2(

بخير"."يذكر

الدرفيكماتفسيرهفيالمندروابن)23/68(،الطبرياخرجه

حسن.5وسند)5/524(

الثناءعليهالله"ابقى:قالقتادةعنورودهاللفظبهذاالمعروفوإنما

عنه.صحيحوهو،"الاخرينفيالحسن

فيوالطبري)2527(،رقم)2/123(تفسيرهفيعبدالرزاقاخرجه

له.واللفظ)23/68(تفسيره

خطأ.وهولذكروه(،)ذكره)ح(في

خطا.)محذوفا(وقولهمذكورا(محذوفاماتجده...)()شفي
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!7*ألاخرينفىعليه>وتركنامسعود:ابنقراءةفيأن:الثالث

نفسه.السلامهوالمتروكأنعلىيدلوهذا)1(،بالنصبسلاما(

ذلكلاخل؛قبلهممامنقطعا)2(السلامكانلوأنه:الرابع

وتامل،قبلهماعلىالوقوفحسنولما،وجزالتهالكلامبفصاحة

يجدكيفألاخرين(فىوتركناعليه>:قولهسمعإذاالسامعبحالهذا

يجدولا،منهالفائدةواجتناء،الكلامتمامإلىمتطلعامتشوقا)3(قلبه

وهو،لتمامهاطالبايبقىبل،عندهاليطمئنوتمتانتهتالكلامفائدة

تام)4(ةبوقفليسألاخرين<>علىفالوقف،المتروك

"ترك"لان،البابهذامنالمفعولحذففيجوز:قيلفإن

ء)6(.)5(
فيعليهأبقاهحسناثناءأعطاهلانه،اعطىمعنىدي0

وحذفهما،المفعولين،ذكر"أعطى"بابفيويجوز،الاخرين

إنا>:كقوله،القرانفيذلكوقعوقدأحدهما،علىوالاقتصار

تعالى:وقال،فذكرهماا[]9116،[1:]الكوثرنجإ(!*لكؤثرأاغطتتالث

ولسؤف>:تعالىوقالفحذفهما،5[،:]الليل(أعظئمن>فاما

.الاولعلىواقتصر،الثانيفحذف5[،:]الضحى(ربكيعطيث

)1؟

)2(

)3(

)4(

)5(

)6<

)4/483(.للشوكانيالقديرفتح:انظر

خطأ.وهو)متنطعا(1()شفي

)مشرئبا(.(ب،ش،)ظفي

.437صالنحاسلابنوالائتنافالقطعانظر

)ههنا(.)ب(في

)بمععى(.فقط>ظ(في
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واقتصرالأولفحذف55[،:]المائدة<لزبمؤة>ويؤقىن:تعالىوقال

الثاني.على

نأعلىدليل)1(فلفظهمدح،فعلالإعطاءفعلقيل:

ونفعإحسانوالإعطاء،المعطيعطاءنالهقدالمعطىالمفعول

أحدهما،علىوالاقتصاروحذفهما،،المفعولينذكرفجازوبر،

ماهيةإيجادالمقصودكانفإن،الفعلمنالمطلوبالغرضبحسب

=للإحسانالمنافيوالمنعوالشحالبخلمنللعبدالمخرجةالاعطاء

(ء؟وانقىاعطئمن>فاما:تعالىقالكمامجردا،الفعلذكر

يعطيفلان:وتقول،اعطىمنولاعطىمايذكرولم5[،:]الليل

لمجي!:النبيوقال،ويحسنويهبويتصدق

")2(،منعتلمامعطيولا،عطيتلمامانعلا-"اللهم486

يكنلموالمنعبالعطاءسبحانهالربتفردبهذاالمقصودكانلما

حقيقةأنالمقصودبل،معنىالمعطى)3(للحظولاالمعطىلذكر

لابها،المتفردأنتبل،غيركإلىلا،إليكوالمنعالعطاء

وبلاغته،المعنىبتماميخلهناالمفعولينفذكرأحد،فيهايشركك

أغطتتفإنا>.تعالىكقولهمعا،ذكراذكرهماالمقصودكانوإذا

خطأ.وهو(الفظه()حفي(1)

فيومسلم)808(،الصلاةصفة)16(فيصحيحهفيالبخارياخرجه)2(

بنالمغيرةحديثمن)395(رقمالصلاةومواضعالمساجد)5(فيصحيحه

عنه.اللهرضيشعبة

خطأ.وهولحط()ولا()حفي)3(
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بما!لرسولهإخبارهالممصودفان1[،]الكوثر:/*إ*(الكوثر

المفعولين،بذكرإلاهذايتمولاالكوثر،منإياهواعطاه،بهخصه

ويديمامشكين!حبه-علىا[]9116الظعام>ويظعمون:تعالىقولهوكذا

اقتصرفقطاحدهماالمقصودكانوإذا8[،]الانسان:/<*فىوأسيرا

أنهمبهالمقصود55[،:]المائدة<لزبمؤةويولؤن>:تعالىكقوله،عليه

المقصود،هولانهلمحذكره،يهملونهولاعليهمالواجبهذايفعلون

-**(لمشكيننالعمنكاكاولؤلمصللإا(صمى!نك>:الناراهلعنوقوله

للاطعامالمستحقعنالاخبارالمقصودكانلما44[؛43-]المدثر:

عنه،قلوبهموقستالاطعام،منحقهومنعوه،عنهبخلواانهم

.المطعومدونالمقصودهوذكرهكان

وحذفهالمقصود،للأهئموذكرهالقرانفيالطريقةهذهوتدبر

فصاحته.وكمال،إعجازهأبوابمنبابعلىيطلعك،لغيره

فلوبه،يمدحولاهذامنبشيءيشعرفلاالتركفعلوأما

يطعم:قولكبخلافأصلا،فائدةمفيدايكنلم؛يتركفلان:قلت

:يقاللاولهذا،يتركماتذكرأنلابدبل،ونحوهويهبويعطي

سبحانه:أسمائهومن،ومطعممعط.ويقال.تاركفلان

.القياسأفسدمنأعطى""علىترك(""فقياس،""المعطي

:الزمخشريقال.محكيةجملة!!هوص1اوظ!سينفىنوجسن!عك>و

الكلمةوهذه،الامممن78[:]الصافات(الىص"الاخرينفىعلتهودركنا>

وهو،لهويدعون،تسليماعليهيسلمونيعنينوج(سنؤعك>:وهي

1[.]النور:أنزلنها(>سوز:قرأت:كقولك،المحكيالكلاممن
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فاخبر*17(،او!الينفىنوجعلى>سنؤ:قالأنه:الخامس

ب[]9116هذاأنومعلوم،العالمينفيعليهالسلامهذاأنسبحانه

ويثني،عليهيسلمكلهم،عليهالعالمينسلامهو؛فيهمالسلام

اللهسلاموأما،فيهمعليهبالسلامفذكرهله،ويدعو)1(،عليه

تعالىاللهيسألأنيشرعلاولهذا،بهممقيدافليسعليهسبحانه

ولا،العالمينفياللهرسولعلىالسلام:يقالفلاذلك،مثل

الله؛سلامهوهذاكانولو،العالمينفيرسولكعلىسلماللهم

به)2(.سلمالذيالوجهعلىاللهمنيطلبأنلشرع

فيعليهوترك،العالمينفيعليهسلماللهإن:قولهموأما

وثناءسلاماورسلهأنبيائهعلىأبقىوتعالىسبحانهفالله.الآخرين

رسالاتوتبليغهم،صبرهمعلىجزاءبعدهمتأخرفيمنحسنا

المتروكهذاأنوأخبر،اللهفيأممهممنللأذىواحتمالهم،ربهم

جميعا،فيهمثابتةالتحيةهذهوأن،العالمينفيعامهونوحعلى

طبق،بعدطبفا،والثقلينالملائكةفيعليهفأدامهامنها،يخلونلا

بحقوقيامه،بصبرهالسلامعليهلنوحمجازاة،عالمبعدوعالما

المرسلينوكل،الارضأهلإلىاللهأرسلهرسولأولوبأنه،ربه

ء؟وصىماالدينمنلكمشرع>!:تعالىقالكما،بدينهبعثوابعده

.[13:]الشورىلؤحا<

ابنأنتقدمفقد.عباسابنقولهذاإن:وقولهم

(.عليه)ويثنيقولهش(،)بفيليس)1(

)ب()به(.فيليس)2(
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الثناءمنعليهالسلامأنبذلكأرادواإنما)2(وعيره.س
)1(.

إوفائدته،ا[]0117عليهالسلاممعنىفذكروا،الصدقولسان،الحسن

أعلم.)3(سبحانهوالله

فيإسحاقبنإسماعيلفقال)4(،عليهمالصلاة-وأما487

)5(
عمربنحدثنا،المقدميبكرأبيمحمدبنحدتنا:-به

؛هريرةأبيعن،ثابببنمحمدعن،عبيدةبنموسىعن،هارون

كمابعثهماللهفان،ورسلهاللهأنبياءعلى"صلوا:قال!والنبيأن

عن:الطبرانيورواهتسليما.وسلمعليهماللهصلى"بعثني

موسى.عن،الثوريعن)7(،عبدالرزاقعنالدبري)6(،

حدتنا،مريمأبيابنحدثنا)8(:الطبراني488-وقال

محمدبنعن،عبيدةبنموسىعن،سفيانحدثناالفريابي،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(..وغيرهعباسابنانتقدم)فقدش(،ت،)بمنسقط

)ب(.منسقط

)ح(.من

حطا.وهو(عليهم)السلامفقط)ت(فيوقع

)24(.برقمتقدم

خطأ.وهو)الديري()ح(في

اخر.متناوزادبعمني()كمايقلولمبمثله31()18رقم216()2/مصنفهفي

انظر.أيضا"ضعيفوسمده،العيسويفوائدفيورويناه":حجرابنالحافظقال

.(1916/)1الفتح

-علىفيهضطرابهو،بهعبيدةبنموسىفتفردمحكر،الحديثبل:قلت

أعلم.والله،هذاحديثهنكارةعلىيدل-ضعفه
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رسولقال:قالعنهما،اللهرضيعباسابنعنعطاء،بنعمرو

كمابعثهماللهفإن،اللهأنبياءعلىفصلواعليصليتم"إذا!:الله

".عح

طل!،أبيعنأنس،عن:وقيلانس)1(،عنالبابوفي

عنهما)2(.اللهرضي

عنباسنادوبلغني)3(:المدينيموسىأبوالحافطقال-948

بنيهصلاةقلةيشكوكانهالمنامفيادمرأى)أنه:السلفبعض

والمرسليق(.الأنبياءجميعوعلى!ح!)4(عليه

بههيستانسفحديثهضعيفاكانوإنوموسى

جميععلىالصلاةأنعلىالاجماعواحدغيرحكىوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

فيكماتفسيرهفيمردويهوابن)96(،رقمالصلاةفيعاصمأبيابنأخرجه

.5(4صعاصمأبيلابنالصلاةحاشيةفيكما،)703(المجلسالأفكارنتائج

مرسلا.قتادهقولمنوالصواب،رفعهمعلولحديثوهو

انظر:حاتمأبيوابن،تفسيرهفيحميدبنوعبد(161)23/الطبريأخرجه

.(4/28)كثيرابنتفسير

)4/28(تفسيرهفيحاتمابيوابن)07(،الصلاةفيعاصمابيابناخرجه

(.المرسلينعلىفسلمواعليسلمتم)إذابلفظ

أبيعنأنسعنقتادةع!شيبانعنالمروزيمحمدبنالحسينطريقمدح

مرسلا.قتادةقولمنوأنه،تقدمبماأيضامعلولوهو.فذكرهطلحة

علم.وادله.النحويشيبانأوالمروزيالحسينمنالوهمفلعل

.52صالبديعالقول:انطر

.()عليهفقط()بمنسقط
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الله--رحمه)1(النوويالدينمحييالشيخمنهم،مشروعةالنبيين

!م،نبيناغيرعلىيصلىلاأنهروايةمالكعنحكيوقد.وغيره

علىبالصلاةنتعبدلمألا)2(بمعنىمؤولةهي:أصحابهقالولكن

ب[10117عم!عليهبالصلاةاللهتعبدناكماالأنبياء؛منغيره

فصل

بغيرعليهميصلى!والنبيآلفانالانبياء،سوىمنوأما

الامة.بينخلاف

آلهعلىوجوبهافي!ييهالنتيعلىالصلاةموجبواواختلف

)3(:للشافعيةطريقتانوهي،لهممشهورينقولينعلى

وجوبهاوفي5!يو،النبيىلىواجبةالصلاةأنإحداهما:

والغزالي.الحرمينإمامطريقةهذه،للشافعيقولانالآلعلى)4(

وهي،وجهينالالعلىوجوبهافيان:الثانيةوالطريقة

واجبةغير(أنها):صححوهوالذي،عندهمالمشهورةالطريقة

عليهم.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.951صالاذكارفي

)ائا(.فقط)ش(منسقط

.(466-654)3/للنوويالمجموع:انطر

خطأ.وهو(قولانالال)علىمنبدلأ(الأقوال)على()شفي

.(عليهمواجبغير)انهم()شوفي(نه)()حفي

645



!و،الهعلىالصلاةوجو!فياحمد)1(أصحابواختلف

بالاهلالآللفظابدلفلواوجبوهاوحيث،لهموجهانذلكوفي

.وجهانالاجزاءففيمحمد("وأهلمحمدعلىصل"اللهم:فقال

علىالصلاةأنعلىالاجماعالشافعيأصحاببعضوحكى

.إجماعذلكفييثبتولا،واجبةلامستحبةالآل

فصل

علىالمسالةفهذهعنه؟منفردين!ي!الهعلىيصليوهل

نوعين:

يجوز،فهذامحمد"آلعلىصل"اللهم:يقالأنأحدهما:

فيلا،اللفظفيوقععنهفالافراد،آلهفيداخلاصح!ويكون

المعنى.

علىصلاللهم:فيقالبالذكر،منهمواحديفردأن:الثاني

ونحو،عنهماللهرضيفاطمةاو،حسيناو،حسنعلىأو،علي

من!ي!آلهغيرعلىالصلاةوفي،ذلكفيا[117]افاختلف.ذلك

يكنلم.وقال،اللهرحمهمالكذلكلمحكره،بعدهمومنالصحابة

بنوسفيانأيضا،حنيفةأبيمده!وهو،مضىمنعملمنذلك

)2(.طاووسقالوبه،الثوريوسفيان،عيينة

.55(0)3/الكبيرالشرحمعالانصاف:انظر(1)

.(017-11/916)الباريفتح:انظر)2(
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:عباسابن094-وقال

ص!ا"()1(.

النبيعلىإلاالصلاةينبغي"لا

بنعبداللهحدتنا)2(:إسحاقبنإسماعيلقال-194

بنعثمانحدثنيزياد،بنعبدالرحمنحدثنا:قال،عبدالوهاب

:قالأنه،عباسابنعن،عكرمةعن،حنيفبنعباد)3(بنحكيم

يدعىولكن،ك!يالهالنبيعلىإلاأحد)4(علىالصلاةتصلح"لا

بالاستغفار".والمسلماتللمسلمين

عبدالعزيز.بنعمرمذهبوهذا

)6(بنحسينحدثنا)(:شيبةأبيأبوبكربن294-قال

)أماعبدالعزيز:بنعمركتب:قال،برقانبنجعفرعنعلي،

وإن،الاخرةبعملالدنياالتمسواقدالناسمنناسافإنبعد،

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)2/153(،والبيهقى503(،)11/والطبراني)2/216(،عبدالرزاقاخرجه

رقم.جرجانتاريخفيوالسهمي926(،-)2/268الموضحفيوالخطيب

وغيرهم.(41)

!جمر.النبيعلىإلاحد(علىاحد)منالصلاةينبغيلابلفط

.936(و1/1534)الفتحفيالحافظوصححه،صحيحوسنده

الماضي.الاثرفيتخريجهوتقدم.حسنوسنده،)75(رقمالصلاةفضلفي

خطأ.وهو()عبادة()حفي

حدإلا(.)ش()علىمنحد(وسقط)ب()علىفيليس

.(4)43برقمتقدم

خطأ.وهو()حسن()حفي
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عدلوأمرائهمخلفائهمعلىالصلاةفيأحدثواقدالقصاصمن)1(

صلاتهمتكونانفمرهمكتابيجاءكفاذا،غ!ي!النبيعلىصلاتهم

)3((.عامة)2(للمسلمينودعاؤهم،النبيينعلى

أوجه:ثلاثةولهم،الشافعيأصحابمذهبوهذا

تحرئم.منعانه:أحدها

تنزيه.كراهةمئعانه؛الاكثرينقولوهو:والثاني

حكاها)4(.بمكروهوليسالاولىتركبابمنانه:والثالث

أنهالأكثرعليهالذي"والصحيح:قال"الاذكار")6(في()النواوي

."تنزيهب[11711كراهةمكروه

نأفيكره؟-الصلاةمعنىفيهوهلالسلامفياختلفواثم

فكرهه-.السلامعليهفلان)7(:يقالأو.فلانعلىالسلام:يقال

-عليهعليعن:يقالأنومنع،الجوينيمحمدأبومنهم،طائفة

يشرعالسلامفقالوا)8(:،الصلاةوبينبينهاخرونوفرق-السلام

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

(.)من)ظ(فقطمنسقط

خطأ.وهو(المسلمين)على()حفى

النسخ.جمييعمنسقطوقد(ذلكسوىما)ويدعواالمصنفمنوتممته

.5()حكافقط(ج،)تفي

.()النوويفقط(ج،)بفيوفع

.951ص

.()قالالنسخباقيوفي()بمن

.)فقال((ج،)شفي
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بلغ:تقولفإنك،وغائبوحاضروميتحيمؤمنكلحقفي

منفانهاالصلاةبخلاف،الاسلامأهلتحيةوهو،السلاممنيفلانا

وعلىعلينا"السلام:المصلييقولولهذا،واله!ي!الرسولحقوق

اللهعبادوعلىعلينا"الصلاة:يقولولا"،الصالحيناللهعباد

.الفرقفعلمالصالحي!"

:بوجوههؤلاءواحتج

.تقدموقد،عباسابنقول:احدها

شعارصارتقدوالهع!يمالنبيغيرعلىالصلاةأن:الثاني

)1(.النوويذكره،شعارهمعننهيناوقد،البدعأهل

يصلونأئمتهمذكرواإذاالرافضةأن،ذلكومعنى:قلت

منهم،خيرهوممنغيرهمعلىيصلونولا،بأسمائهمعليهم

الشعار.هذافييخالفواأنفينبغي،لمج!الرسولإلىوأحب

من)2(يكنلمهذاان؛اللهرحمهمالكبهاحتجما:الثالث

إليه.لسبقونا)3(حيراكانولو،الامةمنمضىمنعمل

الامةلسانفيمحصوصةصارتقد)4(الصلاةأن.الرابع

.()النواوي(ح،)شفيووقع،951صتقدمكماالاذكارفي(1)

النسخ.باقيمنوسقط)من(،فقط()حمن)2(

مع(إليهالسمقوا(ب،)شوفي(إليهالسبقوا(ح،)توفي،فقط()ظمن)3(

.(إليهلسبقوا)فلسبقوا()جوفي،)خيرا(إسقاط

.)قد(فقط،()حمن(4)
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و"سبحانه"عزوجل"صاركما،اسمهذكرمعتذكرع!،بالنبي

ولاأ[11721،اسمهذكرمعيذكر،وجلعزباللهمخصوصا"وتعالى

ولا،وجلعزمحمد:يقالفلا،لغيرهذلكيستعملأنيسوغ

ينبغيلافهكذا،الخالقمرتبةالمخلوقيعطىفلا،وتعالىسبحانه

!ي!.فلانقال:فيقال،مرتبته!ي!النبيغيريعطىان

لرسولدعآء>لاتخعلوا:قالسبحانهاللهأن:الخامس

يدعىلاأنسبحانهفأمر63[،]النور:بعضأ(بعضكمكدغذبتنتم

عليهالصلاةتجعلأنيسوعفكيف،باسمهغيرهيدعىكماباسمه

يسوعلامماهذاعنه؟والاخبار،دعائهفيغيرهعلىتجعلكما

اضلا.

علىيسلمواأنالتشهدفيلا!متهشرعع!ي!النبيان:السادس

عليهالصلاةأنفعلمغ!ي!،النبيعلىيصلواثم،الصالحينعباده

احد.فيهيشركهلا)1(الذيحقه

معرضفيعليهبالصلاةالامرذكرسبحانهاللهأن:السابع

وجواز،أزواجهنكاحتحريممنبهاخصهالتيوخواصهحقوقه

ذلكوغير،اذاهلمناللعنةوايجاب،لهنفسهاوهبتلمننكاحه

نأعلىفدل،والتسليمعليهبالصلاةبالامروأكدها،حقوقهمن

فيه.لهتبعفاله،خاصةلهحقذلك

بعضهميدعوأنللمسلمينشرعسبحانهاللهأن:الثامن

)ب(.في)1(ليس
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وبعدحياتهفيعليهويترحم،لبعضبعضهمويستغفر،لبعض

وبعدحياتهفيب[11لأ]2!يطالنبيعلىنصليأنلناوشرع،موته

فلاك!ي!،اللهلرسولحقوالصلاة،للمسلمينحقفالدعاء،موته

يدعىإنماالجتازةصلاةفيولهذاالاخر،مقامأحدهمايقوم

ذلك،بدلعليهيصلىولاله،ويستغفرعليهونبدرحم،للميت

وسلم.عليهصلاللهم:فيقال

)1(:بدلهيقالولالمجي!،النبيعلىيصلىالصلواتوفي

حقه.حقذيكليعطىبل،ذلكونحو،وارحمهلهاغفراللهم

بالمغفرةلهيدعىأنإلى)2(الناسأحوجالمؤمنأن:التاسع

إلىمحتاجفغير!النبيوأما)3(،العذابمنوالنجاة،والرحمة

لهاللهتشريففيزيادةعليه()فالصلاة،بذلكلهيدعىأن)4(

ذكرهعنغفلوإنغ!ياله،لهحاصلوهذا،درجاتهورفعوتكريمه

بهمورحمةللأمةاللهمنإحسانعليهبالصلاةفالأمر،الغافلون

الا!مة؛منغيرهبخلاف!ي!،رسولهعلىبصلاتهمكرامتهلينيلهم

جاءولهذا،عليهويترحمويستغفرلهيدعومن)6(إلىمحتاجفإنه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(...اللهمبدل.5))ش(وفيذلك(،)بدل)ح(فيوقع

.()العاسفقط()حمن

خطا.وهو()وإنفقط()بفيوقع

.(..لهيدعىان)محتاجفقط)ح(في

الصلاة)بل)ح(فيوجاء)ب(،حاشيةعلى)ظ(ونسخة،ت،)ظمن

خطأ.وهو)فالصلاة(منبدلا()بالصلاة(ش،)بفيووقع،(..عليه

.(لهيدعو)منمنبدلا(لهيدعون)()بفي
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محله.في)1(وهذا،محلهفيبهذاالشرع

نافاما،سائغة!لمجمغيرهعلىالصلاةكانتلوانهالعاشر:

مسلم.كلعلىتجوز:يقالاو،مةالالمببعضباختصاصهايقال

غيرمنتخصيصوهوله،وجهفلاباختصاصهاقيلفإن

يسوغمنلكلتسوغوانهاالاختصاصبعدمقيلوان،مخصص

اهلمنكانوإنالمسلمعلىالصلاةتسوغفحينئذله؛الدعاء

:يقال،لهاغفرا[الاا21اللهم،عليهتباللهم:يقالفكماالكبائر،

باطل.وهذا.عليهصلاللهم

لاانهمعفهدا،غيرهمدونالصالحينعلىتجوز:قيلوان

غيراوصالحا،الرجلكونفان،ضابطلهليس،عليهدليل

وكونه،للهولياكونهوكذلك،والنقصانالزيادةيقبلوصف،صالح

ضابطفما،والنقصانالريادةيقبلذلكوكلمومنا،وكونهمتقيا،

؟.ـعليهيصلىلاومنمةالالممنعليهيصلىمن

!م!بالنبيالصلاةاختصاصالعشرةالوجوهبهذهفعلم:قالوا

وآله.

غيرعلىالصلاةتجوزوقالوا:،آخرونذلكفيوخالفهم

واله.ع!النبي

":مسائله"رؤوسفيالفراءبنالحسينابوالقاضيقال

(.محلهفي)وهذاج(،ش،)بمنسقط()1
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بنومقاتلومجاهد،وخصيف،،المصريالحسنقال"وبذلك

قولوهو:قال.التفسيرأهلمنوكثير،حيانبنومقاتل،سليمان

وقدداود)1(؛أبيروايةفيعليهلص،اللهرحمهأحمدالإمام

اليس:قال!ي!؟النبيعلىإلاأحدعلىيصلىاناينبغي:ستل

-:عنهماالله-رضيلعمرعليقال

")2(.عليكالله"صلى-394

جريربنومحمد،-ثوروأبو،راهويهبنإسحاققالوبه:قال

قال.ذلكأبيهعنداود،أبيبنبكرأبووحكى،وغيرهم،الطبري

."العملهذاوعلى:الحسينأبو

:بوجوههؤلاءواحتج

تطهرهمصدقةأموالهممن>خذ:وتعالىسبحانهقوله:أحدها

الصدقةياخذأنسبحانه!امره[،301:]التوبةعليهغ<بهاوصلوتزكبهم

يأخذونبعدهالائمةأنومعلوم.عليهميصليوأنمة،الا!يمن

كماالمتصدقعلىيصلواأنلهمفيشرعيأخذهإ،كانكماالصدقة

.!النبيعليهيصليب[]1173كاد

عمرو،عن،شعبةحديثمن)3(:الصحيحينفيأن:الثاني

.78ص(1)

51(.0)برقمعليهالكلاموسياتي936(،)3/لطبقاتفيسعدابناخرجه)2(

.()187برقمتقدم)3(
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:قالأوفىابيبنعبداللهعن

"اللهم:قالبصدقتهم،قومأتاهإذا!ي!النبي494-كان

لآعلىصل"اللهم:فقال،بصدقتهأبيفأتاه"،فلانالعلىصل

.("اوفىابي

منالمرادهوأنهفيظاهروهذا،الاختصاصعدموالأصل

الآية.

الأسودعن،عوانةأبيعن،حجاجرواهما:الثالث-594

امرأةأن،عبداللهبنجابرعن)1(،العنزينبيحعنقيس،ابن

الله"صلى:فقال،زوجيوعلىعليصل!اللهرسوليا:قالت

")2(5"السننفيداودوأبوأحمد،رواه"،زوجكوعلىعليك

من"الطبقات")3(:كتابفيسعدابنرواهما:الرابع-694

جابربنعن،أبيهعنمحمد،جعفربنعن،عيينةابنحديث

:قالإليهانتهىفلما؛مسجىوهوعمرعلىدخلعلياأن؛عبدالله

)1(

)2(

)3(

وكلاهما()العوي()حوفي،()العدلي(ش،)بفيووح،(ج،ت،)ظمن

خطا.

فيالقاضيوإسماعيل(،)1533داوودبوو893(،-)3/793أحمدخرجه

)169رقم891(و)3/791صحيحهفيحبانوابن)77(،الصلاةفضل

وابنوالعجليزرعةابووثقهالعنزينميح،صحيحوسنده.وغيرهم189(و

الكمالتهذيبانطر:...المجهولينجملةفيالمدينيابنوذكرهحبان

.()188برقمتقدموقد،31(24/)9

سيأتي.كمامعلولة(عليكالله)صلىوجملة037(-936)3/
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هذامنإليأحببصحيمتهاللهألقىأحدما،عليكالله"صلى

".بينكمالمسجى

حدثنا)1(:إسحاقبنإسماعيلارواهما:-الخامس794

نعيمأبيبن)2(عبدالرحمنبننافعحدثنا،مسلمبنعبدالله

،الجنازةعلىيكبركانأنهعمر؛ابنعن،نافععنالقارىء،

عليه،وصل،فيهبارك"اللهم:يقولثم!ي!،النبيعلىويصلي

+!".نبيكحوضواورده،لهواغفر

بعضنابالدعاءأمرناوقدالدعاء،هيالصلاةأن:السادس

الحسين.ابوالحجةبهذهاحتح.لبعض

حديثمن"صحيحه")3(:فيمسلمرواهما:-السابع894

أبيعن،شقيقبنعبداللهعن،بديلعنا[]1174زيد،بنحماد

يصعدانها-ملكانتلقاهاالمومنروحخرجت"إذا:قال،هريرة

)1(

)2(

)3(

)1364(رقمشيبةأبيوابن)3/488(،وعبدالرزاق)29(،الصلاة!لفي

المفقود،القسم286(-)283رقممنالتهذيبفيوالطبريو)77892(،

)02(رقمجزئهفيالجهمبوو9911(،و)8911الدعاءفيوالطبراني

وغيرهم.

وابنسعدبنوالليثعمربنوعبيداللهمالك)الامامعبدالرحمنبننافعوتابع

يزيدبنويونسحازمبنوجريرالسختيانييوبوقيسبنوداوودجريج

(.عليه)وصلفيهفذكروابهنافععنكلهم.الايلي

نعيم(بنعبدالرحمنبن)نافعج(،ت،)ظفيووقع،خطأوهو()عن)ب(في

ايضا.خطأوهو()ابيبإسقاط

)2872(.هلهاونعيمهاوصفةالجنة)51(في
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ويقول:قال-المسكوذكرريحها،طيبمنفذكرحماد:قال

عليك،اللهضلىالارضقبلمنجاءتطيبةروحالسماء:أهل

عنمسلمقالهكذا.الحديثوذكر..تعمرينهكنتجسدوعلى

:بعدهقالفانه،مرفوعأنهعلىيدلوسياقهموقوفا،هريرةأبي

وذكرنتنهامن)وذكرحماد:قال-روحهخرجتإذاالكافروإن

.الارضقبلمنجاءتخبيثةروحالسماء:أهلويقوللعنا(-

رسولفرد:هريرةأبوقال.الاجلآخرإلىبهانطلقوا:فيقال:قال

هكذا".،انفهعلى)1(عليهكانتريطة!والله

بالحديث.حدثهمع!يواللهرسولأنعلىيدلوهذا

سلمة،أبومنهممرفوعا،هريرةأبيعنجماعةرواهوقد

،هريرةابيعن،ابيهعن،السديوإسماعيل،الحكمبنوعير

وغيرهم.،يساربنوسعيد

كتابفيوأمثالهالحديثهذاعلىالكلاماستوفيتوقد

"الروح")2(.

عليك"الله"صلى:للمؤمنتقولالملائكةكانتفإذاقالوا:

لبعض.بعضهمللمؤمني!،أيضاذلكجاز

معلمعلىيصلونوملائكتهالله"إن:!ي!قوله:-الثامن994

ومبيكته(يصحلىعليهمالذىهو>:تعالىقالوقد،الخير")3(الناس

)1(

)2(

)3(

النسخ.جميعمنسقطتوقد،مسلمصحيحمنزياده

39!ص

.بالإرسالمعلولحديثوهو،)792(برقمتقدم
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.[34:بحزالأا]

اللهرضيعائشةعنداود)1(:أبورواهما:005-التاستع

يصلونوملائكتهالله"إد!:اللهداقالالى[لاا]4:قااسعنها،

".الصفوفميامنعلى

)1(

)2(

"إنقال)2(:.!اللهرسولأنعنها؛اخرحديث-وفي105

وغيرهم.(301)3/والبيهقي،(001)5ماجهوابن،()676رقم

عروةبنعثمانعنزيدبنأسامةعنالثوريعنهشامبنمعاويةطريقمن

هذاأيمحفوظا"أراه"لاالبيهقيقال،خطأوهذا.فذكرهعائشةعنعروةعن

المتن.

عنكلهموقبيصةالزبيريأحمدبووالاشجعيئ،هشامبنمعاويةخالففقد

قالوالكنهمبهالثوريعنجماعةورواه)105(،رقمالاتيباللفطبهالثوري

ضمرةبننسووهبابنرواهماوالمحفوظ)غثمان(بدل(عروةبن)عبدالله

عنأسامةعنكلهمإسماعيلبنوحاتمعطاءبنوعبدالوها!بلالبنوسليمان

.(105)برقموسياتيفذكرهعائشةعنابيهعنعروةبنعتمان

الدارقطنيعللانظر:.بهعروةبنعثمانعنسعدبنهشامورواه

ق/ب(.)5/94

.105رقمتحتسيأتيكماالمخالفةعلةفيهلكن،حسنإسنادهوظاهر

)0155(،خزيمةوابن)1513(،حميدبنوعبد016(،)6/أحمداخرجه

وغيرهم.()466الموطأفيوهبوابن

عائشة.عنأبيهعنعروةبنعثمانطريقمن

رقم)1/شيبةأبيبنأخرجه.قولهأبيهعنفرواهعروةبنهشاموخالفه

.)9038

أبوقال)599(،ماجهابنعندمرفوعاعائشةعنعروةعنهشامعنوروي

حاتم=أبيابنعلل"...مرسل،ع!يمالنبيأنعروةهوإنماخطأ،هذا":حاتم
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فيتقدموقد."الصفوفيصلونالذينعلىيصلونوملائكتهالله

.!النبيعلىصلىمنعلىالملائكةصلاةالكتاباول

ورواه،يعلى)1(،أبوالقاضيبهاحتجما205-العاشر:

:قالانهمرسلا؛ع!النبيعنيخامر،بنمالكحديثمنبإسناده

علىصلاللهم،ورسولهاللهيحبفانهبكر،أبيعلىصل"اللهم

يح!فانه،عثمانعلىصلاللهم،ورسولهاللهيحبفانهعمر،

اللهم،ورسولهاللهيحبفانه،عليعلىصلاللهم،ورسولهالله

علىصلاللهم،ورسولهاللهيحبفانه،عبيدةأبيعلىصل

".ورسولهاللهيحصفإنه،العاصبنعمرو

"موطئه")2(فييحيىبنيحيىرواهماعشر:-الحادي305

رصيعمربنعبدالله"رأيت:قالدينار،بنعبداللهعن،مالكعن

أبيوعلى!ر،النبيئعلىفيصليع!مالنبيقبرعلىيقفعنهماالله

يحيىهبنيحيىلفظهذا.عنهما)3("اللهرضيوعمربكر،

فيأزواجهعلىنصع!يمالنبيأنصحقدأنهعشر:الثاني

)415(.)1/914(رقم

الحديث"هذا:وقال137(-)46/136دمشقتاريخفيعساكرابناخرجه)1(

."اعلمواللهيخامربنومالكيزيدبينانقطاعفيهإرسالهعلى

0الغربدار-ط(4)58رقم(1/235)(2)

،ت،)ظفيوهو)عنهما(إلى.(..على)يقفقولهمنش(،)بمنسقط)3(

.()!(حاشيةعلى()ظونسخة،ح
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.(1)تقدموقد،الصلاة

الهفيتدخلوهنلمفانكم،ألزمأصولكمعلىوهذاقالوا:

علىجازت،عليهنالصلاةجازتفاذا؛الصدقةعليهمتحرمالذين

عنهم.اللهرضيالصحابةمنغيرهن

النبي!غيرعلىالصلاةبجوازقلتمقدانكم:عشرالثالث

لاوعلىمحمدعلىصلاللهم:يقالأنبجوازفقلتم،لهتبعا

واتباعه.وذريتهوأزواجها[117]ه)2(أصحابهوعلى،محمد

غيرجعلجوازعلى"واتفقوا)3(:النوويزكرياأبوقال

للأحاديث-وقالالكيفيةهذهذكرثم-الصلاةفيلهمتبعاالأنبياء

السلفيزلولمالتشهد،فيبهأمرناوقدذلك،فيالصحيحة

أيضا".الصلاةخارج)4(عليه

السلف:بعضعنالمعروفالأثرومنه:قلت

وألبيائكالمقربينملائكتكعلىصل405-)اللهم

السماواتأهلمقأجمعينطاعتكوأهل،والمرسلين

.()5(والأرضين

.الساعديحميدابيحديثمنمسلمععد()4برقم(1)

(.اصحابه)وعلى(ش،)بمنسقط2()

.016صالاذكارفي)3(

(.)عليهفقط)ش(منسقط)4(

سعد.بدون937()3/الصالحالجليسفينيالنهروالمعافيذكره)5(
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عق)1(:الموصلييعلىابورواهماعشر:505-الرابع

)2(
مريم،ابيبنبكربوحدثنا،المغيرةابوحدثنا،زنجويهبن

بنزيدعقالدرداء،ابيعق،صهيببنحبيببنضمرةحدثنا

اهلهبهيتعاهدانوامرهدعاء،وعلمهدعاهغ!واللهرسولان؛ثابت

:قال،يومكل

والخير،وسعديكلبيك،لبيكاللهملبيك:تصيححين"قل

نذر،مننذرتاوقولمنقلتمااللهم،واليكومنكيديكفي

.)3(ء
وماكان،منهشئتما،يديهبينفمشيئتكحلفمنخلمتو

شيءكلعلىانتبك،إلاقوةولاحولولايكن،لمتشألم

منلعنتوما،صليتمنفعلىصلاةمنصليتومااللهمقدير،

مسلماتوفني،والاخرةالدنيافيولييانت،لعنتمنفعلىلعن

".بالصالحينوالحقني

النبيغيرعلىالصلاةتشرعلملوانه:الاستدلالووجه

ليسمنعلىيصليكانلماالعبدفانفيها،الاستثناءصحما؛ص!لمحهص

فيالسنيابنوعنه34(0)1رقم(111)14/العاليهالمطالبفي)كمامسندهفي()1

(911)5/والطبراني(،191)5/أحمدواخرجه)47(،رقموالليلةاليومعمك

كلاموسيأتي-ضعيفوهومريمابيبنبكرابوبهتفردوالحديث.وغيرهم

عليه.المؤلف

خطأ.وهو)ابي(()حفي2()

(.حلفمنحلفت)أو)ش(في)3(
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استثنىكماذلك11751![من)2(استثنى-يدريولا)1(للصلاةبأهل

.ونذرهخلفهفي

:نوعانانها،الادلةمنذكرتمعماالجواب:الأولونقال

به.يحتج*،النزاعلمحلمتناولغيروهو،صحيحمنهانوع

يظهرإنماوهذاأيضا،بهيحتحفلا.الصحةمعلومغيرونوع

دليل.دليلكلعلىبالكلام

فيفهذاعليهتم<وصل>:تعالىقولهوهو:الأولالدليلأما

علىيصلينلأحدنا)3(يسوغهلكلامنالأن،النزاعمحلغير

لا؟.أموالهص!النبيغير

مسألةفتلك؛عليهصلىمنعلى!النبيصلاةوأما

هل،لحقهقضاءبهاأمرناالتيعليهصلاتنامنهذهفأين،أخرى

(؟.لا)أمفيها)4(غيرهمعهيشركأنيجوز

علىيتعين،ع!يالهلهحقعليهالصلاةأن:الثانيالوجهيؤكده

ذلكببعضأرادمنفيخضءخم!ههوواما،بهوالقيامأداؤهمةالا!ي

اللهلرسولحققتلهإن:ومؤذيهشاتمهفيتقولكماوهذا،الحق

)2(

)3(

)4(

)5(

.()الصلاة()بفي

)من(.قوله)ح(فيليس

(.ش،ت،)ظمنأثبتهوما(يشرع)هل()حوفي(يسوع)هنا()بفي

النسخ.باقيمنوسقط)فيها(،،(ش،)بمن

الا(.)ش(منسقط
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عنه،يعفو!يالهكانوإن،واستيفاؤهبهالقيامالا!مةعلىيجب!ياله

)1(
:ويقوليتلغهكانحتى

فصبر")2(.هذامنباكثرأوذيلقدموسىالله"رحم-605

)3(:قولهوهوايضا،الثانيالدليلعنالجوابحصلوبهذا

الثالثالدليلوعن"،أوفىابيالعلىصل-"اللهم705

وزوجها)4(5المرأةتلكعلىصلاتهوهوأيضا

الثه-رضيلعمرعليئفولوهو:الراببعدليلكم-وأما805

:وجوهمنفجوابه."عليكالله"صلى-:عنهما

هذافيمحمدبنجعفرعلىاختلفقدا[الاا]6أنهأحدها:

الحديث

عنمحمد،بنجععرعن(:)عياضبنأنس905-فقال

وقف-سريرهعلىوحملوكفنعمرغسللماعليا-أن؛أببه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

محتمل.وهو)حتى(مكان)حين()ح(فيوقع

()12فيومسلم)8192(،رقمالخمس)61(فيصحيحهفيالبخارياخرجه

عنه.اللهرضيمسعودبنعمداللهحديثمن(01)62رقمالزكاة

.()187برقمتقدم

.()188برقمتقدم

بلالبنوسليمانوهيبرواهوكذا037(،)3/الطبقاتفيسعدابنأخرجه

الله)صلىيذكرواولم.بهجعفرعنكلهموغيرهمالقطانويحتىوأيوب

.(4534/)4عساكروابن،34()5الفضائلفيأحمدأخرجه،(عليك
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ناإلياحبرجلالارضعلىما"والله:وقال،عليهفاثنى،عليه

".بالثوبالمسجىهذامنبصحيفتهاللهالقى

حجاجعنعبيد)1(،ابناويعلىمحمدرواهوكذلك

ورواه.اللفظةهذهيذكراولمجعفر،ابي)3(عن)2(،الواسطي

علي،عنجعفر،ابيعندينار،بنعمروعنعمر)4(،بنورقاء

جعفرعنبلالبنسليمانرواهوكذلك،الصلاةلفطةيذكرولم

عن)5(مرزوقبنفضيلعنهارونبنيزيدرواهوكذلك.ابيهعن

:قال،ابيهعنجحيفةابيبنعونرواهوكذلك.ابيهعنجعفر

:قالبل)7(،الصلاةلفظدونفذكره؛سجيوقد)6(عمرعندكنت

زيد،بنحمادعن،الفضلبنعارمرواهوكذلك"،الله"رحمك

عمرماتلماقالوا:،جهضموابيدينار،بنوعمرو،ايوبعن

الربيع،بنقيسرواهوكذلك،الصلاةلفظدونالحديثمافذكروا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

037(.)3/سعدابنعند

خطأ.وهو)الواسواطي((ش،)بفي

)ابي(.قوله،النسخجميعمنسقطوقد،سعدلابنالطبقاتمن

.037()3/سعدابن:انطر.خطاوهو)عمرو(النسخجميعفي

سعد.لابنالطبقاتمن(،مرزوقبنفضيل)عنقوله

الأنسابفيوالبلاذري371(،)3/037-سعدابنعندالطرقوهذه

.)01/444(

خطا.وهو)وقد(مكان()وكمت()بفيوقع

لفظ)دونإلى(بلالبنسليمانهرو)وكذلكقولهمنت(،ج،)ظمنسقط

.(الصلاة
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)1(

الحنفية.ابنعن،مسلمبنقيس

سعد)1(ابنيسندهلمالصلاةفيهالذيالحديثان:الثاني

:الطبقاتفيقال

سمعانه؛عيينةبنسفيانعناصحابنا:بعض-اخبرنا051

الله)صلى-:اللفظةهذهذكرفىعيينةبنسفيانعلىاختلفقدقلت936()3/

ذكرها.وعدم-(عليك

شبةوابن745(،)2/المعرفةفيالفسويعندوغيرهالحميديعنهفذكرها

عمروبنومحمدالفرويإسحاقعنهيذكرهاولم49(0-379)3/تاريخهفي

.936()3/سعدوابن،(1434/)0البلاذريعندسعدوابن

بلالبنوسليمانووهيبالقطانيحيىمنهمجماعةعيينةابنوخالف:قلت

ولمفذكرهأبيهعنجعفرعنكلهموغيرهمالسختيانيوأيوبعياضبنوأنس

وإسماعيلديناربنعمرو:خالفهفقد،فيهأخطأجعفرافلعل.)جابرا(يذكروا

عنكلهمالواسطيوحخاجأيمنبنوعبدالواحدسا!مبنوموسىعبدالملكبن

مرسلة.القصةفذكرواعليبنمحمدجعفرأبي

.الصوابهوهذاولعل

يدركلمجعفرأباالحسينبنعليبنمحمدفإن،منقطعإسنادهفالأثروعليه

القصة.

ابنرواهما-عمرعلىالصلاةجملةبدون-عليئقولفيالثابتوالصحيح

خلفيمنرجلجاء،سريرهعلىوضعحيثعمرعلىنترخمكنا:قالعباس

عليئفاذافالتفت....منهبعملهاللهألقىأنإليأحبأحدما:فقالعليهفترخم

طالب.أبيبن

عمرمعاقبباب)6(،الصحابةفضائل)66(فيصحيحهفيالبخارياخرجه

رقمالصحابةفضائل)44(فيومسلم)3482(،رقم()3/1348الخطاببن

)9238(ء
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عبدالله،بنجابرعن،أبيهعنمحمد،بنجعفرعنالحديثهذامنه

."عليكالله"صلى:لهفقال،إليهانتهىلما:وقال،فذكره

به.يحتجفلا،يحفظهلملعلهالمبهموهذا

عنهما:اللهرضيعباسابنبقولمعارضانه:الثالث-511

)1(.تقدموقد.!ر"النبيعلىإلااحدعلىالصلاةينبغي"لا

فيعمرابنقولوهوالخامسدليلكمواما512-قالوا:

:وجوهمنفجوابه")2(،عليهصل"اللهم:الجنازةصلاة

الحديث،لمحيعندهمضعيفنعيمابيبننافعأنأحدها:

عنه"يؤخذاخمد:الامامب[11761قالإماما،القراءةفيكانوإن

بشيء")3(.الحديثفيوليس،القران

نأعمر،ابنعنبمحفوظليسهذاأنعلىيدلوالذي

أبيعنأثراروىوإنماعمر،ابنعنيروهلم"موطئه"فيمالكا

منبهأعلممالكلكان5،مولانافععندهذاكانفلو،هريرة

(4)،صهء

لعيم.ابيبنناح

)1(

)2(

)3(

)4(

)094(.برقم

.()794برقمتقدم

284(.-281)92/الكمالتهذيبفيعليهالكلامانظر

عمربنوعبيداللهجريج)كابنأصحابهعندنافععنثابتالاثرهذاانتقدم:قلت

هكذا،نافععنمالكالامامعندبل،وغيرهمالسختيانييوبوسعدبنوالليث

(.مالكعنوهبابنرواه
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عمر.ابنعننقلمايعارضعباسابنقولأن:الثاني

لكلمشروعوهودعاء،الصلاةأنالسادسدليلكمواما

:وجوهمنفجوابه،مسلم

!يو،الرسولحقفيبهمأمور،مخصوصدعاءأنه:أحدها

الفروقمنلما.ذكرنا،لغيرهبهيدعىأنجواز)1(علىيدللاوهذا

فلا،وغيره!يمالرسولبينالعظيمالفرقمع،وغيرهالدعاءبين

!م.لهالمدعوفيولاالدعاء،فيلا،الإلحاقيصح

لا،غيرهدعاءعليهيقاسانيصحلاكما)2(أنه:الثاني

فيه.عيره!يمالرسولعلىيقاسأنيصح

لاخصبل،دعاءلكونه!يمالرسولحقفيشرعماأنه:الثالث

والثناءوتمجيدهلتعظيمهمتضمنةصلاةكونهوهوالدعاء،مطلقمن

.الدعاءمطلقمنأخصوهذا،تقريرهتقدمكماعليه

المؤمن:لروحالملائكةقولوهو:السابعدليلكموأما

بمتناولفليستعمرينه")3(.كنتجسدوعلىعليكالله"صلى

يصليأنلاحدلايسوغهل)4(هوإنماالنزاعفان،النزاعلمحل

)2(

)3(

)4(

نأجوازعلىيدللا)وهذامنبدلا(..يدعىأنيجوزلا)وهذا(ش،)بفي

.()أنوبإسقاط(..يدعىجوارعلى..)()حوفي،(..يدعى

02فقط()حمنسقط

.()894برقمتقدم

(.)هلفقط()ترمنسقط
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تحتبداخلينفليسواالملائكةواماع!يو؟وآلهالرسولغيرعلى

وأيقولونهفيماعليها[االألأاقياسهميصححتىالبشرتكاليفأحكام

اللهرسلفالملائكةالبشر؟أحكاممنالملكأحكامفأين،يفعلونه

خرج)1(وبهذاالبشر،بامرلابامره،يتصرفونوامره،خلقهفي

الملائكة.صلاةفيهدليلكلعنالجواب

وعلىالمؤمنينعلىيصليالله"إن:قولكم514-وأما)2(

الخير")3(.الناسمعلم

فعلقياسيصحوكيف،النزاعمحلغيرفيأنه)4(:فجوابه

وطلب،دعاءالعتدوصلاة؟وتعالىسبحانهالربفعلعلىالعبد

ومحبةوتعظيمإكرامهيوإنمادعاء،ليستعبدهعلىاللهوصلاة

العبد؟.صلاةمنهذاواينوثناء،

وفيه(،يخامر)بنمالكحديثوهوالعاشر:دليلكمواما

معهما.ومن)6(وعمربكرأبيعلىلمجيمالنبيصلاة

:وجوهمنفجوابه

(.)ب()أخرج)1(في

.)وأما(النسخباقيمنوسقط،()وقولكم()ظفيووقع)واما(()حمن2()

.()معلمبدل()معلمي(ج،)تفيووقع،)792(برقمتقدم)3(

(.)جوابهالنسخجميعفي(4)

5(.0)2برقمالمتقدم()ه

وفي(،...فجوابهعنهماللهرضيوعلي)وعثمان)وعمر(قولهبعد)ب(في)6(

.(فجوابهوعلي)وعثمانمعهما()ومنقولهبعد()س
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تذكرواولم،الحديثهذابصحةلناعلملاانهاحدها:

فيه.لننظرإسناده

مرسل.أنه:الثاني

.تقدمكما،النزاعمحلغيرفيأنه:الثالث

يقفكانعمرابن"أنعشر:الحاديدليلكم515-وأما

اللهرضيوعمربكرابيوعلى،عليهفيصلي!ي!النبيقبرعلى

عنهما".

:وجوهمنفجوابه

بنيحيىعلىالعلماء"أنكرقال)1(:عبدالبرابنأنأحدها:

ا)2(
دينار:بنعبداللهعن،مالكعنالروايةفيتابعهومنيحيى

علىفيصلي!ي!النبيقبرعلىيقفعمرابن516-"رأيت

لمالكالروايةإنماوقالوا:وعمر"،بكرأبيوعلى!ب!النبي

)1(

)2(

.31(5)2/الباجيالوليدلابيالمنتقى:وانظر،323()2/الاستذكارفي

انتهتصغير،وهومالكمنوسمعرحلمحمد،ابوالليثييحىبنيحيىهو

سنةتومى،الدعوةمجابمهيبا،عاقلاوكان،العلمفيبالاندلسالرئاسةإليه

المداركوترتيب،(4)39رقمللخشنيوالمحدثينالفقهاءأخبار:انظرهـ.234

.31(1/0)لعياض

انتقدهاالتيالموطأفييحيىبنليحيىالاغلاطجميعالخشنيسرد:فائدة

أخبارفيفانظرها:موضعا)36(فبلغتوغيرهوضاجبنمحمدتلميذهعليه

تلكفيمذكورغيرالاثروهذا:قلت926.-262صوالمحدثينالفقهاء

.ـ166صالموطأانظر،إليها!ليضف،المواضع
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كانأنهعمر،ابنعندينار،بنعبداللهعن،-وغيره517

بكرلابيويدعو!مالنبيعلىفيصليع!يمالنبيقبرعلىيقف

بكير)3(وابنوالقعنبي)2(،)1(القاسمابنرواهكذلكوعمر(.

وص)4(.

لابي"ويدعو:بينلكوصفتبماففرفوا،مالكعنوعيرهم

قدالصلاةكانت(وإن)!ز"،النبيعلى"يصليوبينوعمر"،بكر

".الصلاةلفظمن!زبهخصلمادعاء،تكون

مختصالصلاةلفطوهب"ابن"موطأفيهووكذلك:قلت

لصاحبيه.والدعاء!ؤ،بالنبي

بالاولالفعلينأحدعنالاستغناءبابمنهذاأن:الثاني

الشاعر)7(:كقول،الثانيعلى)6(قعوغيركانوانمنهما،

عيناهاهمالةغدتحتىبارداوماءتبناعلفتها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ابنيةروإلىيحىروايةوضاجابنرذ)وقدوقال،323()2/الاستذكار:انظر

هـ..0001عنهبهاوحذثسحنونعنالقاسمابنروايةروىفانه،القاسم

إسماعيلأخرجهاوكذلك،(القعنبي)رواية)283(رقمالموطأفيمالكأخرجها

يحيى.بنيحىلفظبمثللكن)89(رقمالقاضي

245(.)5/الكبرىفيالبيهقىاخرجها

مصعببيو،مختصرلكنه)489(رقمالموطافيالشيبانيالحسنبنكمحمد

.41هصالموطافيسعيدبنوسويد،(05)6رقمالموطافيالزهري

خطأ.وهو()فإن(ش،)بفي

خطأ.وهو)عن(النسخباقيوفي)ح(،من

181(،)3/رقمالادبخزانة:انظر.الزفةلذيإثه:وقيل،قائلهيعرفلا

9128(.-)3/1288الشعريةالنحوشواهدفيالمفصلوالمعجم
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الاخر)1(:وقول

غداقدزوجك2ورأيب

الاحر)3(:وقول

ورمحاسيفامتقلدا

والعيوناالحواجبوزججن

العامالجنسفيالثانيللفعلموافقاالاولالفعلكانفلما

وتقلد)4(،التغذيةفيللسقيموافقالعلفلانمنه،بهاكتفى

الحواجبوتزجيح،الحملمعنىفيالرمحلحملموافقالسيف

!والنبيعلىالصلاةوهكذا،الزينةفيالعيونلكحلموافق

والطلب.الدعاءمعنىفيوعمربكر()لابيللدعاءموافقة

.تقدمكماخالفهقدعنهمااللهرضيعباسابنان:الثالث

ففاسد،!و،ازواجهعلىبالصلاةعمشر:الثانيدليلكموأما

بيته،وأهلالهفيودخولهن،إليهلاضافتهنعليهنصلىإنمالانه

ص!.لمحيهالهتبعوزوجاتهبيتهوأهل،لهخاصةفهذه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

والمعجم144(،)135/9()3/الادبخزانة:انظر.الزبعريبنعبداللههو

291(.)1/المفصل

.()جمنالبيتوسقط(،)ياليتوعيرهالخزانةوفي،النسخجميعفيكذا

بلفط:.راينهرتالمستشرق-)926(طديوانهقي:انظر.النميريالراعيهو

.*...يزججن

خطا.وهو)التقدير()ش(في

خطا.وهو(..بكرابي)على()بفي
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ا[1178انقوللافإناأصولنا،علىألزمإنه:قولكموأما

أنهنعلىدلسلموانهذاأن:فجوابه.عليهنالصدقةبتحريم

يثبتالتيالقرابةلعدم،الصدقةعليهمتحرماللذينالآلمنلسن

عليهم،الصلاةيستحقونالذينبيتهأهلمنلكنهن،البحريمبها

الأمرين.بينمنافاةولا

ع!يالهغيرهىلىا!عللاةجوازوهوعشر:الثالثدليلكموأما

وجهين:منفجوابه،ذلكعلىالاتفاقوحكايتكم)1(تبعا،

منعواوالذين،الصحةمعلومغيرالاتفاقهداأنأحدهما:

وتابعة،مفردةمنعوهاوالسلامالصلاةعليهمالأنبياءغيرعلىالصلاة

يقوله.كلهمفليسبعضهمعنمعروفاكانوإنالتفصيلوهذا

للصلاةتبعاأتباعهعلىالصلاةجوازمنيلزملاأنه:الثاني

استقلالا.عليهبالصلاةغيرهاوالمعينإفرادجوازعليه

الأحاديثفيفليس.ذلكفيالصحيحةللأحاديث:وقوله

ليس،وذريتهوأزواجهوآلهك!يالهالنبيغيرعلىالصلاةالصحيحة

.الصلاةفيأتباعهولاأصحابهذكرفيها

الصلاةالسهدفيبهفالمأمورالتشهد.فيبهاأمرنا:وقوله

غيرهما.لا،وأزواجهآلهعلى

خطأ.وهو(يتهموحكا)()حفي(1)
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ثابتبنزيدحديثوهوعنبر:الر[بعدليلكم518-وأما

".صليتمنفعلىصلاةمنصليتما"اللهم:فيهالذي

وابو،معينوابناحمد،ضعفهمريمابيبنبكرابوففيه

خيارمن"كان:حبانابنوقال)1(،والسعدي،والنسائي،حاتم

وكثر)2(،فيهمبالشيءيحدثالحفطرديءكانولكنه،الشامأهل

".التركاستحقحتىذلك

ب[.11781:المسألةهذهفيالخطابوفصل

:!النبيغيرعلىالصلاةأن

الأولكانفان،غيرهمأووذريتهوأزواجهالهعلى)3(يكونأنإما

.مفردةوجائزةع!يوالنبيعلىالصلاةمعمشروعةعليهمفالصلاة

يدخلالدينعموماالطاعةوأهلالملائكةكانفان:الثانيوأما

أيضا،ذلكجاز،وغيرهموالسلامالصلاةعليهمالانبياءفيهم

طاعتكوأهلالمقربينملائكتكعلىصلاللهم)4(:فيقال

اجمعين.

.(011-801)33/الكمالتهذيبفيهؤلاءكلام:انظر(1)

)يهم(.ويحتمل)فهم(،)ب(حاشيةمن()ظالنسخةفي)2(

النسخ.جميعمنوسقط،55صالبديعالقولمنإضافة)3(

(.يقال)كأن55صالبديعالقولفي)4(
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الصلاةيتخذأنكرهمعينةطائفةأومعيناشخصاكانوإن

ولاسيما،وجهلهلكانبتحريمهقيلولو،بهيخللاشعاراعليه

منه،خيرهومنأو،نظيرهمنها)2(ومنعله)1(،شعاراجعلهاإذا

ذكروهحيثفانهم،عنهاللهرضيبعليالرافضةتفعلكماوهذا

منه،خيرهوفيمنذلكيقولونولا،لسلاموالصلاةعليهقالوا:

فتركه،بهيخللاشعارا،اتحذإذاولاسيمامنه)3(،ممنوعفهذا

ذلكيجعللابحيثأحيانا،عليهصلىإنوأما.متعينحينئذ

للميت:عمرابنقالوكما،الزكاةدافععلىيصلىكماشعارا،

وزوجها،المراةعلى!ي!)4(النبيصلىوكما."عليكالله"صلى

به.باسلافهذاعمر،علىصلاتهمنعليعنرويوكما

،)6(لموفقاوالله.الصوابوجهوينكشف،لأدلةاتتفقلتفصيلا(وبهدا)

اله(.)ش(،منسقط)1(

)منه(.البديعالقولفي)2(

منه(.ممنوع)فهذا)ب(منسقط)3(

،.وسلمعليهاللهصلى)صلى)ج(وفي،برنستون)ب(،النسخةتنتهيهنا)4(

)وهذا(.)ش(في)5(

صلاللهم.العالمينربللهالحمد.الكتابتئم:لمخطوط()ظالأصلنهايةفي)6(

وبارك،مجيدحميدإنكإبراهيمالعلىصليتكما؟محمدآلوعلىمحمدعلى

اللهم.مجيدحميدإنكإبراهيمالعلىباركتكما؟محمدالوعلىمحمدعلى

فيكتابتهمنالفراغووافق.لاكراموالجلالذايابفضلكلهكتبولمنلكاتبهاغفر

وثمانمائة.عشرةخمسعامالحرام...عشررابعالاثنينيوم
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والماب)1(.المرجعوإليه

دئهوالحمدالكتاب)تم()جالاصلنهايةفيوجاء(والمابالمرجع()وإليه)جمن)1(

العظيمالعليبادئهإلاقوةولاحولولا،الوكيلونعماللهوحسبنا،العالمينرب

جميعوعلى،الطيبينلهوعلى،الاميالنبيمحمدومولاناسيدناعلىاللهوصلى

اجمعين،طاعتكهلوالمقربينوالملائكةوالمرسلينالانبياءمنوساداتناإخوانه

.(امينابداكثيراتسليماوسلم

ستسنةالاخرةجماديشهرمنالثامنالثلاثاءيومكتابتهمنالفراغوكان

جمالالصديقل[...]خادمتعالىاللهإلىالفقيريدعلى،وتسعمائهوثمانين

المتبوليالانصاريإبراهيمسيديتعالىاللهولي[..،]احمدبنمحمدابنالدين

وسلم.والهمحمدسيدناعلىاللهوصلىالمسلمينولجميعولهملهاللهغفر
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القرانيةالاياتفهرس[1]

لآيةا

البقرةسورة

(1)9(لبهفربئِهابامحيطوألئه>

(2()5!طهز5ازوجفيهاولهخ>

(3()5ألجنةوزوجكأنتاشكن>

(54()لصلوحوألصبرباستعينواو>

و!ت!ته-ورسلا-<)89(ئئهعدواكانمن>

(001،()43الزفيةوءاتوالصهلوةوأقيموا>

(421بكليف()رئبمإبرفمأتجكوإذ!>

(للئاس()125متابةليتجعلناوإذ>

(521()مصلىترهمإفقاممنتخذواوأ>

(21()8لكم!لمئنوأخعقارئنا>

(051عيئكؤ()لغمتىولأتئمواخشؤق>

(521()أذكزكتمفاذبرولت>

(1()53لصلؤحبألصحبروأستعينوا>

(551/651<)مصيبةأصبتهمآاذالذين!ص7ألصبرينودشر>

(51()9أليناتمنأدزلنامايكتمونألذينإن>

(إلاهو<)163إلةلاواحةإلهوإلهكو>

(1<)65للهدونيئخذمنمنالتاسو!ت>

957

الصفحة

091

925

925

252،345

945

792،313،356

315-316

316

037

945

528

945

164

017

918

302



<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

(1لضيامصهو)83اعليكمكنبءامنواالذينيأئها

(1مهو)86دريث!انيعنئعبادىسألفوإذا

(491/822<)اللهواتقو

(691فسلأ<)أوصددةأوصياممنففدية

(02<)8!افةأق!لمفيخلواأذ

(272-22ترئص<)6دئسآبهممندولونلفذين

(22إفىا()2217عليميمعاللهفإنلظلقآعزمواوإن

23(-<)5بهعزضتمفيمالجكخولاجناج

حتى<)235(فاحغقذلغزموولا

(532<)أنفمسكمفي-مايعلماللهأنعلموو

)235(</*3طيمغفوزاللهأنواغلموأ

(482<)في!،قديزشىءعك!لللهوآ

<

<

<

<

<

<

<

عمرانالسورة

(4-القيومِأ*<)1الحىإلهإلاهولآللهص.*اثص

افكخب<)7(أومهن

(2<)6لتمثامنانمفثتؤنيالملدمفثالنهمقل

(13فاتبحوني<)اللهتحئونكنتمانقل

<)33(وءالإئرهيمونوطمءإأضطغالله!إن

(16آلعلم<)منكماطءبعدمنفيهحاظثفمن

/فيزرأ<)63(بالمفسدينعليماللهفان

058

326

016

945

458

186

186

187

187

188

188

918

022-221

152

047

،228،792334

992

091



(01جميعا<)3أللهبحبلواعتصموا>

(1()13الكتضأقلمنسوآبرلتسوا!>

!ر?
(1()63اللهعنددرجتهم

(لكم<)173قذجععوالناسإنلئاسلهمقاللذين>

(175*ا()لا*مؤمننكنئمإنوضافون>

(1"ؤ()198(!في!رليزشئكلعلىوألئه>

(022وصابروا()أصبروامنواءالذلىأتأيها!

لنساء1سورة

(()5واكسوهغفبهاواتزفوهم

(21<)أزؤجكمتركمانصفولغ!>

()93(لى3ِعليمابهصلئهوكان>

!و)43(لنسا>أؤلمسغ

(5()9اللهإليفرذوه2شئفيئنازع!ممان>

(08()اللهاطاعفقدالزسوليظعمن>

(521)(/*12ظيلأهيوءائزاللهتخذوأ>

(-<)136ورسولهباللهءامنو>

(41()7شكرتضإنبعذابماللهيفعلما>

(41يم()9"(*دديراعفواكاناللهفان>

(1()63نوجإلىأؤحينماليتثكمأ!أوحيناإنا!>

581

023،

188-

،326

945

261

091

315

945

091

945

945

262

918

167

945

356

458

918

368

932



المائدةسورة

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

(1<)لعق!دياأؤفوا

لبروألتقوئ<)2(وتعاونواعلى

!)6(ألئشالمحستمأؤ

(1رسوفا<)5!خجاقذ

يهما<)38(أيدفاقطعؤألسارقةولسارقوأ

3،()38(صسيزمجمِوألله

(<)55لصلؤةيقيمونألذين

(5<)5الزكؤةويؤتون

(29()لرسولوأطيعوااللهطيعواو

<)79(الحرامأنجيتاتحشبةاللهجعل!

()89(العقابشديدللهأتأعالمو

(11<)8عبادكفإنهمتعذبهئمإن

<

<

<

<

<

<

الأذعامسورة

(34،<)33دقولونالذىليخزنكإنهدغلمقذ

()38(طنرولاالازضفيدابهمنوما

إئرهيو()83(ءاتنلحختناوتلن

(48،58()وسلضمنداو-د-ريتهذومن

87()(وإخؤضهتمريهموذابآيه!ءومن

(19شئ!هو)منبشيعلىاللهأنزلمآ

582

،541

،692

945

945

892

185

185

422

542

036

188

371

002

314

003

792

022



(29()مباركأنزلانةلسثوهذا>

(41<)3أزؤنخ!ثمنية>

(1()43اثنتنالمذرومنثينألضحانمف>

(441اثثسين<)اانقرومفثنتنقيبلآومن>

(521بالفسا()لميزانولسيتلاوأوفوا>

(1<)53فاتئعوهم!تقيماصحزطىهذانو>

(451،55تماما<)الكئبءاتتعامو!ىثؤ>

الأعرافورة

(1()9لجنةأوزوجكأنتأشكن>

(92إ<)دصلقودونبدأكتممما>

()53(تاوللإياقيومتآوي!إلاينظرونهل>

(54لسمؤت<)خلقالذىاللهربمإن>

(5،65()5تضرعاوخفيةربكمادعوا>

(5قينجإ()6المخسنينمفقريباللهرحمتإن>

(013()لسنينبافرعونءالاخذناولقد>

(41ثئء()5نرمنلواحلأفىله-و!تطنما>

(651()شئغصوسعتورخمى>

نجن<)917(!ثيرامفلجسمولفدذرآنا>

بهها!ه)018(عؤفالحممتنئالاشما>!لله

583

،327

،155،185

022

026

026

026

945

945

022

257

328

922

035

016

177

235

223

177

592

936



الأنفالسورة

(43<)المنقونإلا،اويآؤن>

م!

<

م!

م!

<

<

<

<

<

<

التوبةسورة

()84(منهمصدعكولالضل

(01<)3تطهرهمصحدقةأموالهممنضذ

(01<)3علئهموصل

مو*يربوم!ص"
(11إ<)7ل!لىصوهـرجيورءبهمإنه

(1انفس!م()28رسوهـمن!مجالقذ

يونسسورة

(26،63<)عليهصلاخوفإتلهأولات!لآا

هودسورة

(04اثين()زو!نصلمنفيهااخل

(64<)صئجغيرعلإنه-اهلثمنلش!إنه

عليكؤ()73(وبربهتإللهرحمت

(111)*<نجلإى*يحمثونبماإنه

يوسفسورة

(4أ()413تغبرونياللرةكنت!إن>

(<)801للهلىأدعوآ-سبيلىهذقل>

(2<)8قلوبهموئلمءامواالذين>

الرعدسورة

584

924

915

554

915،562

017177،

257

221،025

025

917،354،367،936

091

212

294

053



ابراهيمسورة

(36<)فإنكعصانيومنمنىفإن!تبهعنىفمن>

لنحل[رةسو

لارض()13(فلغوماذرا>

(02سثئا<)يخلقونلااللهدونمنيدعونلذيفوا>

(19()أللهبعهدواوفوا>

(221-021()ئلهقانتاأفه%كاإئرصوإن>

(إبنهيص()123ملةاتتعنلكأوحتنآثئم>

الاسراءسورة

(2()هدىوجعقنةاسنموسىوءاتئنا>

(43لعهد()باوأوفوا>

لك()97(نافلافتهحنذبه-اليلومن>

(111ولدا()لؤينخذالذيدلهلحضدوقل>

الكمنسمر

(54()ألريحتذروه>

(54*/()/زفقندراشئءكلعلىاللهوكان>

(5)(عاقرامرأقىاوسناننا>

(13()!نتماايقمباركاوجعلنى>

(46)6*(3*لنستارفيكانوما>

مريمسمه

585

371

692

016

945

503

403

692

945

291

368

592

091

925

917348،

394



طهسورة

(09)<رئبهموإنبهط!نتصإنمايقوم>

الأهو()89(إلةلآالذىاددهلهكمفما>

(421()لإفإنذتحريعنأعرضومق>

نبياءلا[ةرسو

()5(صالاولونأضسل!مائابهصفليأئنا>

(05-لفرقان<)48وهرونولقدءا!اموسق>

(تجزمبارذائزئئه<)05وهذا>

برتجافيها()71(>

(09)(نؤجهحلووأضلخنا>

(لخيزت<)09فىيشرعوت!الؤاانهم>

(401()نعيدةخلقأولبدآناكما>

(1()70إص:للعنمينارسلانثإلارحمةوما>

الحجسورة

!)78(جهادِحقأللهفيوجهدوا>

عليهؤ()78(جعلومااتجتبنكمهو>

()78(باللهوأعتصموا>

المؤمنورسورة

(111()4رِةأتجلقينأحسنللهفتبارك>

(6()9رسولهميعرفوالوأم>

586

918

918

053

326

221

347

348

257

016

703،328

591

403

403

945

035

892



النورسورة

نزتنفا<)1(مالوحؤ

(04*ا<)*دؤلممنلهفمانورال!ألله!تجعلومن>

(55منكؤ()ءامنواألذينللهوعد>

()63(بتنحإلرسولدعالاتجعلوا>

الفرقانسورة

(1-<)عبدعكألفرقاننزلئذيتجارك)

(16لروجا<)لشماأفىجعلالذىنجارك>

لبهؤربئ<)77(يعبؤاماقل>

ءالشعر[ةسور

(92()غترىلهاإتخذتألين)

89(،فير<)79"*مبينضئلىكئالفىإنئاللهمهه

النمل

حولها<)8(ومنألارفىمنبوركمالو

(04<)بر**كرجممغنىبرربىفإنمالو

القصص

(من<)48موسىاوقيمايفرواأولم)

مهو)77(ليكالئهاحسن!ماحسنومالو

العنكبوت

(15<)يتلىال!تئبعلتكأنزلناأئايكفهمأولؤ>

!587

542

914

326،932

174،551

917،035

035

016

314

302،527

347

368

022

326

391،491



الرومسورة

(03()حنيفاللدينفأق!وثهك>

الأحزابسورة

()6(أنفسهممنبالمؤصمنينأوفيلنبى>

<)7(مجنفألنئتنمنأضذناو!!>

(2()8كنتنإنلانؤفيقلالنبىيأيها>

(31-03بقحشسةص()مناكنيآتمنألنبىيخنسا>

والذا!زت<)35(كثيراللهلذنحريفو>

()37(وطراضنهـازتدمفئفلما>

(14()اللهأدبمرواءامنواألذينيأيها>

(4<)3ومببيهولجاكتميصلىثذىاهو>

(!ص"،إ()43رحيماتمؤصمنينباو!ان>

(05<)أزواجكلكأضلقناإئا>

<)53(رسوهـاللهتؤذواأنلم%وماكا>

(5()6النبئعلىيصفونومبم!تهاللهإن>

سباسورة

(22<)اللهدونمن!غالذيفأدعواقل>

588

603

258

252،245

258

247

528

092

528

162163،177،

091

253

5166،168،178،

317،493،904

994،705،514

016



فاطرسورة

(43الحز!ط!)عناأذهبالذىدلهالحمد>

يسسورة

(14<)ألفقكفىذرئ!همحمفاأنافماية!>

(65<)ظئلفيوأزوج!هتم>

97(-ضلق!()78ودنمىمثلالعاو!رب>

الصافاتسورة

(22<)و(زؤجهمظالواالذينخشووا!>

)77(*<*!آتباقينذري!وجعلنا>

*7نج()78(الاخرينفىعليهوتركنما>

(7)9بز<ا*آلفدينفىلؤحعكسلؤ>

(011-01(()8م*آلأخرينفيعلئهوتركنا>

(نبتا<)112ئيسخقوبمثرلة)

(1منخف()13وعكوبخركناعليه>

(021"11<)9فيظ)ِلأخريفآفيعليهماوتربها>

(013()ا*غ*ياسينإذعلىسلخ!الو

(016،()915دا،خكايصفونلئهستحق>

(821-081بئ()!؟يصفوتضاآلعؤصرترئكسئحن>

*2*إ<)23(لحطابفيوعزفى>

صصورة

958

537

537،538

347

232

188

792

258

932

925

303

542،

542،

357

354

354،

537

،537

182

182

147



(2()9مبزكلكإأنزلنةكننث>

(35مل!()لىوهبلىاغفررب>

الزمرسورة

(4وألآؤض!)6فاطرالسمؤ!أللهمقلمالو

كافرسورة

(!()46صالعذابأشدفرغو%ءالأدخلوامالو

(06()لتماستج!تادعونيرب!مودالمالو

فصلت

()33(اللهإلىعاقؤلاممنأخسنومنمالو

الشورىسورة

(11أزوجا<)أنفسكتممنلكوجعل>

به-لؤ!ا<)13(وصىماالدينمنلكمشرع!مالو

(()27ع2-لا*خبيربصير-بعبادهإن!مالو

(4ملهأ()0سيئةوجزواسنئؤمالو

خرفلز[ةرسو

(07)(*(/*تخبرونوأزؤلمجكؤأش!مالو

ألسضت<)85(له-مكالذىوتجاركمالو

<)9(الرسلمنبذعاكنتماقلمالو

الأحقافسورة

095

348

-936037

145

228،235،248

016

294

592

543-544

091

224

258

035

932



محملىسورة

(2()الضفلحتوعلواءامنولذيفوا>

الفتحسورة

(01لله<)يبايعوتإنمايبايعونكالذيتإن>

لئة()92(>محمدرسول

[تلحجر[رةسو

(61*!()و*عليمشئءبكلوأدئه>

(1)8*(وصتغملونبصيربماوالله>

الذارياتسورة

(27-42()إتزهيمضيفحديثاتئكهل>

(!رةص()92فىمرأتةفأقبلت>

النجمسورة

37(،)36نج-أ(موسئِصحففي!اينثالمأم>

القمرسورة

(43()31لا!بسحيمجشفملووءاللا>

الرحمنسورة

(()27نجرِقيكراموآلجئلذورثبوضهويتقئ>

/!7،()78(والابهرلصمتجئلذيرئبناشمدبرك>

الحديدسورة

(42،افي!إ()23فضرنحتالىصمجبلاوالله>

195

214

047

214

091

091

903

925

312-313

228،347

368

402،351،368

457



الحشرسورة

(02()لجنةافاروا!فا!بلايستتوى>

23(،22هو<)الاإلةلآآلذيلثههو>

الممتحذةسورة

(7<)*7*غورزحيمللهقديرواوألله>

الجمعةسورة

<)7()بر/*لظانمينباعليئموالله>

()9(الجصبيوممنللصلؤةإذانودي>

(01!<)ا*لعل!تفلحونكثيمااللهذكرواو>

المذافقونسورة

(9<)أمولكم!طهكملاءا!والذينجماثها>

التحريمسورة

هومولنه<)4(للهفإنعليهتظهراوإن>

(01كفروا()للذجمتمثلاأدلهضر%>

(11<)ءامنوللذيفمثلأآدلهوضر%>

الملكسورة

(1<)الملكبمدألذيتمركمالو

(41!<)لخبير!4الظسوهوظقمنيعلمألا>

(25)(وإص2العظبصرلبنباشمفسئخ>

الحاقةسورة

295

261

918

368

091

945

528

528

256

258

258

،917035،516

091

352



ذوحسورة

(01()/%.غفاراكانإفيرلبهمأشتغفروا>

المزملسورة

(إلتكؤرسولا()15أزسقناإئا>

المدثرسورة

(44،أفئ!أ()43لمشكيننطعمنكولولإ؟بمآلمصلينمى!نك>

الانسانسورة

مسكيبم()8(حبه-علىالظعامويطمون>

(42()فىبرا*كفوراأؤءاثمامتهمتطغولا)

التكويرسورة

7*ز()7(-ِزوجتلنفوسوإذا>

البروجسورة

(41،51()3*.*لودوداالغفوروهو>

>أص!لما**()91(

عطئ()5(ظممامن>

رئك()5(يعطيثولسؤف>

الفجرسورة

الليلسورة

لضحى1رةسو

395

186

328

542

542

042

026

368

151/ح

054،542

054



-4(بمركِة*ر<)1ورفعنالك>

(1()ألى!ِلك!ثراايطيتفإنا>

(1))ص.!<وتئهلهبمأبيدآتبت>

لشرح1رةسو

الكوثرسورة

لمسد[رةسو

(1)*أ*(احدللهاهوقل>

(1/!إ*()لناسابربأعوذقل>

الاخلاصسورة

الناسسورة

495

436،437،438

054،542

258

505

794



]2[فهرس

الحديث

فقالربيمناتاتاني

أنفرغمفقالجبريلأتاني

عندهذكرتمنفقالجبريلأتاني

يامحمدوقالجبريلتاني

5!يمالنبيجبريلاتى

ربيمناتاتانياجل

فقالآنفاجبريلأتاهإنهاجل

تنحيتحينياعمر!أحسنت

وجدتنيحين!عمريااحسنت

وجدتنيحين!عمريااحسنت

ارتقىفلمافحضرنااحضروا

جلسوقدالرجلأحدثإذا

حاجةاللهتسألأنأردتإذا

فقولواعليصليتمأنتمإذا

احقفالاولالوليانانكحإذا

الصلاةفياحدكمتشهدإذا

الصلاةفياحدكمتشهدإذا

عليفليسلمالمسجدأحدكمدخلإذا

يثدحالأا

يوالرا

زيدبنيعقوب

مالكبنانس

عباسابن

الحويرثبنمالك

هريرةابو

الانصاريطلحةابو

سعدبنسهل

الخطاببنعمر

الخطاببنعمر

الخطاببنعمر

عجرةبنكعب

عمروبنعبدالله

مسعودابن

مسعودابو

عامربنعقبة

مسعودالن

مسعودابن

هريرةابو

595

الصفحة

137

62

113

263

157

48

66

65

07

304

805

278

94

933



فليقلالمسجداحدكمدخلإذا

فقوليالمسجددخلتإذا

كانإنفسلممنزلكدحلتإذا

اللهبتحميدفليبداحدكمدعاإذا

الطعامإلىأحدكمدعيإذا

السجوداخرمنراسهرفعإذا

السجدةمنرأسهإذارفع

فقولواالمؤذنسمعتمإذا

فقولواالمؤذنسمعتمإذا

بتحميدفليبدأاحدكمصلىإذا

علىفصلواعليصليتمإذا

فليذكرنيأحدكمأذنطنتإذا

فليذكرنيأحدكمأذنطنتإذا

عليفليصلاحدكمأذنطنتإذا

فليقلطهورهمناحدكمفرغإذا

عليفصلواشيئانسيتمإذا

اهمكمااللهيكفيكإذا

تصللمفانكفصلارجع

فعلموهماهليكمإلىارجعوا

يرحمكمالأرضفيمنارحموا

بوحميدا

اللهرسولبنتفاطمة

سعدبنسهل

عبيدبنفضالة

هريرةابو

عمروبنعبدالله

عمروبنعبدالله

عمروبنعبدالله

عمروبنعبدالله

عبيدبنفضالة

عباسابن

رافعأبو

رافعابو

رافعأبيبنعبيدالله

عبدالله

مالكبنانس

ابي

هريرةابو

الحويرثبنمالك

عمربنعبدالله

695

9

5

3

5

9

9

5

5

3



اللهإلاإلهلااناشهد

الاسلامفطرةعلىاصبحنا

التاماتاللهبكلماتاعوذ

الجمعةيومعليالصلاةاكثروا

الجمعةيومعليالصلاةاكثروا

فانالجمعةيومعليالصلاةاكثروا

فانهالجمعةيومعليالصلاةاكثروا

فانهالجمعةيومعليالصلاةاكثروا

الجمعةيومالصلاةعلياكثروا

الجمعةيومالصلاةعلياكثروا

كلفيالصلاةمنعلياكثروا

الجمعةيومالصلاةمنعلياكثروا

الجمعةيومعليالصلاةمناكثروا

الناسبابخلاخبركمالا

اعمالكمخيرعلىأدلكمالا

الرحمنحليلصاحبكموإنالا

الطيباتوالصلواتللهالتحيات

والإكرامالجلالبياذاألطوا

قوتامحمدالرزقاجعلاللهم

عبادكارحماللهم

مسعودبنعبدالله

ابزىبنعبدالرحمن

خنبشبنعبدالرحمن

انس

البصريالحسن

،87انس

انس

الدرداءأبو

الحسن

الدرداءابو

امامةبوا

الانصاريمسعودابو

الحسن

رذبوا

الدرداءبوا

مسعودابن

مسعوداس

،402انس

،442،542هريرةابو

عمروبنعبدالله

795

382

503

592

88

482

482

87

85

481

481

127

117

952

931

05

368

251

175



خطيئتيلياغفراللهم

كلهذنبيلياغفراللهم

ماقدمتلياغفراللهم

وارحمنيلياغفراللهم

هذاألىتعلمكنتإناللهم

الحمدلكبأنأسألكإنياللهم

أشهدكأصبحتإنياللهم

ظلمانفسيظلصتإنياللهم

الحمدلكربنااللهم

الصادقةالدعوةهذهربالهم

فانهبكرأبيعلىصلاللهم

أوفىأبيالعلىصلاللهم

النبيمحمدعلىصلاللهم

النبيمحمدعلىصلاللهم

زواجهومحمدعلىصلاللهم

محمدالوعلىمحمدعلىصلاللهم

محمدالوعلىمحمدعلىصلاللهم

محمدالوعلىمحمدعلىصلاللهم

343الاشعريموسىابو

343هريرةابو

343طالبابيبنعلي

176وقاصابيبنسعد

377-378عبداللهبنجابر

154انسابيبنحفص

145انس

373بكرابو

376هريرةابو

444امامةأبو

955يخامربنمالك

،162،228اوفىأبيبنعبدالله

232،235،563

043الانصاريمسعودبو

152هريرةابو

،238،432الساعديحميدأبو

338

414عجرةبنكعب

232عجرةبنكعب

235عجرةبنكعب

95



المشتكىليكواالحمدلكاللهم

فعليصلاةمنصليتمااللهم

محمدلومحمدعلىهذااللهم

أهليهؤلاءاللهم

إنمااالناسأيهاألا،بعدأما

محمدالأنعلمتأما

آمينآمينآمين

آمينامينامين

إسماعيلبهايعوذكانأباكماإن

ذكرتمنالناسابخلإن

عندهذكرتمنالناسأبخلإن

سيدهذاابنيإن

ليليسوافلانابيآلإن

عندهذكرتإنالذيالبخيلإن

عندهذكرتمنالبخيلإن

محمدلالتحللاالصدقةإن

ولالمحمدتحللاالصدقةإن

كماخليلأاتخذنياللهإن

وهبقدوجلعزاللهإن

ملائكةبقبريوكلاللهإن

مسعودابن

ثابتبنزيد

عائشة

الاسقعبنثلةو

ارقمبنزيد

هريرةابو

هريرةابو

هريرةأبو

عباسابن

رذابو

مالكبنعوف

بكرةأبو

العاصبنعمرو

طالبأبيبنعلي

عليبنالحسين

عليبنالحسين

العباسبنالفضل

جندب

الصديقبكرأبو

الصديقبكرأبو

،241

145

573

245

248

024

024

38

454

803

117

456

992

255

39

456

251

245

356

911

532



الذينعلىيصلونوملائكتهاللهن

الناسمعلمعلىيصلونوملائكتهاللهن

الناسمعلمعلىيصلونوملائكتهاللهن

ميامنعلىيصلونوملائكتهاللهن

المؤمنينعلىيصلياللهن

امر!لمحهسيمالنبين

حفصةطلقع!ج!النبين

إذاكان!ي!النبين

القيامةيومبيالناساولىن

النبياتىجبريلاننبئت

درجةاول!فيليتبذىجبريلن

نابشركالا:ليقال!جبريلن

احرفسبعةعلىالقراننزل!

اعتقهامج!ج!هاللهرسول!ن

خرج!لمحهسصاللهرسولن

عليمعروضةصلاتكمن

اللهيرفعالزمانآخرفين

لنبيعمكوإن،نبيلابنةنك

عراةحفاةمحشوروننكم

ملكاوتعالىتباركللهن

006

عائشة

عائشة

مكحول!

عائشة

عائشة

شريكام

عامربنعقبة

خزيمةبنعمارة

-558

،323

مسعودابن

عثمانأبو

الزبيديجزءبنعبدالله

27عوفبنعبدالرحمن

الخطاببنعمر

انس

طلحةأبو

انس

اليمانبنحذيفة

انس

عباسابن

ياسربنعمار

-192

55

55

32

55

56

31

27

47

52

28

73

37

92

61

53

36

91

03



إذاالملائكةمنسيارةللهإن

إذاالملائكةمنسيارةللهإن

يبلغونيسياحينملائكةللهإن

العبادسمعأعطاهملكاللهإن

أحمدوأنامحمدأنا:أسماءليإن

يامحمد!:فقالالملكأتانيإنه

فتردأغنيائهممنتؤخذإنها

أوساخهيإنماالصدقةهذهإن

ماكانامتيفيكائنإنه

شكراالسجدةهذهسجدتإني

اللهعندمنهذايكنإن

إليكأحبالناسأي

صدقعندهيكنلمرجلأيما

مجلسفيجلسواقومأيما

فقعدتصليتإذا!المصليأيها

أذكرأنالبخلمنالمؤمنبحسب

أذكرأنالبخلمنامرىءبحسب

عندهذكرتمنالذيالبخيل

ولمعندهذكرتمنالبخيل

محمدمنتقبلاللهم،اللهبسم

هريرةابو

هريرةبوأ

مسعودابن

ياسربنعمار

مطعمبنجبير

طلحةابو

عباسابن

الحارثبنربيعة

عمروبنعبدالله

عوفبنعبدالرحمن

عائشة

العاصبنعمرو

سعيدأبو

الاسقعبنواثلة

عبيدبنفضالة

الحسن

البصريالحسن

طالبأبيبنعلي

عليبنالحسين

عائشة

106

42

505

55

701

184

58

893

242

221

74

926

266

515

118

416

457

126

22

29

243



آيةولوعنيبلغوا

جدكوتعالىاسمكتبارك

وتعاليتتباركت

وتحليلهاالتكبيرتحريمها

صلواتكاجعلاللهم:تقولون

محمدالعلىصلاللهم:تقولون

محمدعلىصلاللهم:تقولون

محمدعلىصلاللهم:تقولون

الكلاممنأحبماليتخيرثم

ماشاءالكلاممنليتخيرثم

فانعليفصلواكنتمماحيث

الشمسفيهطلعتيومخير

يكونحتىمحجوبكلهالدعاء

هيمبرلإذاك

الناسأقربفاذا،إبراهيمرأيت

عليوتبلياغفررب

أوذيلقد!موسىاللهرحم

عندهذكرترجلانفرغم

الحمدلكربنا

الحمدولكربنا

عمروبنعبدالله

الخطاببنعمر

عليبنالحسن

طالبابيبنعلي

البصريالحسن

بشربنعبدالرحمن

يرةهربوأ

مسعودابن

مسعودبنعبدالله

عليبنالحسن

هريرةابو

بسربنعبدالله

مالكبنانس

هريرةأبو

عمرابن

مسعودابن

هريرةأبو

هريرةأبو

الزرقيرفاعة

206

294/ح

351

934

293

131

201

301

28

384

09

84

447

703

703

037

563

376

376



العاصبنعمروالناساي!ي!النبيستل

سلمةابيبنعمرالقبلةعن!يالهالنبيسال

مالكبنانسمن!شي!اللهرسولسئل

عائشةوبحمدكربنااللهمسبحانك

هريرةابواللهرسوليا:قالواالمفردونسبق

عبداللهتعلمسلتعلمسل

كعببنابيكافشاف

سمرةبنجابرالامانةواداءالحديثصدق

عبداللهبنجابرعليكاللهصل

هريرةابوورسلهاللهانبياءعلىصلوا

هريرةأبو-----

هريرةابوزكاةعليالصلاةفانعليصلوا

مالكبنانسكفارةعلىالصلاةفانعليصلوا

كفارةعلىالصلاةفإنعليصلوا

هريرةابوعليصلاتكمفإنعليصلوا

سهيلبيوتكمتجعلواولابيوتكمفيصلوا

خارجهبنزيد:قولواثم،واجتهدواصلوا

عبيدبنفضالةصلىإذا:قالثم،هذاعجل

عبيدبنفضالةهذاعجل

عليبنالحسنكلماتمج!يطاللهرسولعلمني

،162

35

257

287

924

146

528

446

177

894

-36

794

63

694

34

126

02

56

384

942



79عبداللهبنجابرالدعاءوسطفيفاجعلوني

293مسعودابنفليقلأحدكمجلسفإذا

937سمعانبنالنواسفاقرأوارأيتموهفإذا

253مسعودابنسلمتمفقدذلكقلتمفإذا

37عوفبنعبدالرحمنشكراللهفسجدت

403عباسابنعلموالقداللهقاتلهم

011سمرةبنجابرالحديثفذكر:جبريلليقال

131-013النخعيعلمناقد!اللهرسوليا:قالوا

428عليبنالحسنهديتفيمناهدنياللهم:قل

561ثابتبنزيداللهملبيك:تصبححين:قل

443عمروبنللهعبدلانتهيتفإذا،يقولونكما:قل

64الحصيببنبريدةورحمتكصلواتكاجعلاللهم:قولوا

073عائشةالعفوتحبعفوإنكاللهم:قولي

مسعودأبومحمدعلىصلاللهم:قولوا

11ليلىأبيابنمحمدعلىصلاللهم:قولوا

337ليلىأبيبنعبدالرحمنمحمدعلىصلالله:قولوا

71الخدريسعيدأبوعبدكمحمدعلىصلاللهم:قولوا

338الخدريسعيدأبوعبدكمحمدعلىصلاللهم:قولوا

81طلحةبنموسىصليتكمامحمدعلىصلاللهم:قولوا

15-41الساعديحميدأبووأزواجهمحمدعلىصلاللهم:قولوا

406



سعدبنبشيرمحمدآلوعلىمحمدعلىصلاللهمةقولوا

طلحةبنموسىمحمدآلوعلىمحمدعلىصلاللهم:قولوا

طلحةبنموسىمحمدآلوعلىمحمدعلىصلاللهم:قولوا

الانصاريمسعودابومحمدآلوعلىمحمدعلىصلاللهم:قولوا

هريرةابومحمدآلوعلىمحمدعلىصلاللهم:قولوا

أوفىأبيبنعبداللهاتاهإذا!ج!النبيكان

عبيدةأبوجلسإذا!ي!النبيكان

عليبنالحسينالبشردائم!ي!النبيكان

سعيدابولسورةايعلمنا!لمج!النبيكان

عباسابنالحسنيعوذك!ييهالنبيكان

شريكأمإبراهيمنارعلىتنفخكانت

طالبابيبنعلياجودع!ي!اللهرسولكان

كعببنأبيالليلثلتاذهبإذا!اللهرسولكان

عمرابنيعلمنا!ي!اللهرسولكان

جعدةبنيحيىيبتغواانضلالةبقومكفى

الحسنرجلعندأذكرأنشحابهكفى

الحسنقومفييذكرنشحابهكفى

هريرةأبوتشهدفيهاليسخطبةكل

هريرةابواللهبحمدفيهيبدالاكلامكل

هريرةابوفيهاللهيذكرلاكلامكل

506

034

18

338

27

526

102

381

803

315

891

484

425

491

457

127

437

518

518



الحليمالعظيماللهإلاإلهلا

كلمهمنجسدالارضتأكللا

تجعلواولاقبورابيوتكمتجعلوالا

تجعلواولاقبورابيوتكمتجعلوالا

الراكبكقدحتجلعونيلا

الراكبكقدحتجعلونيلا

ثلاثعندتذكرونيلا

شقيمنإلاالرحمةتنزعلا

ولالهوضوءلالمنصلاةلا

نبيهعلىيصللملمنصلاةلا

صدقةتركناما،نورثلا

حداورجلابكاللهيهديلأن

النبيعلىيصللملمنوضوءلا

بطهورإلاصلاةاللهيقبللا

إليهاحبأكونحتىاحدكميؤمنلا

هذامنبأكثرموسىأوذيلقد

بيأسريليلةإبراهيملقيت

وجلعزاللهأنفبشرني،جبريللقيني

مئةيجتمعولمأمةمئةلكل

الوالدةمنبعبادهأرحملله

606

عباسابن

عليبنالحسن

هريرةابو

عليبنالحسن

عبداللهبنجابر

عبداللهبنجابر

العميزيد

هريرةأبو

سعدبنسهل

سعدبنسهل

عائشة

معاذ

سعدبنسهل

عائشة

انس

مسعودابن

مسعودابن

عوفبنعبدالرحمن

مسعودابن

الخطاببنعمر

936

98

42

98

79

447

205

178

47

421

241

494

405

421

465

221

317

74

434

177



حقاللهعلىتتوكلونأنكملو

لامرتالامممنامةالكلابانلولا

كافشافإلامنهنليس

اللهرسولتوفيلقد

غيرعنتفرقواثمقومجتمعما

حزنولاهمقطعبداصابما

الجنةإلىيقربكمشيءمنتركتما

تفرقواثممجلساقومجلسما

تفرقواثمجلساقومجلسما

اللهعذابمنلهأنجىعملاادميعملما

السماءوبينبينهإلادعاءمنما

صلاةعليئصلىعبدمنما

يستقبلمتحابينعبدينمنما

ثممجلساجلسواقوممنما

ليئاللهردإلاعليئيسلممسلممنما

شرققيعلييسلممسلممنما

يبكيك؟ما

كمثلقبليمنالنبيينومثلمثلي

كنتسنتيمنشيئاأحيامن

الجمعةيومايامكمأفضلمن

706

الخطاببنعمر

المغفلبنعبدالله

كعببنابي

رذابو

عبداللهبنجابر

4-531مسعودابن

رذابو

هريرةابو

هريرةأبو

جبلبنمعاذ

طالبأبيبنعلي

عائشة

32

18

91

69

91

03

52

24

12

مالكبنانس

امامةابو

هريرةابو

هريرةابو

انس

كعببنابي

الحارثبنبلال

أوسبنأوس

63

43

292

485

494

77



من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

الرجلعندأذكرأنالجفاء

قراثمفراشهإلىاوى

الاوفىبالمكياليكتالأنسره

الاوفىبالمكياليكتالأنسره

عليهفأتبعهدىإلىدعا

الصلاةفخطىءعندهذكرت

علييصلفلمعندهذكرت

فقدعلييصلفلمعندهذكرت

عليكيصليفلمعندهذكرت

عليفليصلعندهذكرت

عليفليصلعندهذكرت

الصلاةفنسيعندهذكرت

الوسيلةلياللهسألأوعليصلى

عشرايصبححينعليصلى

الملائكةعليهصلتصلاةعليصلى

نفسهمنصادقاعليصلى

بهاعليهاللهصلىصلاةعليصلى

عليهاللهصلىصلاةعليصلى

عشراعليهاللهصلىعليصلى

الملائكةتزللمصلاةعليصلى

80

قتادة

قرصافةابو

طالبأبيبنىلي

هريرةابو

انس

عليبنالحسن

عليبنمحمد

ابيهعنجعفر

هريرةابو

مالكبنانس

مالكبنأنس

الحنفيةبنمحمد

عمربناللهعبيد

الدرداءابو

عائشة

يرنصالاعميرا

الخطاببنعمر

ربيعةبنعامر

أمامةأبو

ربيعةبنعامر

،123

46

25

26

94

19

12

12

93

95

12

94

12

12

67

72

71



من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

من

واحدةصلاةعليصلى

اللهوكلقبريعندعليصلى

سمعهقبريعندعليصلى

الصلاةتزللمكتابفيعليصلى

الصلاةتزللمكتابفيعليصلى

الملائكةتزللمكتابفيعليصلى

يصتلممرةألفيومفيعليصلى

عشرلهكتبعليصلى

مرةما"دةيومكلعليصلى

يومشفيعهكنتعليصلى

حينصلاةماءدةعليصلى

صلاةأمتيمنعليصلى

اللهصلىمرةعليهصلى

عليهاللهصلىواحدةعليصلى

محمدعلىصلاللهمقال

المؤذنيسمعحينقال

المنادييناديحينقال

اولمنآياتعشرقرأ

حاجةاللهإلىلهكانت

حاجةوجلعزاللهإلىلهكان

906

مالكبنانس

هريرةابو

هريرةابو

عباسابن

عباسابن

هريرةابو

مالكبنانس

عازببنالبراء

جابر

الصديقبكرأبو

عبداللهبنجابر

نياربنبردة

عمروبنعبدالله

هريرةابو

ثابتبنرويفع

وقاصأبيبنسعد

عبداللهبنجابر

الدرداءابو

اوفىابيبنعبدالله

أوفىابيبنعبدالله

95

03

486

486

61-65

69

905

911

705

172

443

378

99

805



يرحملايرحملامن

اللهيغضباللهيساللممن

لهدينفلاعلييصللممن

لهدينفلايصللممن

خطىءعليالصلاةنسيمن

خطىءعليالصلاةنسيمن

خطىءعليالصلاةنسيمن

خطىءعليالصلاةنسيمن

خطىءعليالصلاةنسيمن

خطىءعليالصلاةنسيمن

اللهيسرمعسرعلىيسرمن

فيهماليحظلاموطنان

مناسمعامرااللهنضر

اليكليسوالشر

اهليمنوانت

البخلمنادواداءواي

يزحفأمتيمنرجلاورايت

حتىتعجليلاأنعليكولا

فكتمهيعلمهعلمعنسئلومن

ع!يوالنبيعلىصلىومن

هريرةابو

هريرةابو

مسعودبنعبدالله

مسعودابن

عباسابن

هريرةابو

)مرسلا(أبيهعنجعفر

)مرسلا(عليبنمحمد

)مرسلا(عليبنمحمد

هريرةأبو

جبلبنمعاذ

مسعودابن

طالبأبيبنعلي

الأسقعبنواثلة

عبداللهبنجابر

سمرةبنعبدالرحمن

عائشة

هريرةابو

061

178

941

52

51/ح

115

116

127

127

128

173

513

294/ح

934

248

457

533

266

173

174



كلعليصلىمنكاهلابايا

جاءتاللهاذكرو!الناسايهايا

شانهامنامةاجدإني!ربيا

أحبلانتوالله!اللهرسوليا

صلاتكفيصليتإذا!بريدةيا

السلامعليهجبريلهذا!عائشيا

حيثكنتلماإني!عبدالرحمنيا

اسماععطاهملكاللهإن!عماريا

يليكمماوكلاللهسم!غلاميا

كاهلابو

كعببنابي

عباسابن

الخطاببنعمر

بريدة

عائشة

عوفبنعبدالرحمن

ياسربنعمار

سلمةابيبنعمر

611

694

484و75

214

465

425و421

264

512

601

928



الاثارفهرس]3[

القائللأثرا

عباسابنحسناثناءعليهاللهأبقى

مسعودبنعبداللهاللهيسألأنأحدكمأرادإذا

طالبأبيبنعليالتشهدمقدارجلسإذا

هريرةابوالمؤمنروحخرجتإذا

عباسابنمعيذكرتذكرتإذا

الضحاكتجوزولامعيذكرتذكرتإذا

مسعودابناللهرسولعلىصليتمإذا

الخطاببنعمرحاجامنكمالرجلقدمإذا

الخطاببنعمربالبيتفطوفواقدمتمإذا

الحسنالنبيعلىبالصلاةمرإذا

طالبأبيبنعليفصلوابالمساجدمررتمإذا

طالبأبيبنعليفصلوابالمسجدمررتمإذا

الحكملبابةأبيبنوعبدةمجاهدإلىأرسل

الخطاببنعمراشباههم:ازواجهم

عمرابنوبركاتكصلواتكاجعلاللهم

عمرابنعليهوصلفيهباركاللهم

عباسابنالكبرىمحمدشفاعةتقبلاللهم

عبداللهالايمانإليناحبباللهم

612

الصفحة

953

446

404

358

438

54،341

451

136

514

135

484

478

026

013

556

138

943



عليهصلاللهم

النبيمحمدعلىصلاللهم

المقربينملائكتكعلىصلاللهم

الناسمناناسافانبعداما

نفسهاأمهرها

السماءبينموقوفالدعاءإن

الجنازةصلاةفيالسنةإدت

الجنازةعلىالصلاةفيالسنةإن

اخبركاللهلعمرانا

نبيكمعلىيثنيتعالىاللهإن

حلاوةرزبتالمؤمنإن

عليهاتصدقبريدهإن

وارشدمنهاوفقانت

الجمعةيومالعلمانشروا

عمرعلىدخلعلياإدت

بدعةكلعندللهإن

يصليكانمعاذاإن

الجمعةيومموكلملكاإن

نبيكمزوجةإنها

فكيفدناقدالعيدهذاإن

عمرابن

عبداللهبنيزيد

السلفبعض

عبدالعزيزبنعمر

أنس

الخطاببنعمر

سهلبنأمامهابو

الصحابةمنرجل

هريرةابو

عباسابن

البصريالحسن

انس

الخطاببنعمر

عبدالعزيزبنعمر

للهعبدبنجابر

مسعودبنعبدالله

الحارثبنعبدالله

الرقاشييزيد

عباسابن

علقمة

613

194

96

801

801

125

134

6

9

8

2

2

2

3

9

5

6

2

5

56

12

56

54

92

13

43

43

43

94

02

24

48

55

394

943

138

258

951



اللهرسولصفةفيقالإنه

سفراارادإذاكانإنه

سفرمنقدمإذاكانإنه

إليابغضشخصيكنلمإنه

قالتحفصةأنصفيةبلغ

أقيمتإذاالرجلأنبلغني

موكلملكاأنأعلمواللهبلغني

ومالكأهلكفيلكاللهبارك

تعالىبمعنىتبارك

القرانختمعندالرحمةتنزل

...اسمكتبارك

عبادهعلىامتنالذيددهالحمد

نبيهابعدالامةهذهخير

والارضالسماءبينيكونالدعاء

تتباهىالاعمالأنليذى

عنهمااللهرضيعمرابنرأيت

عمربنعبداللهرأيت

وقارازدنيرب

إليهمااللهيضحكرجلان

والاخرةالدنيافيذكرهاللهرفع

عمروبنعبدالله

ديناربنعبدالله

نافع

العاصبنعمرو

انس

أسباطبنيوسف

ايوب

عوفبنعبدالرحمن

عباسابن

مجاهد

الخطاببنعمر

الخطاببنعمر

طالبأبيبنعلي

الخطاببنعمر

الخطاببنعمر

نافع

،474ديناربنعبدالله

مرسلاالمسيببنسعيد

مسعودابن

قتادة

614

791

475

475

502

292

442

126

348

035

947

351

394

943

96

96

955

803

477

437



لدي1وواناركبت

اللهوزوجنياهاليكنزوجكن

بالصلاةمجالسكمزينوا

رحمته:اللهصلاة

مغفرته:اللهصلاة

ثناؤه:وجلعزاللهصلاة

عليهثنائه:رسولهعلىاللهصلاة

عليانباللهصلى

وملائكتهاللهصلى

الجنةفيالصالحمحالصالح

فقدذلكقلتفإذا

نبيكمقالها

سبعةعلىالقرآنقراءة

أرادإذاعنهاللهرضيعمرابنكان

التشهديعلمنابكرأبوكان

ختمإذاعنهاللهرضيانسكان

القرانيقرارجلبالمدينةكان

فرغإذاللرجليستحبكان

عبداللهومعنابالخيفكنا

النبيحجرفيغلافاكنت

615

ذاخربنبحير

جحشبنتزينب

عائشة

الضحاك

الضحاك

العاليةأبو

العاليةابو

،563طالبأبيبنعلي

الثوريسفيان

الخطاببنعمر

مسعودبنعبدالله

عباسابن

كعببنابي

نافع

عمرابن

قتادة

قتادة

محمدبنالقاسم

بكرابيبنعبدالله

سلمةبيبنعمر

092

452

163

164

166

166

566

483

026

593

315

186

474

381

478

947

135

134

928



معيذكرتإلاذكرلا

وحدهاللهإلاإلهلا

إلااحدعلىالصلاةتصلحلا

بقراءةإلاصلاةتكونلا

فيهايصللملمنصلاةلا

النبيعلىإلاالصلاةينبغيلا

إلااحدعلىالصلاةينبغيلا

حمدتحيثهلابخلتلقد

اللهرسولتوفيلقد

المباهلةايةسبحانهاللهانزللما

الحجكلهمالناستركلو

حتىتمتليصلاةانأرىما

اصليلاتمتليصلاةانارىما

للمسجددحلتإذاأقولما

مادبةفيجلسعبداللهرأيتما

ع!ي!اللهرسولالشبعما

محمدع!ي!هالشبعما

عذابمنلهأنجىعملاادميعملما

فضاءياتيمسلمامرمم!ءمنما

يتصدقمسلمامرىءمنما

16

مجاهد

عمرابن

عماسابن

عمرابن

مسعودابن

عباسابن

عباسابن

عمرابن

رذابو

وفاصأبيبنسعد

عباسابن

مسعودابو

مسعودابو

حدانذيبنسعيد

وائلابو

عائشة

عائشة

جبلبنمعاذ

الخطاببنعمر

الخطاببنعمر

438

548

386

385

548

566

591

992

036

386

387

136

476

952

68

96



اللهوبينبينهإلادعاءمنما

النبيعلىيصليلادعوةمنما

ونزلإلايطلعفجرمنما

يقومونثميقعدونقوممنما

إبراهيمالمنمحمد

فلهالقرانختممن

اللهكتبء!النبيعلىصلىمن

اللهصلىصلاةاللهرسولعلىصلىمن

لمخ!اللهرسولعلىصلىمن

الموذنيقولمامثلقالمن

حاجةاللهإلىلهكانتمن

لهدينفلايصللممن

الصلاةتكونانينبغيهكذا

هذهالبدعةنعمت

اللهرحمكرحمتهاإنوالشاة

هؤلاءجمعتلولاظنإنيوالله

إلياحبرجلالارضعلىماوالله

اللهرسولعلىوالسلامللهالحمد

الاسلامشرائعجميعوفي

سفيانابيإلىينظرونلاالمسلمونوكان

617

طالبابيبنعلي

المسيببنسعيد

كعب

سعيدابو

عباسابن

مسعودابن

عمروبنعبدالرحمن

عمروبنعبدالله

محمدبنجعفر

الحسن

عمروبنعبدالله

مسعودبنعبدالله

عباسابن

الخطاببنعمر

قرةبنمعاوية

الخطاببنعمر

طالبابيبنعلي

عمرابن

عباسابن

عباسبنعبدالله

447

131

133

138

334

947

137

121

442

122

5/ح

433

043

178

043

564

005

313

272



أحقركاننفسيفيولشأني

الملاعنةابنبمنزلةالزناولد

أرغبتأدريما!يابنية

تتهمونكنتمهل!خاليا

ندعلا!وهببنزيديا

وفدتلقدوالله!قوميا

عليهيباركون

منهيقضونولاليهيثوبون

البريةخيريا

رجلينإلىوجلعزاللهيضحك

7-*لأ-

618

267عائشة

3/ح10مسعودابن

275سفيانأبو

002مخرمةبنلمسور

88مسعودابن

602مسعودبنعروة

178عباسابن

613عباسابن

703أنس

477مسعودبنعبدالله



]4[فهر

البيتصدر

الخرقاءكوكبإذا

تركتإنيغضبفالله

ذكرتيقوللمنعجبت

أهلأأكنلمبماأهلا

طلاقهعلييمننولمنجوت

فاخلعالبشارةلك

غداقدزوجكورأيت

ابنائنابنوبنونا

ومرحمةالأدنىعلىبرد

اسمهمنلهوشق

إلاالغمراتمنينجيولا

حقيقةالحاميالفارسانا

الصليبآلعلىوانصر

ابنناأنعلموالقد

نسيانكمالقلبمنيراد

ذكرهالانسىاريد

عندياخوففلهو

ببالكمنهخطرتومن

الأشعارس

قافيته

القرائب

يغضب

نسيت

بالفرج

أعوجا

عوج

ورمحا

الاباعد

جلد

محمد

لفرارا

لكاا

لكا

طلبالاا

قللتاا

سبيل

مقتول

مايتقد

916

الصفحة

792

344

533

231

533

571

،003321

891

185

347

231

231

792

526

526

021

532



بلدتنافياللهالنحن

كماتقوليأنعليكوما

الماحدثماإذاإني

وحديثهذكرهالمجالسروح

وماءتبناعلفتها

وشلهفرىقلبيعنشقلو

ليفسديبغيالذيوإن

مجلسفيبذكرهأخلوإذا

062

مرإ

وزمزما

مسلما

اللهمايا

حيران

عيناها

شلر

يستبليها

الحيان

والعيونا

المتبارك

023

175

142

532

571

526

258

532

571

352



)1(والتراجمالأعلامفهرس[]ه

لصفحةالاسما

،3335،95.،36،3847،61،76،28..92،34حنبلبناحمد-

،7369،171،228،922،251،927،277،281،

288،992،388.0،93114،142،442،431،436،

037.014،114،454،458،4774،947،415،174،

422،438،463،494،594،566،554،573

237اصبغ-

237اشهب-

923الأزهري-

25،303السلامعليهآدم-

281مرسالبنإسماعيل-

703،354السلامعليهإسماعيل-

703354،السلامعليهإسحاق-

96لإسماعيليا-

76،387،554راهويةبنإسحاق-

257،277،375عباسابن-

812حزمابن-

094سنانابن-

الهجائية.الأحرفداخلالترتيبالتزملم:تنبيه)1(

126



وضاحابن-

شاقلاابن-

الطبريجريرابن-

الانباريابن-

عطيةابن-

قتيبةابن-

عمر-ابن

المنذرابن-

عبدالبرابن-

454،8

،375،3815

14،17،22،301،901،243،82

453،7

سعدابن-

،25،،25،26،9493،97،99،456حبانابن-

،76،690

عديابن-

حاتمأبيابن-

الحافظعقدةابن-

الاعرابيابن-

الدنياأبيابن-

مالكصاحبالقاسمابن-

نميرابن-

622

53،

،35

37،

38،

3،6

،51

48،

26

26

،92

23،

94

51

55

35

53

35

38

93

،3

56

،5

573

92،

08،

73

057

81



82،455داودابيابن-

146جنيابن-

057بكيرابن-

075وهبابن-

277،114و01،276-8(السيرة)صاحبالمطلبياسحاقابن-

375،381،385،388،093،045مسعودابن-

517الازدي-

923الازهري-

453الاوزاعي-

،21،22301مندهبنعبداللهأبو-

22،021الاصبهانينعيمابو-

26،11،028،573الراندحاتمابو-

26،81،288المزيالحجاجأبو-

56،61،69المقدسيعبداللهأبو-

76،471،263تيميةابنالعباسأبو-

424،431،436،،093104423،التعمانحنيفةأبو-

453،052547،

554ثورابو-

82554،داودبو-

401جمعةبنمحمدقريشابو-

623



93،الرازيزرعةابو-

العطارديرجاءأبو-

السهيليالقاسمأبو-

الالفية()صاحبمالكبنعبداللهابو-

،923الطبريالطيبأبو-

،027المقدسيمحمدأبو-

،27المنذريمحمدأبو-

284،،273.275عنهاللهرضيحرببنسفيانأبو-

386،البدريمسعودأبو-

387،عليبنمحمدجعفرابو-

الدمشقيزرعةابو-

الجوزيبنالفرجأبو-

حنيفبنسهلبنامامةابو-

الحارثأبو-

عنهاللهرضيرافعأبو-

486،094،594،105،605،6المدينيموسىأبو-

533،523،488،483،794،

،163)المبرد(العباسأبو-

-051مجاهدبنبكرابو-

الخطابابو-

624

156

213

023

793

392

282

285

093

093

938

028

432

477

292

،51

513

035

511

513



الخلالمحمدابو-

هريرةبوأ-

الخدريسعيدبوأ-

الأشعريموسىأبو-

الحليميعبداللهابو-

الجوينيمحمدابو-

الحارثبنتالفضلام-

البخاري-

البيهقي-

الترمذي-

قيسبنثابت-

الجوهري-

محمدبنالجنيد-

صفوانبنالجهم-

عبداللهبنجابر-

الحاكم

الحميدي-

ثابتبنحسان-

الكرمانيحرب-

حنبل-

625

513

،366381

381

381

453

546،954

292

01،25،36،78

،24،25،282

76،59،99،005

92

912152،492،347،348،

358

018

923،381

76

184185-

،387478

947



البصريالحسن-

الهمدانيعبداللهبنالحارث-

عنهمااللهرضيعليبنالحسن-

عنهمااللهرضيعليبنالحسين-

الفضلبنالحسين-

البغداديالخطيب-

أحمدبنالخليل-

العاعبنسعيدبنخالد-

خصيف-

الوليدبنخالد-

الخطابي-

الدارقطني-

لاصفهانيالراغبل-

سليمانبنالربيع-

الزمخشري-

الزهري-

السعدي-

-سيبويه

الثوريسفيان-

عيينةبنسفيان-

26

156،502،261،351،554

24

992،703

703و992

351،353

،97487،948

147،351،353

927

292

038

،51،6182،593

923

278

353،242

11،927

،3634،573

142،146802،233،

923،453488،547،

947-048547،



28،171،236،238،025،278،927الشافعي-

116،228،922،142،268،266،

992،032،038،،385387،388،414،442،

431،436،288،903،،374376،104،114،

134،534،584،115.052،465،414،174،

224،438،394،494،005

42الحجاجبنشعبة-

387093،الشعبي-

511الشبلي-

351الضحاك-

044محصنبن-ضبة

547-طاووس

038،453-الطحاوي

01المقدسياحمدبنعبدالله-

52العجلي-

7881-جابربنيزيدبنعبدالرحمن-

7818-تميمبنيزيدبنعبدالرحمن-

121احمدالامامبنعبدالله-

376494،،202طالبابيبنعلي-

502العاصبنعمرو-

627



مسعودبنعروة

الزبيربنعروة

عفانبنعثمان

ليطلباعبد

الخطاببنعمر

جحشبنعبيدالله

الضمريأميةبنعمرو

عماربنعكرمة

الصامتبنعبادة

عبدالعظيمبنعباس

عبدالحكمبنعبدالله

عمربنعبيدالله

عنهاللهرضيسمرةبنعبدالرحمن

سلمةأبيبنعمر

جحشبنعبدالله

العمراني

عنهااللهرضيعائشة

عزة

الزبيربنعبدالله

الغزالي

28

602

272

261،376

272

273

27

27

27

23

38

27

27

28

43

48

48

53

288

092

032

375

273

381

546



دفلفرزا

زيادبنالفضل

992عنهااللهرضيفاطمة

مسلمة(بن)عبداللهالقعنبي

62السدوسيدعامةبنقتادة

حسينالقاضي

274،083عياضالقاضي

الطيبابوالقاضي

553الفراءالحسينابوالقاضي

435يعلىابوالقاضي

زهيربنكعب

الكلبي

الحقيقابيبنكنانة

اللخمي

الذهبيعثمانبناحمدبنمحمد

،33،35،093423،424،،92انسبنمالك

436453،547،.005.525

،92الاصبهانيسعيدبنمحمد

الحاقظهارونبنموسى

مخرمةبنالمسور

962

258

048

003

057

538

923

453

793

955

021

234

192

237

46

43،

527

97

991



والسلامالصلاةعليهعيسىالمسيح

والسلامالصلاةعليهموسى

النوويالدينمحي

المزني

حيانبنمقاتل

سليمانبنمقاتل

عنهاللهرضيجبلبنمعاذ

جبربنمجاهد

شعيب(بن)أحمدالنسائى

شميلبنالنضر

النجاشي

السلامعليهنوح

الواقدي

الاسقعبنواثلة

القطانسعيدبنيحيى

موسىبنيوسف

الليثييحيىبنيحيى

الفراءزيادبنيحيى

الانصاريسعيدبنيحيى

معينبنيحيى

سفيانبنيعقوب

،223،224،103

923،546

،387،0934

494

537

92،36

156

025

9

7392،1،534،36،47،62

481

063

،3

22

55

42

55

55

52

55

57

35

27

03

24

36

478

956

927

،573

482-



الأفهامجلاءفيالواردةالكتباسماءفهرس]6[

الصفحةومؤلفهالكتاباسم

945للنوويذكارالأ

،175-41،22،901،615عبدالبرلابنالاستيعاب-

28،278،424الشافعيللامامالأم-

165القيملابنالتفسيراصول-

083المنذرلابنالاوسط-

011للدقيقيلاماليا-

26،78للبخاريالكبيرالتاريخ-

237للخميالتبصرة-

533المدينيموسىلابيلترهيبوالترغيب-

كتابعلىالتعليقات-

38للدارقطنيالمجروحين

923الطبريالظيبلأبيالتعليقة-

168القيملابنالاحكامعلىالتعليق-

422حيانبنلمقاتلالتفسير-

438الصنعانيلعبدالرزاقالتفسير-

291،437حميدبنلعبدالتفسير-

291للطبريالتفسير-

291حاتمابيلابنالتفسير-

631



الاعمالفضائلفيالترغيب

بغدادتاريخ

التمهيد

الكمالتهذيب

الاثارتهذيب

التوراه

الثقفيات

الثقا!

الثقات

الاعمالوفضائلالثواب-

يالعشارجزء-

فيلابنجزء-

الثمينةالجواهر-

والتعديلالجرج-

الراويلاخلاقالجامع-

السامعوآداب

والنسيانالحفظ-

والبدعالحوادث-

الاولياءحلية-

الخصائص-

شاهينلابن

اديالبغدللخطيب

عبدالبرلابن

المزيالحجاجلابي

الطبريجريرلابن

الثقفيالعباسلابي

حبانبنحاتملابي

للعجلي

الاصبهانيالشيخلابي

فيلبنأح!مدبنللحسين

شاسلابن

حاتمابيلابن

البغداديللخطيب

المدينيموسىلابي

وضاحلابن

الاصبهانينعيملابي

جنيلابن

632

64

238،،382

26،81

85

25،93

،305

92

487،

67

97

38

82

21

49

94

25

61

42

23

26

48

05

94

45



المسائلروؤس-

المسائلرؤوس-

الانفالروض-

الروح-

والنفسالروح-

احمدمسندعلىالزوائد-

)الجامع(لسننا-

-السنن

)المجتبى(السنن-

-السنن

الكبرىالسنن-

513الخطابلابي

553الفراءالحسينلابي

213،925السهيليالقاسملابي

557القيملابن

892،371القيملابن

943احمدالإمامبنلعبدالله

،0337،04،،7،22الترمذيعيسىلابي

52،56،68،75،39،

59،99،132،192،316،

،337383،514،464،

944،564،005،952

6،41،51،25،31،04،43داودلابي

56،77،112،185،125،،337

383،437،175.555،558

5،7،41،61،02،22،31،04للنسائى

55،56،58،77،288،،337

034،428،554،456

،5.51،17،47،53ماجهلابن

71،77،85،59،511،034،944

95،39،69،401،476للنسائى

633



،9،05،06،933،693،024قطنيارللدلسننا

124،424،274

،94،86،923،482،942للبيهقيالكبرىالسنن

042،205

928إسحاقلابنالسيرة

383،304للطحاويالاثارمعانيشرح

512،217-التوراةشرح

923للنووي()المنهاجمسلمشرح

038عياضللقاضيالشفا

038للطحاويالاثارمشكلشرح

453الحليميعبداللهلابيالايمانشعب

921،492،743،843للجوهريالصحاح

12،22،401مندهبنعبداللهأبيللحافظالصحابة

،591،791،تعليق41،17،166للبخاريالجامعالصحيح

042،142،432-442،263،264،

6،03،70380.35،31،337،338

376،124،414،465،554

5،6،14،16،04،121،172الحجاجبنلمسلمالصحيح

024،241243-،424،256،

272،028،287،،603931،

634



الصحيح

-الصحيح

5557،58،،

خزيمةلابن

حبانلابن

337،338،234،،378937

443،465،605،54

7،41،56،02

،7،22،31،32،930،41

ع!يالهالنبيعلىالصلاة-

ع!يالهالنبيعلىالصلاة-

!يمالنبيعلىالصلاة-

كيووالنبيعلىالصلاة-

الكبيرالطبقات-

والليلةاليومعمل-

العلل-

العظمة-

-العلل

ئد(لفواا)نياتلغيلاا-

الحديثغريب-

القرانفضائل-

،9506،77،9

111،368،042،944،452،54

،56المقدسيعبداللهلابي

63،59،79،501عاصمأبيلابن

171،694،40

الاصبهانيالشيخلابي

الدنياابيلابن

سعدبنلمحمد

المعمريشبيببنللحسن

حاتمابيلابن

الاصبهانيالشيخلابي

للدارقطني

الشافعيبكرلابي

قتيبةلابن

سلامبنالقاسمعبيدلابي

635

14،55

50

3

5

9

7

،4

55

44

،5

،9

45

96

05

94

73

56

38

08

93

62

35

47



فيالمدرجللوصلالفصل

793البغداديللخطيبلنقل

صغالنبيعلىالصلاةفضل

31،34،،21القاضيإسحاقبنلاسماعيل

.35،3806،65،،83

،9819،49،001،801،

171،-125131،133-913

163-164،166،043،432

045-451،483،194،514،

951،454،548،556

34القاصسعيدلابيالفوائد

26،92،87482،عديلابنالرجالضعفاءفيالكامل

902-421،802لسيبويهالكتاب

353،542للزمخشريالكشاف

027،392المقدسيمحمدابيللحاقطالسيرةمختصر

352،538الأندلسيعطيةلابنالوجيزالمحرر

391داودلابيالمراسيل

477الحارثابيروايةاحمدالإماممسائل

478موسىبنيوسفروايةاحمدالاماممسائل

387،478الكرمانيإسماعيلبنحربروايةاحمدالإماممسائل

636



-مسائل

-مسائل

-مسائل

-مسائل

-مسائل

-مسائل

-مسائل

-المسند

-المسنلى

-المسند

-المسند

-المسنك

-المسند

-المسنلى

-المسند

-المسند

الإما

الإما

الاما

الإما

الاما

الاما

الإما

احمدم

أحمدم

احمدم

احمدم

احمدم

احمدم

أحمدم

)محتمل(

إسحاقبنحنبلرواية

زيادبنالفضلرواية

سعيدبنعليرواية

الدمشقيزرعةابيرواية

عبداللهابنهرواية

المروذيرواية

السجستانيداودابييةرول

بنأحمدللامام

،711،18،02،،5الشيبانيحنبل

55،56،57،95،71،،72

76،،77112،256،337،8

437،444،944،175،

الطيالسيداودلابي

للسراج

35،شيبةابيلابن

منيعبنلاحمد

للروياني

01حميدبنلعبد

،432-701،401للشافعي

،63،98،402الموصلييعليلابي

637

947

048

938

435

388

43،

،75

،36

69

27

485

118

701

،75

433

561



الزخار()البحرالمسند-

عليمسند-

الخطاببنعمرمسند-

الصحيحينعلىالمستدرك-

المصنف

الكبيرالمعجم-

الاوسطالمعجم-

الصغيرالمعجم-

السننمعالم-

الصحابةمعرفة-

الصحابةمعجم-

)محتمل(الصحابةمعجم-

المناسك-

والمختلفالمؤتلف-

الموطا-

للبزار

ئيللنسا

66الاسماعيليبكرلابي

،12،23الحاكمعبداللهلابي

94،06،،73

39،444،2

الرزاقلعبد

01،47،09،00للطبراني

501،601،131،51

127،028،128،224،5

للطبراني

،07للطبراني

للخطابي

الاصبهانينعيملابي

قانعلابن

للبغوي

434،1الهرويذرلابي

للدارفطني

وهبلابن

638

8،

32

76

45

94

07

89

22

45

42

53

25

6،96

،38،

،77،

456،

،477

،123

805،

994،

924،

038

894،

124

53

،473

044

،057



الموطا-

الموطا-

الموطا-

الموطا-

-المغني

-المحيط

الانصارنسب-

بنيحيى:رواية

،952،955،-81474475،الليثييحيى

075القعنبيرواية

057القاسمابنرواية

433،057بكيربنيحيىرواية

432المقدسيقدامةلابن

513الحنفيةلبعض

01المقدسيقدامةبنلعبدالله

963





التفصيليةالملميةالفهارس]7[

بهيتعلقوماوالصفاتوالأسماءالتوحيد-1

وعلومهالتفسير-2

وعلومهالحديث-3

وقواعدهالققهأصول-4

الفقهأبوابعلىمرتبةالفقهيةوالفوائدالمسائل-5

وعلومهااللغة-6

عامةفوائد-7

641





بهيتعلقوماوالصفاتوالاسماءالتوحيد/1

:والصفاتالأسماءفيوضوابطقواعد-أ

نفييقتضيلاالخالقعنالمخلوقينصفاتخصائصنفي-1

...عنهالصفةأصل

والتشبيهالنقائصمنوتعالىسبحانهالربصفاتعنمانفي-2

الوجوبمنلهااثبتماولا،المخلوقصفةعننفيهيقتضيلا

.للمخلوقثبوتهيقتضيوالكمالوالقدم

هي،معانعلىدالةأعلامهي:وتعالىسبحانهالربأسماء-3

.وصافأبها

وتعالىسبحانهفالرب،للنقصمستلزمغيرللعبدكمال-كل4

به.اولى

المسمى.تنزيهتوابعمنالاسمتنزيه-5

ومتباينة،الذاتإلىبالنظرمترادفةوتعالىسبحانهاللهأسماء-6

الصفاتهإلىبالنظر

منشيءفيهالايتوهم:إليهمضافةتعالىللهالثابتةالصفة-7

معناهاهثبوتفيولا،لفظهافيلاالمخلوقينخصائص

المسمى.لبركةتابعةالاسمبركة-8

قولهكاننفيهفي(والصفاتاللأسماءالنافيأوغل-كلما9

بطلانا.قضاواظهرتناشدا

.والالتزاموالتضمنالمطابقةدلالة-01

643

018

018

184

371

353

91

181

352

181

091-191



.محرمفعلاوواجبتركعلىإلايكونلاتعالىغضبه-11

ب-المحبة:

....ثلاثةالمحبةأنواع-

المحبة.توابع-

،0302المحبة-

الحبيب.-

.المحبوب-

المحبة.كمالهي:الخلة-

والهيبة.بالتعظيمتقترنأنالمحبةكمال-

التعطيم.نهابةمعالحبنهايةالمستحقهو:اللهأن-

وتعطيمه.وعلاجلمرسلهمحبةتماممن!صالرسولمحبة-

،465.حفا!للنبيمحباالمؤمنالعبديكونمتى-

الحمد.لازم-

التوحيد:!

الطلب.توحيد-

.المطلوبتوحيد-

غيرهوبينبينهالتسوية:يغفرلاللذيالشرك-

،402-302.والتعظيمالحبفي

حججهم.وكسرالمشركينمناظرة-

الله.أنزلمابغيرالحكم-

644

941

466

466

502

366

366

313

302

527

502

466

366

603

603

527

314

361



سبحانهبأسمائهبالاستدلالالشريكونفي،التوحيدتقرير-

وتعالى.

.والصفاتالاسماءفيالغلطمنشأ-

تعطيلبسببوالعبادالبلادعلىالعدووجلعزاللهتسليط-

وشرائعه.وسننهالدين

.تتبدللاالتيالكونيةالسننمن-

تعالى:أسماؤه-د

الحسنى.اللهأسماءمنطائفة-

علىالئناءمنيتضمنوما،دلالته(وتعالى)تباركوصف-

وجل.عزالله

.والاكرامالجلالياذا:الاعظمالاسمفيماقيل-

وتعالى.سبحانهاللهعلىالثناء-

.للمحمودوالمحبةالثناءيستلزمالحمد-

الحميد.اسمشرح-

المعطي.اسمشرح-

الودود.اسمشرح-

المجد.معنى-

بها:يتعلقوماالبركةهـ-

.واللزومالثبوت:البركةحقيقة-

645

و184

-365

18

18

36

36

36

34

36

36

36

36

36

34



بالجلالنفسهعلىفيهايثنيالتيالمواضعفيالتباركذكر-

.لإكراموا

تعالى.حقهفيالبركةدلالة-

السلف.عند()تباركمعاني-

البركة.منتفاعلوأنه،باركبمعنى()تباركقالمنعلىالرد-

وفائدته.القرانفي()تباركذكرمواضع-

.معناهكماللا،اللفظمسمىجزءتعالىتبريكةان-

.وحدهاللهإلاب)تبارك(يوصفلا-

:الإيمانمرتب-و

فيلاومخلوقاتهمفعولاتهفيالشروقوع-والقدرالقضاء-

افعاله.

البشر.تكاليفتخادخولهمعدم؟هممن:الملائكة-

:الإلخلاصكلمةبعدالواجباتافرض:والرسالةالرسل-

بالرسالة.ص!لحهس!لهالشهادة

ع!ي!.النبيرسالةانكرمنعلىالرد-

.والسلامالصلاةعليهمإسرائيلبنيأنبياءتجاهواجبنا-

.الإيمانلأصولع!ج!عليهالصلاةتضمن-

:والفرقالطوائف-ز

عليهم.والرد.الجهمية-

الجذمى.معوقصته.صفوانبنالجهمد-

646

934-035

934

035-351

348

-934035

351

352

934

568

471-472

932

355

534

018-181

018



.المتعبدةجهلة

.الوجودوحدةاهل

.النظار

ومخالفتهم.الرافضة

!ي!.اعدائهمنالمحاربون

.المعاهدون

.المنافقون

.الكتاباهلعلماء

.الكتاباهلمؤمن

سرائيل.إبنو

.والسلامالصلاةعليهمريمبنعيسىالمسيحامة

.والسلامالصلاةعليهموسىامة

المشركين.مناظرة

النائية.الأمم

الكفار.

647

-267

527-

،055

،691

،224

،224

268

528

091

574

991

691

691

223

215

223

223

223

314

691

691



وعلومهلتفسيرا/2

القيمابنفسرهاالتيالايات-1

القيمابنفسرهاالتيالقرآذيةالألفاظ-2

القيمابنفسرهاالتيالايات:أولا

الآية

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

البقرةسورة

و!ب!تهءورس!ء()89(ئنهعدؤاكانمن

(12()5للئاسمثابةالبيتجعلشاوإذ

(()125مسئزهممقاممن!ذواو

(51()9اليتتمنأدزلشامآيكتمونألذجمنإن

(1الصحيام!و)83علي!مكنبءامنواالذينيأيها

(أنداد3()165اللهدونينخذمنمنلتاسومن

(861قرسث!هو)فإنيعنىيسادسالففىاذا

(2/2272)6(ترئضدئسإلهممنيولونللذين

)235((بهفيماعرضتمعلمكخولاجناح

(352<)حتىآلنكاجعقدلغزموولا

عمرانالسورة

(لكم<)173جععوقذالشاسإنالشامنلهمقالين

التساءسورة

(21()ازؤجىتركمانضفولكغ!

846

الصفحة

345

315-316

316

017

326

302

016

186

187

187

315

253



(()95اللهالىفريروهشئءٍفيتنازغمفان>-

(1شكرت!()47إنبعذابحتمللهيفعلما>-

(1()63توحإكأؤحئناليككما!أؤحينآإئآ!>-

الأنعامسورة

()83(إبزهيصءاتينهآحختناوتلك>-

(87)(إضخغوزئهموذتآبه!اءومق>-

(ثنيهن!و)143المعزومفثينلض!انفف>-

(441()اثنينئبقرأومفثنتنلإبلآومن>-

عرافلأ1سورة

(*2*أ()92لقودونكمبدكما>-

(()53ويلوئميأنيتآويالهـيوملاإيخظرونهل>-

018(()بهآفادعولحسنئالأشماء!لله>-

التوبةسورة

علئهم<)301(->وصل

هودسورة

(64()صنحغترصلإن!اطثمنليسإن!>-

يوسفسورة

(1لله!و)80إليدعوا5ءسبيلى-هذقل>-

الرعدسورة

امنواوتطمبنقلوبهم<)28(لذين>-

964

188-

و326

،155،185

023

918

932

314

692

026

026

327

922

936

562

025

294

053



مريمسورة

(13ما<)أتنمباركأوجعلنى>-

<-

<-

<-

<-

<-

طهسورة

(421()لهفانذتحريعنأغرضومق

الأنبياءسورة

"آة،()5(الأؤلونأرسل!مائايهصظيأننا

(401()نعيدةض!أؤلبدآناكما

(01م!)7!:لففلمينإلارحمةأرسفنثوما

الحجسورة

()78(جهجهادحقآللهفيوجهدوا

عليكؤ()78(جعلوماآجتبنكمهو

النورسورة

<)55(امنوامنكمئذيهنوعدالله->

()63(بئنكمالرشوللأععلوادعا>-

الفرقانسورة

()77(ربئلبهؤيغبؤاماقل>-

الشعراءسورة

لهاغيرى()92(أتخذتلين>-

89(،أ*91(()79مبينضنللقبهانتالله>-

065

171

051

315

317

918

492

492

315،318

167،053،447

154

314

302



القصصسورة

033331-326،()77(لتكاللهأحسن!ضآ>وأحسن-

الأحزابسورة

543()7(ميثقهمألنبتنمناخذناو!!>-

علىيصحلونوملم!تياللهإلن>-

661،861،781،493،904،994(65<)النبى

فاطرسورة

34188(الحز"<)عناأذهبالذيللهالحضد>-

يسسورة

(14<)الفاالقذريخمحملناائاالموءاية>-

97(،)78ضققه-<ودنمىمثلألناوضرب>-

الصافاتسورة

(()22وازؤجهمظلمواأتذين!أخمثروا>-

(77)(،***قينتجاآهمذري!وجعفنا>-

)97(*(%*لفلمينفىدؤحفىسنو>-

(51،061)9زر(ا؟يصحفونكاأللهستحق>-

(182-018ا*:بئ()يصفونالعؤ-ضاربرفيسمثحن>-

غافرسورة

(64<)*اصائعذاباشدفرعوتلءاأذظوا>-

(06<)لتماستجتاادعونيربملودا>-

651

792

932

925

303

537،542

182

182

248

016



الأحقافسورة

<)9(الزسلمنبذعاكفتماقل>-

الذارياتسورة

27(-42()ءابزهيمضيفحدشاانئكهل>-

القمرسورة

(43()إؤنمبسحرئحينهملووءاللآ!>-

الرحمنسورة

)78(((7إصؤالابهرإبمأتجلالذيرفيشملئرك>-

الحديدسورة

(42،ثرزا()23%صفخورنحتالىصيحبلاوالله>-

الحشرسورة

لاهو<)22،23(إلةلاأتذيلتههو>-

الحاقةسورة

(52)في((4أالعظيصرئكباشمفسبح>-

المزملسورة

(1إلتكؤرسولا()5أزسقفاإنا>-

المدثرسورة

(44،)43ا44*<لمسكيننالعمنكأولؤادصنج4لمصلين!تقرنك>-

)الدهر(الانسانسورة

()8(مس!ك!بمجه-علىالظعامويظعمون>-

652

932

903

228،347

402

457

918

352

328

542

542



(أِفيبم()24كفوراوءاثمامتهتمولاتطغ>-

التكويرسورة

ح!*%ورءِءوررو!
)7(7*،(اِزوجتلنفوسوإذا>-

()91(بم(أنجالماأتحلأ>الفجر-سورة

الليلسورة

عظئ()5(>،مامن

الضحىسورة

(5)يم(فر!+إترهردبنيعظيثولسؤف>-

الشرحسورة

(4-4-!<)1"ِبهركلكورفعنا>-

الكوثرسورة

)1((!لاِالك!ثرلمحطتتفإنا>-

653

042

026

151/ح

054،542

054

437

054،542



القيمابنفسرهاالتيالقرانيةالألفاظ:ثانيا

كرلمباا-

حنيفا،نتاقا،مةأ-

لاكراما،للجلاا-

يلولتاا-

-يس

وجانلزا-

للهالوجهإقامة-

تبارك-

)فاءوا(:الفيء-

:القراءات-ب

وجهو:(إياسينإلىلجهسلئم>تعالىقولهفيالقراءات-

ذلك.فيوالصواب،ومعانيها،ذلك

فيالقراءتينبينالجمعيستحبلاألهعلىالاتفاق-

وتدبر.عبادةقراءةقراإذا،الصلاةخارجالتلاوة

.شاءحرفباييقراانللقرانالتاليحقفيالمشروع-

سبيلعلىبالاحرفيقراانالتاليحقفيالمشروع-

الجمع.سبيلعلىلاالبدل

الجمع.لاالبدلسبيلعلىالسبعةللأحرفالصحابةقراءة-

سكئم(!!*2لأخرينفىؤلركناعليه>تعالىلقولهمسعودابنقراءة-

917348،

503

402

023

234

925

603

351

186

232235-

374

375

377

377



054)سلام(بنصب

التفسيرية:لضوابط1والقواعد-ج

لمجيموالرسولالقرانألفاظتفسيرفيالسلفعنيردماأكثر-1

164معناهاوجزءبلازمهااللفظةتفسران

165،917لذلكامثلةإيرادمع-

5،03-353354

مع.لاقتران1وبالتجريددلالتهتختلفاللفظأن-2

236.ونظائرأمثلةإيراده

فييحذفهثمموضعفيالشيءيذكرأن-القرانطريقة-3

تجدهماكثرو-المحذوفعلىالمذكورلدلالةاحرموضع

0953قليلوحذفه،مذكورا

موضعفييذكرلمالذيالمطردالحذفالقرانفييأتيلا-4

953.عليهيدلمااللفظفييوجدولا؛واحد

وعلومه:بالتفسيرتتعلقمنثورةفوائد-د

يصلونوملم!حإاللهإن>الاحزابايةنزولسبب-1

388،493(00لنبىأعلى

فيوتركناعلنه>قولهفي(!!إ،لاخرلن>علىالوقف-2

0045تامبوقفليس(؟*آلآخرين

0915والتبريكالدعاءبمعنىالصلاةلفظمجيءفيالواردةالايات-3

0061العبادةدعاءبمعنىالدعاءلفظمجيءفيالواردةالايات-4

655



0188المخافةواسماءالرجاءأسماءبيننالافرافيالقرانطريقة-5

223-0122القرانمنموضعغيرفيبالقرآنالتوراةاقترانفيالسر-6

032-0922التاويللفظموارد-7

0023منهيرادالتيوحقيقتهمعناهبيانهوالكلامتفسير-8

(المرأةدون)المؤمنينحقفي(ب)الأزواجالتعبيرفيالسر-9

261-258.الكافرينحقفيوعكسه

0892القرانفي()الرسولإضافةموارد-01

الكتابمنمواضعفيبالمجيد()الحميدإقترانفيالسر-11

0367والسنة

457.والف!خربالاختيالالبخلإقترانمنالفائدة-12

918،522،542.بالتدبرالمؤلفإليهاأشارالتيالمواطن-13

،0122،126،522بالتاملالمؤلفإليهاأشارالتيالمواطن-41

252-253،503،435،613

656



وعلومهالحديث3/

المؤلف:فيهمتكلمالذيوالرجالالتراجم-أ

الاسم

ديزيلبنالحسينبنإبراهيم-1

الاسلمييحيىابيبنمحمدبنإبراهيم-2

عباسبنأبي-3

مرسالبنإسماعيل-4

مريمابيبنبكرابو-5

رافعبنإسماعيل-6

حنيفبنسهلبنامامةابو-7

الساعديحميدابو-8

الخدريسعيدابو-9

سفيانابيبنتحبيبةام-01

()جندرةقرصافةأبو-11

سنانبن-برد12

مغلسبن-جبارة13

الجعفيجابر-14

الحارثبنت-جويرية51

الاعورلحارثط61

يساربن-حبان17

657

الصفحة

33

28-92،414

47

281-282

573

481482-

801-904

15-16

1718-

271-272

516-517

86

115-116

421

092

24

25-26



8

9

2

3

6

7

8

9

2

3

5

6

7

صخر()أبوزيادبنحميد

عطيةبنالحكم

الجعفيحسين

الخطاببنعمربنتتحفصة

خويلدبنتتخديجة

العاصبنسعيدبنخالد

الحارثآلمنرجل

سعدبنرشدين

حارثةبنزيد

جحشبنتتزينتب

خزيمةبنتتزينتب

زيد(بنحماد)أخوزيدبنسعيد

وردانبنسلمة

السجزيعيسىبنسلمة

زمعةبنتتسودة

التوامةمولىصالح

حييبنتتصفية

موهببنعبداللهبنعثمان

الخزاعيطلحةبنعبدالرحمن

عاصمبنعمر

658

،9881

-926

928-

33

61

82

27

26

27

94

22

92

92

36

62

05

26

34

92

02

27

27



هارونبن-عمر38

إسحاقبن-عبدالرحمن93

عباسبن-عبدالمهيمن04

مجاهدبن-عبدالوهاب14

اللهعبيدبن-عاصم42

العمريعمربن-عبدالله43

عقيلبنمحمدبن-عبدالله44

جابربنيزيدبن-عبدالرحمن45

تميمبنيزيدبن-عبدالرحمن46

مسعودبنبشربن-عبدالرحمن47

عماربن-عكرمة48

الرازيسعيدبن-علي94

الافريقيزيادبن-عبدالرحمن05

شمربن-عمرو15

الاحموشيعمروبنعمرو-52

العميعبدالرحيم-53

الصديقبكرأبيبنت-عائشة54

(البدريمسعود)ابوعمروبنعقبة-55

عفانبنعثمان-56

عبدالرحمنبنفائد-57

965

،47،422

78

78

،928

،204

36

38

405

72

72

76

-83

-83

301

028

281

304

421

448

205

265

927

99-001



58

95

06

61

62

63

64

65

66

67

68

96

07

71

72

73

74

75

76

77

الربيعبنقيس-

رحمةبن-كادح

زيدبن-كثير

عجرةبن-كعب

إسحاقبنمحمد-

الكديمييونسبنمحمد-

الربذيعبيدةبنموسى-

ثابتبنمحمد-

عمروبن-محمد

الشاميمكحول-

مرسالبنإسحاقبنحليفبن-محمد

نشربن-محمد

الحارثبنتميمونة-

داودابوالحارثبننفيع-

سعيدبن-نهشل

مريمأبيبن-نوح

هرمزابونافع-

القارىنعيمابيبننافع-

سلمة()أماميةابيبنتهند-

السباقبنيحيى-

066

93

113-114

-801277،

03

،3674

36-37

93

86

281-282

517

192-292

46

924

924

566

286

94



المولف:شرحهاالتيالأحاديثب/

الحديث

صدرا،الناساجودلمج!اللهرسولكان:عليحديث-1

،عشرةكرمهمو،عريكةوالينهم،لهجةالناسواصدق

هابه.بديهةراهمن

هوالاكرامالجلالذابياألظوا-2

ومهابة.حلاوةرزقالمؤمنإن-الحسناثر-3

.(..لرزقكماللهعلىتتوكلونانكمالو-4

صليتكمامحمدالوعلىمحمدعلىصل-)اللهم5

."...إبراهيمعلى

الاحليلا،إبراهيماتخذكماخليلااتخذنيادق)إن-6

.(الرحمنحليلصاحبكموإن

.الخير(الناسمعلمعلىيصلونوملائكتهالله)إن-7

باركتكمامحمدآلوعلى،محمدعلى)وبارك-8

.(إبراهيموالإبراهيمعلى

مجيد(.حميد-)إنك9

.(صلاتكتمتفقدذلكقلت)إذامسعودابنقول-01

اغنيائهممنتؤخذ)انهاالصدقةحديثمنالمراد-11

.(فقرائهمعلىفترد

تصل(لمفانكفصل-)ارجع12

661

الصفحة

891-602

402،368

502

،327033

333-335

931،356

323

354

936

893

893-993

993



الله(بتحميدفليبدااحدكمصلى-)إذا13

عليه(يغضباللهيساللم-)من14

الجذماء(.كاليدفهيتشهدفيهاليسخطبة-)كل15

(...عندهذكرترجلأنف)رغم-16

(...عندهاذكرانالبخلمنالمؤمن-)بحسب17

لكم(كفارةعليئالصلاةفإنعلي-)صلو18

علىحقاكان...مراتثلاثيومكلعليصلىمن-91

0694(الليلةتلكذنوبهلهيغفرانالله

(...منعتلمامعطيولا،اعطيتلمامانعلا-)اللهم02

وضعفا:صحةالأحاديثعلىالمؤلفكلامج/

تصحيحهاعلىالقيمابننصالتيالأحاديث-ة

3123،،25،27-)24:وتضعيفها

4648،،94،51055،48

،87-9809،39،401-501،

286،،336،93320430-4،

416،422،482،205،405،

566،956

لهاانوذكر،ضعففيهاالتيلأحاديثلثإ!

62،48)37،.للاستشهادتصلحاوشواهد

042،482،

662

417

941

437

457

794

794-

،45،

،،86

،801

،411

،517

،573

،87،

)545



الشواهدفيأنهاالقيمابننصالتيالأحاديث-ا!

72(،)46.الاصولدون

:()المصطلحالحديثعلومد/

901الجهالة-

62،15،95،83،19،39،401،517العلل-

52،33،48،15.07،09الترجيح-

132،517

9،97،48-8.ودفعها،العللعنالاجابة-

552،256التصحيف-

936-286،378الغلط-

793-593الادراج-

304الاضطراب-

416المنكر-

956الإرسال-

275التواتر-

:منثورةحديثيةفوائدهـ/

الصفحةئدةالفا

022الترمذينسخاختلاف-1

072الخزاعيطلحةبنعبدالرحمنفيللمؤلفنفيس-كلام2

43-033التوأمةمولىصالححالفيالمؤلفاختيار-3

663



.هريرةابيمنقسيطبنعبداللهبنيزيدسماعفيالكلام-4

انس.منمريمابيبنبريدسماعصحة-5

انس.منالحسنسماعثبوت-6

أمامة.ابيمنمكحولسماععدم-7

الصوابوبيان(السنة)منالصحابيقولفيالاختلافذكر-8

ذلك.في

مثله.عنالصحابيلروايةمثال-9

عمرو.بنعبداللهيلقلمسوداةبنبكر-01

664

06

06

86

901

118

204-304



وقواعدهالفقهأصول4/

الأصولية:أوالفقهيةوالتعليلاتوالضوابطالقواعد:أولا

،1727العملجنسمنالجزاء:قاعدة-1

،033

،172،187،186وفروعها:القاعدةأدلة-2

استقلالايثبتلاماتبعايثبت:قاعدة-2

هاشمبنيمواليعلىالصدقةتحريم:القاعدةعلىفرع-

!مالنبيأزواجمواليعلىالصدقةجواز:القاعدةلهذهاستثناء-

امه،والرقالحريةوفي،أباهيتبعالنسبفيالولد:قاعدة-

خيرهاالدينوفي

القاعدةعلىفرع-

:القاعدةلهذهاستثناءيصلحمثال-

قامت...الابجهةمننسبهانقطعمنكل:قاعدة-4

أبيهمقامالنسبفيأمه

-103القاعدةعلىفرع-

الاختصاصعدمالاصل-5

ومثاله-المجملالمشتبهعلىالمحكمالصريحتقديمالواجب-6

اتفاقاجائزغيرالحاجةوقتعنالبيانتأخير-7

،0804الحاجةوقتعنالبيانتأخيرينازعمثالان-

النفي.علىمقدم(الاصليةالبراءة)عنالناقل-8

665

53

53

24

24

03

03

03

03

03

55

04

04

41

93



تحكمالمأمورينبينفالتفريقلشيئينمتناولاالامركانإذا-9

خلافه.علىدليليقممالمالوجوبعلىيدلالمطلقالامر-01

نطقلمامعارضايكونلا،شيءوجوبعنسكت-ما11

عليه.يقدمانعنفصلا،بوجوبه

الدليل.ماخصهإلا(الصلاة)فيص!هشرمافعلهفعلوجوب-12

.كانمنومع،كانأينالدليلفيالحجة-13

ويعترض،الأقوالمنماخالفهاتبطلالتيهيالادلة-41

موجبها.خالفمنعلىبها

أصلا.النصيفارقلاالصحيحلقياسط15

مقتضاها،وتبطل،الادلةبهاتعارضلاالمجتهدينأقوال-61

...عليهاوتقدم

-954خطابهمنوالمألوفعرفهعلىالشارعكلاميحمل-17

.الوجوبظاهرهالأمر-18

.الفساديقتضيوالنهي،الوجوبيقتضيالامر9-1

للتكرار.المطلقالامر0-2

الفقه:أصولبمباحثيتعلقما:ثانيا

-167.معنييهفيالمشتركاللفظاستعمالمحاذيرفيمبحث-1

0،346وعكسه،العامعلىالخاصعطففيمبحث-2

.العامعلىالخاصتقديمفوائد-3

وعكسه.،الخاصعلىالعامعطففوائد-4

666

504

904

493

414

004

413

203

413

046

455

046

458

168

252

346

252



-0458،458اولا؟التكراريقتضيالمطلقالامرهل-5

الاصلية.البراءةاستصحاب-6

.والمنسوخالناسخ-7

-0103القياس-8

حجة.غيرهيخالفلمإذاالصحابيقول-9

والمتشابه.المحكم-01

قولعلىالاكثرينراىإذاالطبريعند:الاجماع-11

إجماعا.جعله

الدلالة.وراجحالدلالةمشترك-12

النص.-مقتضى13

التنبيه-دلالة41

الاقتراندلالة5-1

:والاتفاقالاجماع

275،277،992،203،4

381،804،454،467،645،

667

046

493

493

203

422

604

604

193

355

412

37،

547



الفقهأبوابعلىمرتبةالفقهيةوالفوائدالمسائل5/

والإقامة:الأذان

144الاقامةوعند،الاذانبعدلمجمالنبيعلىالصلاةفضل-

445-0144سننخمسالمؤذنإجابةفي-

المساجد:

054-944المسجددخولعندلمجيمالنبيعلىوالسلامالصلاةاستحباب-

484-483.المساجدعلىالمرورعندوليهصالنبيعلىالصلاة-

:الصلاة

الاستفتاحاتفيالواردةالالفاظبينالجمعبدعية-

0374والسجودوالركوعوالتشهدات

للقارىءالقراءاتبينالجمعاستحبابعدمعلىالاتفاق-

0374الصلاةفي

ولاالسجودفيولاالركوعفيوليهصعليهالصلاةتشرعلا-

0105الركوعمنالاعتدالعند

0468(ورسوله)عبدهإلىينتهيالاولالتشهدأنعلىالاتفاق-

ولفيالنبيعلىالصلاةمشروعبةعلىالمسلمينإجماع-

0083الشتهدآخرفي

علىالصلاةوجوبفيالاختلاففيمطولمبحث-

424-381.الاخيرالتشهدفيجم!ملنبيل

427-0424فيهوالاختلاف-الاولالتشهدفيعليهالصلاةتستحبهل-

668



ودليله،رمضانقنوتفي!يئالنبيعلىالصلاةاستحباب-

التراويحصلاةفيعليهالصلاةاستحباب-

الصلاةفي!يئالنبيعلىالصلاةوجوبجهلمنيعذر-

الصلاةفي!لمجرالنبيعلىالصلاةمشروعية-

الصلاةبعدوالتوبةالاستغفارمنالحكمة-

اللرحمة(مرادفةليست()الصلاةانتقريرفيمطولمبحث-

وجهاعشرخمسةمن،وثمراتهالوازمهامنوإنما

الجمعة:

الخطبةفيالتشهدركنية-

التشهددونالخطبةفيالنبيعلىالصلاةبإيجابالقول-

جداضعيفقول

.؟الخطبةلصحةشرطع!يمالنبيعلىالصلاةهل-

الخطبفيع!يمالنبيعلىالصلاةمشروعيةادلة-

الجمعةيوم!شي!النبيعلىالصلاة-

:ن1العيد

الخطبةقيالتشهدركنية-

بين!يئالنبيعلىوالصلاةعليهوالثناءاللهحمداستحباب-

العيدينتكبيرات

القراءتينبينالموالاة-

ثلاثاثلاثاالزوائدالعيدينتكبيرات-

966

942-431

947

504

164917-

437

437

436

438

481

437

951

052

052



الزوائدالتكبيراتبينالذكراستحبابفيالاختلاف-

العيدينصلاةصفة-

الجنائز:

الصلاةقي!يهوالنبيعلىالصلاةمشروعيةفيلاخلاف-

الجنازةعلى

قبرهعلىالوقوفعند!هلتوعليهالصلاة-

عليهصل)اللهمعليهلصلاةعندللميتالدعاءفييقاللا-

وسلم(

:الزكاة

الصحيحالقولهووأنهع!ي!النبيأزواحعلىالصدقةتحريم-

هاشمبنيمواليعلىالصدقةتحريم-

جوازهوبيانع!ي!؟النبيأزراحمواليعلىالصدقهتحرمهل-

للمعسر،الصدقةبدلع!ي!عليهالصلاة-

:والعمرةالحج

المحرمنكاح-

والمروةالصفاعلىعصصالنبيعلىالصلاة-

التلبيةبعدع!ي!النبيعلىالصلاة-

الأسودالحجراستلامعندع!ي!النبيعلىالصلاة-

والضحاياالهدايامنوالقرابينالذبائحأصلإبراهيمقصة-

الذبحعند!حمصالنبيعلىالصلاةحكمفيالخلاف-

067

-951

474-

-246

472-

473-

-511

3

3

3

52

52

43

47

55

24

24

24

51

92

45

47

47

31

51



النكاح:

271،927النكاجفيالتوكيل-

192صداقهاهوجاريتهالرجلعتقجعلجواز-

187المعتدةبخطبةالتعريضجواز-

الصحةحكملهايثبتلاالكفارانكحةإن:قالمنعلىالرد-

162()زوجةلهايقلولم()وامراتهلهبابيصاحبةبتسميةاستدلالا

انهالصحيحانوبيان،ميمونه!ي!لنبي1نكاجفيالاختلاف-

392-292لاحلاتزوجها

:الطلاق

187يقصدومعنى،يسمعلفظكونه-

186الإيلاء-

والنسب:والولاءالوقف

692الاطرافومناسفلومنفوقمن:ثلاثةالنسبجهات-

592واصطلاحالغةالذرية-

892واولادهمالاولادهم:الذرية-

928-288ذلكفيالاختلاف؟البناتاولادالذريةفييدخلهل-

892-692ذلكفيالاختلافالاباء؟علىالذريةتطلقهل-

692الأسفلللعمودإلالايكونوالعقبكالنسل:الذرية-

992ع!اليذردزفيعنهااللهرضيفاطمةاولاددخولعلىالإجماع-

ونوج،للعالمالثالثالاببراهيموإ،للعالمالأولالابآدم-

671



للعالمالثانيالأب

النسبفيأمهقامت...،الابجهةمننسبهانقطعماكل-

ابيهمقام

النسبعلىفرعالولاءإن-

...الابلمواليأنهالولاءفيالناساتفاق-

-236ذلكفيوالاختلاف!يم؟النبيآلهممن-

لآدابا

:الدعاء-أ

فيهاشتراكلامتواطيءالدعاءلفظأنبيان-

دلتهو،الدعاءاقسام-

دلتهوالدعاءأنواع-

-454دلتهوالدعاءمراتب-

936،342،،155الدعاءآداب-

-184واجئا؟الدعاءيكونمتى-

الدعاءفي!رالنبيعلىالصلاة!زلة-

خارجها؟اوالصلاةفيالدعاءانسبأيهما-

(..أسألكإني)اللهمقولمعنى-

والمسألةالعبادةدعائيبينسلامهإلىتكبيرهمنللمصلي-

كان:والسؤالالدعاءموضعوقعتإذاالطلبيةالجملة-

منأمثلةذكرمع،وحذفهااختصارهامنأنسبوتطويلهابسطها

672

303

103

103

103

251

016

155

016

944

343

941

448

417

153

161



غ!يوادعيته

الدعاءتوابعمنعفيوالنبيعلىالصلاة-

تعالىاللهأسماءمنباسمويختمهدعاءهيفتتحأنللعبديشرع-

155،6ذلكدلةو،لمطلوبهمناسب

-936

الادعيةأكملمن!ي!النبيأدعيةعامةأنبيان-

المكروهة:أواللفطيةالمناهي-ب

ذلكوسبب،ومعنىلفطاكراهتهوبيانبكذا(أمني)اللهمقول-

!وعليهالصلاةمنبدلامحمد(والمحمداارحم)اللهمقول-

غصصعليهالصلاةمنبدلا(الله)رحمهغ!مالنبياسمذكرعندالقول-

،174ع!يمللنبيمحمد()ياقول-

علي(صل)اللهمدعائهفيالعبدقول-

صليتكمامحمدالوعلىمحمدعلىصل)اللهمقول-

ونحوه(المؤمنيناحادعلى

وعلاجلاللهعلى()مباركاطلاق-

العالمين(فياللهرسولعلى)السلامقول-

العالمين(فياللهرسولعلىسلم)اللهمقول-

الصالحين(اللهعبادوعلىعليناصل)اللهمقول-

وجل(عز)محمدقول-

وتعالى(سبحانه)محمدقول-

673

342

473

،15

371

155

165

174

463

176

328

348

543

543

055
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عليهالصلاةعندللميتالدعاءفي(وسلمعليهصل)اللهمقول-

صط!لهجصعليهالصلاةمنبدلا(وارحمهلهاغفر)اللهمقول-

:متفرقات-ج

حديثاننكهل>قولهمنمستنبط،الضيافةادابفي!حث-

-903الاياتع(2صألمكرميهتإترهيمضيف

البخيل؟هومن-

-456ذمصفةالمخلانعلىالدليل-

بخيلا؟حصصالصلاةتاركسميلم-

-528اللهذكرمنالاكثارفيالواردةوالاحاديثالايات-

...خمسةوتعالىسبحانهاللهذكرانواع-

-952للسمحبكالماءبل،للزرعكالماءللقلبالذكر-

عليهإبراهيمالشيبورأى،واختتن،الضيفقرىمناول-

والسلامالصلاة

البصرتقوية:الطب-

،502،486والاحلامالرؤى-

-263وعائشةخديجةبينالمفاضلة-

الفضائل

صححص:النبيفضل-1

الماحي(-محمد-)احمد!اسماؤه-

الحمدحقيقةوبيان،الحمدمنمنقول)محمد(اسمهكون-
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552

552

312

457

457

462

952

053

053

803

153

545

264

184

183



،183223محمداسممعنى-

224احمدمعنى-

فيوأحمد،الكميةفيحمدزيادةمحمداسمأنبيان-

702-602الكيفية

936125،،916عليهالصلاةمعنى-

،702-291عليهايحمدالتي!ووشمائلهخصائصه-

212-213

333،،322،323،532صي!تفضيلهاوجه-

335،534،357

بمحمد؟تسميتهقبلكانتباحمدتسميتههل-

225-132ذلكومناقشة

وراجع04،894عصعيوعليهالصلاةفضائل-

الاحاديثفهرس

536-152صععليهباورةالحاصلةوالثمراتالفوائد-

363-142،254،355صعي!والهبيتهأهلخصائص-

ع!ي!:إبراهيمفصل-2

303(رحيم)أببالسريانيةاسىممهمعنى-

703ومحبتهوتوليهتعظيمهعلىالمللأهلجميعاتفاق-

312-903وجهاعشرخمسهمنضيفهإكرامهفيعليهالثناء-

000213للنيرانوبدنه،للقربانوولده،للرحمنقلبه:فيهقيلما-

675



وأقربهامناظرةبأحسنحججهموكسرللمشركينمناظرته-

الفهم.إلى

ع!ي!اوذريته،بيتههلو،خصائصه-

الصحابة:فضائل

عائشةوبينبينهاوالمفاضلة،خديجةفضل-

عائشةفضل-

زمعة.بنتسودةفضل-

عمربنتحفصةفضل-

سفيانأبيبنترملةحبيبةأمفضل-

اميةأبيبنتهندسلمةامفضل-

جحشبنتزينبفضل-

الهلاليةخزيمةبنتزينبفضل-

الحارثبنتجويريةفضل-

حييبنتصفيةفضل-
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وعلومهااللغة6/

:والصرفلنحوا-أ

423المبتدأعلىالخبرتقديممسوغاتمن-

143ذكرهعنويغنيالتابععلىيدلالمتبوعذكر-

051-141()اللهمفيالمشددةالميمفيالنحاةاختلاففيمبحث-

141()اللهمكلمةخصائص-

بلحنليسالمضمرإلى()الالإضافةأنالمؤلفترجيح-

032ذلكودليل-

الاقتصاروحذفهماأوالمفعولينذكر)أعطى(بابفييجوز-

والتدليل،الفعلمنالمطلوبالغرضبحسبأحدهماعلى

045ذلكعلى

وان،بالأولالفعليناحدعنالاستغناءفيوامثلةشواهد-

571-057الئانيعلىواقعغيركان

فعلمنأمالفاعلفعلمنوالتعجبالتفضيلأفعليبنىهل-

122،225-702المؤلفعندوالراجح،ذلكفيالاختلاف؟المفعول

إذاالتعجبأنفيالمشهورةالمسالةعلىالمؤلفتعليق-

وبيان،للمفعولفهوبإلىكانوإذا،للفاعلفهوباللامكان

012-902ذلكوسر،علته

464-463المحضةالأسماءإضافةالمصدرإضافة-

147يعز(يعز)عزنطائر-

677



914(وقبحر)قبحرنطير

461ودلالته)فعل(صيغة

792واختصاصملابسةبأدنىتكونالاضافة

183،213ومعانيهمحمداسمانخشقاق

213احمداسمانخشقاق

231يعقلمنغيرإلىمضافا()الالمجيءعلىالشاهد

542القياسأفسدمن()أعطىعلى()تركقياس

157.الحاجةلمكانللقياسالمخالفةفيمثال

وأبطرفقيدثمغيرهعليهوعطف،معمولهذكرإذاالعامل

123عليهعطفوماالمعمولإلىراجعاذلحبكان..

212مقتضاهعنضعفهعندباللامالفعلتقويةحالات

403()ملةتعالىقولهإعراب

603)حنيفا(تعالىقولهإعراب

331(إبراهيمعلىصليت)كماصح!قولهإعراب

324325-أبنائنا(بنو)بنوناالشاعرقولإعراب

052ءامن<ومن>تعالىقولهإعراب

538(توحعكسنم>:تعالىقولهإعراب

538،542الجملإعراب

231،247-227الالانخشقاق

692-492الترجيحمع،فيهوالاختلافالذريةاثحشقاق

678



ب-اللغة:

اللغةفيالمتعارفالمعنىعلىاللفطحملالواجب-

واحدمعنىفيمستعملايكوناناللفطفيالأصل-

العربيةاللغةمنالعبريهاللغةتقاربفيمبحث-

والمعنىاللفطبينالمناسبةفيمبحث-

والمعنىاللفطبينالمناسبةإخراجتستطيعكيف-

واختيار،ذلكومعاني،وأحمدمحمدبينالفرق-

المفعولعلىوقوعها

أداءكيفيةفيوالعربيةالعبريةاللغةبينالاختلافأكثر-

بهاوالنطقالحروف

ومعناها،أصلها،العبريهباللغة()موشى-

وحقيقتهالشيءلاصلموضوعة)أول(-

والبدلالعوضبينالفرق-

الحذفعدمالأصل-

التغايريقتضيوحقيقتهالعطفأصل-

أصلا()الرحمةبمعنى()الصلاةاللغةفييعرفلا-

بقرينة()الاللفطالاتباععلىيطلق-

)زوجة(منافصح()زوج-

والمعؤضالعوضبينيجمعلا-

)اللهم(فياللهباسمالميموصلعلىالاتفاق-
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-218

-146

،146

،602-702

257-

17

16

22

15

21

21

22

22

16

17

25

25



اللاممعنىفيالاصل-

الميمبحرفالتعريف-

الكذبمنأخصالمين-

)إلى(معنى-

:الالفاظلهذهاللغويةالمعاني-

بالشيألم-اللم-لمومةدار-شعمهاللهلم-الشيءلم-

التوأم-الائم-التمبدر-الشيءتم-اللمة-اللم-الملمة

يرمه-الشيءرم-يؤمهالشيءأم-الامام-الا!مة-الدماغأم-

-حممة،أهئم-وهمومهالانسانهم-يضمهالشيءضم-الرمان

رأسهحمم

الصلاة-

الال-الأول-الايالة-يؤولهم-الرجلآل-يؤولآل-

الرجلال-

الخلقاللهذرأ-

يذروذر-

التبريك-البركة-المبرك-البعيربرك-

كالمبار-

البلاغة:علوم-ج

وقوته،المشبهتفضيليقتضيالتشبيةفيالتكرار-

إبراهيم(آلعلىصليت)كماقولهفيالتشبيهيقععلام-

068

-922

-347

902

015

153

902

151

152

915

023

231

492

592

348

348

333

332



علىصليت)كماالتشبيههذامنالمرادفيطويلمبحث-

-813(..0براهيمإ

و324وبابهأصلهعلىالتشبيهمجيء-

فوقهبماهوإلابالشيءالشيءتشبهلاالعرب-

المشبهجانبمناقوىبهالمشبهجانبيكونالتشبيهفي-

وتطبيقاتهمثلتهو،يجوزمتى،المعكوسالتشبيه-

والادنىالاعلىفييستعملأنيجوزالشيءبأصلالتشبية-

-732والمساوي

والايجاز؟الاختصارمنأبلغوالتفصيلالاطنابيكونمتى-

الاطنابمنحسنوأكملوالاختصارالايجازيكونمتى-

.؟والتفصيل

والتجددالثبوتعلىتدلالاسميةالجملة-

والتجددالحدوبعلىتدلالفعليةالجملة-

الاستدلال:بهبالمشبهفالمقصود،خبريةجملةالتشبيهوقعإذا-

الخبرذلكوتقريرالفهمإلىوالتقريب

نو،العلةعلىالتنبيه:منهفالمقصود)طلبا(،التشبيهوقعذاوا-

033-العملجنسمنالجزاء

مثلصارتقدالصفةتلكأندلمفعولعنبفعيلعدلإذا-

الدائموالخلقوالغريزةالشجية

)محبوب(منأبلغ)حبيب(كلمةأنسبب-
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33
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33

32

32

34

34

03

03

32

33
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213والتلطفالعرضبمعنى)ألا(مجيء-

024للتقسيم)أو(مجيء-

252العامعلىالخاصعطفمنالفائدة-

كفتته،فيوالزيادةالمبالغةيقتضيبالمصدرالفعلتوكيد-

614بالتكراروذلك

961،045،145وجزالتهالكلامبفصاحةللاخلالمثال-

682



عامةفوائد7/

وأقرانه:شيوخهعنالقيمابننقول-

263(،147،15)76،تيميةابنعننقله-1

26،44،82،81،288المزيالحجاجأبيعننقله-2

64الذهبيالحافظعننقله-3

إلىغلطانسبعماالقيمابن-دفاعب

032،385،93،،1681-67:الشافعي

والمؤلفين:العلماءعلىالقيمابنتعقبات-ج

3394،001،،8مستدركهفيالحاكمعلىتعقبه-1

06النسائىعلىتعقبه-2

9-8الدارقطنيعلىتعقبه-3

213،225،925السهيليالقاسمأبيعلىتعقبه-4

282البيهقيعلىتعقبه-5

275،282المنذريمحمدابيعلىتعقبه-6

348الجوهريعلىتعقبه-7

285الطبريالدينمحبعلىتعقبه-8

547الشافعيأصحاببعضعلىتعقبه-9

538عطيةابنعلىتعقبه0-1

793-893الطيبأبيالقاضيعلىتعقبه1-1

683



:لفروقا-د

،702-602ومحمدأحمدبينالفرق-

والبدلالعوضبينالفرق-

العلمفيوالمخلوقالخالقبينالفرق-

الحياةفيوالمخلوقالخالقبينالفرق-

-343الحوائجطلبفيوالمخلوقالخالقبينالفرق-

وبين،قلبهملكالذيمحبوبهصفاتيذكرمنبينالفرق-

-000531لفطاماواإثارةإمايذكرهامن

وبين(الصالحيناللهعبادوعلىعلينا)السلامبينالفرق-

الصالحين(ادثهعبادوعلىعلينا)الصلاة

:الأفهامجلاءفيذكرهاالواردةالقيمابنمؤلفات-و

الاحكامعلىالتعليق-1

التفسيرأصول-2

،892والنفسالروح-3

الروح-4

مستقل:كتابفيإفرادهاالقيمابنأرادالتيالموضوعات-ز

والمعنىاللفظبينالتناسب-1

-313والسلامالصلاةعليهإبراهيمفضائل-2

684

21

18

18

34

53

55

16

16

37

55

14

31



الموضوعاتفهرس]8[

الموضوع

المحققمقدمة-

صول!النبيعلىوالسلامالصلاةموضوعفيالمؤلفةالمصنفات-

المسندةالكتب:اولا-

المسندةغيرالكتب:ثانيا-

:الافهامجلاءكتابعلىالكلام

وعنوانهالكتاباسم-1

مؤلفهإلىالكتابنسبةصحة-2

الكتابتاليفهتاريخ-3

الافهامجلاءكتابعلىالثناء-4

عليهواطلاعهم،منهالعلماءنقول-5

فيهمؤلفهومنهج،ومميزاته،اهميتهالكتاب-6

ومحتواهموضوعهالكتاب-7

.الافهامجلاءكتابهفيومصادرهالمؤلفموارد-8

ومختصراتهالكتابمطبوعات-9

التحقيقفيالمعتمدةالنسخوصف-01

التحقيق-منهج11

الكتابتحقيقفيالمعتمدةالنسخمننماذج-12
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الصفحة

5-6

6

6-9

9-11

13-15

15-16

17

18-91

91-21

21-25

25-03

03-04

41-43

43-48

94-05

51-64



إجمالالكتابهووصفه،المؤلفمقدمة-

!لمحهمتواللهرسولعلىالصلاةفيماجاءباب-

البدريالانصاريمسعودأبيحديثوسياق-

:الاولالفصل

عنهع!يمالنبيعلىالصلاةاحاديثروىفيمن-

صحابياربعينواثنينأسماءسرده-

واحدا،وأنقص،جماعةهؤلاءعلىزادالمؤلفأنبيان-

)الحاشية(إجمالاعلتهوبيانوتخريجه

اخرجطمنوذكر،مسعودابيحديث-1

أخرجهامنوبيان(الامي)النبياسحاقبنمحمدزيادة-

مستدركهفيالحاكمتصحيحعلىالمؤلفتعقب-

بجوابينذلكعنالمؤلفجابةوا،الزيادةهذهعلة-

)الحاشية(لانفرادوالمخالفةفيإسحاقابنحالمنشيءبيان

الإمامحديثوترجيح،إسحاقابنلزيادةالدارقطنيإعلال-

عليهمالك

الزيادةهذهفيإسحاقابنعنالرواةاختلاف-

المقدسيكتابمنالبدريمسعودلأبيالمؤلفترجمة-

عجرةبنكعبحديث-2

اخرجهمنذكر-

)الحاشية(ضعفهوبيان،عجرةبنكعبعناخرحديث
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عجرةبنلكعبالمؤلفترجمة-

وطرقه،أخرجهمنذكر-الساعديحميدابيحديث-3

الساعديحميدلابيالمؤلفترجمة-

حميدوأبيأسيدابيحديث-4

الحاشية.فيمسلمصحيحمنوسياقه-

الخدريسعيدابيحديث-5

وطرقه،أخرجهمنبيان-

الخدريسعيدلأبيالمؤلفترجمة-

اللهعبيدبنطلحة-حديث6

ألفاظهوسياق

بنزيدمسندمنأنهوترجيح،الحديثفيالاختلافبيان-

لحاشية()اخارجة

خارجةبنزيدحديث-7

ألفاظهسياق-

خارجةبنلزيدالمؤلفترجمة-

طالبأبيبنعلي-حديث8

أخرجهمنوبيانسياقه-

)الحاشية(علتهوبيان،فيهالاختلافبيان-

محجوبالدعاءكونفي:طالبأبيبنلعلياخر-حديثأ

صووالنبيعلىيصلىحتى
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52-42أوجهثلاثةمنعلتهالمؤلفوبيان-

الأوفى(بالمكياليكتالأدنسره)من:لعليآخروحديث-ب

62-52هريرةابيمسندمنوانه،لهالمؤلفعلالوا،لفظه-

72-26لهنفيسكلامفيلهأخرىعلةوذكر

هريرةأبيحديث-9

82-27لهالمؤلفوتصحيح،سياقه-ا

82()الحاشيةتقدمكمامسعودأبيمسندمنوأنه،علتهبيان

..(الصلاةفي)يعنيعليكنصلي)كيفهريرةلأبيآخرحديث-ب

ابيبنإبراهيمفيالعلماءكلامالمؤلفونقل،سياقه-

92-28الشافعيشيخالأسلمييحيى

.(..قبريعندعليصلى)من:اخر-حديثج

03-92علتهوبيادن،سياقه

(..يصلواولماللهيذكروافلممجلساقوم)ماجلس:اخرحديث-د

13-03وطرقه،قهسيا-

شاء)إدنلفظهفيالتوأمةمولىصالحاضطراببيادن-

13()الحاشية(أخذهمشاءدنوا،عنهمعفا

.(...قوم)ماقعدالحديثلهذااخرطريق-

23-31وألفاظهطرقه

23-31()الحاشيةفيهالواقعالاختلافبيان

...الحديثلهذاآخرطريق-
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لهالمؤلفعلالوا-

التوامة(مولى)صالححالفيالمؤلفإختيار-

فيالهالنبيعلىالصلاةلفظهإعلالإلىالمؤلفإشارة-

(...لكمركاةعليصلاتكمفانعلي)صلوااخرهـحديث

وتخريجهلفظه

)الحاشية(الحديثضعفبيان

عليهوالكلام،لفظه...ورسلهاللهانبياءعلى)صلواحديث-و

(..علييصلفلمعندهذكرترجلانف)رغمحديث-ز

عليهوالكلام،لفظه

عليهوالكلام،..الحديثلهذااخرطريق-

عليهوالكلام..آخرطريق-

عتنرا(عليهاللهصلى،واحدةعليصلى)مناخر-حديثح

...وتخريجه،لفظه-

بهالهكتب،واحدةعليصلى)منزيادةعلىالكلام-

(حسناتعشر

)الحاشية(علتهاوبيان

(...عليفليسلمالمسجداحدكمدخل)إذااخرحديث-ط

وتخريجه،لفظه

)الحاشية(الاحباركعبقولمنوانه،الحديثعلةبيان

فانعليئوصلوا...قبورابيوتكمتجعلواالااخر-حديثي

(...تبلغنيصلاتكم
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-لفظه

)الحاشية(لهالعلماءوتصحيحثبوتهبيان-

(...الملائكةمنسيارةللهاخر)إن-حديثك

)الحاشية(..علتهبيان-

(...روحيإلياللهردلاعلييسلمأحد)مامنآخرحديث-ل

إعلالهإلىالمؤلفوجنوح،لفظه-

)الحاشية(علهأوصححهمنبذكرعليهالكلام-

(...سمعتهقبريعندعليئصلى)مناخر-حديثم

جداغريب:بأنهلهالمؤلفعلالوإ،لفظه-

)الحاشية(موضوعأنهبيان-

(...غربولاشرقفيعليسلممسلم)مامناخرحديث-ن

موضوعأنهوبيانلفظه-

الحصيببنبريدة-حديث01

ضعفهوبيان،لفظه-

الساعديسعدبنسهل-حديث11

علتهوبيان،عليهالمؤلفوكلام،لفظه-

لهاللهكتب...مرةعليكصلىمن)يامحمدآخرحديث-أ

.(حسناتعشربها

)الحاشية(ومتناسندامعلولأنهوبيانعليهالكلام-

مسعودبنعبدالله-حديث12
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لهالمؤلفوتضعيف،وتخريجه،لفطه-

..للهالتحياتالتشهدفي:اخر-حديثأ

بالوقفمعلولأنهوبيان،وعلته،لفطه-

له(دينفلاعلييصللم)من:آخر-حديثب

المفروضةالصلاةفينهو،موقوفأنه،علتهبيان-

)الحاشية(

(صلاةعليأكثرهمالقيامةيومبيالناسأولى)إنآخرحديث-ج

فيهوالاختلاف،وطرقه-

ضعفهوبيان،عليهالكلام-

..عليهالصلاةفأحسنواعليصليتم)إذاموقوفاخرحديث-د

(...ورحمتكصلواتكاجعلاللهم

صلواتكاجعل)اللهملفطنكارةوبيان،عليهالكلام-

(...ورحمتك

(السلامأمتيعنيبلغونسياحينملائكةلله)إنآخرحديثهـ-

إسنادهالمؤلفوتصحيح،لفظه-

عبيدبنفضالة-حديث13

(...بتحميدربهفليبدأحدكمصلى-)إذا

وطرقهتخريجه-

الانصاريطلحةأبيحديث-41

(...حسناتعشربهالهاللهكتب...عليكصلى)من-
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51-52

52

53

52

53-54

55
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)الحاشية(إسنادهضعفوبيانعليهالكلام-

صليتإلاأمتكمنأحدعليكيصليلا)أنهآخرطريق-

(...عشراعليه

وطرقهلفظه-

ضعفهوبيانعليهالكلام-

مالكبنانس-حديث15

(..عليفليصلعندهذكرت)من-

)الحاشية(منقطعوأنه،علتهبيان-

عشرعليهاللهصلى،صلاةعليصلى)منآخر-حديثأ

(..صلوات

ذلكعنوالجواب،بهأعلوما،فيهوالإختلاف،طرقه

(...مرةألفيومفيعليصلى)منآخر-حديثب

عليهالمؤلفوكلام،لفظه

يصلفلمعندهذكرتامرىءانفرغم...)آخرحديث-ج

(..عليك

عليهالمؤلفوكلاملفظه

صاحبهأحدهمايستقبلمتحابينعبدينمن)مااخرحديثد-

(..عليويصليان

)الحاشية(جداضعيفوأنه،علتهبيان

(...لكمكفارةعليالصلاةفان،علي)صلوااخرحديثهـ-

296

57
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58

58-95

58

95

95-06

61-62

62
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)الحاشية(ضعفهبيان-

(..مرةالفيومفيعليصلى)مناخر-حديثو

واحدةعليكصلىمن...)الخطاببنعمرحديث-16

(...ورفعه،عشراعليهاللهصلى

..عليهالمؤلفكلام

فليقل،عشزابهااللهصلىصلاةعليئصلى)منآخرحديث-ا

ليكثر(اوالصلاةمنعليذلكبعدعبد

)الحاشية(جداضعفهوبيانعليهالكلامبيان-

يصلىحتى...موقوفالدعاء)إنموقوفآخرحديث-ب

!يم(النبيعلى

موقوفأنهوبيان،عليهالكلامالمؤلفبسط-

(...اللهصلىواحدةأمتكمنعليكصلى)مناخرحديث-ح

)الحاشية(جداواهأنهوبيالتعليهالكلام-

ربيعة:بنعامرحديث-17

(ء.عليهتصليالملائكةتزللمصلاةعليصلى)منلفظه-

ضعفهوبيالت،عليهالكلام-

(..عليهاللهصلىصلاةعليصلى)منآخرطريق-أ

...أصلالهأنعلىيدلوأنه،عليهالكلام-

عوفبنعبدالرحمن-حديث18

.(..سلمومن،عليهصليتعليكصلى)منلفظه-
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عشرا(بهاعليهاللهصلىصلاةعليصلىمنفانه..)آخرحديث-ا

ضعفهوبيانعليهالكلام-

(...عليهصليتعليكصلىمن...)اخرحديث-ب

كعببنأبي-حديث91

)الحاشية(عليهوالكلاملفظه-

-75الحديثهذاوتفسير،طرقه-

أوسبنأوسحديث-02

منعليفأكثروا...الجمعةيومأيامكمأفصل-)من

(...فيهالصلاة

77-()الحاشيةعليهالكلاموخلاصة،وطرقه،لفظه-

-78إعلالهفيالعلمأهلكلام-

-97العللتلكعنالمؤلفإجابة-

أوسبنأوسالحديثشواهدذكر

هريرةأبيحديث-1

الدرداءأبيحديث-2

)الحاشية(جداضعفهوبيان،عليهالكلام-

أمامةأبيحديث-3

وجهينمنلهالمؤلفإعلال-

أنسحديث4-

86-()الحاشيةعليهالكلام-
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74

74

75

76

77

78

97

84

84

84

85

86
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(..الجمعةيومعليالصلاة)اكثروااخرانطريقان-

ان-الجمعةيومكانإذا-تدعلا)ياوهبمسعودابناثر-

(...مردالفجم!النبيعلىتصلي

نكارتهوبيانعليهالكلام-

مرسلاالبصريالحسنحديث-5

طالبابيبنعليبنالحسن-حديث21

مسندمنانهالمؤلفوترجيح،فيهالاختلافوبيان،لفظه

هريرةابي

تبلغني(صلاتكمفان،عليفصلواكنتم)حيثمااخر-حديثا

)الحاشية(رواتهاحدجهالةوبيان-

علي:بنالحسين-حديث22

الجنة(طريقخطىء،عليالصلاةفخطىءعندهذكرت)من

طرقهوذكر،لعلتهالمؤلفبيان-

عباسابنعنشاهدوله-

وعلته،وطرقه،وتخريجه،لفظه-

فاطمة:حديث-23

اللهمللهالحمداللهبسم:فقوليالمسجددحلت)إذا

وسلم(محمدعلىصل

ضعفهوبيانوتخريجه،لفظه-

:عازببنالبراءحديث-42
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88

88

8898-
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09-19

19-29

29

29-49

4959-



(..حسناتعشرلهكتبتعليصلى)من

)الحاشية(عليهالكلام-

عبدالله:بنجابر-حديث25

علىوصلاة..اللهذكرغيرعنتفرقواثمقوماجتمع)ما-

.(جيفةمنانتنعنقامواإلاك!هلتوالنبي

صححهومن،وتخريجه،لفطه-

اولفيفاجعلوني..الراكبكقدحالاتجعلونيآخرحديث-ا

(..وسطهوفيالدعاء

)الحاشية(ومتناسنداواضطرابهضعفهوبيانعليهالكلام-

ص!هس!النبيمولىرافعابيحديث-26

علي(وليصلي،فليذكرنياحدكماذنطنت)إذا-

)الحاشية(بطلانهوبيانعلتهعلىالكلام-

أوفىأبيبنعبداللهحديث-27

(...حاجةاللهإلىلهكانت)من-

ضعفهوبيان،عليهالكلام-

ثابتبنرويفع-حديث28

المقربالمقعدوانزله،محمدعلىصلاللهم:قال)من-

شفاعتي(لهوجبتالقيامةيومعندلس

)الحاشية(ضعفهوبيانعليهالكلام-

الباهليأمامةابيحديث-92
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)الحاشية(جداضعفهبيان-

(...عشراعليهاللهصلىعليصلى)مناخر-حديثأ

-101()الحاشيةوهائهبيان-

مسعودبنبشربنعبدالرحمن-حديث03

-201(000محمدآلعلىصلاللهم:تقولون..)-لفطه

)الحاشية(مرسلأنهبيان-

بشربنلعبدالرحمنالمؤلفترجمة-

نياربنبردةأبيحديث-31

-301(.قلبهمنمخلصاصلاةأمتيمنعليصلى)منلفظه-

-401الحديثلعلةالمؤلفبيان-

ياسربنعمار-حديث32

-501(000الخلائقاسماعاعطاهملكاوتعالىتباركدته)إن

-501()الحاشيةجداضعيفوانهعلتهبيان-

-601وألفاظهطرقه-

الصلاةفيحنيفبنسهلبنأمامةابي-حديث33

-701الجنازةعلى

إسنادهالمؤلفتصحيح-

-801أمامةلابيالمؤلفترجمة-

عنهالمؤلفوإجابة،الحديثهذافيالاختلاف-

المؤلفعندوالصواب،(السنة)منالصحابيقولفيالاختلاف-

796

01

01

01

01



:سمرةبنجابرحديث-34

عليكيصلقلمعندهذكرتمنيامحمد...):لفظه

عليه-المؤلفكلام-(اللهفأبعده،النارفدخلفمات

الصحابةمنجماعةعنالاصلهذاورود-

يصلقلمعندهذكرت)من:الحويرثبنمالكحديث-35

الله(فأبعدهعليك

)الحاشية(جداضعيفأنهوبيان،عليهالكلام-

:الزبيديجزءبنعبداللهحديث-36

)الحاشية(جداضعفهوبيان-

:عباسابنحديث-37

)الحاشية(ضعفهوبيان-

الصلاةتزللمكتابفيعليصلى)منآخرحديث-أ

(..لهجارية

)الحاشية(جداضعيفأنهوبيان،عليهالكلام-

هريرةأبيبمثلهآخرحديث-

محمدبنجعفرفولمنأنهالمؤلفترجيح-

الجنة(طريقخطىعليالصلاةنسي)مناخر-حديثب

ضعفهوبيان،عليهالمؤلفكلام-

همالصحابةمنجماعةعنالمعنىهذاورود-

تقدماعباسابن-2عليبنالحسين-1

11

11

111-112

111

112-113

113

113-114

-114

114

115-116
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116مرسلاالحنميةبن-محمد3

611هريرةابو-4

الغفاريذرابيحديث-38

-161117علي(يصلفلمعندهذكرتمنالناسابخل)إنلفظه-

لحاشية(اإستادهضعفبيان-

117(عندهذكرتمن...الناسبأبخلاخبركمالااخرحديث-ا

118عنهماللهرضيوعليالحسينعنالمعنىهذاورود

الاسقعبنواثلةحديث93-

118()الحاشيةجداضعيفأنهبيان-

118هريرةوابيسعيدابيعنالاصلهذاورود-

الصديق:بكرابي-حديث04

-181911(القيامةيومشفيعهكنتعليصل)من

911()الحاشيةالاسنادواهيأنهبيان-

عائشة:حديث-14

(...ملكبهاعرجإلاصلاةعليصلىعبد)مامن

021-911()الحاشيةجداضعيفأنهوبيانعليهالكلام-

021(0.ماصلىالملائكةعليهصلتصلاةعليصلى)منآخر-حديثأ

)الحاشية(جداضعفهوبيان،عليهالكلام-

عمروبنعبدالله-حديث42

121-012(0.عليصلوثم،يقولمامثلفقولواالمؤذنسمعتم)إذا

996



صلى!،اللهرسولعلىصلى)منموقوفاحرحديث-أ

122-121(..صلاةسبعينبهاوملائكتهعليهالله

121-012()الحاشيةنكارتهوبيانعليهالكلام-

123-122(00.حاجةاللهإلىلهكانت)منموقوفاحرحديث-ب

122()الحاشيةجداضعيفأنهبيان-

:الدرداءابيحديث-43

يمسي،وحين..عشرايصبححيثعليئصلى)من-

123(شفاعتيأدركته

)الحاشية(ضعفهوبيانعليهالكلام-

(..الجمعةيومعليالصلاة)أكثرواآخرحديث-ب

412-123جداضعيفأنهبيان

البدريالانصاريعميرحديث-44

124(0.نفسهمنصادقاعليئصلى)من-

منأنهالصوابوأن()الحاشية،الحديثضعفبيان-

124نياربنبردةأبيمسند

الثاني:الفصل

:والموقوفاتالمراسيلفي

125(000صلىمنالجمعةيومموكلملكا)إن:الرقاشييزيدمقطوع-1

125(الجمعةيومالصلاةعلي)أكثروا:البصريالحسنمرسل-2

صلىمنبكلموكلملكا)إن:بلغنيالسختيانيأيوب-مةطوع3
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-0125126(ءجملأ.النبيعلى

ولاتجعلوابيوتكمفي)صلوا:رفعهحسنبنحسنمرسل-4

126(00.مقابربيوتكم

اذكرانالبخلمنامرىء)بحسب:البصريالحسنمرسل-5

126عليئ(يصليفلا5عند

127عليئ(يصلونفلاقوميذكرنينشحابه)كفىالحسنمرسل-6

127(الجمعةيومعليئالصلاةمن)اكثرواالحسنمرسل-7

127(00.عليالصلاةنسيء)منعليبنمحمدمرسل-8

128-127لفاظهوطرقه-

الوسيلةلياللهسألاوعليصلى)منعمربنعبيداللهمرسل-9

128-912(0.شفاعتيعليهحلت

:يقولواانيستحبونكانوا)انهم:عبداللهبنيزيدقول-01

912(0.الاميالنبيمحمدعلصلاللهم

1013-92(000ورحمتكصلواتكاجعل)اللهممسعودابنموقوف-11

وبركاتكصلواتكاجعل)اللهمموقوفاعمروابنحديث-12

031(00ورحمتك

013()الحاشيةجداضعيفانهوبيان-

محمدعلىصل)اللهم:قولوا:النخعيإبراهيممقطوع13-

131-0013(000ورسولكعبدك

وملائكتهالله)إن:نزولسببفيالبصريالح!سنمرسل4-1
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(..النبيعلىيصلون

لمج!النبيعلىيصلىلادعوة)مامنالمسيببنسعيدقول-51

(...قبلها

السماءبينموقوفالدعاء)إنالخطاببنعمرموقوف-61

.(...لأرضوا

الوقفالمؤلفوترجيح،مرفوعاوروده-

(...حجابالسماءوبينبينهإلادعاء)مامنعليموقوف-17

الرفععلى،وقفهالمؤلفوترجيح-

فيع!ي!النبيعلىيصليكانانهخليمةابيمعاذموقوف-18

القنوت

ألفاسبعوننزلإلايطلعفجر)مامنالاحباركعبقول-91

(...الملائكةمن

إسنادهضعفبيان-

-133العيدينتكبيراتبينالذكرفيمسعودابنموقوف-02

أصلهثبوتوبيان،علتهوبيان،عليهالكلام-

عليهوالثناءاللهحمدقيعتبةأبيبنعبداللهفعل-21

-134جميو(النبيعلىوالصلاة

منفرغإذاللرجليستحب)كان:محمدبنالقاسمقول-22

ع!يطالنبيعلىيصليأنتلبيته

لمج!(النبيعلىفصلوابالمساجدمررتم)إذا:عليموقوف-23
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دخولفي...محمدعلىوملائكتهالله)صلىعلقمهقول-42

136-135المسجد(

136الصفاعلىالدعاءفيالخطاببنعمرموقوف-25

كتبع!يوالنبيعلىصلى)منعمروبنعبدالرحمنقول-26

-136137(حسناتعشرلهالله

137-136ثبوتهعدموبيان-

عبدمامن...)رفعهطلحةبنزيدبنيعقوب-مقطوع27

137(00إلاعليكيصلي

138(000الجمعةيومموكلملكا)إنالرقاشييزيدمقطوع-28

138(000الكبرىمحمدشفاعةتقبل)اللهمعباسابنموقوف-92

يقومونثميقعدونقوم)مامن:الخدريسعيدابيموقوف-03

138913-(00.حسرةالقيامةيومعليهمكانإلامج!ي!النبيعلىيصلونلا
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الثانيالباب

:الأولالفصل

ذلكومعنى()اللهمبقولالمصلىإفتتاحفي

)اللهم(معنى-

المشددةالميمقيالنحاةاختلاف-

..النداءحرفمنعوضازيدتأنها:الاولالقول-

محذوفةجملةعنعوضالميمأن:الثانيالقول-

أوجهعشرةمنهذاالبصريونرد-

والتفخيمللتعظيمزيدتالميمان:الثالبالقول-

بينالتناسبفيمبحث!وذكره،القوللهذاالمؤلفإتمام-

والمعنىاللفظ

الميم،فيهاالتياللغويةوالالفاظ(،)الميمعلىالمؤلفكلام-

الجمع.علىودلالتها

آخرفيبالجمعالمؤذنةبالميمأتىأنهإلىالمؤلفذهاب-

..عليهوالتدليل،بأسمائهتعالىبسؤالهإيذانا()اللهم

..أقسامثلاثةالدعاء-

الجمععلىالميمدلالةفيالسلفأقوال-

وجوابه؟الميمهذهوبينيا(""بينالجمعفي-إشكال-

الثاني:الفصل

!ي!النبيعلىالصلاةمعنىبيانفي

407

143-

-146

-015

153-
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15

15

15
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اللغةفي()الصلاةلفظةاصل-

نوعانالدعاء-

الدعاءنوعيفيهاالتيالايات-

اللغةقيمسماهاعلى()الصلاةبقاء-

:نوعانعبدهعلىاللهصلاةفي:فصل

ذلكوأدلة،عامة-1

...خاصة-2

ع!ي!:نبيهعلىسبحانهمنهالصلاةمعنىفيالناساختلاف

ودليله،رحمتهأنها-1

ودليله،مغفرتهأنها-2

وجهاعشرخمسةمنالوجهينهذينضعفبيان-

بكلام،رحمتهأنها:الاولالقولعلىالجهميةبعضرد-

ورد،جملةوتعالىسبحانهاللهرحمةإنكارحقيقته

عليه.المصنف

الجهميةغلطمنشأ-

الثالث:الفصل

واشتقاقه:ع!جمالنبياسممعنىفي

يتضمنهماوذكر،الحمدمنمنقولكونه-

ومعناهماوالمفعولالفاعلاسممناشتقاقه-

نبيه:وأسماءسبحانهالرباسماءكونعلىالاستدلال-
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163
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164917-

917-181
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معانعلىدالةأعلام

أوجهخمسةمنأوصافبهاهي

ذلكفيوالتحقيق؟مترادفةأممتباينةأسماؤههل-

من،الحمدوهومسماهعيهاشتملماذكر:فصل-

والفضائلالخصائص

وجهينمنو)أحمد()محمد(لفظبينالفرق-

:لاولا

الثاني:

تسميتهقبلكانتبأحمدغ!ييهتسميتهبأنطائفةظن:فصل

وادلتهم،بمحمد

وجوهمنالكلامهذامناقشة-

وأحكامه،واشتقاقهالالمعنىفي:الرابعالفصل

أهلاصلهأن:الاولقولانفيه:الالاشتقاق-

أوجهستةمنالقولهذاالمؤلفتضعيف-

أول:اصلهان:الثاني-

حكامهو،ذلكعلىالاستدلال-

...نفسهلهالرجلآل:الاول-الالمعنى:فصل

ذلكعلىالادلة

والاقاربالاتباع:همالالأن:الثاني

الأولالقولأصحاببهاستدلعماالاجابة-
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091-191

191-602

602

602-702

702-213

213-214

215-225

227

227-922

922

-922231

231

232
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أوجهوبيانلإ*نجبما(ياسينإذفىسكئم>تعالىقولهعنلاجابةا-

5واختيار،الاوجههذهلبعضالمؤلفوتضعيف،فيهاالقراءات

)يس(إلى)آل(إضافةفي

فيهدخلافردإنالالان:القوليناصحاببينالنزاعفصل-

ففرق،فيهميدخللمالهذكرثمالرجلذكروإنإليهالمضاف

والمقرونالمجرداللفطبين

فصل

:أقوالاربعةعلىع!يوالنبيالفيالاختلاف-

الصدقة.عليهمحرمتالذينهم:الاول

:اقوالثلاثةوفيها

المطلبوبنوهاشمبنوأنهم:أحدها

خاصةهاشمبنوأنهم:الثاني

غالببنيإلىقوقهمومنهاشمبنوأنهم:الثالث

خاصةزواجهوذريتههمالهان:الثانيالقول

القولهذاأدلة

القيامةيومإلىاتباعههمالهأن:الثالثالقول

أمتهمنالاتقياءهمالهأن:الرابعالقول

:الاقوالهذهحججفيفصل

أدلةبخمسةاستدلوا:الاولالقولأدلة-

أدلةبأربعةاستدلوا:الثانيالقولأدلة-
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248-472بدليليناستدلوا:الثالثالقولأدلة-

052-482أدلةبثلاثةاستدلوا:الرابعالقولأدلة-

052والرابعالثالثوتضعيفه،الثانيويليهالأولالقولالمؤلفترجيح-

257-125إليهذهبلماوتعليلاتهالمؤلفأدلة-

فصل

افصحوالأولزوجةيقالوقد،زوججمعوأنه-الأزواجفي-

القرآنمنذلكأدلة-

زوجةلفظورودعلىوالشعرالاثرمنالادلة-

:القرآنفي(و)المرأة()الزوجلفظموارد-

وجمعامفردا()الزوجبلفظجاءالايمانأهلفي-

.()المرأةبلفظجاءالشركأهلفي-

ذلكسرفيوطائفةالسهيليقول-

بالمشاكلةمشعرالازواجلفظأنواختيارهذلكالمؤلفتعقب-

وتقريرهذلكعلىوالاستدلوالاقترانوالمجانسة

!صأزواجهذكرفي:فصل

وخصائصها-عنهااللهرضيخديجةترجمة-1

والاختلافعنهااللهرضيوعائشةخديجةبينالمفاضلة-

ذلكفيتيميةابنالإسلامشيخواختيار،أقوالثلاثةعلىفيه

خديجةخصائصتابع-

وخواصها،عنهااللهرضيرمعةبنتسودةترجمة-2
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257

257
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925

925-262

262

263

263-264
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عنهمادلهرضيالصديقبكرأبيبتتعائشةترجمة-3

-562ئلهاوفضائصهاخصا-

-926عنهمااللهرضيالخطاببنعمربتتحفصةترجمة-4

)رملة(اسمها-عنهماادلهرضيسفيانأبيبنتحبيبةأمترجمة-5

)عنديسفيانأبيقولفي..عباسابنحديثفيالاختلاف-

كانزواجهاأنمع(..أزوجكهاحبيبةأموأجملهالعربأحسن

إسلامهعلىمتقدما

-272ذلكعنوإجابتهم،الحديثلهذاالعلماءاستشكال-

الحديثأنوترجيحه-الاقوالتلكلجميعالمؤلفرد-

-285تخليطفيهوقعنهومحفوظغير

اميةابيبنتهندسلمةامترجمة-6

-286خصائصها-

عمرأوسلمةأبيبنعمرابنهاهوهلزوجهافيمنالاختلاف-

ياعمر()قمالروايةفيالصواببأنالمزيترجيح؟الخطابابن

-287ذلكإلىالمؤلفوميل

عنهااللهرضيجحشبنتزينبترجمة-7

-928وخصائصها-

عنهااللهرضيالهلاليةخزيمةبنتزينبترجمة-8

-092عنهااللهرضيالحارثبنتجويريةترجمة9-

عنهااللهرضياخطببنحييبنتصفيةترجمة-01
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28

28

28

28
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-خصائصها

عنهااللهرضيالهلاليةالحارثبنتميمونةترجمة-11

محر!ا؟أمحلالاع!ي!النبينكحهاهلالاختلاف

حلالاتزوجهاانهوترجيح

مسألتين:في()الذريةعلىالكلام

أقوالثلاثةوقيهالفظهافي:الأولىالمسألة

ظهرهمونشرهمأيالخلقاللهذرأمنأنها:الأول-

ذلكالمولفوتضعيف،الذرمنأصلهاأن:الثاني-

فرقإذايذروذرامنأنها:الثالث-

لذلكوالاستدلال،الاولالقولالمولفترجيح-

اللفظةهذهمعنىفي:الثانيةالمسألة-

والكبارالصغارالاولادعلىتطلقالذريةأنخلافلا-

:قولانفيهالاباء؟علىالذريةتقالهل-

القولهذاودليل،ذريةيسمونأنهم:الاول

ودليلهماللغةفيذلكيجوزلاأنه:الثاني

الاولالقولاهلعلىردهم

ذريتهم()حملناتعالىقولهفيالعلماءأقوال

:قولانفيها؟البناتأولادالذريةفييدخلهل-

يدحلونأنهم-الأول

071

-192

292-

-592

792-

292

292
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392

392

492

492

592
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692

692

692

792
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992يدحلونلاانهم-الثاني

003-992الاولالقولادلة-

003الثانيالقولأدلة-

203-003الاولالقولعلىردهم

الرحمن:خليلإبراهيمذكرفي:الخامسالفصل

303بالسريانيةإبراهيممعنى-

عليهنوحايعرفونلاأنهميزعمونالذينالعجمعلىالرد-

00303السلام

803-403والسلامالصلاةعليهإبراهيمفضائل-

إكرامهآيةمنوالسلامالصلاةعليهإبراهيمعلىالثناءاوجه-

312-903وجهاعشرخمسةمنالملائكةمنأضيافه

317-231والسلامالصلاةعليهإبراهيملفضائلتابع-

:السادسالفصل

318مافيهاوبيانالناسبينالمشهورةالمسألةذكرفي

،والسلامالصلاةعليهإبراهيممنافضل!ي!النبيانوهي-

نأمع،السلامعليهمالابراهيمالصلاةمن!منبينالهطلبفكيف

الامرينبينالجمعفكيف؟المشبهفوقيكونأنأصلهبهالمشبه

المتنافيين؟

وفاسد:صحيحمنمافيهوبيانذلكفيالعلماءقوال-

يعرفانقبلامته!شيمالنبيعلمهاالصلاةهذهان:الأولالقول-
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آدمولدسيدأنه

-318القولهذاعلىالرد

حليلااللهليتخذهشرعوالطلبالسؤالهذاان:الثانيالقول-

خليلاإبراهيماتخذكما

القولهذاعلىالرد

لهيحصلفيماالمصليإلىراجعالتشبيهان:الثالثالقول-

عليهالصلاةثوابمن

-931القولهذاعلىالرد-

فقطالالإلىعائدالتشبيهأن:الرابعالقول-

-032الشافعيإلىنسبتهبطلانوبيان،القولهذاعلىالرد-

المشبه،مناعلىبهالمشبهيكونانيلزملاأنه-الرابعالقول-

بهالمشبهمنأعلىالمشبهيكوننومتماثلينيكوناانيجوزبل

-322اوجهاربعةمنالقولهذاعلىالرد-

ماعلىزائدةصلاةهوإنمالهالمسؤلأن-الخامسالقول-

..إليهمضافااعطيه

325-وتضعيفهالقولهذاعلىالرد-

الصلاةاصلفيهوإنماالمذكورالتشبيهان:لسادسلالقول-

قدرها.فيلا

-632ذلكوادلة...كيفيتهافيولا

-327اوجهثلاثةمنوتضعيفهالقولهذاعلىالرد-

217

31

31

31

31

31

32

32

32

32

32

32

32
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منصلاةكلإلىبالنسبةحاصلالتشبيهأن:السابعالقول-

331المصلينصلوات

332عليهمواردإشكالعلىإجابتهم-

333-332وتضعيفهالقولهذاعلىالرد-

ممامشلالصلاةولالىع!ي!لطمبيطلبإذاأنه:الثامنالقول-

وتبقى،بهممايليقذلكمن!يمالنبيلآلحصلوالهلابراهيم

333!ي!لمحمدإبراهيموفيهمللأنبياءالزيادة

تقدمهلمابالنسبةواستحسانه،القوللهذاالمؤلفتقرير-

335-333الأقوالمن

صليت)كماقولهفيكونإبراهيمآلمنمحمدأنالمؤلفإختيار-

ذريةمنالنبيينسائروعلىعليهللصلاةمتناولا(إبراهيمآلعلى

533-433هيمبراإ

السابع:الفصل

336المطلوبالحديثهذافيحسنهنكتةذكرفي-

واما،محمد(وآل)محمدبذكرمصرحالاحاديثاكثرانوهي-

)إبراهيمبذكرجاءتفانما،وآلهإبراهيموهوبهالمشبهحقفي

بلفظصحيححديثيجيءلموأنه(فقطإبراهيم)آلبذكرأو(فقط

336(إبراهيموآل)إبراهيم

0336)الحاشية(هذانفيهفيالمؤلفعلىالتعقب-

وأبيحميدوأبيكعب)حديثذلكعلىالأدلةالمؤلفسرد-
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933-337مسعود(وأبيسعيد

وال)إبراهيمبينبالجمعالواردةالرواياتالمؤلفتضعيف-

143-933(براهيمإ

إبراهيم()الوورود،منفردا()إبراهيمورودفيالنكتةبيان-

243-134منفردا

دون،بالاقترانمحمد(وال)محمدمجيءفيالنكتةبيان-

أحدهماعلىالاقتصار

346-342بهيتعلقوماالدعاءفيوفوائدنكتوتضمنه

الثامن:الفصل

347البركةوذكرمحمد(الوعلىمحمدعلىبارك)اللهمقولهفي

843-473واشتقاقهاوتصاريفها،حقيقتها-

اشتقاقهفيوالاختلاف()تباركلفظ-

348المحققينعندغلطوهو-قاتلمثل-باركبمعنى-الأول

348كتعالى..البركةمنتفاعل:والثاني

053-0.934لذلكالاستدلال

153-035والتفسيراللغةأهلقوالو()تباركمعنى-

153المؤلفاختيار-

453-135(.0محمدعلى)وباركالدعاءهذايتضمنهماعلىالكلامتابع-

363-355بهااللهخصهمالتيالمباركالبيتهذاخصائص-

فضيلةوعشريناربعاسردحيث

714



التاسع:الفصل

المجيدالحميدوهماالاسمينبهذينالصلاةهذهاختتامفي-

365واشتقاقهالحميد-

563اشتقاقه-الودود-

367-366الحميدمعنىتابع-

367والجلالوالسعةللعظمةمستلزمالمجد-

936-367(والإكرامو)الجلالالمجيد()الحميداقترانفيالسربيان-

371-936!صالنبيعلىالصلاةصيغةفيالمجيدالحميدمعنى-

العاشر:الفصل

373مختلفةبألفاظرويتالتيوالاذكارالدعواتهذهفيقاعدةذكرفي-

373المختلفةالالفاظتلكبينالجمعفيالمتأخرينبعضمسلكبيان-

374المسلكهذاأدلة-

937-374أوجهستةمنالمسلكهذاضعفبيان-

الثالثالباب

وإماوجوباإماطلبهايتأكدالتي!صالنبيعلىالصلاةمواطنفي

083مؤكدااستحبابا

التشهداخرفيالصلاةفي:الاولالموطن-

083وجوبهافيوالاختلاف،مشروعيتهاعلىالإجماع

التشهدفيبواجبةليست:الاولالقول

385-038الوجوبعدمعلىالادلة
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التشهدفيواجبةأنها:الثانيالقول

الوجوبعلىالادلة

الاولالقولأدلةعلىردهم-

الشتهدوجوبعلىالاولالقولادلةتابع-

وتوضيحهبيانه:الاولالدليل-

أوجهثلاثةمنالدليلهذافيالقدح-

الثلاثالقوادحهذهعنالاجابة-

مقدمتينفيوتقريره:الثانيالدليل-2

عليهاعتراضاتوجودإلىالاشارة-

فضالهحديثالثالثالدليل-3

عليهالمؤلفوإجابة،أوجهستةمنعليهالاعتراض-

يقوىقد،ضعيفهأحاديثبثلاثةالاستدلال:الرابعالدليل-4

الاجتماععندبعضابعضها

تقدموقدالصحابةبفعلالاستدلال:الخامسالدليل-5

عليهالناسعملهذاأن:السادسالدليل-6

بالالزامالأولالقولصحابعلىالثانيالقولردتابع

فصل

الاولالتشهدفي!صعليهالصلاةمواطنمنالثانيالموطن-2

ذلكفيالاختلاف-

ذلك.يستحب:الاولالقول
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-042

423-
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38
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41

41

41

41

41

41

42

42

42

42

42

42
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التشهدعلىيزيدلا:الثانيالقول

بالاستحبابقالمنادلة-

لهبمحلالاولالتشهدليسقالمنادلة-

فصل

القنوتاخر!ي!عليهالصلاةمواطنمنالثالثالموطن-

استحبهمندليل-

عليهوالدليل-ومضانقنوتفياستحبابه-

فصل

الجنازةصلاة!ي!عليهالصلاةمواطنمن:الرابعالموطن-4

الثانيةالتكبيرةبعد

مشروعيتهاهفيخلافلا-

عليها:الصلاةصحةتوقففيواختلف-

ذلكدليل،بهاإلاالصلاةتصحلاواجبةانها:الاول

بواجبةوليستتستحبانها:الثاني

مشروعيتهاعلىالادلة

المقربين؟الملائكةعلىيصلىهل-

426

424-426

426327-

428

428942-

942431-

431

431

431

431435-

435-436

فصل

الخطب:فيجرعليهالصلاةمواطن-منالخامسالموطن-5

وغيرهاوالاستسقاءوالعيدينالجمعةكخطبة

الخطبة:لصحةاشتراطهافيالاختلاف-

717

436



436!ييهعليهبالصلاةإلاالخطبةتصحلا:الاولالقول

436بدونهاتصح:الثانيالقول

438-436:الاولالقولادلة-

044-438مشروعيتهاعلىالأدلة-

144الوجوبعدمترجيح

فصل

الإقامةوعندالمؤذنإجابةبعدعليهالصلاة:السادسالموطن-

442-144ذلكادلة-

445-443سننخمسالمؤذنإجابةفي-

الدعاءعند:السابعالموطن-7

مراتبثلاثله-

الاولىالمرتبةادلة-

الثانيةالمرتبةادلة-

الثالثةالمرتبةدليل-

فصل

منهالخروجوعندالمسجددخولعند:الثامنالموطن-8

ذلكأدلة

فصل

ذلكوأدلة،والمروةالصفاعلى:التاسعالموطن-9

718

445

445-446

446-448

448-944

944-045

045-451



فصل

452ذلكوأدلة،تفرقهموقبلالقوماجتماععند:العاشرالموطن-01

فصل

453ع!يمذكرهعند:عشرالحاديالموطن-11

كلماذكروجوبهافيالاختلاف-

453اسمهذكركلماتجب:الاول

تاركهيأثمبفرضوليس،مستحبأنه:الثاني

454-534اقوالعلى:اختلفواثم-

العمرفيمرةعليهالصلاةتجب:الأول

.تقدمكماتشهدهافيصلاةكلفيتجب:الثاني

.إيجابامرلااستحبابامرعليهبالصلاةالامر:الثالث

466-454وتقريزها،وتوضيحهاحججبخمسالموجبيناستدلال-

472-467دليلاعشرباثنيالوجوبنفاةاستدلال-

472المسالةهذهفيالمؤلفترجيحعدم

فصل

473-472التلبيةمنالفراغعند:عشرالثانيالموطن-21

فصل

474-473الحجراستلامعند:عشرالثالثالموطن-13

فصل

475-474!ي!قبرهعلىالوقوفعند:عشرالرابعالموطن-41

917



فصل

دعوةإلىاوالسوقإلىخرجإذا:عشرالخامسالموطن-51

476-475نحوهاأو

فصل

477-476الليلنوممنالرجلقامإذا:عشرالسادسالموطن-16

فصل

:القرآنختمعقب:عشرالسابعالموطن-17

947-477بذلكالاثار-

084-947التراويحفيالقرآنختمدعاءاستحباب-

فصل

482-481ذلكدلةو،الجمعةيوم:عشرالثامنالموطن-18

فصل

483المجلسمنالقيامعند:عشرالتاسعالموطن-91

فصل

دليلورويتهاالمساجدعلىالمرورعند:العشرونالموطن-02

483484ضعفهوبيان،ذلك

فصل

وطلب،والشدائدالهمعند:والعشرونالحاديالموطن-12

.المغفرة

072

484-485



فصل

كلالهش!:اسمهكتارزعند:والعشرونالثانيالموطن-22

486-485ضعفهاوبيان،ذلكعلىالأدلة-

094-486ذلكفيالسلفلبعضمناميةحكايات-

فصل

وعندالناسإلىالعلمتبليغعند:والعشرونالثالثالموطن-23

وآخرهذلكأولفيالعلموتعليم،الدروسوإلقاء،والقصصالتذكير

194عبدالعزيزبنعمرعنثبوته-

594-194تباعهموالمرسلينوظيفةوأنهااللهإلىالدعوةعلىالكلام-

فصل

وآخرهالنهارأولفي:والعشرونالرابعالموطن-42

594ثبوتهعدمبيانوتقدم،ذلكدليل-

فصل

عنهيكفرأنأرادإذاالذنبعقب:والعشرونالخامسالموطن-25

794-694ثابتةغيرأنهاوبيان،ذلكأدلة-

فصل

وأوالحاجةالفقرإلمامعند:والعشرونالسادسالموطن-26

وقوعه!ىف

ثبوتهعدموبيان،دليله-

721

894



فصل

النكاحفيالمرأةالرجلخطبةعند:والعشرونالسابعالموطن-27

994ثبوتهعدموبيان،عباسلبنأثر-

فصل

العطاسعند:والعشرونالثامنالموطن-28

105-994ثبوتهاعدموبيان،ذلكيستحبقالمنأدلة-

موضعهونماوا،العطاسعندتستحبلا:الثانيالقول-

105وحدهللهحمد

المؤلفوبيانمرفوعبحديثواستدلالهم،القولهذاأدلة-

305-105أوجهثلاثةمنضعفه

فصل

الوضوءمنالفراغبعد:والعشرونالتاسعالموطن-92

405-305ثبوتهاعدموبيان،ذلكأدلة-

فصل

المنزلدخولعند:الثلاثونالموطن-03

505-405لهالسخاويوتضعيف،ذلكدليل-

فصل

505اللهلذكرفيهيجتمعموطنكلفي:والئلاثونالحاديالموطن-31

605-505محفوظغيروأنه،ذلكدليل-

فصل

.ذكرهأرادأوالشيءنسيإذا:والثلاثونالثانيالموطن-32

722



وهائهوبيان-دليله-

فصل

للعبدتعرضالحاجةعند:والثلاثونالثالثالموطن-33

ثبوتهاعدموبيان،ذلكأدلة-

فصل

الاذنطنينعند:والثلاثونالرابعالموطن-34

ثبوتهعدموتقدم،ذلكدليل-

فصل

الصلواتعقيب:والثلائونالخامسالموطن-35

مناميةرؤيةحكاية:دليله-

فصل

الذبيحةعند:والثلاثونالسادسالموطن-36

ودليلمستحبةانها:الأول:المسالةهذهفيالاختلاف-

ذلك

الموطنهذافيمكروهةأنها:الثاني-

ضعفهوبيان،كرههامندليل-

فصل

التشهدغيرفيالصلاةفي:والثلاثونالسابعالموطن-37

ذلكعلىأحمدالإمامونص،البصريالحسنثرو-

فصل

الصدقةبدل:لثلاثون1والثامنالموطن-38

723

605

705-905

905-051

051-511

511-512

512-513

514

515



ضعفهوبيان،ذلكدليل-

فصل

النومعتد:والثلاثونالتاسعالموطن-93

:قولمنانهالمؤلفوترجيح،ضعفهوبيان،ذلكدليل-

516الباقرجعفرأبي

2

3

6

7

فصل

.بالذيخيركلامكلعتد:الأربعونالموطن-4

517ثبوتهاعدموبيان،ذلكدليل-

فصل

العيدصلاةتكبيراتاثناءفي:والاربعونالحاديالموطن-4

951الدليلهذاوفقه،ذلكدليل-

الرابعالباب

!يهصعليهبالصلاةالحاصلةوالثمراتالفوائدفي

اللهامرامتثال-

ع!يوعليهالصلاةفيسبحانهموافقته-

فيهاملائكتهموافقة-

مرةعليهالمصليعلىاللهمنصلواتعشرحصول-

درجاتعشرلهيرفعأنه-

حسناتعشرلهيكتبانه-

سيئاتعشرعنهيمحىانه-

724

517-
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521

521

521

521

521

521

521
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8

9

2

3

5

6

7

8

9

2

3

6

7

00125أمامهقدمهاإذادعائهإجابةيرجىأنه

522!يملشفاعتهسببأنها

522الذنوبلغفرانسببأنها-

اهمه.ماالعبداللهلكفايةسببانها-

522القيامةيوم!يممنهالعبدلقربسببأنها-

522العسرةلذيالصدقةمقامتقومأنها-

522الحوائجلقضاءسببأنها-

522عليهملائكتهوصلاة،المصليعلىاللهلصلاةسببانها-

522لهوطهارةللمصليزكاةأنها-

522-523موتهقبلبالجنةالعبدلتبشيرسببأنها-

523القيامةيوماهوالمنللنجاةسببأنها-

523عليهوالمسلم،المصليعلى!يمالنبيلردسببانها-

523مانسيهالعبدلتذكرسببأنها-

523المجلس!لطيبسببانها-

523الفقرلنفيسببأنها-

523!ي!ذكرهعنعليهصلىإذاالبخلاسمالعبدعنتتفيانها-

523تركهاإذاالانفبرغمعليهالدعاءمننجاته-

425طريقهاعنبتاركهاءوتخطى،الجنةطريقعلىصاحبهاترميأنها-

425ورسولهاللهقيهيذكرلاالذيالمجلسنتنمنتنجيأنها-

علىوالصلاةاللهبحمدابتدىءالذيالكلاملتمامسببانها-

725



ع!يهاللهرسول

الصراطعلىالعبدنورلوفورسب!أنها-28

الجفاءعنالعبدبهايخرجأنه-92

بينعليهللمصليالحسنالثناءسبحانهاللهلالقاءسببانها-03

والارضالسماءأهل

-524وعمرهوعملهالمصليذاتفيللبركةسببأنها-31

لهاللهرحمةلنيلسببأنها-32

وتضاعفهاوزيادتهالمجيمللرسولمحبتهلدوامسببانها-33

لهحبهتضاعفمحبوبهذكرمنأكثركلماالعبدأنبيان-

-0525.يدوتزا

معالحبنهاية:عبادهمنوتعالىسبحانهاللهاستحقاق-

التعظيمنهاية

اللهذكركثرةفيالواردةوالاحاديثالايات-

تعالىاللهذكرأنواع-

للعبدلمحبتهسببءس!عليهالصلاةان-34

فلبهوحياةالعبدلهدايةسببأنها-35

عندهوذكره!سي!عليهالمصلياسملعرضسببأنها-36

عليهوالجواز،الصراطعلىالقدملتثببتسببأنها-37

فيهالواردالحديثثبوتعدموبيان

حقهمنالقليللاقلاداء!ؤعليهالصلاةأن-38
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053
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وشصدرهاللهلذكرمتضمنةأنها-93

دعاءهيالعبدمنع!يمعليهالصلاةان-04

ربهالعبدسؤالأنواع

الخامسالباب

تسليما.وليهروالهالنبيغيرعلىالصلاةفي-

ويسلم.عليهمفيصليوالمرسلينالانبياءسائرأما-1

ذلكأدلة-

واختيارفيهاقواللاواإ(/صالعامينفىنوحعكصلغ>ايةمعنى-

لذلكالمؤلف

الاعرابمنلهامحللاابتدائيةجملةهذهبأنالقول-

أوجهخمسةمنالقولهذاعلىالرد-

عليهم:الصلاةوأما-2

ضعفهاوبيان،ذلكأدلة

534

534-536

537

537538-

538

953-544

544-546

:الانبياءسوىمنوأما-

الامةبينخلافبغيرعليهميصلى:ع!لمحهشصالنبيآل-1

علىالهعلىوجوبهافيلمجني!النبيعلىالصلاةموجبواواختلف-

مشهورينقولين

وتعقب،مستحبأنهعلىالاجماعالشافعيأصحاببعضحكى-

عليهالمؤلف
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546
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فصل

لمجياله؟عنهمنفردينالالعلىيصلىهل-

نوعين:علىالمسألةهذه-

547يجوزوهذامحمد(العلىصل)اللهم:يقالأن:الاولالنوع

على:-كالصلاةبالذكرمنهمواحديفردأن:الثانيالنوع

..والحسنعلي

547بعدهمفمنالصحابةمن!صالهغيرعلىالصلاةوفي،ذلكفيفاختلف

فقطوآلى!ي!بالنبيمختصةالصلاةوأن:ذلككراهة:الاولالقول

954-548القولذلكأدله

وجه:ثلاثةالشافعيلاصحاب-بالكراهةالقولهذا-

تنزيهكراهةأنه-2تحريمكراهةأنه-1

954الأولىتركبابمنأنه-3

فلانيقالوهل؟الصلاةمعنىفيالسلامهلمسألة-

055-954؟السلامعليه

553-055أوجهعشرةمنالاولالقولأدلةتابع-

455-553والىء!صالنبيغيرعلىالصلاةتجوز:الثانيالقول

562-554وجهاعشرأربعةمنالقولهذاأدلة-

473-562الثانيالقولأدلةعلىالاولالقولاصحاببهردما-

574-573فيهاواختيارهللمؤلفالمسألةهذهفيالخطابفصل-
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الفهارسفهرس

اللفطيةالفهاوسنج

الكريمةالاياتفهرس[1]

الأحاديثفهرس[2]

الاثارفهرس]3[

الأشعارفهرس[4]

والتراجمالأعلامفهرس[]ه

الافهامجلاءفيالواردةالكتبأسماءفهرس[]6

التفصيليةالعلميةالفهاوس]7[-إ:

بهيتعلقوماوالصفاتوالأسماءالتوحيد-1
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