
 

 

  
  الكتاب: األحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

املؤلف: عبد احلق بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن احلسني بن سعيد إبراهيم األزدي، األندلسي  
بن اخلراط (املتوىف:    هـ) 581األشبيلي، املعروف 

  ق: أم حممد بنت أمحد اهلليس احملق
  أشرف عليه وراجعه وقدم له: خالد بن علي بن حممد العنربي

اململكة العربية  - مجهورية مصر العربية، مكتبة العلم، جدة   -الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة 
  السعودية

  م  1993 -هـ   1413الطبعة: األوىل، 
  (يف ترقيم مسلسل واحد) 2عدد األجزاء:  

 م الكتاب موافق للمطبوع][ترقي

  األحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»
  

  ليف
  هـ  581اإلمام احلافظ أيب حممد عبد احلق اإلشبيلي املتوىف سنة  

  
  أشرف عليه وراجعه وقدم له 

  خالد بن علي بن حممد العنربي 
  

  حتقيق
  أم حممد بنت أمحد اهلليس 

  
  مكتبة العلم  - مكتبة ابن تيمية 

 (/)  

  

 َِّ    الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ ِبْسِم ا
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  األحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»
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  حقوق الطبع حمفوظة 
  الطعبة األوىل

  م  1993 - هـ  1413
  

لقاهرة    مطابع ابن تيميية 
  864240  - 862792هاتف: 
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َِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ    ِبْسِم ا
  مقدمة

، حنمده ونستعينه    ونستغفره وأشهد أن ال إله إال هللا، وحده ال شريك له، وأشهد أن حممد عبده ورسوله.   إن احلمد 
  أما بعد:

فهذا كتاٌب سارْت به الرُّكبان يف سالف الزمان، وتعلقت به أنفس العلماء، فانكبوا عليه مطالعة وحفظاً ودرساً، فقنعوا به ومل 
ليفه، و    جودة اختياره، وصحة أحاديثه وحسنها، ومجال سياقها، وقوة أسانيدها. يبتغوا سواه، وذلك جلودة تصنيفه، وبراعة 

أن ينتظره على شوق الباحثون، كيف ال، وتِيك الكثرة الكاثرة من النقوالت، واليت تسّطر يف كثري   -بعد ذلك -فال غرابة 
التخرج واألحكام، ككتاب  يف كتب - كالدُّر املنثور-من األحايني على سبيل الرضا والتسليم، يف اإلحتجاج، تقابلهم 

"نصب الراية" للزيعلي، و"التلخيص احلبري" البن حجر العسقالين، وغريمها، عندما يقرأون مثًال هذه الكلمة املتداولة:  
  "صححه عبد احلق". 

رب العمل ومن أجل قيمة الكتاب العلمية أوصى شيخ احملدثني العّالمة األلباين بتحقيق الكتاب ونشره، وسِعد عندما أنبأته خب
حلج يف صحبته سنة عشر وأربع مئة وألف.   فيه، عندما أمتعنا هللا 

واحلق أن الكتاب قد بلغ الغاية يف النفع والفائدة، ودلَّ من مصنفه (احلافظ عبد احلق) على سعة علم واطالع، ودقة فهم، 
لقبول والثناء.    وشدة ذكاء، فال عجب أن يذيع الكتاب وينتشر، ويتلقى 
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  موضوع الكتاب
املتبادر إىل الذهن عند قراءة عنوان كتاب عبد احلق أنه اقتصر على ذكر أحاديث األحكام الشرعية، وما يلبث أن يذهب  

  هذا الظن عند قراءة خطبة كتابه، إذ يقول عبد احلق مبيناً ما مجعه، مرغباً يف حفظه، والعمل مبا فيه: 
أمد مبعونته، وتوفا على شريعته، فإين مجعت يف هذا الكتاب مفرتقاً من حديث رسول "أما بعد، وفقنا هللا أمجعني لطاعته، و 

يف لوازم الشرع، وأحكامه وحالله وحرامه، ويف ضروب من الرتغيب والرتهيب، وذكر الثواب    -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 
ا  ا، وختري صحيحة اِإلسناد معروفة عند النـُّقَّاد، قد نقلها اإلثبات،  والعقاب، إىل غري ذلك مما ُمتيز حافظها، وُتسعد العامل 

  وتداوهلا الثقات ... ". 
ظاهر حكاية عبد احلّق عن موضوع كتابه أنه خيتلف قليالً عن تلك الكتب اليت تعين جنمع أحاديث األحكام واحلالل 

  ى سبيل املثال: واحلرام، وانتقائها دون غريها، وترتيبها على األبواب الفقهية، واليت منها عل
م" للحافظ عبد الغين بن عبد الواحد املقدسي املتوىف سنة ( ) هـ، اقتصر فيه على ما  600"ُعمدة األحكام عن سيد اآل

  اتفق عليه الشيخان من أحاديث األحكام.
راين املتوىف سنة  "منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار" أليب الربكات جمد الدين عبد السالم بن عبد هللا بن تيمية احل 

) هـ، انتقى أحاديثه من الكتب الستة ومسند اِإلمام أمحد يف األعم األغلب، وهو من أوسع الكتب يف هذا الباب، 652(
  وشرحه الشوكاين يف كتابه "نيل األوطار".

حاديث األحكام" للحافظ تقي الدين دقيق العيد املتوىف سنة ( ه اشرتط فيه الصحة، ) هـ، وهو خمتصر إال أن702"اِإلملام 
  وقد شرحه غري واحد. 

  "بلوغ املرام من أدلة األحكام" احلافظ ابن حجر العسقالين املتوىف سنة 
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) هـ مجع فيه خمتصرًا يشتمل على أصول األدلة احلديثية، لألحكام الشرعية، من الكتب الستة ومسند أمحد وغريها  852(
به، إذ تكّلم على األحاديث تصحيحاً وتضعيفاً على وجه  كصحيح ابن خزمية وسنن البيهقي والدارق طين، وهو جيد يف 

  ) هـ. 1182الدقة واِإلجياز، ومن شروحه النافعة "سبل السالم" حملمد ابن إمساعيل الصنعاين املتوىف سنة ( 
يف سالف الزمان،  ببعض امليزات كانت سبباً يف اشتهاره  -أو عن بعضها -غري أن كتاب أىي حممد ينفرد عن هذه الكتب 

  وِمحًْال تسري به الركبان، منها: 
  سهولة حفظه، وقرب تناوله، إذ جعله خمتصر اِإلسناد، مقتصرًا يف خترج احلديث على مصدر واحد. -  1
ليفه، وحسن عرضه لألحاديث. -  2   جودة تصنيفه، وبراعة 
داته، فقد -  3 ته، وتتبعه لز ت احلديت، أحسنها مساقاً، وأبينها    دقة اختياره لألحاديث، وانتقائه لروا كان خيتار من روا

  مقصودًا، مع قوة الرجال، وعلو اِإلسناد. 
ا جرحاً وتعديًال. -  4   حكمه على عامة األحاديث، والكالم على روا
حاديث األحكام واحلالل واحلرام. -  5   عدم اكتفائه 
  مذهب بعينه.  مشوله ألدلة املذاهب مجيعها، وعدم اقتصاره على أدلة -  6
  كل هذا مع التجرد واِإلنصاف، ولزوم العدل وعدم اِإلجحاف.  - 7



ا، مثل كتري من اجلوامع  وليس معىن أن كتاب عبد احلق مل يقتصر على أحاديث األحكام، مشوله لكل أبواب السُّنة وإحاطته 
حكام والرقائق واآلداب والسري واملناقب وغري  واملصنفات، املتضمنة من احلديث مجيع األنواع احملتاج إليها من العقائد واأل

  ذلك كان وجد إشارات إىل ذلك.
  

  شروطه يف اختيار األحاديث
ختيار   الباحث يف كتاب عبد احلق يرى واضحاً اهتماماً كبريًا، 
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سس اعتمدها يف اختياره، وشروطا ارتكز عليها يف ت، ويستطع أن خيرج   انتقائه، وإن كان أشار األحاديث، وانتقاء الروا
  إليها يف املقدمة كما سيأيت: 

  هذه الشروط هى: 
  حسن السياق ومتامه:  -  1

ت   ا ملا تدل عليه من أحكام، فيختار أحسن روا يُعىن عبد احلق عناية فائقة حبسن سياق ألفاظ أحاديثه، وكماهلا وبيا
  على هذا من الكثرة مبكان:احلديث مساقاً، وأمتها كالماً، وأبينها للمقصود، واألمثلة 

ت احلديث املتفق عليه رواية مسلم يف األعم الغالب، ألن مسلماً   -  1 كان يتحرز يف    -رمحه هللا-فهو خيتار من روا
مة حمررة، ألن مسلماً صنف كتابه يف بلده حبضوره أصوله، يف حياته كثري من   األلفاظ، ويتحرى يف السياف، ويسوف املتون 

  ف البخاري فإنه صنف كتابه يف طول رحلته، فروي عنه أنه قال: مشاخيه، خبال
لشام كتبته يف مصر" ( لشام، ورب حديث مسعته  لبصرة كتبته    ). 1"رب حديث مسعته 

  ). 2فكان ألجل هذا رمبا كتب احلديث من حفظه فال يسوق ألفاظه برمتها، بل يتصرف فيه، ويسوقه مبعناه (
م يعتمدون على كتاب مسلم يف نقل املتون   واحلق أن هذا صنيع كثري ممن صنف يف األحكام حبذف األسانيد من املغاربة، فإ

). دون البخاري، من أجل هذا السبب، وسبب آخر هو: أن مسلماً يسوق أحاديث الباب كلها سردًا عاطفاً بعضها  2(
 أمس املواضع وأكثرها دخًال فيه،  على بعض يف موضع واحد، ولو كان املنت مشتمال على عدة أحكام، فإنه يذكره يف 

  فيسهل 
 __________  

ريخ بغداد: (1(  (2  /11 .(  
  ) 283/  1) النكت على كتاب ابن الصالح: (2(
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ذلك على الباحث، خبالف البخاري فإنه استنبط فقه كتابه من أحاديثه فاحتاج أن يقطع املنت الواحد إذا اشتمل على عدة  
ه يف الباب الذي يستدل به على ذلك احلكم الذي استنبطه منه، ولو ساقه يف املواضع كلها برمته أحكام، ليورد كل قطعة من



  ). 1لطال الكتاب (
ومن أجل هذا فضل طائفة من املغاربة صحيح مسلم على صحيح البخاري، وليس هذا التفضيل راجعاً إىل األصحية، بل  

  إىل ما تقدم ذكره. 
جمه ( يقول أبو حممد القاسم بن يوسف ال ): "وقد فضل طائفة من أهل املغرب صحيح مسلم على صحيح 2تجييب يف بر

البخاري، منهم أبو حممد بن حزم احلافظ ألنه ليس فيه بعد خطبته إال احلديث الصحيح مسرودًا غري ممزوج مبثل ما يف كتاب 
حيح وأيضا فإن مسلماً قد اختص جبمع البخاري يف تراجم أبوابه من األشياء اليت مل يسندها أهل الوصف املشروط يف الص

  طرق احلديث يف مكان واحد، و التوفيق". 
وأما ما قاله احلافظ أبو علي النيسابوري أستاذ احلاكم أيب عبد هللا احلافظ: "ما حتت أدمي السماء كتاب أصح من كتاب  

  ) 3مسلم بن احلجاج" ففي هذا اِإلطالق نظر، ردَّه غري واحد ( 
بخاري ومسلماً إذا اتفقا على لفظ حديث، فإن عبد احلق حينئذ يكتفي بعزو احلديث إىل البخاري، مثال  على أن ال -  2

  ذلك:
  ). 4ُمرَّ عليه جبنازة، فقال مسرتيح ومسرتاح منه" ( - صلى هللا عليه وسلم  -حديث أيب قتادة "أن رسول هللا 

 __________  
  ). 283/ 1) املصدر السابق: (1(
  ). 93) انظر: (ص: 2(
  ). 284/ 1وما بعدها) والنكت: (  12) انظر: هدي السارى: (ص 3(
ب سكرات املوت42) كتاب الرقائق ( 81) ( 369/  11) البخاري: (4( )  11) ( 656/ 2)، ومسلم: (6512رقم ( - ) 

ب ما جاء يف مسَرتيَح ومسرتاح منه 21كتاب اجلنائز (   ). 95) ( 61رقم (   -) 
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  اجه الشيخان، وعزاه عبد احلق للبخاري وحده. فهذا احلديث اتفق على إخر 
ً، أو  -  3 ب أوىل أن يعزو احلديث إىل البخاري دون مسلم إذا كان احلديث عند البخاري أّمت مساقاً، أو أكمل بيا ومن 

دة،. مثال ذلك: حديث عقبة بن عامر "صلى رسول هللا  سنني  على قتلى ُأحد بعد مثاين   -صلى هللا عليه وسلم  -فيه ز
  كاملودع لألحياء واألموات".

  فكلمة "بعد مثاين سنني". ليست عند مسلم. 
ً -أخرج أحاديث من كتاب، وتركها يف كتاب أشهر من الكتاب الذي أخرجها منه، ونبه   -  4 ا يف ذلك   -أحيا على كو

دة يف حديث أو لبيانه،  -كما يقول هو يف املقدمة   -الكتاب األشهر، وإمنا صنع ذلك أو لكماله وحسن سياقه، أو لقوَّة  "لز
  سند يف ذلك احلديث على غريه". 

ب "ما جاء يف النجو والبول والدم ... ": الطحاوي، عن أيب هريرة أن رسول هللا  صلى هللا   -مثال ذلك مما جاء يف أول 
  ). ومل يفسر األخبثني .. 1اج (، قال: "ال تدافعوا األخبثني: الغائط والبول يف الصالة" خرَّجه مسلم بن احلج- عليه وسلم 

خذ هنا على عبد احلق أنه أوهم أن مسلماً أخرج احلديث من مسند أيب هريرة، وليس كذلك عنده، وإمنا هو من مسند   و
-صلى هللا عليه وسلم   -)، عن عثمان بن عفان، قال: قال رسول هللا 2عائشة، رضي هللا عنها. وذكر من طريق الرتمذي ( 



اء يف مجاعة كان له كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر يف مجاعة كان له كقيام ليلة" مث قال:  : "من شهد العش
  ) وهذا أليق. اهـ.3خرَّجه مسلم ( 

 __________  
ب كراهة الصالة حبضرة الطعام، رقم (16) كتاب املساجد ( 5) (393/  1) مسلم: ( 1(   ). من حديث عائشة. 560) 
ب ما جاء ىف فضل العشاء والفجر ىف مجاعة، رقم ( 165) أبواب الصالة ( 2()  433/  1) الرتمذى: (2(  (221 .(  
ب فضل صالة العشاء والصبح مجاعة، رقم ( 46) كتاب املساجد ( 5) (454/  1) مسلم: ( 3(  (656 .(  
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اعة فكأمنا صلى الليل  ولفظ احلديث يف مسلم: "من صلى العشاء يف مجاعة فكأمنا قام نصف الليل، ومن صلى الصبح يف مج
  كّله".

سناد  -  5   ما قاله عبد احلق يف مقدمة األحكام الوسطى "وقد يكون حديثاً 
صحيح، وله إسناد آخر أنزل منه يف الصحة، لكن يكون لفظ اِإلسناد النازل أحسن مساقاً، أو أبني، فآخذه ملا فيه من  

  أجل اِإلسناد اآلخر". البيان، وحسن املساق، إذ املعىن واحد، إذ هو صحيح صت 
صلى هللا عليه   - )، عن أيب سعيد اخلدري "أن النىب 1وقد يصلح مثًال على هذا ما ذكره عبد احلق من طريق أيب داود (

كان حيب العراجني، وال يزال يف يده منها، فدخل املسجد فرأى خنامة يف قبلة املسجد، فحكها، مث أقبل على الناس   -وسلم 
وامللك عن   - عز وجل-يُسرُّ أحدكم أن يُبصق يف وجهه؟! إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإمنا يستقبل ربه مْغضباً، فقال: "أ

ميينه، فال يتفل عن ميينه، وال يف قبلته، وليبصق عن يساره أو حتت قدمه، فإن عجل به أمر فليقل هكذا" ووصف ابن  
  عجالن ذلك "أن يتفل يف ثوبه، مث يرد بعضه على بعض". 

  خرجه مسلم والبخاري إال ذكر العرجون. اهـ.  مث قال
أبصر خنامة يف قبلة املسجد فحكها حبصاة، يف   - صلى هللا عليه وسلم  - ): "أن النيب 2ولفظ احلديث يف صحيح البخاري (

). أخرجاه من  3ضى أن يبزق الرجُل بني يديه أو عن ميينه، ولكن عن يساره أو حتت قدمه اليسرى". وحنوه لفظ مسلم (
ريق سفيان، عن الزهري، عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف الزهري، عن أي سعيد، وأخرجه أبو داود من طريق خالد بن  ط

  احلارث، عن حممد ابن عجالن، عن عياض بن عبد هللا، عن أيب سعيد، ورجاله ثقات، غري
 __________  

ب كراهة البزاق يف ا22) كتاب الصالة (2) ( 323/ 1) أبو داود ( 1(   ). 480ملسجد، رقم () 
ب ليبزق عن يساره أو حتت قدمه اليسرى، رقم (36) كتاب الصالة (8) ( 609/ 1) البخاري: (2(  (413 .(  
ب النهي عن البصاق: يف املسجد يف الصالة وغريها، رقم ( 13) كتاب املساجد ( 5) (389/  1) مسلم: ( 3(  ،(548.(  
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ذيب  1قال: صدوق إال أنه اختلطت عليه أحاديث أيب هريرة ( حممد بن عجالن، خلص ابن حجر أمره، ف )، وقال يف 
) "ذكر أمساء من تكلم فيه وهو موثق. وقال:  2التهذيب: أخرج له مسلم يف املتابعات ومل حيتج به، وذكره الذهىب يف رسالته ( 

  صدوق، قال احلاكم وغريه: سيئ احلفظ وخرج له مسلم يف الشواهد". 
ا أكمل من حيث املعىن، وال  فظهر أن طريق الش يخني أعلى رتبة، وأشد صحة. ولكن عبد احلق اختار رواية أيب داود أل

  خترج يف متنها عن رواية الصحيحني.
  وقد يؤخذ هذا على عبد احلق، ولكن هذا هو منهجه الذي بينه وطبقه

  (ب) قوة اِإلسناد: 
ت احلديث أقواها رجاًال،  وفيما عدا ما رأيناه من ترك رواية الصحيحني إىل ما عداه ا فإنه يف األعم األغلب خيتار من روا

  وأشدها اتصاًال، وأصحها إسنادا، وهذه أمثلة: 
خذ من شاربه فليس منا" رواه الرتمذي والنسائي، واختار عبد احلق ذكره من طريق النسائي التقان   -  1 حديث "من مل 

  بعض رجاله.
حدثنا عبيدة بن محيد، عن يوسف ابن صهيب عن حبيب بن يسار، عن زيد بن أرقم  إسناد الرتمذي: حدثنا أمحد بن منيع، 

  به.
  أما النسائي فقد رواه من طريق:

  إسناد النسائي: حدثنا حممد بن عبد األعلى، قال: حدثنا املعتمر، قال: مسعت يوسف بن صهيب به. 
  فإن معتمر بن سليمان أوثق وأحفظ من عبيدة بن محيد، فإن معتمراً 

__ ________  
  ). 6136)، رقم (496) تقريب التهذيب: (ص: 1(
  ). 306)، رقم (165) انظر: (ص: 2(
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ن روى عنه اجلماعة (  ذيبه 2)، وقال يف عبيدة: صدوق حنوي رمبا أخطأ (1قال فيه ابن حجر: ثقة، ورمز له  )، ونقل يف 
آخرون، منهم يعقوب بن شيبة قال فيه: كتب الناس عنه ومل يكن  ) أقوال أهل اجلرح والتعديل فيه، فوثقه قوٌم، ومل يوثقه 3(

لقوي وهو من أهل الصدق.    من احلفاظ املتقنني، ومنهم الساجي قال فيه: ليس 
احمللل واحمللل له"رواه مسع من أشهر املصنفني الذين أخرج عنهم   -صلى هللا عليه وسلم  -حديث " لعن رسول هللا   -  2

  اعة من الصحابة منهم: عبد احلق، عن حديث مج
  ): أخرجه من حديثه: الرتمذي، والنسائي، وعبد الرزاق.4ابن مسعود (  -  1
  ): أخرجه من حديثه: ابن أىي شيبة، والرتمذي يف علله، وابن اجلارود، والبزار. 5أبو هريرة (  -  2
  ): أخرجه من حديثه: أبو داود، والرتمذي، وابن عدي. 6على بن أيب طالب ( -  3
  ): أخرجه من حديثه: الرتمذي، وابن أيب شيبة. 7ر بن عبد هللا ( جاب -  4

واختار عبد احلق أن خيرجه من حديث أبن مسعود، من طريق الرتمذي، وقال فيه: حسن صحيح، وقال ابن حجر: صححه 
  ابن القطان وابن دقيق



 __________  
  ). 6785)، رقم (539) تقريب التهذيب: (1(
  ). 4408قم ()، ر 379) املصدر السابق: (2(
  ). 81/  7) انظر: (3(
ب ماجاء ىف احمللل واحمللل له، رقم (27) كتاب النكاح (9) ( 428/ 3) الرتمذي (4( ) كتاب  27). والنسائي: ( 1120) 

ً وما فيه ص التغليظ وابن أيب شيبة: ( 13الطالق ( ب إحالل الطلقة ثال   ). 18036)، رقم ( 190) 
  ). 195 / 14) ابن أيب شيبة يف املصنف: (5(
ب يف التحليل، رقم ( 16) كتاب النكاح (6) ( 562/ 2) أبو داود: (6( ). والرتمذي: نفس الكتاب 2077)، (2076) 

  ). 1119والبابني السابقني، رقم (
  ) الرتمذي، وابن أيب شيبة نفس املوضع السابق. 7(

)1/13 (  

  

  ). اهـ.1العيد على شرط البخاري (
روان، عن هزيل بن شرحبيل، عنه به، وهزيل: ثقة، وأبو قيس، صدوق رمبا خالف، قاله ابن  يرويه أبو قيس عبد الرمحن بن ث

  ). 2حجر (
وأما حديث أيب هريرة، فريويه عبد هللا بن جعفر اخلرمي، عن عثمان ابن حممد األخنسي، عن املقربي به، وابن جعفر، ليس 

س، وعثمان صدوق له أوهام، قاهلما ابن حجر (   ). 4لبخاري ( )، وحسنه ا3به 
وأما حديث علي وجابر، فقال الرتمذي: حديث علي وجابر حديث معلول ... وهذا حديث ليس إسناده بقائم، ألن جمالد  

  ). 5بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم (
  فتبني أن عبد احلق كان موفقاً يف اختياره من حديث ابن مسعود ألنه أقوى أحاديث الباب مجيعاً.

  
  حاديثطريقته يف عرض األ

بني أبو حممد يف مقدمة أحكامه طريقته يف عرض األحاديث، وهي طريقة فريدة سامهت يف اختصار الكتاب، وجودة تصنيفه، 
ا. وهاك   وحتتاج إىل شدة انتباه، ودقة مراعاة، ومن مث أدت أيضا إيل قليل من األوهام، تعقبها ابن القطان وردها إىل صوا

  تفصيل هذه الطريقة:
عبد احلق إيل احلديث، فيخرجه من الكتاب األشهر غالباً، ويذكره بلفظ واحد، وهو يكتب أوالً صاحب الكتاب  يعمد  -  1

  الذي أخرج من طريقه
 __________  

  ). 170/ 3) التلخيص احلبري: ( 1(
  ). 3823)، رقم (237)، (ص:  7283)، رقم (572) تقريب التهذيب: (ص: 2(
  ). 4515)، رقم (386)، (ص:  3252)، رقم (298) تقريب التهذيب: (ص: 3(



  ). 170/ 3) التلخيص احلبري: ( 4(
  ).428/  3) سنن الرتمذي: (5(
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، قال  -صلى هللا عليه وسلم   - احلديث، مع ذكر صحابيه، مث يسرد املنت، فيقول مثًال: مسلم، عن أيب هريرة، عن النيب 
 ....  

  ، قال: ...- صلى هللا عليه وسلم  - يب هريرة، قال: وعنه، عن النيب فإذا أراد أن يذكر بعده حديثاً آخر ملسلم، عن أ -  2
صلى هللا عليه وسلم  - وإذا كان احلديث ملسلم، من رواية صحايب آخر، قال مثًال: وعن أىي سعيد اخلدري، عن النيب  -  3
-.  
الذي ذكره قبله، وعن نفس وإذا قال. يف رواية أخرى، أو يف طريق آخر، ومل يذكر الصاحب، فإنه من ذلك الكتاب  -  4

  الصاحب.
دة من نفس الكتاب، لكن عن صاحب آخر، ذكر ذلك الصاحب، وذكر النيب  -  5 صلى هللا   - وإذا أردف احلديث بز

  . - عليه وسلم 
دة عن نفس الصحايب، لكن من كتاب آخر، ذكر مصنَف ذلك الكتاب فقط، كأن يقول مثال: وقال  -  6 وإذا كانت الز

دة، أو زاد أبو داود، أو عند أيب داود، وحنو ذلك.  أبو داود: مث   يسوق الز
دة مث يقول: خرَّجها من حديث فالن، وال يذكر النيب   -  7 ً يذكر الز ، ولكنها مرفوعة إليه -صلى هللا عليه وسلم  -وأحيا
  ، ومن نفس الكتاب السابق. -صلى هللا عليه وسلم  -

دة، ويقول بعدها خرَّجها  كأن يسوق حديثا ملسلم عن أيب هريرة،  مث يردفه بقوله: قال أبو داود يف هذا احلديث فيسوق الز
  من حديث ابن عباس مثًال. 

دة كاملة، فيذكر صاحب الكتاب، والصحايب، والنيب  -  8 صلى هللا عليه   -ويف أحايني قليلة جدًا يذكر الرواية اليت فيا الز
  . -وسلم 

  ، أو شرح غريب، أو حنو ذلك، وراعى مع ذلك أسلوبه يف العطف السابق.ورمبا ختال ذلك كالٌم يف رجل -  9
سناده املتصل إىل -  10 درة جدًا، يذكر احلديث    ويف أحايني 
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ً أخرى ال يذكره وحييل إىل ذكر اِإلسناد يف أحكامه الكربى. -صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا    ، وأحيا
درة -  11 سناد املصنف  ويف أحايني أخرى    -إىل رسول هللا  -الذي أخرج احلديث من طريقه-أيضا يذكرا احلديث 

  . -صلى هللا عليه وسلم 
براز إسناده، أو غري   -  12 وكثرياً ما يذكر األحاديث بقطع من أسانيدها ليبني الراوي املتكلم فيه، أو ليتربأ من عهدته 

  نت، وقد يعكس قليًال. ذلك، واألغلب الكثري أن يذكر اِإلسناد قبل امل



وقد أكثر عبد احلق من النقل من صحيح مسلم، وأشار إىل ذلك ىف مقدمة أحكامه الوسطى بقوله: "وعلى كتاب   -  13
  مسلم ىف الصحيح عولت، ومنه اكثر ما نقلت". 

  
  طريقته يف التبويب

تيسري اِإلفادة منه، وطريقة التبويب تدل على طريقة عرض األحاديث وتبويبها هلا أثر كبري يف ارتفاع قيمة الكتاب العلمية، و 
  مدى فقه املصنف وعميق فهمه.

وقد قسم أبو حممد أحكامه إىل كتب، والكتب إىل أبواب: ُصنّع كثري من مصنفي كتب احلديث، غري أن هناك مالحظات  
  على هذا التقسيم والتبويب: 

ً، إما مفردة، وإما مدرجة حتت كتب.أن بعض املوضوعات اليت جعلها غريُُه ُكتباً وقمسها إيل أبوا   ب، جعلها هو أبوا
  فمن األبواب املفردة: 

  ب يف السالم واإلستئذان. 
  ب يف الطب.
  ب يف األدب. 

  ب يف ذكر احلشر واجلنة والنار. 
.   ب يف الرؤ
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  ب يف الفنت والشروط. 
ً لعدم توسعه يف إيراد املا   دة احلديثية.ولعل عبد احلق مساها أبوا

  ومن األبواب اليت أدرجهما حتت كتب، وجعلها غريه كتباً وقسمها إىل أبواب: 
  ب يف املساجد. 
  ب ِىف العيدين. 
  ب يف اجلمعة. 

  هذه األبواب مدرجة حتت كتاب الصالة.
ب االعتكاف جعله مدرجاً حتت كتاب الصيام.   و
ا جعله مدرجاً حتت كتاب اجل ب اِإلمارة يتعلق    هاد. و

ئح، وكتاب األشربة.   املالحظة الثانية: أن بعض الكتب مل يقسمها إىل أبواب، وذلك مثل كتاب اجلنائز، وكتاب الصيد والذ
ً خاصة، بل مجع حتت ترمجة الباب الواحد عدة موضوعات، فمن  املالحظة الثالثة: أن كثريًا من املوضوعات مل يُفرد هلا أبوا

  ذلك:
على الرجل واملرأة، ونوم اجلنب إذا توضأ، وأكله ومشيه، وجمالسته، وكم يكفي من املاء، واغتسال  ب ما يوجب الغسل 

خري الغسل تعجيله، وصفته، والتسرت.  ي أن يغتسل فيه اجلنب، و ء واحد، وما    الرجل واملرأة يف إ
ضل املشي إليها، وانتظارها، وكيف  ب يف صالة اجلماعة، وما يبيح التخلف عبها، وما مينع من حضورها، وفضلها، وف



ميشي إليها، ومن خرج إىل الصالة فوجد أن الناس قد صلوا، أوصلى ىف بيته مث وجد صالة مجاعة، ويف خروج النساء إىل  
  املسجد، وما يفعلن. 

ط واحلراسة يف سبيل هللا ، والنفقة فيه:  ب يف التعوذ من اجلنب وذمه ووجوب اجلهاد مع الرب والفاجر، وفضل اجلهاد والر
  وفيمن مات يف الغزو، 
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  وفيمن مل يغُز، وفيمن منعه العذر، ويف عدد الشهداء. 
املالحظة الرابعة: أنه اقتفى عادَة كثري من املصنفني يف ذكر كثري من األبواب بغري عنوان أو ترمجة، واليت يكتفي فيها بلفظ  

ب" دون إشارة إيل املضمون. "  
ة: أن عبد احلق أجاد التبويب أول الكتاب، وقصر يف بقيته، فنرى يف أوله كثرة األبواب يف الكتاب الواحد،  املالحظة اخلامس

ب موضوعاً واحدًا، ونرى يف وسط الكتاب وآخره، قلة األبواب يف الكتاب الواحد، وكثرة   ونرى كثريًا حتت كل 
  املوضوعات حتت الباب الواحد، وغزارة األبواب غري املرتمجة. 

ثر يف تراجم أبواب ببعض من سبقه من أئمة احملّدثني املصنفني يف احلديث، كالبخاري يف   املالحظة السادسة: أن عبد احلق 
قًال لكثري من تراجم أبوابه.   صحيحه، بل يكاد يكون ليس إال 

  مثال ذلك من كتاب العلم: 
لسؤال، ومن  - لعلم، ومن استحيا فأمر غريه  كثر مما سئل، ومن سئل وهو يف حديث فأمت  ب من رفع صوته  أجاب 

ِإلشارة.    حديثه مث أجاب السائل، ومن أجاب 
  ب الغضب يف املوعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، ومن برك على ركبته عند اِإلمام أو العامل. -
لعلم قوماً دون آخرين، ومن مسع شيئاً فراجع وفيه، وطرح اِإلمام امل - سألة على أصحابه ليخترب ما عندهم ب من خصَّ 

  من العلم. 
  ب القراءة والعرض على احملدث، وروي عن احلسن والثوري ومالك القراءة جائزة.  -

رقامها، برتتيب ورودها يف  لفاظها يف تراجم أبواب كتاب العلم من صحيح البخاري، وها هي  فهذه األبواب األربعة جتدها 
  أحكام عبد احلق. 
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لعلم. -  3   ب من رفع صوته 
لسؤال.  -  51   ب من استحيا فأمر غريه 
كثر مما سأله.  -  53   ب من أجاب السائل 

  ب من سئل علماً وهو مشتغل يف حديثه فأمت حديثه، مث أجاب السائل.  -  2
شارة اليد والرأس. -  24   ب من أجاب الفتيا 



  ا رأى ما يكره. ب الغضب يف املوعظة والتعليم إذ -  28
  ب من برك على ركبتيه عند اِإلمام أو احملدث.  -  29
لعلم قوماً دون قوم كراهية أن اليفهموا. -  49   ب من خص 
  ب من مسع شيئا فراجع حىت يعرفه.  -  35

  ب طرح اِإلمام املسألة على أصحابه ليخترب ما عندهم من العلم.  -  5
  ث، ورأى احلسن والثوري ومالك القراءة جائزة. ب القراءة والعرض على احملد -  6
  

  طريقته يف شرح غريب احلديث وبيان معانيه 
  أليب حممد طريقان يف شرح غريب احلديث، وبيان معانيه، ومقاصده.

ت احلديث بعضها ببعض، وتلك أفضل طريقة لشرح األحاديث وبيان مقاصدها، فما أمجل ىف رواية،   األوىل: تفسري روا
  واية أخرى. ُبسط يف ر 

  واألمثلة على هذه كثرية: 
ن، عن رسول هللا  "إن املسلم إذا عاد أخاه املسلم، مل يزل يف ُخْرفة  -صلى هللا عليه وسلم  - ذكر من طريق مسلم عن ثو

  اجلنة، حىت يرجع". 
  مث ذكر عبد احلق طريقاً آخر ليفسر "خرفة اجلنة"، فقال ويف آخر:
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  ا خرفة اجلنة؟ "قال جناها". قيل:  رسول هللا، وم
ت مساقاً ِىف هذا   ا أحسن الروا رة ابتداء، ولكنه اختار الرواية اليت ذكرها أل وكان ميكن لعبد احلق أن يذكر الرواية املفسِّ

  الباب من صحيح مسلم. 
  الثانية: التفسري اللغوي، ويعتمد عبد احلق يف هذا التفسري على عدة مصادر: 

) هـ. وكتاب  224ث، واعتمد عبد احلق منها كتاب أيب عبيد القاسم بن سالم اهلروي املتوىف سنة (كتب غريب احلدي  - 1
  ) هـ. 388أىب سليمان اخلطايب املتوىف سنة: (

  ) هـ. 412كتب اللغة، واعتمد منها كتاب "اجلامع يف اللغة" أليب عبد هللا حممد بن جعفر القزاز املتوىف سنة (   - 2
ل عبد احلق منها ما ورد فيها من شرح غريب، أو بيان ملعىن، سواء كان هذا التفسري لصاحب  كتب احلديث، وينق  - 3

  الكتاب، أو لغريه من رواة األحاديث وحنوهم.
  من هذه الكتب: 

  جامع الرتمذي، سنن أيب داود، ومصنفات أىب عمر بن عبد الرب وغريها.
، قال: " حنرت  - صلى هللا عليه وسلم  - د هللا أن رسول هللا مثال ذلك ما ذكره أبو حممد من طريق مسلم، عن جابر بن عب

  هاهنا ومىن كلها منحر، فاحنروا يف رحالكم، ووقفت هاهنا، وعرفة كلها موقف ووقفت ها هنا ومجع كلها
  موقف". مث قال أبو حممد: مجع واملعشر واحلرام واملزدلفة أمساء ملوضع واحد، قاله أبو عمر. 

  رواة األحاديث:
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) من حديث عمرو بن مرة عن عاصم العنزي، عن ابن جبري بن مطعم، عن أبيه 1مثال ذلك ما ذكره من طريق أيب داود (
ال أدري أي صالة هي، فقال: "هللا   - يعين ابن مرة-يصلي صالة، قال عمرو  - صلى هللا عليه وسلم  -أنه رأى رسول هللا 

سبحان هللا   - ثالث مرات-ا، واحلمد  كثريا، واحلمد  كثريًا، واحلمد  كثريا أكرب كبريا، هللا أكرب كبريا، هللا أكرب كبري 
ً -بكرة وأصيًال    أعوذ  من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه ومهزه".  -ثال

ملوتة، فنقل مث عقب ذلك بقوله: قال نفثه: الشعر، ونفخه: الكرب، ومهزه: املوتة وأراد عبد احلق أن يفسر أيضا قول عمرو: ا
  عن اهلروي قوله: "املوتة يعىن اجلنون". 

  مث قال عبد احلق. وقال غريه: ليس املوتة بصمم اجلنون وإمنا هو شيء 
  خذ اِإلنسان شبه السبات. 

وليس معىن هذا أن عبد احلق قد فسَّر كلَّ غريب أحاديث كتابه، وبني معانبها ومقاصدها، فثمة شيء كثري مل يفسره، فانتدب  
بن كالنو املتوىف سنة (  إىل ) هـ فشرح غريب أحكام أيب  640ذلك أبو عبد هللا حممد بن علي بن محاد الصنهاجي، املعروف 

  ). 2حممد عبد احلّق، كما أشار إىل ذلك أبو جعفر ابن الزبري (
ة لِإلمام احلافظ هذا عن الكتاب وبيان منهجه، وسنتكلم عن نسخه املخطوطة عند ذكر تصانيف املؤلف، فهذه ترمجة حافل

  أيب حممد عبد احلق اِإلشبيلي مصنف كتاب األحكام:
 __________  

ب ما يستفتح به الصالة من الدعاء، رقم (121) كتاب الصالة (2) ( 486/ 1) أبو داود: (1(  (764 .(  
ء القسم الثاين من صلة الصلة املنشور يف آخر السفر الثامن من الذيل والتكملة، رقم (2(   ). 15) غر
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  ) التعريف مبؤلف الكتاب(
  : امسه ونسبه -  1

  هو أبو حممد عبد احلق بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن احلسني بن سعيد األزدي األندلسي اِإلشبيلي البجائي. 
  األزدي: نسبة إىل األزد، قبيلته.

ألندلس موطن والدته ونشأته.   اِإلشبيلي: نسبة إىل إشبيلية، مدينة كبرية 
ملغرب األوسط،، تقع شرقي اجلزائر على شاطئ البحر األبيض التوسط، وهى  الب جائي: نسبة إىل جباية، مدينة مشهورة 

  موطن أيب حممد، وويل اخلطابة فيها، وظهرت فيها تصانيفه. 
ئه كان خراطاً، واخلراط: هو الذي خيرط اخلشب، ويعمل منه األشي بن اخلرَّاط، فلعلَّ أحد آ اء املخروطة  ويعرف أيضا 

)1 .(  
  
  : مولده -  2



ريخ مولده على ثالثة أقوال:  شبيلية، واختلف يف    ولد 
)، وعسى أن يكون هو  2) هـ وهو قول األكثرين، وحدده بعضهم اكثر فقال: يف شهر ربيع األول ( 510األول: سنة ( 

دة تثبت وتوكيد.   الراجح من أجل هذا التحديد، فإنه يدل على ز
  ). 3). وهو قول أىب جعفر ابن الزبري، ونقله عنه الذهىب (514الثاين: سنة ( 

  ). 4). وهو قول أىب العباس بن قنفذ (516الثالث: سنة (
 __________  

  ). 338/ 2) األنساب: (1(
ذيب األمساء واللغات: ( 44) عنوان الدراية: (2(  .(1  /293 .(  
  ). 198/ 21) وسري أعالم النبالء: ( 6) انظر صلة الصلة البن الزبري: ( 3(
  ). 34) أنس الفقري: ( 4(
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  : نشأته ومعامل حياته -  3
نشأ أبو حممد يف إشبيلية، وليس لدينا تصور واضح عن نشأته املبكرة وأسرته، وتعدُّ هذه الفرتة اليت عاش فيها أبو حممد يف 

لنسبة لشيوع العلوم العربية واِإلسالمية، وال ريب أن ذلك كان له أبلغ األثر يف تكوين   إشبيلية، من أخصب الفرتات 
شخصية أيب حممد، فتلقى احلديث والفقه واللغة وغريها من كرباء مشايخ إشبيلية، واجتهد يف التحصيل واحلفظ واِإلتقان، 

ته وتواليفه أب1وتلمذ لشيخ املقرئني واحملدثني وخطيبها أىي احلسن شريح بن حممد الرُّعيين (  و  )، وهو آخر من أجاز له مرو
  حممد بن حزم الظاهري. 

) هـ وقعت فتنة كربى يف إشبيلية، وذلك أن املوحدين قضوا على املرابطني يف املغرب، مث اجتهوا إىل  541ويف سنة ( 
ب األموال. 2) هـ بعد حصار (541/ 8/ 12األندلس، ودخلوا إشبيلية يف (    )، فاستحل املوحدون سفك الدماء فيها و

َلة (فخرج منها أبو حممد إىل "لَ  ا أكابر  3بـْ هز الثالثني من عمره املبارك، واستقر فيها بضبع سنني، مسع يف غضو ) " وقد 
)، وأ جعفر أمحد بن أىي مروان 1علمائها، وأشاهر حفاظها، وتلمذ هلم، والزم منهم أ احلسن خليل بن إمساعيل السكوين ( 

َلة، إذ ألَّف كتابني  )، مؤلف "املنتخب املنتقى" الذي بىن عليه عبُد احلق 1( هل علمياً يف لَبـْ أحكامه، ويبدو أن أ حممد قد 
لكتابني: "اجلامع الكبري يف احلديث" و "جامع الكتب الستة".  با منه فيما بعد يف فتنة أخرى، عنيت  ُ   كبريين 

  لكن الفنت واحلروب مل تلبث أن عكرمة عليه صفوة هذا اهلدوء، إذ اقتحم 
 __________  

  أيت ترمجته حممد ذكر أشياخه.) ست1(
  ). 326 -  325/  1) انظر عصر املرابطني واملوحدين: ( 2(
ألندلس، يتصل عملها بعمل أكشونية شرقي اكشونية وغرب قرطبة، غزيرة التمر  3( ) لبلة: قصبُة كورة (أي وسط قرية) 

  ). 1197/  3والشجر، كذا يف مراصد اإلطالع: (
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َلة أحُد الثوار عل ى املوحدين، مث أسرتدها منه وايل املوحدين على قرطبة وإشبيلية، واعترب أهل ليلة كلهم عصاًة، فأوقع  لَبـْ
ع نساءهم وأوالدهم، وقدرت القتلى بثمانية آالف من بينهم أعيان العلماء ( لسيف، و )، كالفقيه احملدث أيب  1فيهم 

  جعفر بن أيب مروان.
فقيه أيب بكر حممد بن عبد هللا بن حيىي بن فرج بن اجلد الِفهري اللبلي، مث اِإلشبيلي  وامتمت من جنا من القتل كالعالمة ال

سة احلفظ يف الفتيا،  امتحن يف كائنة ليلة، وقيِّد   -إىل أن قال-املالكي، قال الذهيب: كان كبري الشأن، انتهت إليه ر
  ). 2وسجن، وكان فقيه عصره، خترَّج به أئمة (

ن املذكوران، وكانت هذه الفتنة يف (أما عبد احلق فقد امتُ  ) هـ، فارحتل إىل  549/ 8/ 14حن يف كتبه، فُنهب منه الكتا
دي األمر، إذ يقول ابو جعفر بن الزبري: "وكان قد رحل عن األندلس بنية   جباية، ويبدو أن رحيله إليها مل يكن مقصودا 

ا سنة  ) " اليت كانت وق3احلج، فلم يقدر له ذلك، فأقام ببجاية (  وا دولة احلماديني  تذاك قابعة يف أيدي املوحدين الذين أ
  ) هـ. 547(

وكانت جباية يف هذا الوقت تعيش أزهى عصورها العلمية، فأضحت مثابة للعلماء، ومنارة ألنواع من العلوم واملعارف، وكانت 
خ يب حممد، و ذون عنه، بل هو نفسه كان يسعى للقاء  طريقاً للحجيج بسبب موقعها الفريد، فكان طلحة العلم ميرون 

  الطلبة الوافدين إىل جباية، فقد كان حريصاً على تبليغ 
  العلم، جاداً ِىف نشره. 

لعلم جادًا يف   -رمحه هللا-قال أبو جعفر بن الزبري: "وكان  من أهل العلم والعمل، زاهدًا فاضًال عاكفاً على اإلشتغال 
  نشره، وإذاعته، حسن النية 

________ __  
) وعدَّ مؤلفه ممن قتل من العلماء أبو احلكم بن بطال وأبو عمار بن اجلد،  340/  1) انظر عصر الرابطني واملوحدين: ( 1(

)، واحلق أن ابن اجلد، قد تويف بعد ذلك يف شوال شة  28/ 1وتبعه الشيخ أبو حممد الرمحن ىف الشروح والتعليقات: (
يت من مصادر.586(   ) هـ، انظر ما 
  ). 177/  21) وسري أعالم البالء: (145/  1لتكملة لوفيات النقلة: ( ) ا2(
  ). 5) صلة الصلة: (3(
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  ) " 1فيه، ولذلك اشتهر امسه، وُعين الناس بتواليفه (
ومما يدل على أثر موقع جباية يف ارتفاع ذكر أيب حممد، وانتشار كتبه مبها ذكره ابن الزبري يف ترمجته ألىي احلجاج يوسف بن 

) أو حنوه، فأخذ يف طريقه ببجاية عن أيب حممد عبد احلق األزدي  560) قال: "ورحل إىل احلج عام ( 604حممد البلوي (
ليف كتاب األحكام، وقد فاوضه يف ذلك، وملا قفل عن رحلته أقام معه ببجاية، وصحبه أشهًرا،   اِإلشبيلي، وعزم عليه يف 

  ) " 2وأخذ عنه أحكامه وغري ذلك ( 
ر يف ترمجة أيب عبد هللا حممد بن أمحد البلنسي: "خرج إيل احلج يف شبيبته سنة ست أو سبع وستني ومخس  وما يقول ابن األ



  ) 3مئة، فلقي ببجاية أ حممد عبد احلق بن عبد الرمحن اِإلشبيلي ومسع منه، وأجاز له" (
  وقال يف ترمجة ابن احلاج: ورحل حاجاً فلقى يف طريقه أ حممد عبد احلق 

  ). 4ابن عبد الرمحن اِإلشبيلي نزيل جباية، ومسع منه ( 
ا أهل الشرق والغرب معاً.  يأت الظروف يف جباية ليصنف أبو حممد التصانيف احلافلة، اليت ُأغرم    و

ا خربة، فألف التآليف، وصنف الدواوين، وويل اخلطبة وصالة اجلم اعة  قال الغربيين: رحل إىل جباية، وختريها موطناً، وكمل 
  ). 5جبامعها األعظم، وجلس للوثيقة والشهادة ( 

ا علمه، وصنف التصانيف،   وقال الذهيب: سكن مدينة جباية ... فنشر 
 __________  

  ). 5) صلة الصلة (1(
  ). 217) املصدر السابق ( 2(
  ). 614/  2) التكملة لكتاب الصلة: ( 3(
  ). 585/ 2) املصدر السابق: (4(
  ). 41) عنوان الدراية. (5(
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حكامه الصغرى والوسطى الركبان (   ).1واشتهر امسه، وسارت 
ا (  ا علمه، وصنف التصانيف، وويل اخلطبة والصالة    ). 2وقال ابن شاكر الكتيب: ونزل جباية وقت فتنة األندلس، فبث 

ميذ عبد احلق الذين  ) صاحب بغية امللتمس وأحد تال599ويلقي الضوء على حياة عبد احلق ببجاية أبو جعفر الضيب (ت 
) أن هذه  4) ويوضح املقري يف "نفح الطيب" ( 3عرفوه عن كثب ويقول يف ذلك "صحبته مدة مقامي ببجاية وسامرته" (

  الصحبة كانت أثناء رحلة حجه، يقول الضيب: 
ليه بعضها،  "أبو حممد اخلطيب ببجاية، فقيه، حمدث مشهور، حافظ، زاهد، فاضل، أديب شاعر، له تواليف حسان، قرأت ع

ولين أكثرها، وكان  اره على أقسام:  -رمحه هللا-و   متواضعاً، متقلال من الدنيا، قسم 
  كان إذا صلى الصبح يف اجلامع أقرأ إىل وقت الضحى مث قام فركع مثاين ركعات.   -
لتأليف إىل صالة الظهر. - ض إىل منزله، واشتغل    و
  ه يف أثناء ذلك إىل العصر. فإذا صلى الظهر أدى الشهادات، وقرئ علي -
  فإذا صلى العصر مشى يف حوائج الناس. -
  ).5وكان ال يدخل جبايَة أحٌد من الطلبة إال سأل عنه، ومشى إليه، وآنسه مبا يقدر عليه (  -

ً، ثلثا للقراءة، وثلثا للعبادة، وثلثا للنوم، وكان مع   -رمحه هللا-قال الغربيين: مسعت أنه   ذلك متقلًال من كان يقسم ليله ثال
  الدنيا، مقتصرًا على أقل 

 __________  
  ). 168/  21) سري أعالم النبالء: (1(
  ). 256/ 2) فوات الوفيات: (2(



  ). 391) بغية امللتمس: ( 3(
  ). 381/  2) انظر: (4(
  ). 391) بغية امللتمس: ( 5(
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  ). 1( -رمحه هللا-الكايف منها، وكان مصاحباً وموالياً للفقيه أىب علي املسيلي 
  ومما يُلقي الضوء أيضا على حياة أىب حممد ببجاية وعالقته بعلمائها، ما ذكره الغربيين يف ترمجة الفقيه أيب علي السيلي، قال: 

بن  -رمحه هللا-"وكان  وللفقيه أيب حممد عبد احلق اِإلشبيلي، وللفقيه العامل أيب عبد هللا حممد بن عمر القرشي، املعروف 
حلانوت الذي هو بطرف حارة القدسي، وهو املقابل قرشية، جملس ، أظنه جيلسون فيه للحديث، وكثريًا ما كانوا جيلسون 

  للطالع حلارة املذكورة، وكان احلانوت املذكور يسمى 
  ). 2"مدينة العلم" إلجتماع هؤالء الثالثة فيه" (

فرمبا أتته الوصيفة من داره لقضاء  -رمحهما هللا-املسيلي  وقال يف ترمجة عبد احلّق: "وكان كثريًا ما جيلس مع الفقيه أيب علي 
لشيء اليسري خيرج هلا أضعاف ذلك ... فرمبا قال له بعض احلاضرين:   بعض مآرب منزله، فإذا أتته تطلب منه ما يقضى 

وشحيح، يكفى  هذا اكثر من املطلوب أو من احملتاج إليه، فيقول: ال أمجع على أهل املنزل ثالث شينات، شيخ وإشبيلى 
  ) ".3ثنتان، وهذا من لوذعته وطيب طينته، مع ما هو عليه من جاللة العلم، وكمال الفهم ( 

بن غانية املَُيوْرقي اللَّمُتوين   على أن هاتيك احلياة الوادعة مل تدم طويًال، فقد هجم على جباية عليُّ ابن إسحاق، املشهور 
م   ) هـ يف580/  8/  6) ودخلها يوم اإلثنني ( 4( ا اسبعة أ أول والية املنصور يعقوب بن يوسف بن عبد املؤمن، وأقام 

  صلى فيها اجلمعة فخطب ودعا لبىن العباس، وتوىل له أبو حممد الصالة واخلطابة والقضاء!
 __________  

  ). 42) عنوان الدراية: (1(
  ). 36) املصدر السابق: (2(
  ). 44) عنوان الدارية: ( 3(
سة، يف شرقي األندلس قال الذهىب: وميورقة هذه طيبة خصبة، حنو ثالثني  ) أمري جزائر َميُ 4( ورقة وما حوهلا: َمنورقة، و

  فرسخا، عدمية اهلوام والوحوش.
)، فخلفه  546وقد أقام مبيورقة حممد بن غانية جّد علي، وأقام الدعوة لبين العباس على قاعدة املرابطني إىل أن مات سنة (

  العزو يف البحر، وبقى يداري املوحدين إىل أن تويف =  ابنه إسحاق وأقبل على
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قال عبد الواحد املراكشى يف "املعجب يف تلخيص أخبار املغرب: "وكان خطيبه الفقيه اِإلمام احملّدث أبو حممد عبد احلق بن 
ب األحكام وغريه من التآليف، فأحنق ذلك علي ه أ يوسف يعقوب أمري  عبد الرمحن األزدي اِإلشبيلي، مؤلف كتاب 



  ) ". 1املومنني، ورام سفك دمه؛ فعصمه هللا منه، وتوفَّاه حتف أنفه، وفوق فراشه ( 
وقال الذهيب يف ترمجة أيب يوسف املنصور: فما عتم أن خرج عليه عليُّ ابن غانية امللثم، فأخذ جباية وخطب للناصر  

  ). 2لوال حضور أجله، ألهلكوا املنصور (العباسي، فكان اخلطيب بذلك عبد احلق مصنف "األحكام" و 
ا إىل خطَّيت القضاء واخلطابة للموحدين، فامتنع عن ذلك وأىب، ودعى إىل ذلك حني دخلها   وقال ابن الزبري: "وُدعى 

امليورقي فأجاب، وكان ذلك سبب امتحانه عند خروج امليوروقي عنها، ورجوعها للموحدين، واسُتغرب ذلك املرتكب من  
  ) ". 3د عبد احلق، وجهات اإلعتذار يف مثله متسعة (أيب حمم

)  581يف أواخر ربيع اآلخر سنة (  - رمحة هللا عليه-) هـ، ووفاة أيب حممد 581/ 2/  19وكان رجوع جباية للموحدين، يف (
ريخ عودة جباية  -وهو قول األكثرين-) هـ، واألول أقرب 582هـ وقيل سنة ( م للموحدين وتوغر صدوره -لدنوه من 

ر والذهيب وابن شاكر. م له، وهذا ما يدل عليه كالم ابن األ   عليه، وامتحا
ا تويف بعد حمنة حلقته من الدولة يف ربيع اآلخر،   قال الذهيب: و

 __________  
  ). 21/ 73) استشهد يف بالد الفرنج، فويل اململكة بعده ابنه األمري علي، انظر السري: (579= سنة (

  ). 272  -  269( ) انظر املعجب: 1(
  ). 313/  21) سري أعالم النبالء: (2(
  ). 5) صلة الصلة: (3(
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  ). 1عن إحدى وسبعني سنة ( 
لته منبل الوالة يف ربيع اآلخر سنة إحدى ومثانني ومخس مئة ( ر: وتويف ببجاية بعد حمنة    ) 2وقال ابن األ

لته من قبل الوالية (   ). 3قال ابن شاكر: وتوىف بعد حمنة 
  ). 4وقال ابن الزبري: وأحسب وفاته كانت إثر امتحانه (

  وبعد ... 
  -رمحه هللا- فهذه معامل حياة اِإلمام احلافظ أيب حممد عبد احلق اِإلشبيلي 

  وبقى فيها أن نناقش أمرين: 
  األول: ميله البن غانية امليورقي اللمتوين وإعراضه عن املوحدين.

  الثاين: سبب وفاته.
اضح إعراض عبد احلق عن املوحدين من خالل استعراض معامل حياته، فقد ودَّع إشبيلية مسقط رأسه حني أما األمر األول فو 

م إىل خطيت القضاء واخلطابة،  دخلوها، ورحل عن ليلة بعد ما أوقعوا يف أهلها السَّيف وعندما استوطن ببجاية أىب دعو
إذ إن   - وهذا أمجع ظين وعلى ما يليق مبثل عبد احلق -ب إليهواحلقُّ أن أ حممد يصدر يف موقفه ذلك عن رأي يراه ويذه

زعوا املرابطني أمرهم، وخرجوا من الطاعة، وفارقوا اجلماعة، وفرقوا أمر هذه األمة، وأخذوا البالد عنوة، وبزوال  املوحدين 
تلك اخلالفة الشرعية فلعل أ دولة املرابطني وأفول جنمهم انقطعت الدعوة العباسية، وانفصمت بالد املغرب واألندلس عن 

  حممد رأى أن املوحدين خارجون، وأن خالفتهم ليست شرعية، ال سيما وهم غري قرشيني خبالف العباسني. 



 __________  
  ). 82/ 3) العرب: ( 1(
  ). 176)، الديباج املذهب: ( 199/  21) سري أعالم النبالء: (2(
  ). 257/ 2) فوات الوفيات: (3(
  ). 6) صلة الصلة: (ص 4(
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صلى هللا عليه وسلم  -واحلق أن النصوص الشرعية تؤيد هذا القول جداً، فحدث عبد هللا ابن مسعود، عن حممد رسول هللا 
  )، وحدث عتبة بن 1قال: "ال يزال هذا األمر يف قريش، ما بقى من الناس اثنان" رواه الشيخان ( -

  ) 2يف قريش" رواه أمحد ( ، قال: "اخلالفة -صلى هللا عليه وسلم  - عبد عنه 
  وغريه، ويف الباب أحاديث أخرى. 

قال النووي: هذه األحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن اخلالفة خمتصة بقريش، ال جيوز عقدها ألحد من غريهم، وعلى هذا  
جوج  انعقد اِإلمحاع يف زمن الصحابة، فكذلك بعدهم، ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض خبالف من غريهم فهو حم

ألحاديث الصحيحة   اشرتاط كونه قرشياً هو مذهب   -مث نقل عن القاضى قوله-محاع الصحابة والتابعني، فمن بعدهم 
على األنصار يوم السقيفة فلم ينكره أحد، ... وقد   -رضى هللا عنهما  -العلماء كافة ... وقد احتج به أبو بكر وعمر 

، وكذلك من بعدهم يف  عدَّها العلماء يف مسائل اِإلمجاع ومل ي نقل عن أحد من السلف فيها قول وال فعل خيالف ما ذكر
  ). 3مجيع األعصار ... وال اعتداد يقول النظام ومن وافقه من اخلوارج وأهل البدع أنه جيوز كونه من غري قريش ( 

  امتنع عن ذلك للموحدين. ومن مث مال أبو حممد البن غانية، ألنه يدعو لبىن العباس، وتوىل هلم اخلطابة والقضاء و 
ينضاف إىل ذلك ما عاينه أبو حممد من ادعائهم العصمة لزعيمهم ابن تومرت، وزعمهم أنه املهدي املنتظر، ومحلهم أهل  

  املغرب على ما كتبه ابن تومرت يف "املرشدة"، وقد ذكر شيخ اِإلسالم ابن تيمية يف "درء تعارض
 __________  

ب األمراء من قريش، رقم (2كتاب األحكام (  )93) ( 112/  13) البخاري: (1(  (740.(  
ب الناس تبع لقريش واخلالفة يف قريش، رقم ( 1) كتاب اِإلمارة ( 33) ( 1452/  13مسلم: (   ). واللفظ له. 1820) 

  ). 185/ 4) املسند: (2(
  ). 200/  12) صحيح مسلم بشرح النووي: ( 3(
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رشدته شيئاً من إثبات الصفات ْوال إثبات الرؤية، وال قال: إن كالم هللا غري خملوق،  ) " أنه "مل يذكر يف م1العقل والنقل (
وحنو ذلك من املسائل اليت جرت عادة مثبتة الصفات بذكرها ... " وقال الذهيب: "كان هلجا بعلم الكالم، خائضا يف مزاّل 

حنراف! فحم ملرشدة، فيها توحيد وخري  ل عليه أتباعه ومساهم املوحدين، ونبذ من خالف  األقدام، ألف عقيدة لقَّبها 



ح دمه، نعوذ  من الغي واهلوى ( لتجسيم، وأ   ) ". 2املرشدة 
سمني، وما كان أهل املغرب يدينون إال بتنزيه هللا تعاىل عما ال جيب وصفه  قال اليسع بن حزم: مسَّى ابن تومرت املرابطني 

صر العقول عن فهمه ... إىل أن قال: فكفرهم ابن تومرت جلهلهم العرض واجلوهر،  مبا جيب له، مع ترك خوضهم عما تق
ن من مل يهاجر إليه، ويقاتل معه، فإنه حالل الدم واحلرمي (   ) ". 3وأن من مل يعرف ذلك مل يعرف املخلوق من اخلالق و

َلة على أيديهم قدروا بثمانية آالف من بينهم   هذا إىل جانب ما رآه من املوحدين من سفكهم الدماء ويكفي أن قتلى لَبـْ
عوا نساءهم وأوالدهم! م مل يكتفوا بذلك، بل    أعيان العلماء، وأ

ر   لته حقاً من املوحدين، على ما قرره ابن الزبري واأل أما األمر الثاين، وهو سبب موت عبد احلّق فيبدو أنه إثر حمنة 
َلة، أن يرتكوا أ حممد وقد توىل ألعدائهم  والذهيب وابن شاكر، فمن البعيد عن املوحدين،  وقد قتلوا أعيان العلماء يف لَبـْ

اخلطابة والقضاء، ومل يتوهلما هلم، وال ينايف هذا قول املراكشي "فأحنق ذلك عليه أ يوسف يعقوب أمري املؤمنني، ورام سفك  
أ يوسف رام سفك دمه فعًال، وال مينع أن ميوت   دمه، فعصمه هللا منه وتوفاه حتف أنفه، وفوق فراشه" ألن فيه تقريرًا أن

  فوق فراشه بعد إيذائهم له ويبدو أن قول املراكشي "فعصمه هللا منه" معناه عصمة من سفك دمه فقط، وليس معناه 
 __________  

  ) وما بعدها.438/  3) انظر: (1(
  ). 540/  19) سري أعالم النبالء: (2(
  ). 550/  19) املصدر السابق: (3(
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م له، وال ينايف ذلك أيضا قول الذهيب: "ولوال حضور أجله، ألهلكه املنصور". ألن الذهيب أثبت أنه مات إثر   نفى امتحا
  حمنة حلقته من قبل املوحدين. 

  
  : علومه ومعارفه  -  4

ا يدلُّ على أنه كان ِحنْريرًا جموِّداً لعدة علوم، متمكناً منه اية التمكني، مطلعاً على دقائقها  تنوُع مصنفاِت أيب حممد وإتقا ا 
  وغوامضها غاية اإلطالع، مع حسن مشاركة يف األدب وقول الشعر. وهذه العلوم هى: 

  
  : علوم احلديث
لرجال، وتدل تواليفه على تبحره يف أربعة علوم   -رمحه هللا-وقد ُوصف  حلديث وعلله، عارفاً  نه كان إماماً حافظاً عاملاً 
  حديثية هى: 

  
  ، وكان فيه حافظاً مربزًا، واسع اإلطالع، وقد ساعده علم احلديث رواية - أ

  ذلك على اجلمع واإلختصار واإلنتقاء.
  فجمع أحاديث الصحيحني يف كتاب أمساه "اجلمع بني الصحيحني".

  الستة". ومجع بني الصحيحني وسنن أيب داود والرتمذي والنسائي، وكتاب سادس لعله املوطأ، ومساه "جامع الكتب  -



  ومجع أحاديث األحكام يف أحكامه الثالثة. -
  واختصر صحيح البخاري.  -
  وانتقى أحاديث األحكام الصحيحة يف أحكامه الصغرى.  -
  

م،  علم اجلرح والتعديل ومعرفة الرجال -ب  ، ويدل كالمه يف الرجال يف كتبه كاألحكام الوسطى مثًال على سعة معرفته 
م وأح واهلم، ومن مث عدَّه الذهيب ممن يُعتمد قوهلم يف اجلرح والتعديل، وذكره يف رسالته يف الطبقة السابعة وقوة إدراكه لدرجا

)، ونقل أقواله يف الرجال يف ميزان اإلعتدال، وتبعه يف ذلك احلافظ السَّخاوي، وذكره يف رسالته "املتكلمون يف  1عشرة ( 
  الرجال" وصدَّر 

 __________  
  ). 205ىف اجلرح والتعديل: ( ) ذكر من يعتمد قوله1(
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)، ونقل أقواله يف الرجال أيضا العراقي يف ذيل الكاشف، والزيلعي يف نصب الراية، وابن حجر 1به الطبقة الثالثة والعشرين (
  يف التهذيب وتقريبه ولسان امليزان وغري ذلك.

  
قد بصريعلم نقد احلديث وعلله -ج  ، اعتمد العلماء حكمه على األحاديث ونقلوا ذلك  : أبو حممد يف هذا العلم جهبذ 

لتصنيف يف كتاب "بيان  من أحكامه الوسطى، ومل يكتف أبو حممد مبا دونه من العلل يف أحكامه الوسطى، بل أفرد العلل 
  احلديث املعتل" ُوصف أنه يف ست جملدات، ووصف أيضا "أنه قدر صحيح مسلم". 

على تبحر أيب حممد يف هذا العلم، ما كتبه يف مقدمة أحكامه الوسطى من قواعد  : والذي يدل علم مصطلح احلديث -د 
)، وأيضا اختصار أيب حممد لكتاب  2وقوانني، األمر الذى دعا ابن دقيق العيد أن ميلي على هذه القدمة شرحاً نفيساً (

  الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي. 
  : نيا: الفقه

الفقه، وإحاطته العامة مبسائله، من خالل ترتيبه ألحاديث األحكام على أبواب الفقه يف أحكامه  وتبدو قوة عبد احلق يف 
نه كان فقيهاً على مذهب مالك، بل   الثالثة، ويدل على تبحره يف الفقه أيضا توليه القضاء يف جباية، ووصفه املرتمجون له 

ً يف الفقه،  3عرفة أعيان علماء املذهب ( من أعيانه، فضمنه ابن فرحون كتابه: "الديباج املذهب يف م ) ". ومل يذكروا له كتا
فندرسه ونعلم منهجه، غري أين ال أستبعد أن يكون عبد احلق من فقهاء احملدثني، أولئك الذين ال يتقيدون مبذهب معني،  

  أمران: ويدورون مع النص حيث دار، وال يلتفتون ملا يعارضه من قياس وحنوه، ودليل عدم استبعادي ذلك
 __________  

  ). 115) املتكلمون يف الرجال: (1(
  ). 576) نقًال عن الطالع السعيد: (124) انظر مقدمة اإلقرتاح يف بيان اإلصطالح (2(
  ).175) الديباج املذهب: ( 3(
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كر أحاديث املذاهب  األول: أنه ال يتقيد يف أحكامه الثالثة (الكربى والوسطى والصغرى) بذكر أحاديث مذهب معني، بل يذ 
كلها، مع بيان حكمها من الصحة أو احلسن، أو الضعف، بغاية اِإلنصاف واإلعتدال، مع الرتجيح ملا يدل عليه صحيُح  

  احلديث.
  الثاين: ما قاله أبو احلجاج البلوي: أنشدين الفقيه احملدث أبو حممد عبد احلّق األزدي لنفسه: 

  إن قبل الناصحا  طالبا العلم مسرتشدًا ... مستنصحاً 
  إن كنت تبغي سنناً قاصدًا ... وتسألين علماً واضحا

  فاركض إىل النص مطي السرى ... فإن فيه املتجر الراحبا 
  ) 1واطرح الرأي وأصحابه ... وال تكونن له الحما ( 

  
  : لثا: اللغة

ا من إدراكه ألمهيتها يف فهم النصوص  للغة وتضطلعه  يت سعة معرفة عبد احلق  ا عن اللحن  و الشرعية والبعد 
  والتحريف، وأثرمها السيئ يف الفهم واإلستنباط. 

ما،  يقول ابن الصالح: فحق على طالب احلديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شني اللحن والتحريف ومعرَّ
برنس ليس له رأس" أو كما قال، وعن محاد   ُروِّينا عن شعبة قال: "من طلب احلديث ومل يبصر العربية فمثله َمثُل رجٍل عليه 

  ) ". 2بن سلمة، قال: "مثل الذي يطلب احلديث وال يعرف النحو مثل احلمار عليه ِخمالة ال شعري فيها (
  ويشهد أليب حممد تفوقه يف اللغة وإتقانه هلا كتابه: "الواعى يف اللغة"

 __________  
ء: ( 1(   ). 23/  1) ألف 
  ). 218  -  217) علوم احلديث: (2(
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ر.    وهو كتاب حافل ضاهى به كتاب الغريبني للهروي أيب عبيد، كذا قال ابن األ
  

  رابعاً: األنساب: 
ألنساب، والربهان على ذلك كتابه: "خمتصر كتاب الرشاطي يف األنساب من القبائل   مة  والشيخ عبد احلق على معرفة 

هـ) وامسه: "اقتباس  542 -  466 بن علي بن عبد هللا بن خلف الرشاطي ( والبالد". اختصره من كتاب أيب حممد عبد هللا
ر".    األنوار والتماس األزهار يف أنساب الصحابة ورواة اآل

  
  خامساً: الوعظ والرقائق: 



لغة، فقام بتحصيله وتتبعه ومجع شتاته من مصنفات كثرية، ودواوين عديد لوعظ والرقائق عناية  ة كانت عناية عبد احلق 
متنوعة، حىت بلغ فيه مرتبة عالية، وقمة سامقة، حبيث أصبح مرجعاً ملن أتى بعده، كابن قيم اجلوزية يف "الروح" و" اجلواب  

اية "البداية والنهاية" " الفنت واملالحم"    الكايف" وابن كثري يف 
  وقد صنف أبو حممد يف الوعظ والرقائق عدة كتب منها: 

  كتاب التوبة.   -
  . كتاب الزهد  -
  كتاب الرقائق.   -
  مقالة الفقر والغىن. -
  كتاب الصالة والتهجد.  -
  كتاب العاقبة.   -

  وكلها خمطوطة إال األخري، ويعجب قارئه من سعة إطالع عبد احلق على 
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  مصادر هذا املوضوع وتتبعه لشوارده وغرائبه، ويعجب كذلك جبمال أسلوبه، ورشاقة ألفاظه، كان كان يغلب على أسلوبه 
الطابع اخلطايب، وال عجب فإنه واعظ وخطيب، وقد اقتصر عبد احلق يف مادته على األحاديث املرفوعة واألخبار املوقوفة  

لتتبع ُوجد   ر املقطوعة وكلمات الصاحلني وأقاصيصهم، ويف غضون ذلك أنشد أشعارًا مليحة مل يعز أغلبها إىل شاعر، و واآل
  أن كثريًا منها من كيسه. 

  
  : األدب والشعر:وأخرياً 

ر أ حممد أنه كان مشاركاً يف األدب وقول الشعر (  نه شاعر مطبوع يزاحم فحول  1وصف ابن األ )، ووصفه ابن الزبري 
  الشعراء، قال: لكنه مل يطلق عنانه يف نظمه.

نه كان "موصوفاً الشعر: وغالب شعر أيب حممد وأمجعه يف الزهد والوعظ واحلكمة، وال غرابة يف ذلك من بعد ما وُ  - صف 
  ). 2خلري والصالح والزهد والورع ولزوم السنة والتقلل من الدنيا" (

ً جمموعاً من شعره كله يف الزهد. ويف أمور اآلخرة    ). 3( -رضي هللا عنه    -قال الغربيين: ورأيت كتا
ورقيقها، وحتامى غليظها وفظها، ومجع وشعر عبد احلّق مطبوع، ليس فيه تكلف، أو ألفاظ مصنوعة، بل توخى َجْزل األلفاظ 

  إْىل ذلك حماسن الصور وأطرفها.
م به، فهذا الذهيب يَقول: ما أحلى قوله   م وإعجا وقد نقل العلماء الذين ترمجوا لعبد احلق كثريًا من شعره وأبدوا استحسا

  وأوعظه إذ قال:
  إن يف املوت واملعاد لشغال ... وادكارًا لذي النهي وبالغا 

____ ______  
  ). 199/  21) سري أعالم النبالء: (1(



ر. 199/  21) سري أعالم النبالء: (2(   )، والواصف: ابن األ
  ). 43) عنوان الدراية: (3(

)1/36 (  

  

  ) 1والفراغا ( -فاغتنم خطتني قبل املنا ... صحة اجلسم  أخي 
ببجاية   -رمحه هللا-ن عبد الرمحن األزدي اِإلشبيلي وقال أبو احلجاج البلوي: وأنشدين الفقيه احملدث أبو حممد عبد احلق ب

  لنفسه قطعة حسنة أوهلا:  -محاها هللا-
  ال تبِك خالَّ وال انقطاعه ... وال ألسرارك املذاعة -

مك املضاعة َّ ً مضى ووىلَّ ... عنك وأ   وابِك زما
  وارجع إىل هللا من قريب ... واخش جتليه واطالعه

  ). 2إىل آخره (
  ي أيضا أن أ حممد أنشده لنفسه: وذكر البلو 

  ضحك الشَّيُب فوق رأسي وأْغَرب ... إذ رآين ذهبت يف غري مذهب
  وهو ينعي إيلَّ يف احلال نفسي ... وأ جانباً أخوض وألعب

  ) أن أ حممد أنشده لنفسه: 3ونقل الغربيين عن أىي الفضل القيسي ( 
   عندها الصوتُ قالوا: صف املوت  هذا وشدته ... فقلت وامتد مينِّ 

 __________  
) وأورد هذين البيتني أيضا ابن شاكر ىف فوات الوفيات: 1352/ 4). تذكره احلفاظ: (201/  21) سري أعالم النبالء: (1(
  ). 116)، وصديق بن حسن القنوجي يف التاج املكلل: (329/ 4)، واملقري التلمساين يف نفح الطيب (257/  2(

  )، فقال: قال القائل103د احلق يف كتابه "العاقبة" (ص:  وذكر البيتني أبو حممد عب
  إن ىف املوت العاد لشغًال ... وإن كان الذي أهلاين وبالغا

  فاغتنم نعمتني قبل املنا ... صحة اجلسم  أخي والفراغا
ء: ( 2(   ). 152/  1) ألف 
  ). 53) انظر ترمجته: عنوان الدراية: (3(

)1/37 (  

  

  ). 1لو وصفوا ... أمرًا يُروُعُهم قالوا: هو املوت ( يكفيكم منه أنَّ الناس
  

  : النثر
عبد احلق كاتب بليغ، وأديب أريب، متمكن من البالغة، متني يف الفصاحة، ونثره متميز حبالوة األسلوب، ورونق الكلمات،  



ً من تكلف يف السَّجع، أو تصنع يف اللفظ، قد غلب عليه الطابع اخلطايب ، فكأنه ارتقى منرب الوعظ  غري أنه ال خيلو أحيا
  واِإلرشاد وأخذ خيطب وينادي، وما القارئ إال آحاد املستمعني هلذا اخلطيب املفوه املكني. 

ملوت رقاب اجلبابرة، وكسر بصدمته ظهور األكاسرة، وقصر ببغتته آمال   يقول يف مقدمة العاقبة: "احلمد  الذي أذل 
ا رهناً إىل وقعة  القياصرة، الذي أدار عليهم حلقته الدا ئرة، وأخذهم بيده القاهرة، فقذفهم يف ظلمات احلافرة، وصريهم 

  ). 2الساهرة، فأصبحوا قد خسروا الدنيا ولن حيصلوا على شئ من اآلخرة ( 
ب تسوقك إليه يد األقدار،   مث يقول: أما بعد، فإن املوت أمر كبار، أجند وأغار، وكأس يدار، فيمن أقام أو سار، و

ُيِصمُّ األمساع، ويغري الطباع،   -علم هللا-فيه حكم اِإلضطرار، وخيرج بك منه إما إىل اجلنة وإما إىل النار، خٌرب  ويزعجك
  ).3ويكثر من اآلالم واألوجاع" ( 

أن يف اجلنائز عربة للمعتربين، وفكرة للمتفكرين، وتنبيهاً للغافلني، وإيقاظاً   -رمحك هللا-ويف غضون كتابه يقول: "واعلم 
  للنائمني، بينما اِإلنسان

 __________  
  )، وذكر البيتني أبو حممد يف كتابه العاقبة، فقال: قال بعضهم:315/  4)، وانظر نفح الطبيب: ( 55) عنوان الدراية: (1(

هذا وشدته ... فقلت وأثر مين عند ذا الصوت   قالوا: صف الوت 
  : هو املوت بكفيكم منه أن الناس إن عجزوا ... عن وصف أمُرهم قالوا

  ) 20) العاقبة: (2(
  ). 22) العاقبة: (3(

)1/38 (  

  

يف قيام وقعود، ونزول وصعود، وخْذ هذا، ودع هذا، وابِن هذا، واهدْم هذا، وقد كان ما كان، وأين ذهب فالن؟ ومن أين  
ين، فسّكن حركته، وأطفأ شعلته، رأذهب نضرته ، وتركه كاخلشبة  جاء فالن؟ إذ جاءه أمر إهلي، وحادث مساوي، وحكم ر

امللقاة واحلجر املرمي، إن صيح به مل يسمع، وإن ُدعي مل جيب، وإن قطع إو حرق مل يتكلم، وإن ربك على ما يشاء قدير"  
)1 .(  

  
  (*) ثناء العلماء عليه:  -  6

ينقض دعوى اإلتفاق   اتفقت كلمُة املرتمجني لعبد احلق على تزكيته، ورفع ذكره، والثناء عليه، ومل أجد من غمزه أو ملزه، وال
على إمامته انتقاد الشيخ أىب احلسن يف القطان لكتابه األحكام، فإن هذا مما يسع فيه اخلالف، ولكل وجهٌة ومثوبة، كيف 

  وقد مدحه وأثىن عليه بزكاء مستطاب! 
  يقول ابن القطان يف مقدمة كتابه "بيان الوهم واِإليهام الواقعني يف كتاب األحكام": 

  وبعد:
قد خلَّد يف كتابه الذي مجع فيه أحاديث أفعال  -رمحُة هللا عليه-  حممد عبد احلّق بن عبد الرمحن األزدي مث اِإلشبيلي فإن أ

فعاً، وأجراً قائما زكى به علمه، وجنح فيه سعيه، وظهر عليه ما صلح فيه من نيته، وصح من طويته، فلذلك   املكلفني، علماً 
ليفه، واقتصاره، وجودة اختياره فلقد  شاع الكتاب املذكور وانتشر، و  لقبول، وحق له ذلك، جلودة تصنيفه، وبراعة  تلقي 



  أحسن فيه ما شاء، وأبدع فوق ما أراد، وأرىب على الغاية وزاد، ودلَّ منه على حفظ وإتقان، وعلم وفهم واطالع واتساع ...
 __________  

  ). 264) العاقبة: (1(
ملطبوع رقم ( (*) قال ُمِعدُّ الكتاب للشام   ) 4)، وكان قبله رقم ( 6لة: كذا 

)1/39 (  

  

  وهاتيك كلمات املرتمجني له: 
لعلم جاداً يف نشره وإذاعته حسن النية فيه،   -رمحه هللا-كان   - من أهل العلم والعمل زاهدًا فاضًال عاكفا على اإلشتغال 

  ). 1ولذلك اشتهر ذكره، وعىن الناس بتواليفه. (ابن الزبري) (
  ) 2شيخ الزاهد أبو حممد عبد احلق ... (املنذري) ( ال -
خلري والصالح. والزهد والورع ولزوم السُّنة والتقلل    - لرجال، موصوفاً  حلديث وعلله، عارفاً  كان فقيها، حافظاً، عاملاً 

ذلك الفقيه أبو   من الدنيا، مشاركاً يف األدب وقول الشعر، قد صنف يف األحكام نسختني كربى وصغرى، وسبقه إىل مثل
ر) ( َلة، فحظي اِإلمام عبد احلق دونه. (ابن األ   ). 3العباس بن أيب مروان الشهيد بَلبـْ

  ) 4هو اِإلمام احلافظ الفقيه اخلطيب أبو حممد عبد احلق. (النووي) (  -
يد، العابد الزاهد، القاضي، اخلطيب أب - وله   -و حممد عبد احلق ... اِإلمام الشيخ الفقيه اجلليل احملدث احلافظ املتقن ا

ليف جليلة، نبل قدرها، واشتهر أمرها، وتداوهلا الناس رواية وقراءة وشرحاً وتبييناً ... وكانت له أخالق   -رضى هللا عنه
  ). 5حسنة. (الغربيين) ( 

بن  - وِّد العالمة أبو حممد ... املعروف يف زمانه    اِإلمام احلافظ البارع ا
حكامه الصغرى والوسطى الركبان ... اخلراط، ... اشتهر   امسه، وسارت 
 __________  

  ). 5) صلة الصلة: (1(
  ). 61/ 1) التكملة لوفيات القلة: ( 2(
/  2)، ونقله برمته ابن شاكر الكتيب يف فوات الوافيات: (176)، التاج الذهب: (199/  21) سري أعالم النبالء: (3(

ر، وساقه كأنه  244   كالمه.) ومل يعزه البن األ
ذيب األمساء واللغات: ( 4(  (1  /292 .(  
  ). 43 -  41) عنوان الدراية: (5(

)1/40 (  

  

  وعمل "اجلمع بني الصحيحني" بال إسناد على ترتيب مسلم، وأتقنه، وجوده. 
  ). 1(الذهيب) (



  احلافظ العالمة احلجة ... صنف التصانيف واشتهر امسه، وبعد صيته.  -
  ). 2(الذهيب) (

لصالح والورع ولزوم السنة. (الذهيب)  وعبد احلق .. - . أحد األعالم ... وكان مع جاللته ِىف العلم قانعًا، متعففاً، موصوفاً 
)3 .(  

قي كلمات املرتمجني ليس فيها من جديد وال مزيد.    و
  

  :شيوخه
م، وهذا سرد ألشاهرهم ومن  م وأجازوا له مرو م على نسق  البن اخلراط شيوخ كثريون، روى عنهم، وختّرج  ثر 

  احلروف.
َلة، وكان متمكناً من   -  1 أبو جعفر أمحد بن أىب مروان عبد امللك بن حممد، األنصاري اِإلشبيلي اِإلمام احلافظ، سكن لَبـْ

  احلديث ورجاله، حىت كان يقال له: ابن معني وقته وخباري زمانه.
ملنتخب املنتقى، مجع فيه مفرتق الصحيح من احلديث قال ابن عبد امللك املراكشي: وألف يف السنن كتابه الكبري ال  سمى 

الواقع يف املصنفات واملسندات، وطريقه هذا حذا أبو حممد عبد احلق عبد الرمحن يف كتابه األحكام، إذ كان مالزماً له  
  مستفيدًا منه. 

ر: مسع من شرِج بن حممد وأيب احلكم بن حجاج، ومفرج ابن سعادة، وكان  ً، له  وقال ابن األ ً فقيهاً ظاهر حافظاً حمد
  كتاب "املنتخب املنتقى" 

 __________  
  ). 199 -  198/  21) سري أعالم النبالء: (1(
  ). 1351 -  1350/ 4) تذكرة احلفاظ: (2(
  ). 82/ 3) العرب: ( 3(

)1/41 (  

  

َلة يف    ).1سنة تسع وأربعني ومخس مئة" (  يف احلديث، وعليه بىن عبد احلق "أحكامه" تلمذ له عبُد احلق، استشهد يف كائنة لَبـْ
أبو احلسن خليل بن إمساعيل بن خلف السكوين. وسبق أن نقلنا بعض قول ابن الزبري عن عبد احلق: "انتقل يف الفتنة  -  2

ا يف غري هذا   دب وجرت له معه قصة ذكر ا أ احلسن خليل بن إمساعيل، وقرأ عليه، وتفقه به، و إىل ليلة، والزم 
). وكان فقيها، حافظاً للفروع، ذا  2وروى معه عن أيب احلسن شريح، وأيب بكر عبد العزيز ابن خلف بن مدير" ( املوضع،

ئق.  لو   معرفة 
  أبو احلسن شرج بن حممد بن شرج الرُّعيين اِإلشبيلي املالكي، شيخ  -  3

ته أبو حممد بن حزم  وعنه يروي أبو حممد، عن ابن حزم، ولد سنة  املقرئني واحملدثني، خطيب إشبيلية، آخر من أجاز له مرو
  ) 3) هـ، وهو من شيوخ القاضي عياض أيضا (539) وتويف سنة (451(
ا سنة   -  4 حلديث، من أهل بلنسية، جاور مبكة، وتويف  أبو احلسن طارق بن موسى بن يعيش اخلزومى األندلسي، عامل 
مج يف مشيخته (549(   ). 4)، له بر



  بن أمحد بن عطية احلجازي القاضي. أبو حممد طاهر  -  5
  أبو القاسم عبد الرمحن بن حممد بن أمحد التوزري النفطي. -  6

  التوزري: نسبة إىل توزر مدينة يف أقصى أفريقية. 
  والنفطي: نسبة إيل إفريقية بينها وبني توزر رحلة. 

ا عن بن الصائغ، دخل األندلس، وروى  ر: "ويعرف    قال ابن األ
 __________  

  ). 249/  20)، سري أعالم النبالء: (266/  1/  1) الذيل والتكملة: ( 1(
ر ( 2(   ). 310/  1) انظر صلة الصلة: وترمجة خليل يف التكملة البن األ
  ). 142/  20)، سري أعالم النبالء: (213)، الغنية: (318) بغية امللتمس: ( 3(
  ). 218/  3(). األعالم: 466/ 1)، فهرس الفهارس: (315) بغية امللتمس: ( 4(

)1/42 (  

  

ملوطأ، ومصنف   جاعة منهم أبو علي، وابن العريب وغريمها، وحّدث أبو حممد عبد احلق بن عبد الرمحن اِإلشبيلي عنه 
ريخ السنن أيب خيثمة، والسنن لسعني بن منصور، وتفسري   النسائي، ومسند البزار، وسنن الدارقطين، وكتاب العلل له، و

اكم يف علوم احلديث، وكتاب هناد ابن السري يف الزهد، كلها عن أيب علي الصديف، وله رحلة مسع عبد بن محيد، وكتاب احل
فيها من أيب عبد هللا بن منصور بن احلضرمي وأيب احلسن حممد بن مرزوق الزعفراين وأيب بكر بن طرخان الرتكي وسواهم،  

  ) 1طبة بتوزر" ( ) فويل الصالة واخل518وخرج من دمشق قاصدًا نفطة بلده يف سنة (
أشد حياًء من العذراء يف خدرها" ساقه   -صلى هللا عليه وسلم  - وورد ذكره يف إسناد حديث أيب سعيد "كان رسول هللا 

سناده ( 2الذهيب ( )، وقبل ذلك ورد ذكره شيخاً لعبد احلق يف األحكام  3) من طريق عبد احلق عنه يصله إىل الرتمذي 
  ) 4نعيم (  الوسطى يف حديث من طريق أيب

ر: كان من أهل املعرفة   -  7 أبو احلكم عبد السالم بن عبد الرمحن بن أيب الرجال اللخمي اِإلشبيلي. قال ابن األ
لقراءات واحلديث، والتحقيق بعلم الكالم والتصوف، مع الزهد واإلجتهاد يف العبادة، وله تصانيف مفيدة، منها "تفسري  

  اء هللا احلسىن ... القرآن" مل يكمله، وكتاب شرح أمس
  ). 5قال الذهيب: "مسع "صحيح البخاري" من أيب عبد هللا حممد بن أمحد ابن منظور صاحب أيب ذر اهلروي، وحدث به" (

  ). 536تويف سنة (
 __________  

ر: (1(   ). 239 -  238) املعجم يف أصحاب الصديف البن األ
  ). 1351  /1) تذكرة احلفاظ: ( 201/ 21) سري أعالم النبالء: (( 2(
  ). 351) هو يف مشائل الرتمذي: برقم (3(

ب صفة النىب  23) كتاب املاقب: (61) ( 654/  6وأخرجه البخارّي (   ). 3562، رقم (-صلى هللا عليه وسلم  -) 
ب كثريه حيائه، رقم (16) كتاب الفضائل (43) (1809/ 4ومسلم:. (   (3320 .(  



  ). 39) األحكام الوسطى: (4(
  ). 72/ 20)، وسري أعالم النبالء: (1797قم ( ) تكملة الصلة ر 5(

)1/43 (  

  

ملسائل الفرعية،   -  8 أبو بكر عبد العزيز بن خلف بن عبد هللا بن سعيد بن العباس ابن مدير األزدي كان من أهل املعرفة 
  ) 1) هـ ( 544تويف مبراكش سنة ( 

شبيلية وتويف حب -  9   ). 2لب، رحل من إشبيلية، وتويف حبلب ( أبو األصبع عبد العزيز بن علي بن الطحان، ولد 
بن عساكر، اإلمام   -  10 ريخ دمشق، املعروف  أبو القاسم على بن احلسن بن هبة هللا الدمشقي الشافعي صاحب 

  ). 3) هـ (571العالمة واحلافظ الكبري املتوىف سنة (
الجازة (   ). 4كتب إيل أيب حممد عبد احلّق 

ا وأمسع أزيد من ستني سنة، تويف أبو احلسن على بن حممد ب -  11 ا تويف، وأقرأ  ن على بن هذيل املقرئ ولد ببلنسية، و
  ). 5) هـ (564سنة (

  وهذا يدل على أن عبد احلق رحل إىل شرق األندلس.
أبوه   أبو بكر حممد بن عبد هللا بن حممد بن عبدهللا، ابن العريب األندلسي اإلشبيلي املالكي، إمام حافظ عالمة، كان -  12

ما يقول الذهيب   ئرة  من كبار أصحاب ابن حزم، خبالف ابنه القاضي أيب بكر، فإنه منافر البن حزم، حمّط عليه بنفس 
  ). 6) هـ ( 543)، صنف يف احلديث والفقه واألصول وعلوم القرآن واألدب والنحو والتاريخ تويف بفاس سنة ( 5(

  ). 7ِإلمام اجلليل لكان هلا به من الفخر ما يرجع عنه الطرف وهو كليل (قال احلجاري: لو مل ينسب ِإلشبيلية إال هذا ا
 __________  

  ). 400/  8)، اإلعالم مبن حل مراكش وأغمات من األعالم: (263) معجم أصحاب الصديف: (1(
  ).402/  8). واإلعالم مبن حل مراكش وأغمات من األعالم: (634/  2) نفح الطيب: ( 2(
  ). 554/  20( ) سري أعالم النبالء: 3(
  ). 1350/ 4) تذكرة احلفاظ: (4(
  ). 270/  1/  5) الذيل والتكملة: ( 5(
  ). 198/  20)، وسري أعالم النبالء: ( 67) الشروح والتعليقات: (6(
  ). 254/  1) املغرب يف حلي املغرب: ( 7(

)1/44 (  

  

  ). 1) ( 543تويف ابن العريب بفاس سنة: (
  

  : تالميذه



ته، وهذا ما وقفت عليه منهم، مع الرتمجة  كثر أولئك الذين تلقوا عن ابن ا خلراط، وخترجوا به، ومحلوا عنه، وأجاز هلم مرو
  ألشاهرهم وكربائهم:

ر: مل يكن أحد   -  1 أبو جعفر أمحد بن علي بن حيىي بن عون هللا الدَّاين مث املرسى احلصار، مقرئ الوقت، قال ابن األ
ء  ََخَرٍة اهـ. مات سنة (يدانيه يف الضبط والتجويد، أخذ عنه اآل ) وقد قارب الثمانني، أجاز له  609واألبناء، أضطرب 

  ) 2عبد احلق (
  أبو العباس أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد اللخمي ابن أىي عزفة،  -  2

... "  أشد حياء من العذراء -صلى هللا عليه وسلم   -ورد تلميذا لعبد احلَق يف إسناد ذكره الذهيب حلديث "كان رسول هللا 
  احلديث من طريق الطرباين. 

قال الذهيب: قال أبو العباس بن فرتون، ثنا أبو العباس العزيف بسبتة، قال: أنبأ عبد احلق، ثنا عبد العزيز بن خلفى بن  
  ). 3مدير، ثنا أبو العباس بن وهلاث العذري، تنا حممد بن نوح مبكة، أ أبو القاسم الطرباين، فذكره ( 

  ). 4هـ ( )633تويف سنة (
ريخ األندلس" استوىف  -  3 أبو جعفر أمحد بن حيىي بن أمحد بن َعِمرية الضيب، املؤرخ األندلسي صاحب "بغية امللتمس يف 

ل منها ماًال كبريًا،  450فيه ما كتبه احلميدي يف "جذوة املقتبس" إىل حدود ( مه، كان حيرتف الوراقة، و ) هـ وزاد عليه إىل أ
  كثريه، وكان آية يف سرعة الكتابة، ركب  وكتب خبطه كتباً 

 __________  
  ) وغريها. 141/  4)، شذرات الذهب: ( 25/  2)، ونفح الطيب: (266/  4) وانظر ترمجته أيضا ىف: وفيات األعيان: ( 1(
  ). 16/  22)، سري أعالم النبالء: (100/ 1) التكملة: (2(
  ). 1352/ 4) تذكرة احلفاظ: (3(
  ). 46د: () انظر ىف كناب اِإليرا4(

)1/45 (  

  

منت األسفار يف مشال إفريقية وطوف يف بالدها فزار سبتة ومراكش وجباية، ومسع فيها من عبد احلق، مث جاء إىل اِإلسكندرية،  
  ). 1) هـ ( 599وتويف مبرسية سنة (

رى، أجاز له عبد احلق والسََّلفي، وكان فقيهاً، بصريًا  -  4 ملسائل مشاركاً ىف األدب  أبو أمحد جعفر بن أمحد بن أمية ا
ً، وتوىف سنة (   ). 2) هـ (596إخبار

ا،   -  5 أبو الفضل جعفر بن حممد علي بن طاهر بن متيم القيسى، عامل فقيه، وأديب ورع، من أهل جباية، وكان أبوه قاضياً 
صاحب الروض األنف، وعبد   استدعاه اخلليفة ابن عبد املؤمن إىل مراكش ليتوىل منصب كتابة السر، له رواية عن السهيلي

  احلق اِإلشبيلي، وأنشده لنفسه: 
  قالوا: صف املوت  هذا وشدته ... وقد مضى.

  ). 3) هـ (598تويف سنة (
  أبو جعفر احلسن بن حممد بن احلسن بن الّرِْهبيل األنصاري. -  6

  ) هـ ببجاية. 577أجاز له عبد احلق يف ربيع األول سنة ( 



  ). 4) هـ (585تويف سنة (
أبو سليمان داود بن سليمان بن عبد الرمحن بن َحْوط هللا األنصاري احلارثي البلنسي األُندي، وأنُدة: من عمل بلنسية  -  7
  حمدث حافظ.  -

ألف يف أمساء شيوخه وهم يزيدون على املئتني، وكانت الرواية أغلب عليه من الدراية، وكان هو وأخوه أوسع أهل األندلس  
  ). 5اللة والعدالة (رواية يف وقتهما مع اجل

 __________  
/  2). معجم املؤلفني: ( 268/ 1). األعالم للزركلي: (381/  2) نفح الطيب: ( 236/  1) اإلعالم مبن حل مراكش: (1(

200 .(  
  ). 243/  1) التكملة لكتاب الصلة: ( 2(
  ). 53) عنوان الدراية: (3(
  ). 261/  1) التكملة لكتاب الصلة: ( 4(
). شذرات  184/  22)، سري أعالم النبالء: (119/  3) انظر: التكملة لوفيات النقلة: (316 / 1) املصدر السابق: (5(

  ). 488/ 1)، فهرس الفهارس: (94/ 5الذهب: (

)1/46 (  

  

كياً من جنازته. 621توِىف على قضاء مالقة يف سادس ربيع اآلخر سنة (    ) هـ، ومل ير أكثر 
سان احلمريي الَكالعي البلنسي، كان إماماً يف صناعة احلديث، عارفاً  أبو الربيع سليمان بن موسى بن سامل بن ح -  8

لبالغة، والرباعة يف علوم القرآن والتجويد، أجاز له عبد احلق،   جلرح والتعديل، مع اإلستبحار يف األدب، واإلشتهار 
  ). 1) (634وتويف سنة ( 

طي، كان من ِجلَّة العلماء، واألئمة البلغاء  أبو احلسن سهل بن حممد بن سهل بن حممد بن مالك األزدي ال -  9 غر
ألحكام الصغرى، وروى عنه األحكام الكربى، تويف سنة (   ). 2) هـ (640اخلطباء، مجع التفنن يف العلوم، أجازه عبد احلق 

  أبو حممد عبد هللا بن إبراهيم بن احلسن بن منتيال الوراق، رحل حاجاً  -  10
  ). 3فسمع من عبد احلق (

أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن عبد الرمحن بن عثمان التميمي، شيخ فقيه، لقي أ حممد عبد احلق اِإلشبيلي، وأخذ   -  11
لفي، وويل قضاء سبتة وبلنسية، تويف بتونس سنة (    ). 4) هـ (620عنه ومسع منه، وأجاز له أبو الطاهر السِّ

األنصاري احلارثي األندلسي األندي، حافظ حمدث، خطيب  أبو حممد عبد هللا بن سليمان بن داود بن حوط هللا  -  12
ل عزا ودنيا واسعة، وويل قضاء قرطبة   بليغ، شاعر حنوي، تصدَّر للقراءات والعربية، وأدب أوالد املنصور مبراكش،، 

  وأماكن، روى عن أبن اخلراط األحكام الكربى والصغرى، وتويف سنة 
 __________  

  ). 164/  5). شذرات الذهب: (134/  23)، سري أعالم النبالء: (461/  3( ) التكملة لوفيات النقلة:  1(
مج الوادى آشي: (278/  4) اإلحاطة: ( 2(   ).103/  23) سري أعالم النبالء: (209)، بر



  ). 42/  3) احللل السندسية: ( 3(
  ). 244) عنوان الدراية: (4(

)1/47 (  

  

  ). 1) هـ ( 612(
دري، كان عن أهل التجويد والقراءات، مع حتقق الفقه، ويل قضاء بلنسية  أبو بكر عتيق بن علي بن سعيد العي -  13

لفي وعبد احلق، تويف سنة (    ). 2) هـ ( 600وخطب جبامعها، أجازه ابن بشكوال والسِّ
) ولقى عبد احلق ببجاية،  578أبو احلسن علي بن أمحد بن عبد هللا بن حممد بن خرية، خطيب بلنسية، حج سنة (  -  14

  ). 3) هـ ( 634ومات سنة ( 
  ). 4علي بن احلسني الصديف الفاسي ( -  15
أبو احلسن علي بن أيب نصر فتح أو فاتح بن عبد هللا البجائي. روى األحكام الصغرى عن عبد احلق، كان من   -  16

  ). 5) هـ (652) وتويف (506املعمرين ولد سنة ( 
)، وتويف سنة  573احلق ورحل مشرقاً سنة (أبو احلسن علي بن حممد بن احلصار اخلزرجى، روى مؤلفات عبد  -  17

  ). 6) هـ ( 630(
يت، مسع عن عبد احلق بعض تواليفه ( -  18   ). 7أبو احلسن علي بن حممد بن علي بن إدريس الز
أبو احلسن علي بن حممد بن علي بن مجيل العاريف، قرأ األحكام الصغرى مساعاً علي مؤلفها عبد احلق من لفظه،   -  19

  ). 8) هـ (605تويف سنة (
  أبو علي عمر بن حممد بن عمر بن عبد هللا األزدي اِإلشبيلي امللقب  -  20

 __________  
  ). 22/  41) سري أعالم النبالء: ( 357/ 3)، التكملة لوفيات النقلة: ( 883/ 2) تكملة الصلة: ( 1(
  ). 215) نيل اإلبتهاج: ( 2(
  ). 161/  1/  5) الذيل والتكملة: ( 3(
  ). 409 / 2) جذور اإلقتباس: (4(
  ). 137) عنوان الدراية: (5(
  ). 315/  1/  5) الذيل والتكملة: ( 6(
  ). 193/  1/ 5) املصدر السابق: (7(
  ). 315/  1/ 5) املصدر السابق: (8(

)1/48 (  

  



ملغرب، وإماماً يف   -يعين األبيض األشقر يف لغة األندلسيني-لشََّلوبني  روى األحكام عن عبد احلق وكان أسند من بقي 
  ). 1) هـ ( 645ربية، تويف سنة ( الع

بن البقار،  -  21   أبو عبد هللا حممد بن إبراهيم بن حزب هللا الفاسي يعرف 
  ). 2أجاز له عبد احلق (

ملغرب مجاعة من أعالم الزهاد، وروى   -  22 أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن إبراهيم اهلامشي األندلسي الصويف، صحب 
  ). 3) هـ (599وخرج إىل مصر مث نزل بيت القدس، وبه تويف سنة ( األحكام الكربى عن عبد احلق.

أبو اخلطاب حممد بن أمحد بن خليل السَّكوين األندلسي الكاتب املنشئ شيخ البالغة واِإلنشاء، أخذ عنه أبو جعفر  -  23
ثله، كان خيطب على البِدية، ابن الزبري والزمه، وأثىن عليه، وقال كان روضة معارف، متقدماً يف العلوم األدبية، مل ألق م

  ويكتب من غري تكلف ... وكر انتفاعي به، وكان من األسخياء األجواد. اهـ. 
  ). 4) هـ (652وهو آخر من حدث عن عبد احلق، ومل يلقه، وإمنا كتب إليه جميزا له، وتويف سنة (

ً عن عبد احلق يف  جمد الدين حممد بن أمحد بن غالب األزدي، ذكره الذهيب فيمن روى عن عبد ا  -  24 حلق، وورد راو
أشد حياء من العذراء يف  -صلى هللا عليه وسلم  -إسناد الذهيب إىل أيب عيسى الرتمذي حلديث أيب سعيد "كان رسول هللا 

  ). 5خدرها" (
 __________  

  ). 1077/ 2). فهرس الفهارس: (3/ 451)، وفيات األعان: (252/  3)، والعرب. (207/  23) سري أعالم النبالء: (1(
  ). 678/  2) التكملة لكتاب الصلة: ( 2(
  ). 184/  6)، النجوم الزاهرة: ( 126/  3) عرب: ( 400/  21) سري: (468/  1) التكملة لوفيات النقلة: ( 3(
  ). 299/ 23)، وسري أعالم النبالء: ( 631/2/ 5) الذيل والتكملة (4(
  . )1351/  4) وتذكرة احلفاظ: ( 201/  21) سري أعالم النبالء: (5(

)1/49 (  

  

بن البلنسي، حمدِّث   -  25 أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن حممد بن عبد هللا األندلسي األنصاري األْنَدَرشيُّ، ويعرف أيضا 
  جوَّال، وثقه مجاعة ومحلوا عنه وما هو مبتقن، وويل خطابة املَريّة، قاله الذهيب. 

  ). 1) هـ على ظهر البحر قاصدًا مالقة (621تويف سنة (
أبو عبد الرمحن حممد بن جعفر بن أمحد بن حممد املخزومى، رحل حاجاً، فلقي يف جباية عبد احلق ومسع منه بعض   -  26

  ). 2) هـ ( 632ليفه، منها كتاب التهجد. تويف سنة ( 
بن صاحب الصالة،  -  27 رحل أبو عبد هللا حممد بن حسن بن حممد بن عبد هللا بن خلف ابن احلاج األنصاري املعروف 

)، وورد  3حاجاً فلقى يف طريقه أ حممد ومسع منه، وأفاد عنه سرد َتواليفه، ونقلها عنه ابن فرحون يف الديباج املذهب (
  ). 4تلميذا لعبد احلق يف إسناد الغربيين إليه ( 

  ). 5) هـ (609تويف سنة: (
، اِإلمام احلافظ حمدث تلمسان، قال   أبو عبد هللا حممد بن عبد الرمحن بن علي بن حممد بن سليمان التُّجييب -  28 املُرسيُّ

  ): مسع مبكة من علي ابن عمار "صحيح البخاري" ومسع ببجاية من عبد احلق احلافظ. اهـ. 6الذهيب (



  ). 7) وله حنو من سبعني سنة ( 610تويف سنة: (
)، ومحل  575ق يف رحلته سنة (أبو عبد هللا حممد بن عثمان بن سعيد بن بقيميس، كان مفتيا أصولياً، لقي عبد احل -  29

  عنه األحكام الصغرى وحدث 
 __________  

  ). 134/  2)، النكملة لوفيات النقلة: (250/  22) سري أعالم النالء: (1(
  ). 634/  2) التكملة لكتاب الصلة: ( 2(
  ). 176) انظر: (3(
  ). 634/  2) التكملة لكتاب الصلة: ( 4(
  ). 44) عنوان الدراية: (5(
  ). 25/  32نبالء: () سري أعالم ال6(
  ). 588/  2) له ترمجة حافلة يف التكملة لكتاب الصلة: ( 7(

)1/50 (  

  

  ). 1) هـ ( 608به، مات سنة ( 
أبو عبد هللا حممد بن علي بن محاد بن عيسى بن أيب بكر الصنهاجي له حظ وافر، وعلم ماهر بعلوم القرآن   -  30

ون قضاء املغوب واألندلس يف عدة أماكن، روى عن عبد احلق  واحلديث واألصول والنحو واألدب والتاريخ، واله الوحد
  كتاب املوطأ وغريه وذلك ببجاية، له تواليف، مبها كتاب اِإلعالم بفوائد األحكام لعبد احلق اِإلشبيلي" 

  ). 2) هـ وكان ينيف على الثمانني (628تويف سنة (
  ) هـ 606(  )، تويف سنة3أبو عبد هللا حممد بن علي بن خيلف بن حسون (  -  31
ء -  32   أبو احلكم مروان بن عمار بن حيىي، من أهل جباية، اكان من األد

  ).4) هـ (610النبهاء، مشاركا يف أبواب من العلم، تويف سنة (
  وأنشده عبد احلق أبو حممد: 

ييدا   ال خيدعنك عن دين اهلدى نفر ... مل يرزقوا يف التماس احلق 
  ) 5لكنهم كفروا  تقليدا ( عمي القلوب عروا عن كل معرفة ... 

بن أيب ركب،  -  33 أبو ذر مصعب حممد بن مسعود بن عبد هللا اخلشين األندلسي، العالمة اللغوي إمام النحو، العروف 
  ). 6) هـ عن سبعني سنة (604له مصنفات منها مصنف كبري ال شرح كتاب سيبويه، تويف بفاس سنة ( 

  رة األحكام الصغرى يف العشر األخرية وإمساعه موجود ألحد تالمذته على ط
  ).7) هـ (608من شعبان سنة (

 __________  
  ). 589/  2) التكملة لكتاب الصلة: ( 1(
  ). 710/ 2). فهرس الفهارس: (218). عنوان الدراية: (1637رقم ( - ) 627/ 2) املصدر السابق: (2(
  ). 683/  2) التكملة لكتاب الصلة: ( 3(



  ). 321) عنوان الدراية: (4(
  ).1782) ترمجة رقم (698/  2) التكملة لكتاب الصلة: ( 5(
  ). 477/  21) سري أعالم النبالء: ( 1785) رف ( 700/ 2) املصدر السابق: (6(
  ).76) الشروح والتعليقات: (7(
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سناده إىل أيب ذر (   ). 1وروى ابن غازي األحكام الصغرى 
ا، ودخل أبو زكر حيىي بن عبد الرمحن بن عبد امل -  34 نعم القيسي الواعظ املغريب، ولد بدمشق، ودخل أصبهان، وتفقه 

طة، وكان فقيها فاضًال، زاهدًا   بالد املغرب، وأخذ ببجاية عن احلافظ عبد احلق، وجال يف بالد األندلس، واستوطن غر
  ).2) هـ (608عابدًا، تويف سنة (

  ). 3، أحد فقهاء جباية، له ترمجة يف عنوان الدراية (أبو زكر حيىي بن علي بن حسن بن حبوس احلمداين -  35
  ). 4أبو يعقوب يوسف بن عيسى روى األحكام الصغرى عن عبد احلق ( -  36
ء). محع من   -  37 بن الشيخ (صاحب ألف  أبو احلجاج يوسف بن حممد بن عبد هللا بن غالب البلوي املالقى املعروف 

لسبع وأقرأ وتوىل اخلطابة مبالقة، ورحل إىل  عبد احلق والسُّهيلي والسلفي، وكان إ ماماً صاحلاً قدوة كثريالغزو، تال 
لفى وغريه، وأفاد، وكان من أقعد الناس بعبد احلق وأخباره، أقام معه ببجاية  ا من احلافظ أيب طأهر السِّ االسكندرية، فسمع 

ليف األحكام، وأخذه عنه. وكانت وف   ). 5) هـ ( 604اته سنة (قبل احلج وبعده وعزم عليه يف 
أبو حممد عبد هللا بن احلسن بن أمحد بن حيىي األنصاري األندلسي، القرطيب األصل، املالقى الدار، الفقيه النحوي   -  38

لقراءات، واملشاركة يف العربية، روى   بن القرطيب، كان من أهل املعرفة التامة بصناعة احلديث، مع املعرفة  مبالقة، املشهور 
ا عن ع   بد احلق بعض كتبه، ومات مبالقة خطباً 

 __________  
  ).108) فهرس ابن غازي: ( 1(
  ). 400/  8)، طبقات الشافعية الكربى: (68/  3) نفح الطيب: ( 2(
  ). 254) انظر: (3(
مج الوادي آشى: ( 4(   ). 209) بر
  ). 479/  21م النبالء: (). سري أعال147/  2)، التكملة لوفيات النقلة: (217) صلة الصلة البن الزبري: ( 5(
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  ). 1) ( 611سنة (
  

  :مصنفاته



ا، واعتمدوا عليها، وشاعت عند أهل   اشتهر أبو حممد برباعة التأليف، وجودة التصنيف، ومدح العلماء تواليفه، وُأغرموا 
حلفظ واإلتقان، وسعة العلم واإل ا، وشهدوا لعبد احلق بسببها  طالع، ودقة الفهم، وشدة  املشرق والغرب معاً وانتفعوا 

  الذكاء.
ليف جليلة، نبل قدرها، واشتهر أمرها، وتداوهلا الناس رواية وقراءة وشرحاً وتبينا  -رضي هللا عنه  - يقول الغربيين: "وله 

)2 ." (  
ذي الرباعة-وحىت كتابيت هاتيك السُّطور فإن تواليف عبد احلق  ذي اِإلمامة وهى  ليٌف   مل يُنشر منها  -مع أنه  إال 

  واحد، عنيُت كتابه "العاقبة". 
  

  -إن ُوجدتْ -وهذا سرد ألمساء كتبه وتعريٌف ببعضها، وأماكن وجودها 
  ) األحكام الشرعية الكربى والوسطى والصغرى.3،2،  1(

سوق أبو  وكان أول ما صنف منها "األحكام الكربى"، مجع فيه أحاديث األحكام وغريها من اآلداب والرقائق وحنوها، وفيه ي
سانيد املصنفني، مثال ذلك أول حديث ذكره، وهو حديث عمر يف اِإلسالم واِإلميان واِإلحسان.   حممد األحاديث 

حدثنا أبو خيثمة زهري بن حرب، ثنا وكيع، عن كهمس, عن عبد هللا بن بريدة، عن حيىي بن   - رمحه هللا-مسلم بن احلجاج 
  : ثنا أيب، ثنا كهمس، عن ابن-وهذا حديثه -العنربي يَعَمر، قال: وحدثنا عبيد هللا بن معاذ 

 __________  
  ). 69/ 22) سري أعالم النبالء: (321/  2) التكملة لوفيات النقلة: ( 1(
  ). 42) عنوان الدراية: (2(
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لقدر ( سناد آخر من عند مسلم، مث1بريدة، عن حيىي بن يعمر، قال: كان أول من قال   ذكره من  ) ... احلدث مث ساقه 
طريق أيب داود الطيالسي، وعقبه بذكر الكالم على بعض رواته، مث ساقه من طريق الدارقطين، مث من طريق أيب داود، مث ساقه 

من طريق مسلم من حديث أيب هريرة، وبعده ذكر أمساء بعض أصحاب الكىن الذين وردوا يف اِإلسناد، وذكر منها اخلالف 
  ن طريق آخر من عند مسلم من حديث أيب هريرة أيضا، مث ذكره من طريق النسائي. يف اسم أيب هريرة، مث ذكره م

  مث ذكر حديثاً آخر من طريق عبد بن محيد، وأردفه حبديث وفد عبد القيس من عند مسلم. 
سانيده هو بسماعه من شيخه إىل رسول هللا   درة جدًا يسوق بعض األحاديث    . -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أحايني 

)، وعليها ملكية يف سنة  774) حديث] كتبت بقلم نسخى سنة (29ولدي نسخة مصورة عن دار الكتب املصرية [( 
ا ستة أجزاء،  852( ) وتوقيع احلافظ ابن حجر العسقالين بشهادته على وقف الكتاب، وذكر ابن حجر يف شهادته أ

ثاين واخلامس والسادس، وذكر بروكلمان نسخاً منها  واملوجود عندي أربعة أجزاء، األول وليس فيه خطبة أو مقدمة، وال
  ). 2وأجزاء يف عدة مكتبات ( 

وقد ذكر األحكام الشرعية الكربى كثري ممن ترجم البن اخلراط، غري أنه مل يشتهر اشتهار الوسطى والصغرى، ومما يدل على 
حكامه الصغرى والوسطى الركبان، وله "أحكام كربى"  سانيده، فا أعلم" (هذا قول الذهيب: "وسارت    ) اهـ.3قيل: هى 

ا خبط مؤلفه،   وكان ابن القطان يرجع إليها يف أحايني كثرية، ويذكر أ



 __________  
ب اِإلميان واإلسالم واِإلحسان، رقم (1) كتاب اِإلمبان (1) ( 36/  1) مسلم: ( 1(  (8 .(  
ريخ األدب العريب: (2(  (6  /279 .(  
  ). 199/  21) سري أعالم النبالء: (3(
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  وذلك أثناء انتقاده لألحكام الوسطى يف كتابه "بيان الوهم واِإليهام الواقعني يف كتاب األحكام".
لكتاب الكبري.  -كما سيأيت- بل كان عبد احلق يذكرها يف األحكام الوسطى وحييل عليها    ويسميها 

  
  األحكام الشرعية الوسطى:

لشرعية الكربى، وقد أشار أبو احلسن ابن القطان إىل هذا حيث يقول يف مقدمة كتابه  وهذا الكتاب اختصره من األحكام ا
سانيدها، الذي منه   ن رأيته قد كتبه يف كتابه الكبري الذي يذكر فيه األحاديث  "بيان الوهم واِإليهام" "وعلمت ذلك، إما 

خري طفيف.1اختصر هذا (   ) " هذا مع إضافات قليلة وتقدمي و
  امل هذا اإلختصار:وأهم مع

ً يذكر بعض رجال اِإلسناد، ليتربأ من ذمته.  -  1   حذف األسانيد، وأحيا
  حذف بعض األحاديث.  -  2
ت احلديث. -  3   حذف بعض روا
دة يف الرواية. -  4   اإلكتفاء بذكر الز
  حذف بعض كالمه وشرحه وبيانه. -  5
  حذف بعض تراجم األبواب. -  6

ه من الكربى كالتايل:وعلى سبيل املثال كان أختص   اره ال أورد
لقدر ... احلديث مث حذف طريقه األخرى.  -   مسلم، عن حيىي بن يعمر، قال: كان أول من قال 
  وحذف رواية أيب داود الطيالسي.  -

 __________  
كبري حيث يذكر  ): هكذا رأيُتُه كتبه خبطه يف كتابه ال8/ 1) وقال ابن القطان أيضا (4/  1) بيان الوهم واإليهام: ( 1(

سانيدها .. مث اختصره من هنالك.    األحاديث 
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  ورواية أيب داود السجستاين.  -
دة يف حديث أيب هريرة.  -   واكتفى بذكر الز



  وحذف بيانه لبعض أصحاب الكىن واإلختالف يف اسم أيب هريرة.  -
دة يف الرواية الثانية حلديث أيب هريرة.  -   واكتفي بذكر الز
  حذف رواية النسائي. مث  -
  وحذف حديث عبد بن محيد. -
  مث حذف إسناد حديث وفد عبد القيس، ومل يعزه، اكتفاء بعزو احلديث الذي قبله ملسلم فقال: -

  وعن ابن عباس قال: إن وفد عبد القيس ... احلديث. 
سناده املتصل إىل رسول هللا    ً ً أخرى  ، فأح-صلى هللا عليه وسلم  -وإذا كان احلديث مرو ً يذكر اِإلسناد، وأحيا يا

ب من أبواب العلم مل يذكر له ترمجة    قال:  - حيذفه وحييل إىل الكربى، كما فعل يف 
ِإلسناد املتصل إيل ابن عباس، قال: قال رسول هللا  : "إن هللا جتاوز عن أميت اخلطأ  -صلى هللا عليه وسلم  -ومما رويته 

كرت إسناده يف الكتاب الكبري، وقد ذكره أبو بكر األصيلى يف الفوائد وابن املنذر يف كتاب  والنسيان وما استكرهوا عليه" ذ 
  ) اهـ. 1اِإلمجاع (

ألحكام الشرعية الكربى، يقول الكتاين: "ولعبد احلق أيضا األحكام الوسطى يف  هذا، وقد ُعرِفْت األحكام الوسطى 
لكربى، ذكر يف خطبتها أن سكوته عن احلديث دليل على صحته  )، وهى املشهورة 2جملدين، قال يف شفاء السَّقام (  اليوم 

ر: "قد صنف 3فيما نعلم (  لكربى الوسطى، يقول ابن األ ) " حىت اشتهر أن أليب حممد نسختني كربى وصغرى، ويقصد 
  ) " ويقول املنذري: "له من التصانيف: "األحكام4يف األحكام نسختني كربى وصغرى ( 

 __________  
  ) األحكام الوسطى (). 1(
م لنتقي السبكى: () 2( رة خري األ   ) شفاء السَّقام يف ز
  ).179) الرسالة املستطرفة: ( 3(
  ). 201/  21) سري أعالم النبالء: (4(
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) " ويقول الذهيب يف ترمجة عبد احلق: "أحد األعالم ومؤلف "األحكام الكربى" و  1الكربى" و "األحكام الصغرى (
  ) ". 2رى ("الصغ

ألحكام الكربى، أنه كتب اسم األحكام الكربى على طرة نسخ   ومما يؤكد أيضا أن األحكام الوسطى شهرت بني العلماء 
ت أجزائها ومن له أدىن اطالع على كتاب "بيان الوهم واإليهام" البن القطان، ورأى   ا األحكام الوسطى املخطوطة و

علما يقينياً ال خياجله شك أن كتاب "بيان الوهم وااليهام" نقٌد وتعقٌب لألحكام   األحكام الوسطى وقلب أوراقها، يعلم
الوسطى، وكلمة ابن القطان الىت نقلناها قريباً تؤكد أيضا أن كتابه نقد للوسطى ليس للكربى أبدًا، ومن مث يقول الذهيب يف 

بن القطان  ) "وصنف احلافظ القاضي أبو احلسن علي بن حممد بن عبد اللك ا3سريه ( حلمريي الكتامي الفاسي املشهور 
ً نفيساً يف جملدتني مساه "الوهم واِإليهام فيما وقع من اخللل يف األحكام الكربى لعبد احلق" يناقشه فيه فيما يتعلق   كتا

جلرح والتعديل، طالعته، وعلَّقت منه فوائد جليلة"، ويقول يف تذكرته ( لوهم واِإليهام ) "طالعت كتابه السمى 4لعلل و
  الذي وضعه على األحكام الكربى لعبد احلق". 



لكربى األحكام الوسطى، ألنه مل ير الكربى وال وقف عليها، إذ قال بعد سطور من كلمته هذه يف سريه  فالذهيب هنا يعين 
سانيده، فا أعلم ( حكامه الصغرى والوسطى الركبان، وله أحكام كربى، قيل: هى    ".  ) 5"وسارت 

جمه ( )، فذكر كتاب  6وقد نصَّ على أن كتاب الوهم واِإليهام البن القطان موضوع على األحكام الوسطى التجييب يف بر
  الوهم، مث قال: "وهذا الكتاب 

 __________  
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  موضوع على النسخة الوسطى من األحكام".
سم "األحكام الكربى"،  صفوة القول: إن كتاب الَوهم واِإليهام البن القطان موضوع على األحكام الوسطى الذي اشهر 

  ). 1هربر اخلطوطات بني األحكام الكربى والوسطى وموضوع كتاب الوهم واِإليهام (وبذا يتبني خلط كثري من الباحثني ومف
  وعندي نسختان خطيتان من األحكام الوسطى، كتب عليهما "األحكام الكربى": 

) هـ، وهى من مصورات إستانبول، وعدد  611األوىل كتبت بقلم نسخي يف ثالثة أجزاء، وعليها، مساعات وقراءات يف سنة ( 
ض برقم ( 269( أوراقها لر   ) ف. 3944)، منها نسخة مصورة حمفوظة جبامعة اِإلمام حممد بن سعود اِإلسالمية 

شا على مدرسته سنة  1125الثانية كتبت بقلم نسخي سنه ( سم الوزير سليمان  ) هـ، وهى جمدولة، وعليها وقف 
  )، وهى من مصورات املكتبة الظاهرية.235) هـ، وعدد أوراقها ( 1150(

ط،  2وقد ذكر صاحب الشروح والتعليقات ( لر خلزانة العامة، وامللكية،  ) أن قطعاً وأجزاء من األحكام الوسطى 
. لكتبخانة اخلديوية وغو لقرويني، ومن قبله ذكر بروكلمان نسخة    و

 __________  
ن بن القطان وضع كتابه "بيان ) إذ ظن أن أ احلس178) انظر على سبيل املثال صاحب الرسالة املستطرفة (ص:  1(

الوهم" على األحكام الكربى وليس الوسطى، وصاحب كتاب "رواة احلديث الذين سكت عليهم أئمة اجلرح والتعديل"  
اليهام الذي وضعه على األحكام الكربى" واحلق أنه 93(ص:   لوهم  ). حني وهم الذهيب ىف قوله: "طالعت كتابه املسمى 

يف الشروح والتعليقات   -حفظه هللا-لكربى الوسطى، وانظر الشيخ أ حممد الرمحن بن عقيل الظاهري مل يهم، وإمنا عىن 
ا  133 -  130( ) يُغلط ما كتب على النسخ املخطوطة من األحكام الوسطى، إذ كتب على األحكام الكربى، يقول: "إ

لكرب  لوسطى. ومل تعرف الوسطى  ى قط" وهذا خلط عجب، فما نص أحد قط على الوسطى ال الكربى، والكربى عرفت 
لوسطى!   أن الكربى عرفت 

  ). 133  - 130) انظر: (2(
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  األحكام الشرعية الصغرى: 
اختصار لألحكام الشرعية الوسطى، اقتصر فيها على ذكر األحاديث الصحيحة، كما  -الذي نُعىن بتحقيقه-وهذا الكتاب 

ا صحيحة اإلِ    سناد، معروفة عند النقاد، قد نقلها األثبات، وتداوهلا الثقات". يقول يف مقدمته "وختري
وطريقة اختصاره للوسطى تقوم فقط على حذف األحاديث الضعيفة، مع احملافظة على أصل الوسطى وترتيب نصوصها،  

إىل   حبيث لو افرتض وجود نسخة من الوسطى، وأخرى من الصغرى، مث حذفت األحاديث الضعيفة من الوسطى، ونُقلت 
الصغرى، ألصبحت الوسطى صغرى، والصغرى وسطى، إال يف آخره، فقد أخر أبو حممد وقدم قليال، وقام حبذف القليل  

  من الصحيح.
لوهم واِإليهام موضوع على الصغرى من األحكام، وقد أبعد 1وظن بعُض أهل العلم ( ) أيضا أن كتاب أبن القطان املسمى 

مل، إذ إن   -حبق- هذا، وال يذهب إليه اإلنتجاع عن الصواب من ذهب إىل  مله أدىن  من طالع كتاب بيان الوهم، و
ا على األحكام الصغرى الىت اقتصر فيها على األحاديث الصحيحة، من   مؤلفه قد عقد فيه عدة أبواب، ال ينطبق مضمو

  هذه األبواب: 
  هول ال يعرف. ب ذكر أحاديث أعلَّها. برجال، وفيها من هو مثلهم، أو أضعف، أو جم

  ب ذكر أحاديث أعلَّها، ومل يبني من أسانيدها مواضع العلة. 
  ب ذكر أحاديث ضعفها، وهي صحيحة أو حسنة، وما أعلها به ليست بعلة، 

 __________  
ملغرب على األحكام الصغرى 43) كالغربيين يف عنوان الدراية (ص: 1(  ) إذ يقول: "وقد كتب أبو عبد هللا القطات مزوار 

لشرح انتقاد ابن القطان  111وتبعه الشع أبو عبد الرمحن بن عقيل يف الشروح والتعيقات (ص: ) فقال: (فتيقنت املراد 
ِإليهام". مث إنه رجع عن هذا يف أواخر كتابه (ص     ). 158لألحكام الصغرى بكتابه الوهم 
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وبيان الوهم، ليس يف حاجة إىل برهان يؤكد أن بيان الوهم   على أن املمارس للبحث واإلطالع يف األحكام الشرعية الثالثة
موضوع على الوسطى، وإمنا وقع اخللط وعدم التمييز ممن مل ميارس البحث يف تلك الكتب األربعة والتفتيش فيها، ومل يدر  

بني ما ينقله أبو احلسن بن   الفروق بني أحكام عبد احلق الثالثة، ومل يرجع أثناء قراءته لبيان الوهم إىل تلك األحكام ويقابل
بت يف تلك األحكام.   القطان عن أيب حممد بن اخلراط وبني ما هو 

جمه (  )، والرصاع يف  3) وتذكرته ( 2) والذهيب يف سريه ( 1وممن روى األحكام الصغرى بسنده إىل مصنفها: التجييب يف بر
جمه ( 4فهرسه (   ). 7) واملنذري مناولة يف تكملته ( 6)، وابن غازى يف فهرسه (5)، والوادي اشي يف بر

لسماع أو اِإلجازة.   وقد ذكر يف تالميذ عبد احلّق من روى منهم األحكام الصغرى ومحلها عنه 
  وشرح األحكام الصغرى غري واحد من العلماء. منهم: 

بن مرزوق، دخل القاهرة،  أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن مرزوق التلمساين املالكي، يعرف حبفيد ابن مرزوق، وقد خيتصر 



) هـ وترك مصنفات كثرية منظومة ومنثورة،  842وقرأ على البلقيين وابن امللقن والعراقي، وأخذ عنه ابن حجر، وتويف سنة ( 
  منها "املتجر الربيح شرح اجلامع الصحيح" ومل يكمله و" أنواع الدراري يف مكررات البخاري" وشرح التسهيل واأللفية وغري

________ __  
  ) 151) انظر: (ص: 1(
  ) 201/ 21) انظر: (2(
  ) 1352/  4) انظر: (3(
  ) 105) انظر: (ص: 4(
  ) 209) انظر: (ص: 5(
  ) 208) انظر: (ص: 6(
  ) 61/  1) انظر: (7(
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  ). 1ذلك (
  أبو عبد هللا صدر الدين حممد بن عمر بن علي املصري الشافعي، املعروف

  ن عشرين سنة، وكان ال يقوم ملناظرة بن املرحل وابن الوكيل، أفىت وهو اب
رعاً يف املذهب واألصلني ... كان الوالد  رمحه  -شيخ اإلسالم ابن تيمية أحٌد سواه، قال ابن السبكى: كان إماماً كبريًا، 

لعلم وحسن العقيدة ومعرفة الكالم على مذهب األشعري! وذكر   -هللا يعظم الشيخ صدر الدين وحيبه، ويثين عليه 
  ). 2) هـ ( 716اين أنه شرع ِىف شرح األحكام لعبد احلق فكتب منه ثالث جملدات، تويف سنة ( الشوك

بن َبزيزة، الصويف، الفقيه، املفسر، املتوىف   أبو حممد عبد العزيز بن إبراهيم بن أمحد القرشي، التميمي، التونسي املعروف 
  ). 3) هـ (662سنة (

  ). 4) هـ ( 662س السلمي الشاطيب، املتوىف سنة ( أبو األصبغ عبد العزيز بن خلف بن إدري -
  وعندي من األحكام الصغرى أربع نسخ خمطوطة، اعتمد عليها يف حتقيقها: 

) هـ، وهي مصورة عن مكتبة تشسرتبييت برقم  691نسخة بقلم معتاد يوسف بن عبد العزيز بن عبد هللا سنة ( -  1
ا (3944( ورة يف مكتبة جامعة اِإلمام حممد بن سعود اِإلسالمية برقم  )، ومنها نسخة مص211)، ويبلغ عدد ورقا
ها أصًال.3944( ا خروم يف مواضع متفرقة، ولتقدُِّم وصوهلا اعتمد   ) ف، و

 __________  
  ). 119/  2)، البدر الطالع: ( 50/ 7) الضوء الالمع (1(
/  2). الدر الطالع: ( 233/  9الزاهرة: (  )، النجوم234/  4)، الدرر الكامنة: ( 253/  9) طبقات الشافعية الكربى: (2(

  ). 271/ 1)، مقدمة حتفة األحوذي: (234
  ). 239/ 5)، معجم املؤلفني: ( 662/ 1)، واحللل السندسية: (178) نيل اإلبتهاج: ( 3(
  ). 120) الشروح والتعليقات: (4(
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مة بقلم نسخى جيد مضبوط كتبها علي بن نصر بن عمر احلنفي يف -  2 ) هـ، وهي مصورة يف  680صفر سنة ( نسخة 
) لوحة، ويف الفيلم بياض لوحتني من قبل آخره، ورمز هلا حبرف:  223) ف، وهى (2652مكتبة جامعة اِإلمام، برقم ( 

  (ف). 
ا أكل أرضة أتت على بعض  600) هـ، عليها مقابلة متت سنة (594نسخة بقلم أندلسي جيد سنة (  -  3 ) هـ، 

ا ( 158/ 80من خزانة جامعة القرويني بفاس (الكلمات، وهى مصورة  ) ورقة، وعليها مساع أليب ذر  162)، وعدد ورقا
  اخلشين .. ، ورمز هلا حبرف (د). 

ِإلسكندرية برقم ( -  4 / ب). 1298نسخة من السفر األول، انتهى بتمام كتاب احلج، وهى مصورة عن املكتبة البلدية 
  ورمز هلا حبرف: (ب) 

  ). 1رى من األحكام الصغرى ذكرها بروكلمان منها يف املتتحف الربيطاين والكتبخانة اخلديوية ( ومثة نسخ أخ
  وهذه بقية كتب عبد احلق: 

والصاحلني، ذكره ابن احلاج   -صلى هللا عليه وسلم   - "األنيس يف األمثال واملواعظ واحلكم واآلداب" من كالم النيب  -  4
  ). 2األنصاري (

  ). 3ره البلوي ("كتاب البهجة" ذك -  5
ملغرب عام ( -  6 خلزانة الكنونية بطنجة، وهو كتاب صغري، تضمن  1372"تلقني الولد"، طبع  ) هـ تقريباً، عن نسخة 

  ). 4أحاديث تلقن لألطفال من أبواب الفقه (
 __________  

ريخ األدب العريب: (1(  (6  /279 .(  
  ).177) الديباج املذهب: ( 2(
ء: ( 3(   ). 415/  2) ألف 
  ).19) مقدمة نقد اإلمام الذهيب لبيان الوهم وااليهام: (ص:  4(
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  ). 1"كتاب التوبة" ذكر ابن احلاج األنصاري أنه يف سفرين (  -  7
ذيب املطالب" ذكره صاحب هدية العارفني (  -  8 "2 .(  
د البزار وغريه، منه صحيح،  "اجلامع الكبري يف احلديث" ومقصوده فيه الكتب الستة، وأضاف إليه كثريًا من مسن -  9

ب منه يف دخلة البلد يف الفتنة، قاله ابن احلاج األنصاري ( )، وما أظن سنن ابن ماجه من  3ومعتل. تكلم على علله، و
مقصوده يف الكتب الستة، فإنه مل يعتمد عليها يف أحكامه الثالثة وال يف "العاقبة" فلعله مل يصله! وأغلب ظين أن مقصوده 

هذه الستة معه   -وهو يذكر مصادره-السادس موطأ اِإلمام مالك، ال سيما وقد ذكر يف مقدمة األحكام الوسطى لكتاب 
  وجعلها أصل مصادره، ونبه أنه أضاف إليها من كتب أخرى. 



ب منه أيضا يف الدخلة املذكورة ( -  10 ) اهـ. وقال أبن  4"جامع الكتب الستة" ذكره ابن احلاج األنصاري، قال: و
ر: له مصنف كبري مجع فيه بني الكتب الستة ( ا   ). 5أل

"اجلمع بني الصحيحني" ذكره كثري ممن ترجم له، وأثىن عليه الذهيب قائًال: "وعمل "اجلمع بني الصحيحني" بال إسناد   -  11
صر الدين القي6على ترتيب مسلم وأتقنه وجوَّده ( سي فذكر أن عبد  ) "، بل فضله على سائر اجلوامع بني الصحيحني ابُن 

  ) والشيخ ابن عقيل يف الشروح 8) , وتوجد منه عدة نسخ خطية ذكرها بروكلمان (7احلق أحسن من مجع بني الصحيحني ( 
 __________  

  ).177) الديباج املذهب: ( 1(
  ). 503/  1) انظر: (2(
  ).177) الديباج املذهب: ( 3(
  ) املصدر واملوضع السابقني.4(
  ). 199/  28() سري أعالم النبالء: 5(
  ). 119/  21) سري أعالم النبالء: (6(
  ). 137/ 1/ب) نقال عن الروح والتعليقات: (135) التبيان شرح بديع الزمان: ورقة (7(
ريخ األدب العريب: (8(  (6  /279 .(  
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  )، وقد تنامى إىل ذهين أن الكتاب ُحقق فعسى أن ينشر قريباً. 1والتعليقات ( 
قصة يف خزانة القرويني بفاس برقم (ديوان شعره يف  -  12   ). 3161الزهد والوعظ، ذكره الغربيين، منه نسخة 
ر (3)، وابن الزبري (2"كتاب الرقائق" ذكره ابن احلاج األنصاري (  -  13 )،  6)، ابن شاكر (5)، والغربيين (4)، وابن األ

  ). 7والكتاين (
  ). 8"كتاب الزهد" ذكره ابن شاكر (  -  14
ن بدار الكتب  "كتاب ال -  15 لكتبة الظاهرية، وأخر صالة والتهجد" ذكره كثري ممن ترجم أليب حممد، ومنه نسختان 

لتحقيق وعسى أن ينشر قريباً.   املصرية، وأعرف من يعمل فيه 
ن عليه،  "كتاب العاقبة" وقد اشتهر هذا الكتاب جداً، ووقع النقل منه، وكان ابن كثري وابن القيم اجلوزية ممن يعتمدا -  16

لكتبة الظاهرية، وثالث ُأخر بدار الكتب املصرية، وواحدة   وذكره أكثر من ترجم لعبد احلق، وتوجد منه ثالث نسخ خطية 
لقاهرة، ولدى ابن عقيل الظاهري نسختان من تشسرتبيت (  ن برتكيا (9مبعهد املخطوطات  )، ومع ذلك  10)، ومثة أخر

  خه الكثرية! ) بال مقابلة بني نس11نشر نشرتني (
 __________  

  ). 137/  1) الشروح والتعليقات: (1(
  ).177) الديباج املذهب: ( 2(
  ). 5) صلة الصلة: (3(
  ). 199/  21) سري أعالم النبالء: (4(



  ). 42) عنوان الدراية: (5(
  ). 257/ 2) فوات الوفيات: (6(
  ).180) الرسالة املستطرفة: ( 7(
  ). 257/ 2) فوات الوفيات: (8(
  ). 143/  1وح والتعليقات: () الشر 9(
ريخ األدب العرىب: ( 330/ 1) نوادر احنطوطات العربية يف مكتبات تركيا ( 10(   ). 279/  6)، وانظر 
  ) منهما نشرة دار الصحابة للرتاث بطنطا. 11(
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رة" ذكره ابن احلاج األنصاري. -  17   "فضل احلج والز
ملتحف اآلسيوي خمتصر صحيح البخاري، منه نسختان، واح  -  18   ). 1قوقاز ( -دة ببطر سربج، وأخرى 
خمتصر كتاب الرشاطي يف األنساب من القبائل والبالد، ذكره ابن احلاج األنصاري، وقال الغربيين: هو أحسن من    -  19

  ). 2األصل (
ً، متقناً، إماماً،  والرشاطي: هو أبو حممد عبد هللا بن علي بن عبد هللا بن أمحد اللخمي احلافظ النسَّابة، كان ضاب طاً، حمد

رعاً، أحد اجللة الشار إليهم، تويف سنة (  ) هـ هوقد قارب التسعني  542ذاكرًا للرجال، حافظًا للتاريخ واألنساب، فقبهاً 
)3 .(  

ر: "مل يسبق إىل مثله، واستعمل ر" قال ابن األ ه الناس  واسم كتابه: "اقتباس األنوار والتماس األزهار يف أنساب رواة اآل
نه قريب كثري الفوائد جامع (4( ). وتوجد قطعة صغرية من هذا الكتاب يف خزانة جامع 5) "ووصفه صاحب بغية امللتمس 

  ). 6الزيتونة بتونس" ( 
  ). 133ومثة نسخة من خمتصر كتاب الرُّشاطي أليب حممد كائنة يف املكتبة األزهرية برقم ( 

  للخطيب البغدادي، ذكره ابن احلاج األنصاري. خمتصر كتاب الكفاية يف علم الرواية  -  20
 __________  

ريخ األدب العريب. (1( ريخ الرتاث: ( 371/  1)    ). 144/  1)، الشروح والتعليقات: ( 244/  1)، و
  ). 42) عنوان الدراية: (2(
  ). 470)، طبقات احلفاط: (341)، بغة امللتمس: (258/  20) سري أعالم النبالء: (3(
  ). 218أصحاب الصديف: () املعجم يف 4(
  ). 349) بغية امللتمس: ( 5(
لكتاب. 150 -  146/  1) فهرس خمطوطات املكتبة األمحدية بتونس، وانظر الشروح والتعليقات: ( 6(   ) للتعريف 
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"املرشد" ذكره ابن احلاج األنصاري وقال: "تضمن حديث مسلم كله، وما زاد البخاري على مسلم، وأضاف إىل   -  21
ً وصحاحاً من كتاب أىي داود وكتاب النسائي وكتاب الرتمذي وغري ذلك، ومما وقع يف املوطأ مما ليس ذل ك أحاديث حسا

  يف مسلم والبخاري، وهو أكرب من صحيح مسلم" اهـ. 
ذيب األمساء واللغات (-صلى هللا عليه وسلم  -املستصفى من حديث املصطفى  -  22 )، وأخشى  1، ذكره املعلق على 

  ن يكون هو الذي قبله. أ
ر، وابن شاكر، والكتاين، وذكر األنصاري أنه قدر صحيح  -  23 "املعتل من احلديث" ذكره ابن احلاج األنصاري، وابن األ

ذيب األمساء واللغات أنه يف حنو ست جملدات.    مسلم. وذكر املعلق على 
  األنصاري، وقال يف سفر.  " ذكره ابن احلاج  - صلى هللا عليه وسلم   -"معجزات الرسول  -  24
  "مقالة الفقر والغىن" ذكره األنصاري أيضا. -  25
نه: كتاب  2الواعي يف اللغة، ذكره األنصاري كذلك، وقال هو يف حنو مخسة: عشرين سفراً ( -  26 ر  )، ووصفه ابن األ

وقال هو يف مثانية عشر   -اه احلاويحافل ضاهى به "الغريبني" أليب عبيد اهلروي، وذكره الغربيين عن بعض طلحة العلم ومس
  جملدًا. اهـ وقيل غري ذلك. 

ا أمساء لتواليف   ا، رمبا يُظن أ هذه هى مصنفات اِإلمام احلافظ عبد احلق اِإلشبيلي، ومثة أمساء أخرى للتواليف اليت ذكر
ً   -رمحه هللا-بادة أخرى غريها، وليسْت كذلك، مثال ذلك ما قاله الغربيين: "مسعُت من شيخنا أيب حممد بن ع أنه ألف كتا

ليفه  كبريًا يف األحكام يف احلديث، وهو أضعاف األحكام الكربى، مسعت منه أن الكتانب املذكور اضمحل أمره بعد كمال 
  لكبريه" 

 __________  
  ).292/ 1) انظر احلاشية: (1(
  ) وذكر الغربيين أنه يف مثانية عشر.2(
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ألحكام الكربى: الوسطى، ومقصوده  فعده أبو عبد الرمحن ا ً آخر، وليس كذلك، فإن مقصود الغربيين  بن عقيل كتا
  لكتاب الكبري يف األحكام: األحكام الكربى، وهي حقاً أضعاف الوسطى، وليست مشهورة كما أسلفنا القول يف ذلك. 

  -أنه "املستصفى من حديث املصطفى  )، فأغلب ظين1وكذلك "املختصر يف احلديث" الذي ذكره صاحب هدية العارفني (
ه.  - صلى هللا عليه وسلم    " الذي ذكر

  رحم هللا اِإلمام احلافظ عبد احلق اإلشبيلي، وهللا نسأل أن ينفع املسلمني اليوم بكتابه، كما انتفع به أسالفهم يف املاضي. 
ديث إىل مصدره الذي نقل منه عبد احلق ونسأل وجزى هللا خري جزائه أَُمَته اليت قامت على حتقيقه ومقابلة نسخه، وعزو احل

لشفاء التام، إنه ويل ذلك والقادر عليه، وآخر دعوا  -جلَّ وعال-هللا  أن يدخر هلا أجر ذلك يوم املئاب، وأن يعجل هلا 
  أن احلمد  رب العاملني. 

  
  وكتب



ض، ألربع بقني من شهر هللا  احملرم، سنة اثنيت عشرة وأربع مئة وألف من هجرة أبو حممد خالد بن علي بن حممد العنربي الر
  سيد املرسلني عليه أفضل الصالة وأّمت التسليم. 
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  األحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»
  

  ليف
  هـ  581اإلمام احلافظ أيب حممد عبد احلق اإلشبيلي املتوىف سنة  

  
  أشرف عليه وراجعه وقدم له 

  خالد بن علي بن حممد العنربي 
  

  حتقيق
  أم حممد بنت أمحد اهلليس 

  
  [اجلزء األول] 
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َِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ    ِبْسِم ا
  ) 1رّب متم خبري ( 

  
  ). 2] ( -رمحه هللا-[قال الشيخ الفقيه احلافظ احملدث أبو حممد عبد احلق بن عبد الرمحن األزدي اِإلشبيلي 

مد خامت النبيني، وإمام املرسلني، وعلى صحابته الطاهرين، ومجيع عباد هللا  احلمد  رب العاملني والصَّالة والتسليم على حم
  الصَّاحلني.

) من حديث  3أما بعُد، وفقنا هللا أمجعني لطاعته، وأمد مبعونته، وتوفا على شريعته، فإين مجعت يف هذا الكتاب مفرتقاً ( 
وحالله وحرامه، ويف ضروب من الرتغيب والرتهيب، وذكر   يف لوازم الشرع وأحكامه، -صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا 

ا.   الثواب والعقاب، إىل غري ذلك مما ُمتيز حافظها، وُتسعد العامَل 
ا صحيحَة اِإلسناد، معروفًة عند النقاد، قد نقلها األثبات، وتداوهلا الثقات، أخرجتها من كتب األئمة، وهداة األمة:   وختريُ

  ن أنس بن أيب عامر األصبحي. أبو عبد هللا مالك ب -
  وأبو عبد هللا حممد بن إمساعيل اجلعفي البخاري.  -



  وأبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري.  -
  وأبو داود سليمان بن األشعث السجستاين.  -
  وأبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي.  -

  ها. وفيه أحاديث من كتب أخر، أذكرها عند ذكر ما ُأخرج من
 __________  

، (د): "وصلى هللا على سيد حممد وعلى آله وسلم  1(   تسليما". -) (ب): وما توفيقي إال 
رضي هللا عنه  -) ما بني املعكوفتني ليس يف (ب)، ويف (د): قال أبو حممد عبد احلق بن عبد الرمحن بن عبد هللا األذري  2(

-.  
  ) (د): متفرقاً. 3(
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حلديث لواحد ممن أخرجُت حديثه، فكل حديث أذكره بعد ذلك فهو له، ومن كتابه، وعن ذلك الصاحب  وإذا ذكرت ا
  املذكور فيه، حىت أذكر غريه، وأّمسى سواه، ورمبا ختللها كالٌم يف تفسري لغة، أو يف شئ ما. 

  - لك الصاحب، عن النيب وإذا ذكرُت احلديث ألحدهم، وقلُت: زاد فالن كذا وكذا، أو قال فالن كذا وكذا، فهو عن ذ
، وإن كان من غريه مسيته، وذكرُت عمَّن  -صلى هللا عليه وسلم   -، وإن مل أذكر الصاحب، وال النيب -صلى هللا عليه وسلم 

  أخرجته. 
ورمبا وقع يف هذا الكتاب ما قد ُتكّلم فيه من طريق اِإلرسال: التوقيف، أو تكلم يف بعض نقلته، وليس كل كالم يُقبل، وال  
يدي أهل هذا الشأن منه إال القليل، وللكالم يف هذا املوضوع موضٌع   كل قوٍل به يعمل، ولو تُرك كل ما ُتكلم فيه مل يبق 

موع قليل، ورمبا نبهُت على بعضه.   آخر، وهذا النوُع املعتذر عنه يف هذا ا
ى من أراد التفقه فيها، والنظر يف معانيها،  وكتبُت هذه األحاديث خمتصرة األسانيد؛ لتسهل على من أراد حفظها، وتقرب عل

هو املعىن القصود، والرأي احملمود، والعمل املوجود يف املقام   -صلى هللا عليه وسلم  -إذ التفقه يف حديث رسول هللا  
  احملضور، واليوم املشهود. 

ً إىل جنَّته، ُمعيناً على أداء ما أوجب،  أرغُب يف أن جيعَل ذلك خالصاً لوجهه، ُمدنياً من رمحته، مق -عزَّ وجلَّ  -وإىل هللا رِّ
منهضاً إىل ما فيه رغَّب، وإليه َنَدب، برمحته، ال رب سواه، وهو املستعان وعليه التكالن، وال حول وال قوة إال به، وهو  

  حسبنا ونعم الوكيل.
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  ب يف اِإلميان 
لَبصرِة َمغَبد اجلُهَين، فانطلقت أ وُمحيد بن عبد  2يف الَقَدِر ( )، عن َحيَىي بن يَعَمَر قال: كان أوَّل من قال 1مسلم (   (

فسألَناه عمَّا   -صلى هللا عليه وسلم  -الرمحن اِحلْمَريِي َحاجَّني أو ُمعتِمرين فقلنا: لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول هللا 



). أحُد عن  4داِخًال املسجد. فاكتنفُته أ وصاحيب () عبد هللا بن عمر بن اخلطاب 3يُقوُل هؤالِء يف الَقدر. فـَُوَفق لنا (
ٌس يقرؤن القرآن   َلنا  ميينه واآلخر عن مشاله فظننُت أن صاحيب َسَيكُل الكالَم إيلَّ. فقلُت: أ عبد الرمحن! إنه قد ظهر ِقبـَ

م (5ويتقفرون العلَم ( م يزُعُمون أالَّ َقَدَر، وأنَّ األم6). وذكر من شأِ َّ   ). 7َر أُُنٌف ( ). وأ
م برآء مين، والذي حيلف به عبد هللا بن عمر، لو أن ِألحِدهم مثل   فقال: إذا لقيَت أولئَك فأخربُهم أّينِ بريء منهما، وأ

لَقدر. 8ُأُحٍد ذهباً فأنفقُه (   )، ما قَِبَل هللا منه حىت يُؤمن 
 __________  

ب بيان اإل 1) كتاب اإلميان ( 1) ( 36/  1) مسلم. ( 1(   ). 1( -رقم-ميان واإلسالم واإلحسان ) 
) أول من قال  القدر: معناه أول من قال بنفسى القدر فابتدع خالف الصواب الذي عليه أهل احلق. ويقال الَقَدر  2(

ن.    والقْدر، لغتان مشهور
هلالل ميفاقه، أي حني أهلَّ، ال  ) فوفق لنا: معناه جعل وفقاً لنا، وهو من املوافقة اليت هي كاإللتئام، يقال أ لتيفاق ا3(

  قبله وال بعده، وهي لفظة تدل على صدق اإلمجاع يف اإللتئام. 
حيته،: وكنفا الطائر: جناحاه. 4( ، صاحيب: بعين صر يف    ) فاكتنفته أ
  ) ويتقفرون العلم: يطبونه ويتتبعونه وقيل معناه: جيمعونه.5(
م: هذا الكالم من كالم بعض6( الرواة الذين دون حيىي بن يعمر، يعين وذكر ابن يعمر من حال هؤالء،   ) وذكر من شأ

لفضيلة يف العلم: اإلجتهاد يف حتصيله واإلعتناء به.   ووصفهم 
  ) وأن األمر أنف: أي مستأنف مل يسبق به قدر وال علم من هللا تعاىل، وإمنا يعلمه بعد وقوعه.7(
  ) (ب): فأنفقه يف سبيل هللا.8(
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ذات يوٍم، إذ طلع علينا   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: حدثين أيب عمر بن اخلطاب، قال: "بينما حنن عند رسول هللا مث 
صلى   - رُجٌل شديُد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ال يُرى عليه أثُر السَئفر، وال يَعرِفُه منَّا أحد، حىت جلَس إىل النيب 

  ) وقال:  ُحممد! أخربين عن اِإلِسالم.2) َوَوَضَع كفيه على فخذيه (1 إىل رُكبتـَْيِه ( . فأسند رُكَبتيهِ - هللا عليه وسلم 
: اِإلسالم أْن تشهَد أْن ال إله إال هللا، وأن حممدًا رسول هللا، وتُقيَم الصالة، وُتؤيتَ -صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسول هللا 

  عَت إليه سبيال. الزكاة، وتُصوم رَمضان، وُحتجَّ البيَت إن استط
  قال: صدقَت. 

  )، َيسأَلُه وُيصدقه.3قال؛ فعِجبنا له ( 
  قال: فأخربين عن اِإلميان.

لقدر خريه وشره.    قال: أن تؤمن  ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن 
  قال: صدقت، قال: فأخربين عن اِإلحسان. 

  إنه يراك.قال: أن تعبد هللا كأنَّك تراه، فإن مل تكن تراه، ف
  قال: فأخربين عن السَّاِعة؟.

علم من السائل.    قال: ما املسئول عنها 



 __________  
  ) (إىل ركبتيه): ليست يف (ب). 1(
  ): ووضع كفيه على فخذيه: أي معناه أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخذي نفسه وجلس على هيئة املتعلم. 2(
ملسئول عنه، ومل   ) فعجبنا له يسأله ويصدقه: سبب تعجبهم أن3( هذا خالف عادة السائل اجلاهل، إمنا هذا كالم خبري 

  . -صلى هللا عليه سلم  -يكن ذلك الوقت من يعلم هذا غري النيب  
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َا (    ). 1قال: فأخربين عن َأَمارِ
  ). 3لون يف الُبنيان ()، وأن ترى احلَُفاَة الُعراَة الَعالََة، رعاَء الشاِء، يتطاو 2قال: أن تلَد األمُة ربتها ( 

  ) مثَّ قال يل:  ُعَمر! أتدري من السَّائل؟.4قَال: مثَُّ انطلَق، فَلِبَث َمِلياً ( 
  قلُت: هللا ورسولُه أعلم. 

كم يعلُمُكم ديَنكم".    قال: فإنّه جربيُل أ
  معىن يتقفَُّرون: يتبعون وجيمعون.

علم من ال5ويف حديث أيب هريرة (  ا، فذاَك من  ): "ما املسئول عنها  سائل، وَسأحدُثك عن أشراِطها، إذا رأيَت املرأة تلُد َرَّ
ْهِم يتطاولون يف  6أشراِطها، وإذا رأيَت احلُفاة الُعراة، الصُّمَّ الُبكم ( ) , ملوَك األرض فذاك من أشراِطها، وإذا رأيَت رَِعاَء البـَ

  نَّ إال هللا.الُبنيان فذاك من أشراِطها، يف َمخس من اَلغَيِب ال يَعلُمهُ 
َ ِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة َويـُنَـزُِّل اْلَغْيَث َويـَْعَلُم َما ِيف اْألَْرَحاِم َوَما َتْدِري نـَْفسٌ  َّ َِيِّ  مث قرًأ: {ِإنَّ ا َماَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري نـَْفٌس 

  َأْرٍض َمتُوُت ِإنَّ 
 __________  

ا: األمارة واألمار،  1(   ثبات اهلاء وحذفها هي العالمة.) أمار
ا ومالكتها. 2(   ) ربتها: سيد
) العالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان: العالة: هم الفقراء، والّرِعاء: يقال فيهم: رُعاة، معناه أن أهل البادية وأشباهم من  3(

  أهل احلاجة والفاقة تبسط هلم الدنيا حىت يتباهون يف البينيان.
  قتا طويًال. ) مليأ: أي و 4(
ب بيان اِإلميان: اإلسالم 1) َكتاب اإلميان (1) ( 40/  1): (5(   ). 7رقم ( -) 
م عدموها، هذا هو الصحيح يف  6( م اجلهلة السفلة الرعاع، أي ملا مل ينتفعوا جبوارحهم هذه فكأ ) الصُّم البكم: املراد 

  معىن احلديث. 
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  ). 3ورة () إىل آخر الس2)} ( 1هللا عليم خبري ( 
، فاْلُتِمَس فلم َجيُدوه. -صلى هللا عليه وسلم  -مث قاَم الرَّجل، فقال رسول هللا     : ُردُّوه عليَّ

  ) ِإذْ 4: هذا جربيل أراَد أن تعلَّموا (-صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسول هللا 
  مل تسأُلوا". 

  تؤدِّي الزكاَة املفُروضة".) أيضاً "وتقيَم الصالَة املكُتوبة و 5ويف طريق آخر عن أيب هريرة ( 
  . -صلى هللا عليه وسلم  -) قال: إّن وفَد عبِد القيس أَتوا رسول هللا  6وعن ابن عباس (
  : "من الوفُد؟ أو من القوم؟ ". -صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسول هللا 

  قالوا: ربيعة. 
لوفد غَري َخزا وال النَّدامى.  لقوم أو    قال: مرحباً 

تِيك من ُشقَّة بعيدة ( قال: فقالو   ّ َّ ال نستطيُع أن  7ا:  رسول هللا، إ )، وإنَّ بيننا وبينك هذا احليُّ من كًفار ُمَضر، وإ
، َنْدُخُل بِه اجلنَّة.  مٍر فصل، خنُرب به َمْن وراء   تيَك إال يف شهر احلرام، َفُمز 

 __________  
  ) (إن هللا عليم خبري): ليست يف ب، د. 1(
  ) 34) لقمان: (2(
  ) (إىل أخر السورة): ليست يف مسلم. 3(
  ) تعلَّموا: أي تتعلموا.4(
ب بيان االميان واإلسالم 1) كتاب االميان ( 1) ( 49/  1) مسلم: ( 5(   ). 5(  -رقم -) 
إلميان  تعاىل ورسوله 6) كتاب اإلميان ( 1) ( 47/  1) مسلم: ( 6( ب األمر    ) 24م ( رق  -صلى هللا عليه وسلم  - ) 
  ) (من ثقة بعيدة): الشقة بضم الشني وكسرها: أشهرها وأفصحها الضم ومعناها: السفر البعيد. 7(
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اُهم عن أربٍع.  ربع، و   قال: فأمرهم 
ِإلميان  وحده، وقال: هل تدرون ما اإلميان  وحده (   ) 1قال: أمرهم 

  قالوا: هللا ورسولُه أعلم. 
إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا، وإقاُم الصالة، وإيتاُء الزكاة، وصوُم رمضان، وأن ُتؤدُّوا ُمخُسا من املَْغَنِم،  قال: شهادة أن ال

ء ( اهم عن الدُّ   ). 6) ورمبا قال املَُقريَِّ (5)، والنَِّقري ( 4) واُلمَزفَّت (3) واْحلَنَتْم (2و
  وقال: احفظوه وأخربوا به من َورَائُكْم.

يت قوماً من أهل الكتاب،   -صلى هللا عليه وسلم  - )، أن معاذاً قال: بعثين رسول هللا 7ابن عباس (وعن  فقال: "إّنك 
فادُعُهم إىل شهادة أن ال إله إال هللا، وأين رسول هللا، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم َمخَس صلواٍت يف  

ذلك فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فرتد يف فقرائهم، فإن هم  كل يوٍم وليلٍة، فإن هم أطاعوا ل
  أطاعوا لذلك،

 __________  



  ) (وحده): ليست يف مسلم، وليست ىف (د). 1(
ء): هو القرع اليابس، أى الوعاء منه. 2(   ) (الّد
ا3( ا جرار خضر، والثاين أ ا من مصر   ) (احلنتم): اختلف فيها، فأصح األقوال أ ا جرار يؤتى  اجلرار كلها، والثالث أ

ا جملب فيها اخلمر من  ا جيلب فيها اخلمر من مصر، واخلاص: أفواهها ِىف جنو ات، والرابع جرار محر أعناقها يف جنو ُمَقريَّ
  الطائف، والسادس: جرار كانت تعمل من طني 

  وشعر وأدم.
لزفت 4( ء الذي طُلي    ). 304/ 2وهو نوع الَقاِر مث انتبذ فيه النهاية يف غريب احلديث () (املزفت): هو اإل
  ) (النقري): جذع ينقر وسطه.5(
  ) املقري واملزفت مبعىن واحد.6(
ب الدعاء إىل الشهادتني وشرائع االسالم 7) كتاب اإلميان ( 1) ( 52/  1) مسلم: ( 7(   ). 29( -رقم- ) 
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ك وكرائم أمواهلم (    ). 2وَة املظلوِم، فإنه ليس بينها وبني هللا حجاب () واتق َدعْ 1فإ
) الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة هللا، فإذا عرفوا هللا  4): "إنك تقدم على قوم من أهل ( 3ويف طريق أخرى (

  فأخربهم ... احلديث" وفيها أنه عليه السالم بعثه إىل اليمن. 
: "بين اِإلسالم على مخس، شهادة أن ال إله إال هللا،  -صلى هللا عليه وسلم  -) قال: قال رسول هللا 5وعن ابن عمر قال (

  وأن حممدًا عبده ورسوله، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
 هللا،  قال: "أِمْرُت أن أقاتل الناس، حىت يشهدوا أن ال إله إال  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن رسول هللا 6وعن أيب هريرة ( 

م على هللا". ُ   ويؤمنوا يب، ومبا جئُت به فإذا فعلوا ذلك، َعَصُموا مىن ِدماَءهم وأمواهلم، إال حبقها وحسا
قال: "أمرُت أْن أقاتَل الناَس، حىت يشهدوا أن ال إله  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عمر، أن رسول هللا 7البخاري (

  ويقيموا الصَّالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مىن دماءهم  إال هللا، وأن حممدًا رسوُل هللا،
 __________  

) كرائم أمواهلم: مجع كرمية، قال صاحب املطالع: هى جامعة الكمال املكن يف حقها، من غزارة لنب ومجال صورة، أو كثرة  1(
  حلم، أو صوف. 

ا مسموعة ال ترد. 2(   ) ليس بينها وبني هللا حجاب: أي أ
ب الدعاء اىل الشهادتني وشرائع اإلسالم 7) كتاب اإلميان ( 1) ( 53/  1) مسلم: ( 3(   ). 31( -رقم- ) 
  ) يف مسلم: (قوم أهل كتاب).4(
ب بيان أركان اِإلسالم ودعائمه العظام 5) كتاب اإلميان ( 1) ( 45/  1) مسلم: ( 5(   ) 20( -رقم-) 
ب األمر8) كتاب اإلميان ( 1) ( 52/  1) مسلم: ( 6(   - رقم-بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا حممد رسول هللا  ) 
)34 .(  
بوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم"  17) كتاب اإلميان ( 2) (95/ 1) البخاري: (7( ب "فإن    - رقم-) 
)25 .(  
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م على هللا".    وأمواهلم إال حبق اِإلسالم وحسا
ً  - صلى هللا عليه وسلم   -وقاص قال: قسَم رسول هللا  )، عن سعد بن أيب 1مسلم (  َقْسماً، فقلُت  رسول هللا! أعِط فال

ً "أْو مسلم". -صلى هللا عليه وسلم   - فإنه ُمؤمن، فقال رسول هللا  ً، ويرددها عليَّ ثال   : "َأْوُمِسلٌم؟ ". أقوهلا ثال
  ُه، خمافَة أن يُكبَُّه هللاُ يف الناِر". مثَُّ قال: إين ألعطي الرجَل وغريُه أَحبُّ إيل ِمنْ 

ئُر الرأس (  -صلى هللا عليه وسلم   - ) قال: جاء رجٌل إىل رسول هللا 2وعن طلحة بن عبيد هللا (  )، نسمُع 3من أهل جنٍد، 
َ من رسوِل هللا  4دويَّ صوتِه (    اإلسالم.، فإذا هو يسأُل عن -صلى هللا عليه وسلم   - )، وال نفَقُه ما يقول، حىت َد

  : "مخُس صلواٍت يف اليوم والليلة". -صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسول هللا 
فقال: هْل عليَّ غريهن؟ قال: ال إال أن تطوَّع، وصياُم شهر رمضان. قال: هل عليَّ غريه؟ قال: ال، إال أن تطوَّع، وذكر له  

): إال أن تَّطوع. قال: فأدبَر الرجل وهو يقول:  5ا؟ قال (الزكاة. فقال: هل عليَّ غريه -صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا 
  "أفلَح إْن َصَدَق".  - صلى هللا عليه وسلم  -وهللا، ال أزيُد على هذا، وال أنقُص منه، فقال رسول هللا 

 __________  
ليف قلب من خياف على إميانه لضعفه 68) كتاب اإلميان ( 1) ( 132/ 1) سلم: (1( ب    ). 236رقم (  -) 
ب بيان الصلوات اليت هي أحد أركان اإلسالم 2) كتاب االميان ( 1) (41  - 40/  1) مسلم: ( 2(   ). 8رقم ( -) 
ئر الرأس: قائم شعره، منتفشه. 3(  (  
  ) دوّي صوته: هو بعده يف اهلواء، ومعناه شدة صوت ال يُفهم.4(
  ) (ب، د): قات: ال إال أْن .... 5(
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  ك بلفظ آخر "وذكر فيه حج البيت".) بن مال1رواه عن أنس (
) قال: قلُت  رسول هللا! قل يل ِىف اِإلسالم قوًال ال أسأل عنه أحدًا بعدك، "قال: قل  2وعن سفيان بن عبد هللا الثقفي (

  ) ".4) ( 3آمنُت  مث استقْم (
 حممٍد بيده، ال َيْسمُع يب أحٌد من هذه أنَّه قال: "والذي نفسُ  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن رسول هللا 5وعن أيب هريرة ( 

لذي أُرِسلُت بِه إال كاَن من أصحاِب النَّار".    األمة يهودٌي وال نصراينٌ، مث ميوُت ومل يؤِمْن 
ومعاٌذ َرِديُفه على الرحِل "قال:  معاذ بن جبل، قال: لبيَك    - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أنس، أن النيب 6البخاري (
). قال: ما مْن أحد يشهُد أن ال إله إال هللا وأن رسول هللا  وسعديْك قال:  معاذ! قال: لبيك  رسول هللا وسعديك (ثال

  حممدًا رسول هللا ِصدقاً من قلبه إال حرَمُه هللا على النَّار. قال:  رسول هللا، أفال ُأخُرب به النَّاَس فيستبِشرون؟ قال: إذاً 
ا  مثاً ( يتَِّكلوا" وأخرب    ). 7معاٌذ عند موته 

  صلى هللا عليه  -)، عن عثماَن بن عفان قال: قال رسول هللا  8مسلم ( 
 __________  



ب السؤال عن أركان اِإلسالم رقم ( 3) كتاب اإلميان ( 1) (42  - 41/  1) مسلم: ( 1(  (10 .(  
  ). 62رقم ( -) جامع أوصاف االسالم 13) كتاب اِإلميان ( 1) ( 65/  1) مسلم: ( 2(
: هذا من جوامع كلمه صلى هللا عليه وسلم، وهو مطابق  -رمحه هللا-) قل آمنت  يف استقم: قال القاضى عياض  3(

لقوله تعاىل: {إن الذين قالوا ربنا هللا مث استقاموا} أي وحَّدوا هللا وآمنوا به، مث استقاموا فلم حييدوا عن التوحيد، والتزموا  
  ُتوفوا على ذلك. طاعته سبحانه وتعاىل إىل أن 

  ) (مث استقم): يف مسلم/ فاستقم.4(
ب وجوب اإلميان برسالة نبينا حممد  70) كتاب اإلميان ( 1) (134/  1) مسلم: ( 5( إىل مجيع   -صلى هللا عليه وسلم   - ) 

  ). 240الناس رقم ( 
لعلم قوما دون قوم كراهية أ49) كتاب العلم ( 3) ( 272/ 1) البخاري: (6( ب من خصَّ  رقم   - ن ال يفهموا ) 
)128 .(  
مثَّ فالن إذا فـََعَل فْعًال خرج به من اِإلمث 7( مثاً: أي جتنُّبا لإلمث، يقال    ). 24/  1النهاية يف غريب احلديث: ( - ) 
ب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل اجلنة قطعاً 10) كتاب اإلميان ( 1) ( 55/  1) مسلم: ( 8(   ).43رقم (   -) 

)1/80 (  

  

  : "من ماَت وهو يعلُم أنه ال إله إال هللا، دخَل اجلنَّة". -وسلم 
نَّ حالوَة اإلميان (  - صلى هللا عليه وسلم   - )، عن النيب 1وعن أنس ( )، من كاَن هللا 2قال: "ثالٌث َمْن كنَّ فيه، وجَد 

، وأْن يَ  كره أن يعود يف الكفر بعد أن أنَقَذه هللاُ منه، كما َيكرُه أن ورسولُه أحبَّ إليه مما سوأمها، وَأْن حيُِبَّ املرَء، ال ُحيبه إال 
  يُقَذَف يف النار". 

) حىت أكون أحّب إليه من أِهلِه  4: "ال يُؤِمُن عبد (-صلى هللا عليه وسلم  -) أيضاً قال: قال رسول هللا 3وعن أنس (
  ومالِه والّناِس أمجعَني".

  ) حىت حيُِبَّ ألِخيه ما حيُِبُّ لنفِسِه".6قال: "ال يُؤِمُن أحدُكم (   - عليه وسلم  صلى هللا - )، عن أنس، عن النيب 5البخاري (
ة ِإَماطَُة األذى   - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 7الرتمذي (  َ ً، فأد "اِإلمياُن بضٌع وسبعوَن 

  حديٌث حسٌن صحيٌح.  عن الطريِق، وأرفُعها قوُل ال إله إال هللا" قال: هذا
 __________  

ن حالوة اإلميان رقم (15) كتاب اإلميان ( 1) ( 6611) مسلم: ( 1( ب بيان خصال من اتصف   (67 .(  
ن حالة اإلميان: قال العلماء رمحهما هللا معىن حالوة اإلميان استلذاذ الطاعات وحتمل املشقات يف رضى هللا  2( ) وجد 

  الدنيا. وحمبة العبد  بفعل طاعته وترك خمالفته وكذلك حمبة رسول هللا والرسول: إيثار ذلك على عرض
ب وجوب حمبة رسول هللا  16) كتاب اإلميان ( 1) ( 6711) مسلم: ( 3( أكثر من األهل   -صلى هللا عليه وسلم  -) 

  ). 69رقم ( -والولد والوالد والناس أمجعني 
ذه الصفة. ) ال يؤمن عبد: قال العلماء: ال يؤمن اإلميان4(   التام، وإال فأصل اإلميان حيصل ملن مل يكن 
ب من اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه رقم (7) كتاب اإلميان ( 2) (73/ 1) البخاري: (5(  (13 .(  



  ) (ب): العبد. ويف (د): عبد.6(
دت6) كتاب اإلميان ( 41) (1215) الرتمذي: (7( ب ما جاء ِىف استكمال اإلميان وز   ). 2614ه ونقصانه رقم () 
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: أّي املسلمني خٌري؟ "  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن عبد هللا بن عمرو بن العاص، أن رجًال سأَل رسوَل هللا 1مسلم ( 
  ). 2قاَل: من سِلَم املسلمون من لسانِه ويدِه" ( 

"املسلُم من سِلَم املسلموَن من ِلَسانِِه َوَيِدِه،  : - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 3الرتمذي ( 
  واملؤِمُن من أِمَنُه النَّاُس على ِدماَِئهم وأمَواِهلِم" قال: هذا حديٌث حسٌن صحيٌح. 

ِ ورسولِه.   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، أن رسول هللا 4البخاري ( ُسئَل أيُّ العمِل أفضُل؟ " قال: إمياٌن 
  ): مثَّ ماذا، قال: اجلهاُد يف سبيِل هللا قال: مثَّ ماذا، قال: حٌج مربوٌر". 5ل (ِقي

)  7يف سريٍَّة، فصبَحَنا احلُُرقَات من ُجهيَنة (  - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أسامَة بن زيد قال: بَعثنا رسول هللا 6مسلم ( 
  صلى هللا عليه  -)، فـََوَقَع ِيف نفسي من ذلك، فذكرتُُه للنيب 8( فأدركُت رُجًال فـََقاَل: ال إله إال هللا، فطعنُتُه فقتلُته 

 __________  
ب بيان تفاصل اِإلسالم وأي أموره أفضل 14) كتاب اإلميان ( 1) ( 65/  1) مسلم: ( 1(   ) 64رقم (   -) 
لذكر ألن 2( ا. ) (من سلم املسلمون من لسانه ويده): معناه مل يؤدِّ مسلماً يقول وال فعل، وخص اليد    معظم األفعال 
ب ما جاء يف أن السلم من سلم السلمون من لسانه ويده 12) كتاب اِإلميان ( 41) ( 18/  1) الرتمذي: (3( رقم   - ) 
)2627 .(  
ب من قال إن اإلميان هو العمل 18) كتاب اإلميان ( 2) (97/ 1) البخارى: (4( وقد ذكره يف مواِضع   - ) 26رقم (- ) 

  أخرى. 
لبناء للمعلوم. ) يف البخاري: 5(   "قال" 
ب حترمي قل الكافر بعد أن قال: ال إله إال هللا رقم (41) كتاب اِإلميان ( 1) ( 9611) مسلم: ( 6(  (158 .(  
  ) فصبحنا احلرقات: أي أتيناهم صباحاً، واحلرقات موضع ببالد جهينة والتسمية به كالتسمية بعرفات. 7(
  ) فقتلته: غري موجودة يف مسلم. 8(
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) ال إله إال هللا وقَتلَته. قال: قلُت:  رسول هللا، إمنا قاهلا  1: "أقال ( - صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسول هللا  -وسلم 
ْلِبِه (  ) حىت تعلم أقاهلا أم ال، فمازاَل ُيكرِّرها على حىتَّ متنَّيُت َأّينِ أسلمت  2خْوفاً من السالح، قال: أفال َشَقْقَت عن قـَ

  َيوَمِئٍذ". 
)   4يقول: "َذاَق طعم اِإلمياِن، من رضَي (  -صلى هللا عليه وسلم  - ) بن عبد املطلب، أنه مسع النيب 3وعرق العباس (

ِإلسالِم ديناً، وِمبحمٍد َرُسوًال". ً و   َر



ٌس لرسول هللا 5وعن عبد هللا بن مسعود (  اَخُذ مبا َعملناَ يف  :  رسوَل هللا! أَنـُؤَ -صلى هللا عليه وسلم   -) قال: قال أ
َا، َوَمْن أَساَء ُأِخَذ بَِعَمِلِه يف اجلاهليِة واإلِ    سالَم".اجلاهليِة؟ قال: "َأمَّا َمْن أحسَن ِمْنُكم يف اِإلسالِم فال يُؤاَخُذ ِ

ا يف   : أْي رسول هللا: أرأيَت أمورًا كنتُ -صلى هللا عليه وسلم  - )، أنه قال لرسول هللا 6وعن حكيم بن ِحَزام ( أحتنَُّث 
  : "أْسَلمَت على ما -صلى هللا عليه وسلم  -اجلاهليِة من َصَدقِة أو َعَتاَقٍة أو ِصَلِة رَِحٍم. َأِفيها َأْجٌر؟ فقاَل رسول هللا 

 __________  
  ) (ب): قال. 1(
لظاهر وما ينطق به اللسان، وأما القلب فليس2( لعمل  لك طريق إىل معرفة ما  ) أفال شققت عن قلبه: معناه إمنا كلفت 

للسان، وقال: أفال شققت عن قلبه لتنظر هل قاهلا القلب واعتقدها وكانت فيه  فيه، فأنكر عله امتتاعه عن العمل مما ظهر 
  أم مل تكن فيه، بل جرت على اللسان فحسب. 

إلسال11) كتاب اإلميان ( 1) ( 62/  1) مسلم: ( 3( ب الدليل على أن من رضى  ر و م ديناً ومبحمٍد رسوالً فهو  ) 
  ). 56رقم (   -مؤمن، وإن ارتكب املعاصي الكبائر 

لشيء قنعت به واكتفيت به. ومل أطلب معه غريِه، فمعىن احلديث مل يطلب غري هللا تعاىل،  4( ) (من رضى): معىن رضيت 
  .-يه وسلم  صلى هللا عل  -ومل يسع يف غري طريق اِإلسالم، ومل يسلك إال ما يوافق شريعة حممد 

عمال اجلاهلية رقم (53) كتاب اإلميان ( 1) (111/  1) مسلم (5( ب هل يؤاخذ   (189 .(  
ب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده 55) كتاب اإلميان ( 1) (114/  1) مسلم: ( 6(  (-   =  
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  أسَلْفَت من خٍري ". 
ن يـََعمَل َحَسَنًة -وسلم صلى هللا عليه  -) قال: قال رسول هللا 1وعن أيب هريرة (  : "قال هللاُ عزَّ َوَجلَّ: إذا حتدََّث عبِدي، 

َ أكتُبها (  َ أكتُبها لُه حسنًة ما مل يَعَمل، فإذا َعِمَلها فأ ن يعمل سيئًة فأ أغِفُرها َلُه ( 2فأ ) ما 3) بعشِر أمثاِهلا، وِاَذا حتدَّث 
: قالِت املالئكُة: َرب ذاَك عبُدك يريُد -صلى هللا عليه وسلم   - ثِلها. وقاَل رسوُل هللا مل يَعملها، فإذا عِملها فأ أكُتبها له مب

ا تركها من -وهو أبصُر به -أن يعمَل سيئًة  . فقاَل: ارقـُُبوُه، فإْن عِمَلها فاكتـُُبوها له مبثِلَها، وإن تركها فاكتُبوها له حسنًة، إمنَّ
: إذا أَحَسَن أحدُُكم إسالَمُه فكل حسنٍة يعمُلها، ُتكَتُب بَعْشر  - عليه وسلم صلى هللا -) ". وقال رسول هللا  4جرَّاَي ( 

  ) " قوله جّراَي: أي من أجلي. 5أمثَاهلا إىل َسْبِعِمائِة ِضعٍف، وكلُّ سيئٍة يعمُلها ُتكَتُب مبثلها حىتَّ يَلقى هللا (
) أنُفسها، مامل  7"إن هللا جتاوَز ألميت عمَّا حدَّثت به ( : -صلى هللا عليه وسلم  - ) قال: قال رسول هللا 6وعن أيب هويرة (
  ) به". 8تَعَمل أو تـََتَكلَّم ( 

 __________  
  ). 195= رقم (

ب إذا هم العبد حبسنٍة كتبت وإذا هم بسئيٍة مل تكتب 59) كتاب إِإلميان ( 1) (118 -  117/ 1) سلم: (1( رقم    -) 
)205 .(  
  ) (ب) أكتبها له. 2(
   (ب). ) (له) ليست يف 3(



ملد والقصر، لغتان، معناه. من أجلي. 4(   ) من جراى: 
  . -عز وجل-) (د): هللا 5(
لقلب إذا مل تستقر 58) كتاب اِإلميان ( 1) (117/  1) مسلم: ( 6( ب جتاوز هللا عن حديث النفس واخلواطر  رقم    -) 
)202 .(  
ا. 7(   ) ب د: 
  ) مسلم: (تكلَّم). 8(
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فسألوه: إ َجنُِد يف أنُفِسَنا ما يتَـَعاَظُم   -صلى هللا عليه وسلم   - ) 2ٌس من أصحاب النَّيب، إىل النيب () قال: جاَء 1وعنه (
  ). 4) أحُد أن يتكلََّم بِِه، "قال: وقد وجدُمتُوه؟ قالوا: نـََعم قال: ذاَك صريُح اِإلميَاِن" (3(

  عن الَوْسَوَسِة "فقال: تِْلَك حمُض اِإلميَاِن".  -عليه وسلم  صلى هللا - ) قال: ُسِئَل النيب 5وعن عبد هللا بن مسعود ( 
يت الشيطاُن أحدَُكم فيُقوُل: من خلَق كذا وكذا، حىت  -صلى هللا عليه وسلم  -) قال: قال رسول هللا 6وعن أيب هريرة (  " :

ِ ولينتِه".    يقوَل لُه: َمْن َخَلَق رَبََّك، فإذا بـََلَغ ذلك فليستِعْذ 
فُعُه؟  7ائشة (وعن ع َ ) قالْت: قلُت  رسوَل هللا! ابن ُجدَعاَن كاَن يف اجلاهليِة يِصُل الرَِّحَم، ويُطعُم اِملسِكَني، فهل ذلك 

  قَاَل: "ال ينفُعه، إنَّه مل يُقل يوماً: رّب اغفر يل خِطيئِيت يوَم الدِّيِن". 
  نَّ هللا ال يظلمُ : "إ-صلى هللا عليه وسلم   -) قال: قال رسول هللا 8وعن أنس (

 __________  
ب بيان الوسوسة يف اإلميان وما يقوله من وجدها 60) كتاب اإلميان ( 1) (119/  1) مسلم: ( 1(   ). 209رقم ( - ) 
  ) (إىل النيب). ليست يف مسلم. 2(
  ) إ جتد يف أنفسنا ما يتعاظم. أي جيد أحد التكلم به عظيماً الستحالته يف حقه سبحانه وتعاىل.3(
) ذاك صريح اإلميان أي استعظامكم الكالم به هو صريح اِإلميان، فإن استعظام هذا وشدة اخلوف منه ومن النطق به،  4(

  فضًال عن اعتقاده إمنا يكون ملن استكمل اإلميان استكماًال حمققا، وانتفت عنه الريبة والشكوك.
ب بيان الوسوسة يف60) كتاب اإلميان ( 1) (119/  1) مسلم: ( 5(   ). 211رقم ( -  اإلميان وما يقوله من وجدها ) 
ب بيان الوسوسة يف اإلميان وما يقوله من وجدها 60) كتاب اإلميان ( 1) (120/  1) مسلم: ( 6(   ). 214رقم ( - ) 
ب الدليل على أن من مات على الكفر ال يّنفعه عمل 62) كتاب اإلميان ( 1) (196/  1) مسلم: ( 7(   ).365رقم ( -) 
ب جزاء املؤمن حبسناته ِىف الدنيا واآلخرة  13) كتاب صفات املنافقني وأحكامهم (50) ( 2162/  4( ) مسلم: 8(  (

  ). 56رقم (   -وتعجيل حسنات الكافر يف الدنيا 
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ا ىف اآلِخَرِة، وأمَّا الكاِفُر فُيطَعُم ِحبَسَناِت َما َعمِ  ا يف الدُّنياَ، وُجيَزى ِ ا يف الدنيا، حىت ِإَذا َأفَضى ُمؤمناً َحَسَنًة، يُعطى  َل  
َا". 1(   ) ِإىل اآلخرة، مل َيُكْن َلُه َحَسَنة ُجيَزى ِ

صلى   - التقى هو واملشرُكون فاقتَـتَـُلوا، فلما ماَل رسوُل هللا   -صلى هللا عليه وسلم   - )، أن النيب 2وعن سهل بن سعد ( 
رجٌل ال يدُع  -صلى هللا عليه وسلم  -عسَكرِهْم، ويف أصحاب رُسوِل هللا إىل َعْسَكرِه، وماَل اآلخرون إىل  - هللا عليه وسلم 

ا بسيفه. فقالوا: ما أجزأ منَّا اليوَم أحٌد كما أجزَأ فالن (   ).3هلُم شاذًة وال فاذة إال اتبَعها َيضِر
) أبدا، قَال َفَخَرَج  4أ َصاِحُبُه ( : أَما إنَُّه من أهِل النار، فقال رجٌل من القوم:-صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسول هللا 

  معه، كلَّما وقَف وقَف معه، وإذا أسرَع أسرَع معه. 
بَه (5قال: فُجرَِح الرجُل ُجرحاً شديدًا، فاْستعَجَل املوَت فوَضع نصل ( ألرض وذ ) بني ثدييه، مث حتامل على  6) سيفه 

  فقاَل: أشهُد أنك رسول هللا، قال: وما ذاك؟ - عليه وسلم صلى هللا - سيفه فـََقَتَل نفسه، فخرج الرُجل إىل رسول هللا 
قال: الرجل الذي ذَكرَت آنفا، أنه من أهِل الناِر، فََأْعَظَم النَّاُس ذلك، فقلت: أ لكم به، فخرجت يف طلبه حىت ُجرح  

  ُجرحاً شديدًا، فاستعجل
 __________  

  ) أفضى إىل اآلخرة: أي صار إليها. 1(
ب غلظ حترمي قتل اإلنسان نفسه 47) كتاب اإلميان ( 1) (106/  1) مسلم: ( 2(   ). 179رقم (  -) 
  ) ما أجزأ منا اليوم أحد ما أجزأ فالن: أي ما أغىن وكفى أحد غناءه وكفايته. 3(
  ) صاحبه: أي أالزمه ألنظر السبب الذي به يصري من أهل النار. 4(
  ) نصل: ليست يف (د). 5(
ب السيف هو طرف6( به: ذ   ه األسفل، وأما طرفه األعلى فمقبضه.) ذ
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بَُه بني ثدييه، مث حتامل عليه فقتل نفسه.  َ ألرض وُذ   املوَت، فوضع نصل سيفه 
عند ذلك: إن الرجَل ليعمل عمل أهل اجلنَّة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار،  - صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسول هللا 

خلواتيم". 2) فيما يبدو للناس وهو من أهل اجلنة" زاد البخاري (1النار (  وإن الرجل ليعمل عمل أهل   ) "إمنا األعمال 
قال: "ثالثٌه يُؤتـَْوَن أْجَرهم مرتني، رُجٌل ِمْن أْهِل   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب موسى، أنَّ رسول هللا 3مسلم ( 

فآمن ِبه واتبَّعه وَصدَّقُه فله أجَراِن، وعبٌد مملوٌك أَذى حقَّ هللا   - ه وسلم صلى هللا علي -الكتاب، آَمَن بَِنبيه َوأدَرَك النيبَّ 
ا مثَّ  ا فََأْحَسَن ادَ َ ، فـََلُه  - َأْعَتقها َوتـََزوَجهاتعاَىل وحقَّ سيِّده، فـََلُه أجران، َورَُجٌل كانت له أَمٌة فـََغَذاها فََأْحَسَن ِغَذاءها، مثَُّ َأدَّ

ذا احلديث ( َأْجَراِن" قال الشع   ): ُخْذ هذا احلديث بغري شٍئ فقد كاَن الرُجل يرحُل فيما ُدوَن هذا إىل املديَنِة. 4يب وحدََّث 
) الذين ِمْن قـَْبِلُكم ِشْربًا ِبِشْربٍ، 6: لَتَـتَِّبُعنَّ ُسَنَن (- صلى هللا عليه وسلم  - ) قال: قال رسول هللا 5وعن أيب سعيد اخلدري ( 

َ َرُسوَل ِهللا! اليُهوُد والنَّصارى؟ قال: فمن؟. َوِذرَاعاً ِبِذرَاعٍ    ، حىتَّ لو َدَخُلوا يف ُجحِر َضب التَّبعُتُموُهم. قلنا: 
 __________  

  ) يف مسلم: (ليعمل عمل أهل النار). 1(
خلواتيم 5) كتاب القدر (82) ( 507/  11) البخاري؛ (2( ب العمل    ).1607رقم (   -) 



ب رجوب اإلميان برسالة نبينا حممد 70) كتاب اإلميان ( 1(  )135 -  134/  1) مسلم: ( 3(   -صلى هللا عليه وسلم   -) 
  ). 241رقم (   -إىل مجيع الناس ونسخ امللل مبلته 

  ) مسلم: قال الشعيب للخراساين. خذ هذا احلديث .... 4(
ب يف األلد اخلصم 2) كتاب العلم (47) ( 2054/  4) مسلم. ( 5(   ). 6رقم (  -) 
لشرب والذراع وجحر الضب: التمثيل بشدة املوافقة هلم، واملراد املوافقة يف املعاصي  ) سنن: 6( هو الطريق، واملراد 

  واملخالفات، ال يف الكفر. 
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رُكوا يف َجملِس فقال: "تـَُبايُِعوِين على َأْن ال ُتشْ  - صلى هللا عليه وسلم  -) قال: كنَّا َمَع رسول هللا 1وعن عبادَة بن الصَّامت ( 
حلِق، فمن وىف منكم فََأْجُره على هللا،  ومن أَصاَب شيئاً    َشيئاً، وال تـَْزنُوا، وال تْسرُِقوا وال تـَْقتـُُلوا النَّفس الىت حرَّم هللا إال 

اَء َعَفا َعْنُه. وإن َشاَء  من ذلك فُعوِقَب ِبه، فهو كفَّارٌة َله، ومن أَصاَب شيئاً من ذلك فَسَرتَه هللاُ عليه، فَأمُره إىل هللا، إن ش
  َعذَّبَُه".

حلَُديِبَية يف ِإْثِر َمسَاٍء ( -صلَّى هللا عليه وسلم  -) قال: َصلَّى بَنا رُسوُل هللا 2وعن زيد بن خالٍد ( ) كانْت  3َصَالة الُصبح 
قالوا: هللا ورسوله أعلم. قال قال: َأصَبح  ) فقال: "هل تدرون ماذا قاَل ربُُّكْم؟4من اللَّيِل، فلما اْنَصَرَف، أقبل على النَّاس (

لَكوَكِب وأمَّا من قال: ُمِطرَ 5من عبادي ُمْؤِمٌن ىل وَكاِفٌر ( )، فأمَّا من قال: ُمِطْرَ بفْضِل هللا َوَرمحَِتِه، فذلك ُمؤِمٌن ىب كافٌر 
لَكوَكِب".6بَِنوِء (    ) كذا وكذا فذلك كافٌر ىب مؤمٌن 

)، وال َيْسِرُق  8قال: ال يـَْزِىن الزَّاِين ِحَني يـَْزِين وهو ِمْؤِمن (  -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا  )، 7وعن أيب هريرة ( 
  السَّاِرُق حني َيْسِرُق وهو مؤمن،

 __________  
ب احلدود كفارات ألهلها 10) كتاب احلدود (29) ( 1333/  3) مسلم: ( 1(   ). 41رقم (   -) 
لنوء  32) كتاب اإلميان ( 1) (84  - 83/  1) مسلم: ( 2( ن كفر من قال مطر  ب    ). 125رقم ( -) 
  ) إثر مساء: أي بعد املطر، والسماء: املطر.3(
  ) على الناس: ليست يف (د).4(
  ) (وكافر): ليست يف (د). 5(
ء النجم ينوء أي س6( قط وغاب  ) نوء: قال أبو عمرو بن الصالح النوء يف أصله ليس هو نفس الكوكب فإنه مصدر 

ض وطلع.    وقيل أي 
لعاصي 24) كتاب اِإلميان ( 1) (77  - 76/  1) مسلم: ( 7( ب بيان نقصان اِإلميان    - 103 -  100رقم (   -) 

ت يف الباب كما أشار هو إىل ذلك يف آخر الرواية.104   ). ورواية املصنف عبد احلق اإلشبيلي قد مجعها من عدة روا
: هذا احلديث مما اختلف العلماء يف معناه، فالقول الصحيح الذي قاله احملققون أن معناه ال  ) ال يزين الزاين وهو مؤمن8(

  يفعل هذه املعاصي وهو كامل اإلميان.
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َْبًة ذات شرٍف (  ُ َتِهُب  ا وهو مؤمن، وال يـَنـْ تَ 1وال َيْشَرب اخلمَر حني َيشرُ ِهُبها وهو  ) يرفُع النَّاُس إليِه فيها أبصارَُهْم، حني يـَنـْ
ُكم، والتوبَُة (2ُمْؤِمٌن، وال يـَُغلُّ ( َّ ُكم إ َّ سانيد إىل أيب  4) َمعُروضٌة بـَْعُد" (3) أَحدُُكْم حني يـَُغُل وهو ُمْؤِمٌن، فإ ) "ذكره 

  هريرة". 
) اإلميان، َكاَن 6(  : "إذا زىن الرجُل َخَرَج ِمنَ - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 5أبو داود (

  ) رََجَع ِإليه اإلميان". 7َعليِه كالظُلَّة، فإذا انـَْقلع (
) ال ُيكلُمُهُم هللاُ يوَم القياَمِة، وال يَنُظُر 9: "ثالثٌة ( -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرَة قال: قال رسول هللا 8مسلما ( 

يَع رجًال بسلعٍة بَعَد العصِر،   إليهم، وال يـُزَكِِّيهم وهلم عذاٌب أليٌم، رُجٌل على َ لفالة، مينَـُعُه من ابِن السَّبيل، ورُجٌل  َفْضل ماء 
ََيَع ِإَماماً ال يـَُباِيُعُه إال ل ِ َألَخَذها ِبَكذا وََكَذا، َفَصدَّقَُه َوُهَو على َغِري َذلك، ورْجل  ُدنـَْيا، فَِإْن أعطاُه ِمْنها َوَىف، َفَحَلَف لَُه 

َها َملْ َيِف". ِوإْن    َملْ يـُْعِطِه منـْ
  : "ثالثٌة ال ُيَكلُِّمُهمُ -صلى هللا عليه وسلم  -) قال: قال رسول هللا 10وعنه (

 __________  
ظرين إليها رافعني أبصارهم.1( بة ذات شرف؛ أى ذات َقدر عظيم وقيل: استشراف يستشرف الناس هلا،   (  
  ) ال يغل: من الغلول وهو اخليانة. 2(
  (ب) والتوبة بعد.  ) 3(
) والتوبه معروضه بعد: قد أمجع العلماء على قبول التوبة مامل يغرغر، وللتوبة ثالثة أركان: أن يقلع املعصية، ويندم فعلها، 4(

  ويعزم أن ال يعود إليها. 
دة اإلميان ونقصانه 222/ 4) أبو داود: (5( ب الدليل على ز   ). 4960رقم (  -) كتاب السنة، 
  ). منه. ) (ب، د6(
  ) ِىف مسلم: (انقطع)7(
حللف 46) كتاب اإلميان ( 1) (103/  1) مسلم: ( 8( لعطية وتنفيق السلعة  ب غلظ حترمي إسبال اإلزار: واملن،   ( -  

  ). 173رقم ( 
  ) يف مسلم: (ثالث). 9(
ب بيان غلظ حترمي إسبال اإلزار 46) كتاب اإلميان (1) ( 103  - 102/ 1) مسلم: (10(   ). 172رقم (   -) 
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  ) ُمْسَتْكِربٌ". 3)، شيٌخ زاٍن، وَمِلٌك كذَّاٌب، وَعاِئٌل (2) َوَهلُم َعَذاٌب اليٌم (1هللاُ يوَم القيامِة وال يـُزَكيهْم ( 
َ َرُسوَل هللا: َوَما هُ 5قال: "اْجَتِنُبوا السَّْبَع املُوِبَقات (  -صلى هللا عليه وسلم  -) أن رسول هللا  4وعنه (   نَّ"؟ ) قيَل 

 َ ، وَأْكُل َمال الَيتيم، َوَأْكُل الرِّ حلَقِّ ِ ْحُر، َوقـَْتل النَّفس اليت َحرََّم هللاُ إالَّ  ، َوالسِّ رُك  ، والتَّويلِّ َيوَم الزَّْحِف، َوَقْذُف قَاَل: الشِّ
  ) املُؤِمَناِت". 6املُْحَصناِت الَغاِفَالِت ( 

ا ( -عليه وسلم  صلى هللا -) قال: قال رسول هللا  7وعنه ( ) يف َبْطِنِه  8: "َمْن قـََتَل نـَْفَسُه َحبديَدٍة، َفَحِديَدتُُه يف َيِدِه يَتْوجَّْأ 



َِر َجَهنََّم، خاِلدًا ُخملَّداً ِفَيها أبداً، َوَمْن َشِرَب ُمسّاً، فـََقَتَل نـَْفَسُه، فهو يـََتحسَّاُه ( ر جهنَّم، خالدًا ُخمََلداً فيها أبد9يف  َ ًا،  ) يف 
ِر جهنَّم، خالدًا ُخملداً فيها أَبَدًا".  َ   َومْن تردَّى ِمْن َجَبٍل فـََقَتَل نـَْفَسُه فهو يرتدَّى يف 

نَـَتاِن ِيف -صلى هللا عليه وسلم  -) قال: قال رسول هللا 10وعنه (   : "اثـْ
 __________  

م. 1(   ) وال يزكيهم: ال يطهرهم من دنس ذنو
م وجعه. ) وهلم عذاب أليم: قال الواح2(   دي: هو العذاب الذي خيلص إىل قلو
  ) عائل: هو الفقري. 3(
ب بيان الكبائر وأكربها 38) كتاب اإلميان ( 1) ( 92/  1) مسلم: ( 4(   ). 145رقم ( -) 
  ) املوبقات: املهلكات. 5(
حملصنات هنا: ا6( ن يف السبع واملراد  لغافالت: ) احملصنات الغافالت: احملصنات بكسر الصاد وفتحها، قراء لعفائف، و

أي عن الفواحش وما قذفن به، وقد ورد اِإلحصان يف الشرع على مخسة أقسام: العفة واإلسالم، والنكاح، والتزويج، 
  واحلرية.

ب غلظ حترمي قتل اِإلنسان نفسه 47) كتاب اإلميان ( 1) (104 -  103/  1) مسلم: ( 7(   ). 175رقم (  -) 
  ) يتوجأ: يطعن. 8(
  ربه يف متهل ويتجرعه.) يتحساه: يش9(
ب إطالق اسم الكفر على الطعن يف النسب والنياحة 30) كتاب اإلميان ( 1) (82/ 1) مسلم: (10(   ).121رقم (   -) 
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م ُكْفٌر، الطَّعُن يف النََّسِب، والنَِّياَحُة على اَلميِِّت".   النَّاِس، ُمهَا ِ
رِك والُكْفِر، تـَْرُك  - صلى هللا عليه وسلم  -  ) قال: مسعت رسول هللا1وعن جابر بن عبد هللا ( يقول: "َبْنيَ الرَُّجِل َوَبْنيَ الشِّ

  الصََّالِة".
  : -صلى هللا عليه وسلم  - ) قال: قال رسول هللا 2وعن عبد هللا بن مسعود ( 

  "ِسَباُب املُسِلِم ُفُسوٌق، َوِقَتالُُه ُكْفٌر".
ُْه بَِيِدِه،   - صلى هللا عبيه وسلم  -  هللا ) قال: مسعُت رسولَ 3وعن أيب سعيد اخلدري (  يقول: "من رََأى ِمْنُكم ُمنَكَرًا فـَْليـَُغريِّ

  فإْن َملْ َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه، فَِإْن َمل َيسَتطع فَِبَقْلِبِه َوَذِلَك َأْضَعُف اِإلَمياِن".
 َنيبٍّ َدْعَوٌة ُمْسَتَجابٌَة، فـَتَـَعجََّل ُكلُّ َنِيبٍّ َدعَوَتُه، وإّينِ : "ِلُكلِّ -صلى هللا عليه وسلم  -) قال: قال رسول هللا 4وعن أيب هريرة ( 

ئِلٌة ِإن َشاَء هللاُ ( َ   )، َمن َماَت ِمْن أُمَِّيت ال ُيْشِرُك  شْيئًا". 5اْختَـَبْأُت َدعَوِيت َشَفاَعًة ألمَِّيت يَوَم الِقَياَمِة، َفِهَي 
  : -صلى هللا عليه وسلم  -ول هللا )، عن أنس قال: قال رس6الرتمذي ( 

 __________  
ب بيان إطالق الكفر على من ترك الصالة 30) كتاب اإلميان ( 1) ( 88/  1) مسلم: ( 1(   ). 134رقم (   -) 
ب بيان قول النيب 28) كتاب اإلميان ( 1) ( 81/  1) مسلم (2( "سباب املسلم فسوق وقتاله   -صلى هللا عليه وسلم  - ) 

  كفر".



ب بيان كون النهي عن املنكر من اِإلميان  20) كتاب اإلميان ( 1) ( 69/  1() مسلم 3(   ). 78رقم ( -) 
ب اختباء النيب دعوة الشفاعة ألمته 86) كتاب اإلميان ( 1) (189/  1) مسلم: ( 4(   ) 338رقم ( - ) 
  ذلك غدا إال أن يشاء هللا  ) إن شاء هللا: هو على جهة التربك واإلمتثال لقول هللا تعاىل: وال تقولن لشئ إين فاعل5(
  ) 2435) كتاب صفة القيامة والرقائق والورع رقم (38) (549/  4) الرتمذي: (6(
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  "َشَفاَعَيت ِألَْهِل الَكَبائِر َمْن أُمَِّيت".
)،  2م منها سفٌع (قال: "َخيُْرُج قوٌم مَن النَّاِر بَعَدَما َمسَّهُ   -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن أنس، عن النيب 1البخاري (

  فيدُخلون اجلنَّة، فُيَسِميهم أْهُل اجلنِة اجلهنَِّميني". 
ُم َال  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب سعيد اخلدري قال: قال رسول هللا 3مسلم (  َّ : أمَّا أْهُل النَّار الَّذيَن ُهْم أْهُلَها، فَإ

ٌس َأَصاَ  َ ُم هللاُ (َميُوُتوَن فيها وال َحيْيَـْوَن، َولِكْن  َ ُهم، فَأَما م َأْو قَاَل خبَطَا ) إَماَتًة، َحىتَّ ِإَذا َكانُوا فحماً، أِذَن 4بتُهُم النَّاُر بُذنُوِ
َ أْهَل اجلنَِّة أفيُضوا َعَلْيهْم، فـََينبُ 5يف الَشَفاَعِة، فِجيء ِِم َضَبائَِر َضَباِئَر ( َاِر اجلَنة، مثَُّ قيَل:  ْ تُون نـََباَت احلبَّة )، فبـُثُّوا على أ

لَباِديَة.  -صلى هللا عليه وسلم  -) فقال رُجٌل من القوِم َكَأنَّ َرُسوَل ِهللا 6َتكُوُن يف محَِيل السَّيل ( ِ   قد َكاَن 
  

  - صلى هللا عليه وسلم   - ُب انقطاِع النبوِة بعَد حممٍد 
  : "إنَّ الرَِّسالََة والنُّبوَّةَ - صلى هللا عليه وسلم -)، عن أنس قال: قال رسول هللا 7الرتمذي ( 

 __________  
ب صفة اجلنة والنار 51) كتاب الرقاق: ( 81) ( 424/  11) البخاري: (1(   ). 6559رقم (  - ) 
م، يقال سفعت الشيء إذا جعلت عليه عالمة، يريد أثراً من النار 2( النهاية يف غريب   -) سفع: أي عالمة تغري ألوا

  ). 374/ 2احلديث (
ب إثبات الشفاعة وإخراج املوحدين من النار 82) كتاب اإلميان ( 1) (173 -  172/  1مسلم: ( ) 3( رقم   - ) 
)306 .(  
  ) اإلسم الكرمي: ليس يف مسلم. 4(
  ) ضبائر: يف اللغة مجاعات وتفرقة.5(
  ) محيل السيل: أي الغثاء الذي جمتمله السيل. 6(
ب 2) كتاب الرؤ ( 35) (462/  4) الرتمذي: (7(   ). 272رقم (   - ذهبت النبوة وبقيت املبشرات  ) 
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َراُت، قالوا َ رُسوَل ِهللا وما  َقِد انـَْقطََعْت، َفَال َرُسوَل بَعِدي وَال َنيبَّ، قَاَل: َفَشقَّ َذِلَك َعلى النَّاِس فـََقاَل: َلِكِن املَُبشِّ  :
ِة" قال: هذا حديٌث حسٌن صحيٌح َغرِيٌب.املَُبَشراُت؟ قال: ُرؤ املُْسِلِم، َوِهَي ُجْزٌء من أجزا   ِء النـُّبـُوَّ



  
  ُب طلِب العلم وفضله

يـَُقوُل: "َمْن يُِرِد هللاُ ِبِه َخْرياً    -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن معاوية هو ابن أيب سفيان قال: َمسعُت َرُسوَل ِهللا 1مسلم ( 
ا أ قَاِسٌم َويُعِطي هللاُ    ".يـَُفقِّْهُه يف الدِّيِن وإمنَّ

) إالَّ ِمْن  3قال: "ِإَذا َماَت اِإلْنَساُن، انـَْقَطَع َعْنُه َعَمُلُه ( -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرَة، أن رسول هللا 2مسلم ( 
تَـَفُع ِبِه، َأْو َوَلٍد َصِاٍحل يدُعو َلُه".    َثالَثٍَة، إالَّ ِمْن َصَدقٍَة َجارِيٍَة َأو ِعْلٍم يـُنـْ

)، َكَمَثل َغْيث 5قال: "إنَّ َمَثَل َما بـََعَثَين هللاُ بِه ِمْن اهلَُدي َوالِعْلم ( - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن النيب 4وعن أيب موسى ( 
  ) منها أَجاِدبُ 8) ِمنْها طَائَِفٌة طَيِّبٌة، قَبلِت املَاَء، فَأَنـْبَـَتِت الَكَأل والُعْشَب الَكِثَري، وكانت (7) َأَصاَب أرضاً، فكان ( 6(

َها،  ا الّناَس، فَشرِبُوا ِمنـْ   َأْمَسَكِت املاَء، فَنفَع هللا َ
 __________  

ب النهي عن املسألة 33) كتاب الزكاة (12) (719/  2) مسلم: ( 1(   ). 100رقم (   -) 
ب وصول ثواب الصدقات إىل امليت  2) كتاب الوصية (25) ( 1254/  3) مسلم (2(   ). 14رقم ( -) 
ال العلماء: معىن احلديث: أن عمل امليت ينَقطع مبوته وينقطع جتدد الثواب له، إال يف هده األشياء ) انقطع عنه عمله: ق3(

الثالثة، لكونه كان سببها، فإن الولد كسبه وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف وكذلك الصدقة اجلارية، وهي  
  الوقف.

ب بيا5) كتاب الفضائل (43) ( 1788/  4) مسلم. ( 4( من اهلدي   - صلى هللا عليه وسلم  - ن مثل ما بعث النيب ) 
  ). 15رقم ( -والعلم 

  ) (ب): واحلق. 5(
  ) غيث: أي مطر. 6(
  ) مسلم: (فكانت). 7(
  ) مسلم. كان. 8(

)1/93 (  

  

َها طَائَِفًة ُأْخَرى (1َوَسَقْوا َوَزَرُعوا ( َا ِهي قِيَعاٌن ( 2) َوَرَعوا َوَأَصاَب ِمنـْ ُك َماًء، َوَال تـُْنِبُت َكَأل، َفَذلَك مثُل َمْن ). ال متُْسِ 3) ِإمنَّ
  يـَْقَبْل ُهَدى ِهللا الِذي ُأْرِسْلُت ِبِه.  فقة ِيف ِديِن ِهللا َونـََفَعُه َما بـََعَثِين هللاُ ِبه، َفعِلَم َوَعلََّم، َوَمَثُل َمْن َملْ يـَْرَفْع ِبَذِلَك رَأساً، َوملَ 

يقول: "إنَّ أَوَل النَّاِس يـُْقَضى َعَلْيه يـَْوَم القَيامِة   - صلى هللا عليه وسلم  -ل هللا )، عن أيب هريرة قال: مسعت رسو 4مسلم ( 
ُتْشهدُت قال: َكَذْبَت،  )، رَُجٌل اْسُتْشِهَد، فُأِيتَ ِبِه فـََعًرَفُه نـََعمُه فَعَرفها، قَاَل: فَما َعِمْلَت فيها؟ قَاَل: قَاَتـَْلُت ِفيَك َحىتَّ اسْ 5(

قـََرَأ  )، فـََقد ِقيَل، مثَُّ أُِمر بِه َفُسِحَب َعَلى َوْجِهِه َحىتَّ أُْلِقي ِيف النَّار، َورَُجٌل تـََعلََّم الِعلَم َوَعلََّمُه وَ 6تـَْلَت لِيُقَاَل جريٌء ( َوَلكنََّك قاَ 
الِعْلَم َوَعلَّْمُتُه، َوَقرأُت فُيَك الُقْرآَن. قَاَل: َكَذْبَت   الُقْرآَن، فَُأِيتَ ِبِه، َفعرَّفَُه نَِعَمُه فعَرفـََها، قال: فَما َعملَت ِفيها؟ قَاَل: تـََعلَّْمتُ 

َب َعَلى َوْجهِه َحىتَّ أُْلِقَي ِيف  َوَلكِنَك تـََعّلمَت الِعْلَم ليـَُقاَل َعاِملٌ، َوقَرأَت الُقرآَن لِيـَُقاَل ُهَو قَاِرٌئ، َفقد ِقيَل، مثَُّ أُِمَر بِِه َفُسحِ 
)؟ قَاَل: َما 7يِها ( َعَلْيِه َوأعطَاُه ِمْن َأْصَناِف املَال ُكلِِّه، فُأِيتَ ِبِه، فـََعرََّفُه نَِعَمُه فـََعَرَفها، قَاَل: فَما َعِمْلَت فِ النَّار، َورَُجٌل َوسََّع هللاُ 

َفَق ِفيها، إالَّ أنـَْفْقُت ِفَيها َلَك قَاَل: َكَذْبَت، َوَلِكنَك فـََعلْ  َقاَل: ُهَو َجَواٌد، فـََقد ِقيَل، مثّ أُِمَر بِِه تـَرَْكُت ِمْن َسِبيل حتُِبُّ َأْن يـُنـْ َت لِيـُ



  ) ". 8فُسِحَب َعلى َوْجِهِه حىت أُْلِقَي ِيف النَّار (
 __________  

  ) مسلم: ال يوجد (وزرعوا)، وال يف (ب). 1(
  ) مسلم: (وأصاب طائفة منها أخرى). 2(
  ) قيعاد: األرض اليت ال نبات فيها. 3(
ء والسمعة استحق النار 43) كتاب اإلمارة (33) ( 1514/  3) مسلم: ( 4( ب من قاتل للر   ). 152رقم (   -) 
  ) يف مسلم: (يقضى يوم القيامة عليه). 5(
  ) يف مسلم: (ألن يقال جرئ). 6(
  ) يف األصل: فيه. 7(
  ) يف مسلم: (مث ألقى يف النار). 8(
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ثوا عن بين إسرائيل  - َصلَّى هللا َعَليِه َوَسلََّم  -) َعْن َعْبِد ِهللا بن عمرو، َأنَّ النَِّيبَ 1البخاري ( قال: "بـَلُِّغوا عين ولو آية، وحدِّ
  وال حرج، ومن كذب علي متعمدًا، فليتبوأ مقعده من النار". 

بت قال: مسعُت رسول هللا  2الرتمذي (  يقول: "نضَّر هللاُ امرًأ مسع مًنا حديثاً   - صلى هللا عليه وسلم   -)، عن زيد بن 
  حفظه حىت يـَُبلغه غريَه، فُربَّ حامِل فقٍه إىل من هو أفقُه منه، وُربَّ حامِل فقٍه ليَس بفقيٍه". ف

: "َتسمعون وُيسمع منكم وُيسمع ِممََّن َيسمع  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عباس قال: قال رسول هللا 3أبو داود (
  ) منكم". 4(

  - صلى هللا عليه وسلم  -ن النيب )، عن معاوية بن أيب سفيان، أ5أبو داود (
ي عن الَغلوطات"  "  

  الغلوطات: شرار املسائل. 
  )، عن سهل بن سعد يف حديث اللعان: "َكرَِه رسول هللا6ويف كتاب مسلم (

ا"، وسيأيت احلديُث بكماله إن شاء هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -   .-َعزَّ َوَجلَّ -املساِئَل وعاَ
يتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرُتُكم به   -صلى هللا عليه وسلم  - ة، أنه مسع رسول هللا )، عن أيب هرير 7مسلم (  يقول: "ما 

  فافعلوا منه ما استطعتم فإمنا 
 __________  

ب ما ذكر عن بىن إسرائيل 50) كتاب أحاديث األنبياء ( 60) ( 572/ 6) البخاري: (1(   ). 3461رقم ( -) 
ب ما جاء يف احلث على تبليغ السماع  7لعلم ( ) كتاب ا42) ( 33/  5) الرتمذى: (2(   ). 2656رقم ( -) 
ب فضل نشر العلم 10) كتاب العلم ( 19) (68/ 4) أبو داود: (3(   ).3659رقم (   -) 
  ) يف أيب داود: (مسع). 4(
ب التوقي يف الفتيا 8) كتاب العلم ( 19) (65/ 4) أبو داود: (5(   ). 1356رقم (  -) 



  ). 1رقم (   -) َكتاب اللعان  19) ( 1129/  2) مسلم: ( 6(
ب توقريه  37) كتاب الفضائل (43) ( 1830/  4) مسلم: ( 7(   ). 130رقم (   -صلى هللا عليه وسلم  -) 

)1/95 (  

  

  )، واختالُفهم على أنبيائهم". 1أهلك الذين من قبلكم، كثرُة مسائلهم ( 
: "من أفىت بغري علم، كان إمثه على من أفتاه،  - م صلى هللا عليه وسل - )، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 2أبو داود (

مر يْعلم أن الرشد يف غريه، فقد خانه".    ومن أشار على أخيه 
: "ما ضل قوم بعد هدًى كانوا عليه، إال أوتوا  - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب أمامة قال: قال رسول هللا 3الرتمذي ( 

هذه اآلية: {ما ضربوه لك إال جدالً، بل هم قوم خصمون} " قال:   -يه وسلم  صلى هللا عل  - ) مث تال رسول هللا  4اجلدل (
  هذا حديث حسن صحيح. 

قال: "أال إَن َمْن قبلكم ِمْن أهل الكتاب،   - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن معاوية بن أيب سفيان، عن النيب 5أبو داود (
ى ثالث وسبعني: ثنتان وسبعون يف النار، وواحدة يف اجلنة، وهي افرتقوا على ثنتني وسبعني ِملَّة، وإن هذه األمة ستفرتت عل

م تلك األهواء، كما يَتَجاَرى الَكَلُب بصاحبه ال يبقى منه ِعرق وال مْفصل إال  اجلماعة، وإنه سيخرج من أميت أقوام َجتَاَرى 
  دخله". 

وعنده رجل من اليهود، مّر   -هللا عليه وسلم  صلى -)، عن َمنْلة أنصاري: أنه بينما هو جالس عند رسول هللا 6أبو داود (
  : هللا أعلم، قال -صلى هللا عليه وسلم  -جبنازة فقال:  حممد هل تتكلم هذه اجلنازة؟ فقال رسول هللا  

 __________  
  ) (ب، د) سؤاهلم.1(
ب التوقي يف الفتيا 8) كتاب العلم ( 19) (66/ 4) أبو داود: (2(   ). 3657رقم (  -) 
ب "ومن سورة الزخرف" 44) كتاب تفسري القرآن (48) (353/  5ذي: () الرتم3(   ). 3253رقم (  -) 
حلجة. 4( لباطل وطلب املعجزة من نبيهم عنادًا أو جحودًا وقيل مقابلة احلجة    ) اجلدل: العناد املراء اخلصومة 
ب شرح السنة    -) 198/ 4) أبو داود: (5(   ). 4597رقم ( -كتاب السنة 
ب رواية حديث أهل الكتاب  2) كتاب العلم (19) (60 -  59/ 4اود: () أبو د6(   ). 3644رقم ( -) 

)1/96 (  

  

ا تتكلم. فقال النيب  ) أهُل الكتاب فال تصدقوهم وال تكذبوهم  1: "ما حدثكم ( -صلى هللا عليه وسلم  -اليهودي: إ
طًال، مل تصدقوه، وإن كان ح   قاً، مل تكذبوه". وقولوا آمّنا  ورسوله، فإن كان 

بت قال: قال رسول هللا  2وذكر أبو بكر بن أيب شيبة يف مسنده ( تيين  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن زيد بن  : "إنَّه 
نية؟ " قال: قلت: نعم، قال: فتعلمتها يف   س ال أحب أن يقرأها كل أحد، فهل تستطيع أن تعّلم كتاب السر كتب من أ

  سبع عشرة. 



  ). 4): "فكنت أكتب له إذا كتب، وأقرأ له إذا ُكتب إليه" ( 3د ( زاد أبو داو 
)، عن أيب وائل، قال: كان عبد هللا يُنكر الناس يف كل مخيس فقال رجل:  أ عبد الرمحن! لوددُت أنَّك ذكَّرتنا  5البخاري (

مل صلى هللا عليه   - وعظة، كما "كان رسوأ هللا كلَّ يوم. قال: أما إنه مينعين من ذلك، أين أكرُه أن أُِملَُّكم، وإين أختولكم 
ا خمافة السآمة علينا".  -وسلم    يتخولنا: 

فقالت:  رسول هللا! ذهب  -صلى هللا عليه وسلم   -)، عن أيب سعيد اخلدري قال: جاءت امرأة إىل رسول هللا 6مسلم ( 
تيك فيه، تُعلمنا مما علَّ  مك هللا. قال: "اجتِمْعن يوم كذا وكذا" قال: فاجتمعَن،  الرجال حبديثك، فاجعل لنا من نفسك يوماً 

هنَّ رسول هللا  فعلمُهنَّ مما علمه هللا مث قال: "ما منكن من امرأٍة تقدم بني يديها من ولدها،   - صلى هللا عليه وسلم  -فأ
ً من    ثالثًة، إال كانوا هلا حجا

 __________  
  ) (ب) ما حدثكم به. 1(
  ). ومسند ابن أيب شيبة ليس منشورًا.4627رقم (   -الكبري ) رواه الطرباين يف 2(
ب رواية حديث أهل الكتاب 2) كتاب العلم ( 19) (60/ 4) أبو داود: (3(   ). 3645رقم (  - ) 
  ) (ب، د): له. 4(
ماً معلومة  12) كتاب العلم ( 3) ( 167/ 1) البخاري: (5( ب من جعل ألهل العلم أ   ). 70رقم ( -) 
ب فضل من ميوت له ولد فيحتسبه 47) كتاب الرب والصلة واآلداب (45) (2029  - 2028/  4) مسلم: ( 6(  ( -  

  ). 152رقم ( 

)1/97 (  

  

  صلى هللا عليه وسلما: "واثنني، واثنني، واثنني".  -النار" فقالت امرأة منهن: واثنني، واثنني، واثنني فقال رسول هللا 
ً حىت تفهم عنه، وإذا    -ه وسلم  صلى هللا علي - )، عن أنس، عن النيب 1البخاري ( "أنه كان إذا تكلَّم بكلمة، أعادها ثال

 ."   أتى على قوم فسلَّم عليهم، سلَّم عليهم ثال
  ُحيدت حديثا، لو عّدُه العادُّ ألحصاه".  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عائشة قالت: "إمنا كان النيب 2مسلم ( 

  فضال يفهمه كلُّ من مسعه". - صلى هللا عليه وسلم   - رسوِل هللا )، عن عائشة قالت: "كان كالمُ 3أبو داود (
دى فينا رسول هللا 4مسلما (  يوم انصرف عن األحزاب "أّال ُيَصلَِّنيَّ أحٌد  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عمر قال: 

س فـَْوَت الوقِت، فصلوا ُدون بين قريظة، وقال  آخرون: ال نصلي إال حيث أمر رسول الظهَر إال يف بين ُقريظة"، فتخوف 
  وإن فاتنا الوقت، قال: "فما عنَّف واحدًا من الفريقني".  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

: "إن هللا أجاركم من ثالِث خالٍل، -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب مالك األشعري، قال: قال رسول هللا  5أبو داود (
  أن ال يدعو عليكم نبيُُّكم 

____ ______  
ب من أعاد احلديث ثال لُيفهم عنه 30) كتاب العلم ( 3) ( 227/ 1) البخاري: (1(   ). 95رقم ( - ) 
ب التثبت يف احلديث 16) كتاب الزهد والرقائق (53) ( 2268/  4) مسلم: ( 2(   ). 71رقم ( - ) 
  ). 4839رقم ( -ب اهلدي يف الكالم  - كتاب األدب   -) 261/ 4) أبو داود: (3(



لغزو 23) كتاب اجلهاد والسري (32) ( 1391/  3مسلم: ( ) 4( ب املبادرة    ). 69رقم ( - ) 
ب ذكر الفنت ودالئلها 1) كتاب الفنت واملالحم (49) ( 452/ 4) أبو داود: (5(   ). 4253رقم (  -) 

)1/98 (  

  

  )، وأن ال يظهر أهُل الباطل عاد أهِل احلَّق، وأن ال جتتمعوا على ضاللة". 1فتهلكوا (
هذا يرويه إمساعيل بن عياش من حديث الشاميّني، وحديثه عنهم صحيح، قاله ابن معني وغريه، رواه إمساعيل عن ضمضم 

ب اِإلمجاع ما رواه:    بن ُزرعة عن شريح ابن عبيدة عن أيب مالك، واملتفق على صحته يف 
يَقول: "ال تزال طائفة من أمىت   - وسلم  صلى هللا عليه  -) من حديث جابر بن عبد هللا قال: مسعت رسول هللا 2مسلم ( 

  ) ظاهرين إىل يوم القيامة". 3على احلّق (
ن ( : "ال تزال طائفٌة من أميت طاهرين على احلق، ال يضرهم  -صلى هللا عليه وسلم  -) قال: قال رسول هللا 4وحديث ثو

يت أمر هللا وهم كذلك".   من خذهلم حىت 
  وية وجابر بن مسرة. ويف الباب عن الغرية بن شعبة ومعا

إلسناد املتصل الصحيح إىل ابن عباس قال: قال رسول هللا صا هللا عليه وسلى: "إن هللا جتاوز عن أمِىت اخلطأ   ِممّا رويته 
  والنسيان وما استكرهوا عليه" 

  ). 5اع (ذكرت إسناده يف الكتاب الكبري، وقد ذكره أبو بكر األصيلي يف الفوائد، وابن املنذر يف كتاب اِإلقن
 __________  

  ) أبو داود. (فتهلكوا مجيعاً).1(
ب قوله 53) كتاب اإلمارة ( 33) ( 1524/  3) مسلم (2( "ال تزال طائفة من أمىت ظاهرين  - صلى هللا عليه وسلم  -) 

  ). 173رقم ( -على احلق ال يضرهم من خالفهم 
  ) مسلم: (يُقاتلون على احلق). 3(
ب قوله 53اإلمارة ( ) كتاب33) ( 1523/  3) مسلم: ( 4( "ال تزال طائفة من أمىت ظاهرين    - صلى هللا عليه وسلم  -) 

  ). 170على احلق، ال يضرهم ص خالفهم رقم ( 
  ). 196) ( 584/ 2) اإلقناع (5(

ب طالق املكره: والناسي 16) كتاب الطالق ( 10) (659/  1وأخرجه ابن ماجه: (  )، والدارقطين:  2045رقم ( - ) 
  ). وابن حبان: = 356/ 7)، والبيهقى: (198/  2اكم: ()، واحل171/  4(

)1/99 (  

  

قال: "إن هللا ال ينزع العلم بعد أن   - صلى هللا عليه وسلم   -)، عن عبد هللا بن عمرو بن العاص، عن النيب  1البخاري (
س جهال، يستفتون، فُيفت ون برأيهم، فُيِضلُّون  أعطاكموه انتزاعاً، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى 

  وَيِضلون".



تونكم -صلى هللا عليه وسلم  -) عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 2مسلم (  : "يكون يف آخر الزمان دّجالون، كذابون، 
هم ال ُيضلونكم وال يَفِتُنونكم".  َّ كم وإ َّ ؤكم، فإ   من األحاديث ما مل تسمعوا أنغ، وال آ

: "من حدَّث عين حبديث يُرى أنه  -صلى هللا عليه وسلم  -ومسرة بن جندب قاال: قال رسول هللا  ) بن شعبة 3وعن املغرية ( 
  كذب، فهو أحد الكاذبني". 

ً أن حيدث بكل ما   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، عن النيب 4وعن حفص بن عاصم ( ملرء كذ قال: "كفى 
  مسع".

  هريرة.  أكثر الناس يرسلونه وال يذكرون أ
ً علي ليس ككذٍب على   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن املغرية بن شعبة قال: مسعت رسول هللا  5مسلم (  يقول: "إنَّ كذ

  أحد، من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعَده من الناِر". 
 __________  

ر: (7175) ( 174/ 9= [اإلحسان ( /  5يف أصول األحكام (  )، وابن حزم56/ 2)]، والطحاوي يف شرح معاين اآل
  ). 82) ( 123/  1). وصححه العالمة األلباين يف إرواء الغليل: ( 149

لكتاب والسنة ( 96) ( 295/  13) البخاري: (1( ب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس 7) كتاب اإلعتصام   ( -  
  ). 7307رقم ( 

ب النهي عن الرواية عن الضعفا4( -) املقدمة  12/  1) مسلم: ( 2(   ). 6رقم ( - ء واإلحتياط يف حتملها ) 
ب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابني. 1( -املقدمة -) 9/  1) مسلم: ( 3(  (  
ب النهي عن احلديث بكل ما مسع 3( -املقدمة-) 10/  1) مسلم: ( 4(   ). 5رقم ( - ) 
ب تغليظ الكذب على رسول هللا 2( -املقدمة-) 10/  1) مسلم: ( 5(   ). 4رقم (   -ه وسلم صلى هللا علي - ) 

)1/100 (  

  

  كتاب الطهارة
ي أن يتخلى فيها وإليها، وما جاء يف   ب اِإلبعاد عند قضاء احلاجة والتسرت، وما يقول إذا دخل اخلالء، وذكر مواضع 

ليمني، وذكر االستنجاء.    السالم على من كان على حاجته، والنهي عن مسِّ الذكر 
  ، حىتَّ توارى عين فقضى حاجته". - صلى هللا عليه وسلم  - قال: "انطلق رسول هللا )، عن املغرية بن شعبة 1مسلم ( 

إذا دخل اخلالء قال: "اللهم ايف أعوذ بك من اخلبث   -صلى هللا عليه وسلم   -) قال: كان رسول هللا 2وعن أنس (
  واخلبائث".

ن  رسول هللا، قال:  قال: "اتقوا ا  -صلى هللا عليه وسلم  -)، أن رسول هللا 3وعن أيب هريرة (  للعانني قالوا: وما اللعا
  الذي يتخلى يف طريق الناس أو يف ظلهم". 

  : "ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم، مث يغتسل منه". -صلى هللا عليه وسلم  -) أيًضا قال: قال رسول هللا 4وعن أيب هريرة ( 
  ): "مث يغتسل فيه". 5وقال البخاري (

 __________  
ب املسح على اخلفني  22) كتاب الطهارة (2) (229/  1) مسلم: ( 1(   ). 77رقم (   -) 



ب ما يقول إذا أراد دخول اخلالء 32) كتاب احليض (3) (283/  1) مسلم: ( 2(   ). 122رقم ( - ) 
ب النهي التخلي يف الطرق: والظالل 20) كتاب الطهارة (2) (226/  1) مسلم: ( 3(   ). 68رقم ( -) 
ب النهى عن البول يف املاء الراكد 28) كتاب الطهارة (2) (235/  1) مسلم: ( 4(   ). 95رقم (   -) 
ب البول يف املاء الدائم 68) كتاب الوضوء ( 4) ( 412/ 1) البخاري: (5(   ). 239رقم (   -) 

)1/101 (  

  

  ): "مث يتوضأ منه". 1وقال النسائي ( 
  قال: "ال يبولن أحدكم يف ُجحر". - لى هللا عليه وسلم ص -)، عن عبد هللا بن َسْرجس، أن نيب هللا 2وقال النسائي أيًضا ( 

قال: "إذا أتيتم الغائط، فال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها   -صلى هللا عليه وسلم   - ). أن النيب 3مسلم، عن أيب أيوب، ( 
لقبلة فننحرف عنها، ببول وال غائط، ولكن شرقوا أو غربوا"، قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجد مراحيض قد بنيت قبل ا

  ونستغفر هللا.
"قاعًدا حلاجته،    -صلى هللا عليه وسلم  -) قال: رقيت على بيت أخيت حفصة، فرأيت رسول هللا  4وعن ابن عمر (

  ) "مستقبًال بيت القدس".5مستقبل الشام، مستدبر القبلة" ويف رواية (
ي النيب 6الرتمذي (  أن نستقبل القبلة ببوٍل فرأيته قبل أن   - عليه وسلم صلى هللا -): عن جابر بن عبد هللا، قال: "

  ) بعام يستقبلها" قال: هذا حديث حسن غريب. 7يقبض (
  عن هذا احلديث فقال: هذا حديث صحيح. -يعين البخاري-وقال يف كتاب العلل: سألت حممًدا 

 __________  
ي اجل 1) كتاب الغسل والتيمم ( 4) (197/  1) النسائي: (1( ب ذكر  ولفظ   -نب عن اإلغتسال يف املاء الدائم ) 

  النسائي "مث يغتسل منه أو يتوضأ".
  ) كراهية البول يف احلُْجر. 30) كتاب الطهارة (1) ( 33/  1) النسائي: (2(
ب اإلستطابة 17) كتاب الطهارة (1) (224/  1) مسلم: ( 3(   ). 59رقم ( -) 
  ). 61رقم (   -ب اإلستطابة ) 17) كتاب الطهارة (2) (225 -  224/  1) مسلم: ( 4(
ب اإلستطابة 17) كتاب الطهارة (2) (225/  1) مسلم: ( 5(   ). 61رقم ( -) 
ب ما جاء من الرخصة يف ذلك 7) أبواب الطهارة (1) ( 15/  1) الرتمذي: (6( ) وهذا احلديث ساقط ص  9رقم ( - ) 

  نسخة (ب) و (ف). 
  ) (د): ميوت. 7(

)1/102 (  

  

) خلف 3) قوم ( 2نتماشى فأتى سباطة (  - صلى هللا عليه وسلم  - لقد رأيتين أ ورسول هللا   ): عن حذيفة، قال:1مسلم ( 
  حائط فقام كما يقوُم أحدكم فبال فانتبذُت منه، فأشار إيل فجئت فقمُت عند عقبه حىت فرغ".



عليه، فلم يرد عليه السالَم،  وهو يبول فسلَّم  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن املهاجر بن قنفذ، أنه أتى النيب 4أبو داود (
  حىت توضأ، مث اعتذر إليه فقال "إين كرهت أن أذكر هللا، إال على طهر" أو قال "على طهارة".

  : "ال -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب قتادة قال: قال رسول هللا 5مسلم ( 
ء". ميسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وال يتمسح من اخلالء بيمينه، وال يتنفس    يف اِإل

ا قالت: "مرن أزواجكن أن يستطيبوا ( 6النسائي (  ملاء، فإين أستحييهم منه، إن رسول هللا 7)، عن معاذة، عن عائشة أ  (
  كان يفعله".   -صلى هللا عليه وسلم  -

  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب هريرة قال: كان رسول هللا 8أبو داود (
 __________  

ب املسح على اخلفني  22) كتاب الطهارة (2) (228/  1) مسلم: ( 1( ). وهذا احلديث ساقط من األصل 74رقم (   -) 
  ومن النسخة (ب) و (ف). 

  ) السباطة هي ملقى القمامة من الرتاب وحنومها. 2(
  ) (قوم): ليست يف مسلم. 3(
  ). 17رقم ( - ) أيرد السالم: هو يبول 8) كتاب الطهارة (1) (23/ 1) أبو داود: (4(
ليمني 18) كتاب الطهارة (2) (225/  1) مسلم: ( 5( ب النهى عن اإلستنجاء    ). 63رقم (  -) 
ملاء 41) كتاب الطهارة (1) (43/ 1) النسائي (6(   ). 2رقم (   -) اإلستنجاء 
تطاب  ) يستطيبوا: اإلستطابة هو اإلستنجاء ومسي بذلك ملا فيه من إزالة النجاسة وتطهري موضعها من البدن، يقال: اس7(

  الرجل، إذا استنجى فهو مستطيب وأطاب فهو مطيب. 
ألرص إذا استنجى رقم (24) كتاب الطهارة (1) (49/ 1) أبو داود: (8( ب الرجل يدلك يده   ،(45 .(  
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ء آخر فتو 2) أو ركوة ( 1"إذا أتى اخلالء أتيته مباء يف تور (   ضأ". )، فاستنجى، مث مسح يده على األرض، مث أتيته 
دة مسح اليد على األرض. 3ذكر مسلم ( ملاء، من حديث أنس ويف هذا ز   ) اإلستنجاء 

"إمنا أ لكم مبنزلة الوالد، ُأعّلمكم، فإذا أتى   - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 4أبو داود (
مر بثالثة أحجار وينهى عن الرَّوث والّرِمَّة ( أحدكم الغائط، فال يستقبل القبلة وال يستدبرها، وال يستطب ب ) 5يمينه، وكان 

."  
ا أن نستقبل القبلة 6مسلم (  )، عن سلمان الفارسي وقيل له قد علمكم نبيُّكم كلَّ شيء حىت اخلراءة، فقال: "أجل لََقْد 
ليمني أو نستنجي ( 8) أو بول، أو أن نستنجي (7بغائط ( قل من ثالثة أحجار9)  ) أو  10، أو نستنجي برجيع () 
  عظم".
)، ومن استجمر  12قال: "من توضأ فلينتثر ( -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، أن رسول هللا 11مسلم ( 
  فليوتر". 

 __________  
ء من ُصفر أو حجارة كالإلّجانة، وقد يُتوضأ منه، النهاية يف غريب احلديث (1(   ). 199/ 1) تور: إ



  ).261/ 2املصدر السابق (  -ء صغري من جلد، يشرب فيه املاء واجلمع رِكاء ) ركوة: إ2(
ملاء من التربز. 21) كتاب الطهارة (2) (227/  1) مسلم: ( 3( ب اإلستنجاء   (  
ب كراهية استقبال القبلة عند قضاء احلاجة رقم (4) كتاب الطهارة (1) (19 -  18/ 1) أبو داود: (4(  (8 .(  
  لعظام البالية. ) الّرِمة: ا5(
ب اإلستطابة 17) كتاب الطهارة (2) (223/  1) مسلم: ( 6(   ). 57رقم ( -) 
  ) بغائط: أصل الغائط: املطمئن من األرض، من صار عبارة عن اخلارج املعروف من دبر اآلدمي.7(
  ) (د): أو نستنجي. 8(
  ) (ب): أو أن نستنجي. 9(
َعِذرَة، فعيل مبعىن فاعل، ألنه يرجع عن حاله األوىل، بعد أن كان طعاًما أو ) برجيع قال يف املصباح: الرجيع: الروث وال10(

  علًفا.
ب اإليثار يف اإلستنثار: اإلستجمار 8) كتاب الطهارة (2) ( 212/ 1) مسلم: (11(   ). 22رقم (   - ) 
  ) اإلنتثار: إخراج املاء بعد اإلستنشاق مع ما يف األنف من خماط. 12(
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  لصالة وما يوجبه ب الوضوء ل
، فجاء من الغائط، فأيت بطعام فقيل له: أال  - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عباس قال: كنا عند رسول هللا 1مسلم ( 

  تـََوضَّْأ فقال: "ِملَ؟ َأُأصلِّي فأتوضَّأ".
 طُُهور وال صدقٌة من ُغلول يقول: "ال تـُْقَبُل صالٌة بغري -صلى هللا عليه وسلم  -) قال: مسعت رسول هللا 2وعن ابن عمر (

)3 ." (  
  : "ال تقبل صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ". -صلى هللا عليه وسلم  -) قال: قال رسول هللا 4وعن أيب هريرة ( 

ْعِب نزل فبال، مث توضأ  -صلى هللا عليه وسلم  -) بن زيد قال: دفع رسول هللا  5وعن أسامة ( لشِّ من عرفة، حىت إذا كان 
سبغ الوضوء، فقلت له: الصالة فقال: "الصالة أمامك" فركب، فلما جاء املزدلفة، نزل فتوضأ، فأسبغ الوضوء، مث  ومل يُ 

  أقيمت الصالة، فصلى وذكر احلديث.
،  - صلى هللا عليه وسلم  -) قاَل: كَنُت رجًال مذَّاء، فكنت أستحيي أن أسأل رسول هللا 6(  - رضي هللاُ َعْنه  -وعْن عليٍّ 

  بنته، فأمرت املقداد بن ملكان ا
 __________  

ب جواز أكل احملِدث الطعام وأنه ال كراهة يف ذلك، وأن الوضوء، ليس 31) كتاب احليض (3) (283/  1) مسلم: ( 1(  (
  ). 119رقم ( - على الفور 

ب وجوب الطهارة للصالة 2) كتاب الطهارة (2) (204/  1) مسلم: ( 2(   ).1رقم ( - ) 
  ، وأصله السرقة من مال القسمة. ) الغلول: اخليانة3(
  ). 2رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 4(



ب اإلفاضة من عرفات إىل املزدلفة  47) كتاب احلج ( 15) (934/  2) مسلم: ( 5(   ). 276رقم (   -) 
ب املذي  4) كتاب احليض (3) (247/  1) مسلم: ( 6(   ). 17رقم ( -) 
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  غسل ذََكَرُه ويتوضأ". األسود، فسأله فقال: "ي
فسأله عن املذي خيرج من اِإلنسان كيف يفعل  -صلى هللا عليه وسلم  - ) إىل رسول هللا 2) قال: أرسلنا املقداد (1وعنه (

  ) ". 3: "توضأ وانضح فرجك (- صلى هللا عليه وسلم  - به، فقال رسول هللا 
ا مسعت رسول هللا 4مالك ( يقول: "إذ مسَّ أحدُُكم ذََكَرُه فليتوضأ   -  عليه وسلم صلى هللا -)، عن ُبسرة بنت صفوان أ

  وضوَءه للصالة". 
هكذا يف روايه حيىي بن ُبَكري "وضوءه للصالة" وقد صح مساع عروة من ُبسرة هذا احلديث، بّني ذلك أبو احلسن الدارقطين  

  .-رمحه هللا-
ا قالت: مسعت رسول هللا  5وذكر عبد الرزاق ( لوضوء من مس الفرج".  -هللا عليه وسلم  صلى -) عن ُبسرة أ مر  "  

قال: "من أفضى بيده إىل  -صلى هللا عليه وسلم  -) رمحه هللا، عن أيب هريرة، أن رسول هللا 6وذكر أبو ُعمر بن عبد الّرب ( 
ما حجاب، فقد وجب عليه الوضوء"، قال أبو ُعمر: قال ابن السكن: هذا احلديث من أجود ما رُوي يف   فرجه، ليس دو

هذا الباب. قال أبو ُعمر: كان حديث أيب هريرة هذا ال يُعرف إال بيزيد بن عبد امللك النوفلي، عن سعيد بن أيب سعيد  
فع بن أيب نعيم ويزيد بن عبد امللك  املقربي، عن أيب هريرة، ويزيد ضعيف حىت رواه أصبغ بن الفرج، عن ابن القاسم، عن 

  عن أيب هريرة قال: مجيعا عن سعيد بن أيب سعيد 
 __________  

  ). 19رقم ( - ) املصدر السابق 1(
  ) (د): املقداد بن األسود. 2(
  ) (د): فرجك املاء. 3(
ب الوضوء من مس الفرج 15) كتاب الطهارة (2) ( 42/  1) املوطأ: (4(   ). 58رقم ( - ) 
  ). 411رقم ( -ب الضوء من مس الذكر  -) كتاب الطهارة 113/  1) املصنف: ( 5(
  ). 195/  17) التمهيد: (6(
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فع بن أيب نعيم وخالفه ابن   فصح بنقل العدل عن العدل على ما قاله ابن السكن، ِإال أن أمحد بن حنبل كان ال يرضى 
  معني، فقال هو ثقة. 

: "إذا أَتى  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن عاصم، عن أيب املتوكل، عن أيب سعيد اخلدري قال: قال رسول هللا 1مسلم ( 
  أحدُُكم أهله، مث أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوًءا".



  
  ب ما جاء يف الوضوء من النوم ومما مست النار 

مر إذا كنا مسافرين أن منسح على   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن صفوان بن عسال قال: "كان رسول هللا  2النسائي ( 
م من غائ   ط، وبول، ونوم إال من جنابة".خفافنا وال ننزعها ثالثة أ

م   - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أنٍس قال: "أُقيمت الصَّالة والنيب 3مسلم (  يُناجي رجًال فلما يزل يُناجيه حىت 
م".    أصحابه، مث جاء فصلى 

خرة حىت ختفق ينتظرون العشاء اآل - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أنس مالك قال: "كان أصحاب رسول هللا 4أبو داود (
  رؤسهم، مث يصلون وال يتوضَّؤون".

 __________  
كل 6) كتاب احليض (3) (246/  1) مسلم: ( 1( ب جواز نوم اجلنب واستحباب الضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن   (

  ). 27رقم (  -أو يشرب أو ينام أو جيامع 
ب التوقيت يف ا 98) كتاب الطهارة (84  -  83/  1) النسائي: (2(   ). 127ملسح على اخلفني للمسافر رقم () 
ب الدليل على أن نوم اجلالس ال ينقض الوضوِء رقم (33) كتاب احليض (3) (284/  1) مسلم (3(  (124 .(  
ب يف الوضوء من النوم  80) كتاب احليض (1) (138  - 137/ 1) أبو داود: (4(   ). 200رقم ( -) 
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شاء، فقام رجل فقال:  رسول هللا! إنَّ يل حاجة، فقام يناجيه حىت نعس القوم أو  ) قال: "أقيمت صالة الع1وعن أنس (
م ومل يذكر وضوًءا".   بعض القوم مث صلى 

  ينامون مث يصلون وال يتوضؤون". -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أنس، قال: "كان أصحاب رسول هللا 2مسلم ( 
قال: " إذا نعس أحدكم يف الصالة فلريقد حىت يذهب عنه النوم، فإن  -  صلى هللا عليه وسلم  - ) أن النيب 3وعن عائشة (

عس لعله َيْذهُب يستغفُر، فيسبُّ نفسه".   أحدكم إذا صلى وهو 
  صلى هللا عليه رسلم يقول: " توضئوا مما مست النار". -): مسعُت رسول هللا 4وعنها قالت (

: أأتوضأ من حلوم الغنم؟ قال: "إن شئت  - صلى هللا عليه وسلم  -)، أن رجًال سأل رسوَل هللا 5وعن جابر بن َمسُرة (
فتوضأ، وإن شئت فال َتوَضأ" قال: أتوضأ من حلوم اِإلبل؟ قال: "نعم، فتوضأ من حلوم اِإلبل" قال: أصلي يف مرابض الغنم؟  

  قال: "نعم" قال: أصلى يف مبارِك اِإلبل قال: "ال". 
 __________  

ب يف الوضوء 80) كتاب الطهارة (1) ( 139/ 1) أبو داود: (1(   ). 201رقم (  -) 
ب الدليل على أن نوم اجلالس ال ينقض الوضوء رقم (33) كتاب احليض (3) (284/  1) مسلم: ( 2(  (125 .(  
ب أمر من نعس يف صالته أن يرقد حىت يذهب عنه 31) كتاب صالة املسافرين وقصرها (6) (543/  1) مسلم: ( 3(  (

  ). 722رقم (   -ذلك 
ب الوضوء مما مست النار 23) كتاب احليض (3) (273/  1) مسلم: ( 4(   ). 90رقم ( - ) 
ب الوضوء من حلوء اإلبل 25) كتاب احليض (3) (275/  1) مسلم: ( 5(   ). 97رقم (   -) 
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ة! فأكل منها، فُدعى جيتُز من كتف شا - صلى هللا عليه وسلم   - ) قال: "رأيُت رسول هللا 1وعن عمرو بن أمّية الَضْمري ( 
  إىل الصالة، فقام وطرح السكني، وصلى ومل يتوضأ". 

خبز وحلم، فأكل، مث دعا بوضوء، فتو.   -صلى هللا عليه وسلم  - ) قال: "ُقرب للنيب 2أبو داود، عن جابر بن عبد هللا (
  ضأ، مث صلى الظهر، مث دعا بفضل طعامه، فأكل، مث قام إىل الصالة ومل يتوضأ". 

  ) النار". 4ترك الوضوء مما غريت (  -صلى هللا عليه وسلم  -) أيًضا قال: "كان آخر األمرين من رسول هللا  3ر (وعن جاب
  ). 6) "مما َمسَِّت النَّاُر" (5وقال النسائي ( 

  
  ب إذا توضأ مث شك يف احلديث

يف بطنه شيًئا، فأشكل عليه،    : "إذا وجد أحدكم-صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 7مسلم ( 
  أَخَرَج منه شيٌء، أم ال، فال خيُرجّن من املسجد، حىت يسمع صوً أو جيَد رًحيا". 

 __________  
ب نسخ الوضوء مما مست النار 24) كتاب احليض (3) (274/  1) مسلم: ( 1(   ). 93رقم ( - ) 
ب يف ترك ال75) كتاب الطهارة (1) ( 133/ 1) أبو داود: (2(   ). 191رقم ( - وضوء مما مست النار  ) 
  ). 192رقم ( - ) املصدر السابق 3(
  ) (ف): مست. 4(
ب ترك! الوضوء مما غريت النار 123) كتاب الطهارة (1) (108/  1) النسائي: (5(   ). 185رقم (   - ) 
  ) (وقال النسائي ... إىل آخره). ليس يف األصل. وليس يف (ب، ف)، وأثبتناه من (د). 6(
ب الدليل على أن من تيقن الطهارة مث شك يف احلديث رقم ( 26) كتاب احليض (3) (276/  1( ) مسلم: 7(  (99 .(  
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  ب الوضوء لكل صالة ومن صلى الصلوات بوضوء واحد، والوضوء عند كل حدث، والصالة عند كل وضوء
الة طاهًرا أو غري طاهر" قال محيد: قلت  كان يتوضأ لكل ص  -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن أنس، "أن النيب 1الرتمذي ( 

  ألنس: وكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضأ وضوًءا واحًدا" قال: هذا حديث حسن صحيح.
، "صلَّى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على  -صلى هللا عليه وسلم   - )، أن النيب 3)، عن بريدة (2مسلم ( 

  ) تصنعه، قال: "عمًدا صنعته  عمر".4م شيًئا مل تكن ( خفيه" فقال له عمر لقد صنعَت اليو 
فدعا بالًال فقال: " بالل! مبا   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن بريدة بن ُحَصيب قال: أصبح رسوُل هللا  5الرتمذي ( 

 من ذهب، فقلت ) ُمَشرَّفٍ 6سبقتين إىل اجلنَّة، فما دخلُت اجلّنة قط إال مسعُت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر مربع (
لن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل عريب. فقلت: أ عريب، ملن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. قلت: أ قرشي، ملن هذا  

القصر؟ قالوا: لرجل من أمة حممد. قلت: أ حممد، ملن هذا القصر؟ قالوا: لعمر ابن اخلطاب" فقال بالل:  رسول هللا، ما 



صلى هللا  -  ركعتني، وما أصابين حدث إال توضأت عندها ورأيت أن  علّي ركعتني. فقال رسول هللا أذَّنت قط، إال صليتُ 
ما" قال: هذا حديث حسن صحيح. - عليه وسلم  " :  

 __________  
  ). 58رقم ( - ما جاء يف الوضوء لكل صالة  -) أبواب الطهارة 86/  1) الرتمذي: (1(
ب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد  25رة () كتاب الطها2) (232/  1) مسلم: ( 2(   ). 86رقم ( -) 
  ) (د): بريدة بن ُحصيب. 3(
  ) يف األصل: مل تصنعه. 4(
ب يف مناقب عمر بن اخلطاب 18) كتاب املناقب (50) (579/  5) الرتمذي: (5(   ). 3689رقم (   - ) 
  ) مربع ليست يف (ف). 6(
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  لكب املضمضة من اللنب وغريه ومن ترك ذ
  ) "2شرب لبًنا، مث دعا مباء فمضمض، وقال: "إنَّ له دمسًا ( -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن ابن عباس، أن النيب 1مسلم ( 

لصهباء  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن سويد بن النعمان "أنَّه خرج مع رسول هللا  3البخاري ( عام خيرب، حىت إذا كانوا 
لّسويق () خيرب، صلى العصر 4وهي أدىن ( ألزواد، فلم يؤَت إال    -) فأكل رسول هللا  6)، فأمر به، فثـُرِّي ( 5مث دعا 

  والنائم قام إىل املغرب، فمضمض ومضمضنا مث صلى ومل يتوضأ".  - صلى هللا عليه وسلم 
  وصلَّى".  ، شرب لبًنا ومل ميضمض ومل يتوضأ- صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أنس بن مالك "أن رسول هللا 7أبو داود (

مجع عليه ثيابه مث خرج إىل الصَّالة   - صلى هللا عليه وسلم   -)، عن ابن عباس رضي هللا عنهما "أن رسول هللا 8مسلم ( 
لنَّاس، وما مسَّ ماء" دية خبز وحلم فأكل ثالث لقم، مث صلَّى    فأيت 

 __________  
ب نسخ الوضوء مم24(  -) كتاب احليض  3) (274/  1) مسلم: ( 1(   ). 95رقم ( - ا مست النار ) 
  ) الدسم: قال يف املصباح: الدسم الودك من حلم وشحم.2(
ب من مضمض من السويق ومل يتوضأ 51) كتاب الوضوء ( 4) ( 373/ 1) البخاري: (3(   ). 209رقم (  -) 
  ) ب: من أدىن. 4(
  ) السويق: قال الداودي: هو دقيق الشعري أو السلت املقلي.5(
مل 6(   اء ملا حلقه من اليبس.) فثري: أي بل 
ب الرخصة يف ذلك 78) كتاب الطهارة ( 1) ( 1350/ 1) أبو داود: (7(   ).197رقم ( - ) 
ب نسخ الوضوء مما مست النار 24) كتاب احليض (3) (275/  1) مسلم: ( 8(   ). 96رقم ( - ) 
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َواك لكل صالة ولكل وضوء   ب يف السِّ
واك عند كلِّ 2قال: "لوال أن أشق (  -صلى هللا عليه وسلم   - يب )، عن أيب هريرة، عن الن1مسلم (  لسِّ م  ) على أمىت ألمر
  صالة".
ي شيء كان يبدأ النيب 3مسلم (  إذا دخل   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشَة، قلت: 

لسواك".    بيته. قالت: "
لسواك". 5، إذا قام ليتهجد، َيُشوُص فاه ( - عليه وسلم  صلى هللا - ) قال: "كان النيب 4وعن حذيفة (  (  

  يصلي ركعتني مث ينصرف فيستاك".  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عباس قال: "كان رسول هللا 6النسائي ( 
  : "السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب". -صلى هللا عليه وسلم  -) قالت: قال رسول هللا 7وعن عائشة (

  : "أكثرُت عليكم يف السواك". -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أنس قال: قا رسول هللا 8البخاري (
  - صلى هللا عليه وسلم  -)، من أيب موسى قال: "دخلت على النَّيب 9مسلم ( 

 __________  
ب السواك 15) كتاب الطهارة (2) (220/  1) مسلم: ( 1(   ). 42رقم ( -) 
  ) (د، ف): ُيشّق. 2(
ب السواك 15) كتاب الطهارة (2) (220/  1) مسلم: ( 3(   ). 43رقم ( -) 
  ). 46رقم (  -) 220/  1) مسلم: ( 4(
لسواك عرًضا. 5(   ) يشوص فاه: الشوص دلك األسنان 
 - ) ذكر اإلختالف على بن عباس يف صالة الليل 27) كتاب قيام الليل (12) ( 424/ 1) النسائي يف السنن الكربى (6(

  ). 1343رقم ( 
ب الرتغيب يف السواك 1) ( 10/  1) النسائي: (7(   ). 5رقم ( - ) كتاب الطهارة (يف) 
  ). 888رقم (  -) السواك يوم اجلمعة 8) كتاب اجلمعة (11) ( 435/ 2) البخاري: (8(
ب السواك 15) كتاب الطهارة (2) (220/  1) مسلم (9(   ). 45رقم ( -) 
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  وطرف السواك على لسانه". 
فوجدتُُه يسنت بسواك بيده يقول: "أْع أْع،   -صلى هللا عليه وسلم  - موسى، أتيت النيب ): عن أيب1وقال البخاري (

  والسواك يف فيه كأنه يتهوَّع". 
  

  ب ذكر املياه وبئر بضاعة
عن املاء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال:   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عمر قال: ُسئل رسول هللا 2أبو داود (

  كان املاء قـُلَّتني مل حيمل اخلبث". "إذا  
هذا صحيح ألنه قد صح أن الوليد بن كثري روى هذا احلديث عن حممد ابن جعفر بن الزبري وعن حممد بن عّباد بن جعفر  

  ) واحملمدان ثقتان، وروى هلما مسلم والبخارى. 3كالمها عن عبد هللا بن عبد هللا بن عمر ذكر أبو احلسن الدارقطين (



  ).4ق آخر "ال ينجس" (ويف طري
)، وهي بئر  6أنتوضأ من بئر ُبَضاَعة ( - صلى هللا عليه وسلم   - )، عن أيب سعيد اخلدري أنه قيل لرسول هللا 5الرتمذي ( 

ُسُه شيء".  -صلى هللا عليه وسلم  -) وحلوم الكالب والننت فقال رسول هللا  7تُلقى فيها احلَِيُض (   "إن املاء طهور ال يُنجِّ
________ __  

ب السواك رقم (73) كتاب الوضوء ( 4) ( 423/ 1) البخاري: (1(  (244 .(  
ب ما ينجس املاء 33) كتاب الطهارة (1) (51/ 1) أبو داود: (2(   ). 63رقم ( - ) 
  ).17/  1) سنن الدارقطين: ( 3(
  ). 65رقم (  - ) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقني 4(
  ). 66رقم ( - ب ما جاء أنَّ املاء ال يُنحسه شيء  -ب الطهارة أبوا -) 95/ 1رقم (   -) الرتمذي: 5(
ملدينة وبئرها معروفة.6(   ) بئر بضاعة: هي دار بين ساعدة 
  ) هي اخلرقة اليت تستعمل يف دم احليض. 7(
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  قال: هذا حديث حسن، وقد روي من غري وجه عن أيب سعيد.
سعيد قال: سألُت قيِّم بئر بضاعة عن عمقها فقلت: أكثر ما يكوُن فيها املاء،   )، مثله وقال: مسعُت قتيبَة بن 1أبو داود (

قال: إىل العانة، قلت: فإذا نقص املاء، قال: دون العورة، قال أبو داود: قدرت بئر ضاعة بردائي مددته عليها، مث ذرعُته  
ب البستان فأدخلين إليه، هل  غري بناؤها عما كان عليه؟ قال: ال، ورأيت  فإذا عرُضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح يل 

  فيها ماء متغري اللون. 
  

ء واحد وما جاء يف الوضوء بفضل املرأة، والوضوء يف آنية الصفر والنية للوضوء   ب وضوء الرجل واملرأة مًعا من إ
  والتسمية والتيمن

  مجيًعا".  - صلى هللا عليه وسلم   -رسول هللا   )، عن ابن عمر أنه قال: "كان الرجال والنساء يتوضؤون يف زمان2البخاري (
ى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن احلكم بن عمرو الغفاري، "أن النيب  3وذكر الرتمذي ( 

  املرأة". 
ه قال: هذا حديث حسن، كذا قال أبو عيسى: حديث حسن. ومل يقل: صحيح، ألنه روي موقوفًا، وغري أيب عيسى يصحح

  ألن إسناده صحيح والتوقيف عنده ال يضره والذي جيعل التوقيف فيه ِعلة أكثر وأشهر. 
  صلى هللا عليه  -) رسول هللا  5)، عن عبد هللا بن زيد قال: "أتى ( 4البخاري (

 __________  
ب ما جاء يف بئر بضاعة 34) كتاب الطهارة (1) (53/ 1) أبو داود: (1(   )66رقم ( -) 
ب وضوء الرجل مع امرأته 43) كتاب الوضوء ( 4) ( 357/ 1) البخاري: (2(   ). 193رقم (  - ) 
  ). 64رقم ( - ما جاء يف كراهية فضل طهور املرأة  -أبواب الطهارة  -) 93/  1) الرتمذي: (3(
ب الغسل والوضوء يف اِملْخَضب، والقدح واخلشب واحلجارة 45) كتاب الوضوء ( 4) ( 361/ 1) البخاري: (4( رقم  - ) 



)197 .(  
)5 .   ) (ب): أ
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) فأقبل به وأدبر  2) ومسح برأسه (1فأخرجنا له ماًء يف تور من ُصفٍر فتوضَّأ فغسل وجهه ثالً ويديه مرتني ( -وسلم 
  وغسل رجليه". 

لنية، وإمنا المرئ  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عمر بن اخلطاب أن رسول هللا 3مسلم (  مانوى،  قال: إمنا األعمال 
فمن كانت هجرته إىل هللا ورسوله فهجرته إىل هللا ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إىل ما  

  هاجر إليه". 
صلى هللا عليه   - ) وضوًءا فقال رسول هللا 5(  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أنس قال: "طلب رسول هللا 4النسائي ( 

منكم ماء؟ فوضع يده يف املاء ويقول: توضئوا بسم هللا فرأيت املاء خيرج من بني أصابعه، فتوضئوا  هل مع أحٍد  -وسلم 
  ) حىت توضئوا من عند آخرهم، قيل ألنس كم ُتراهم؟ قال: حنًوا من سبعني". 6(

ِمِنكم". : "إذا لبستم وإذا توضأمت، - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 7أبو داود ( ََ   فابدأوا 
  

ء، وصفة الوضوء واِإلسباغ، واملسح على العمامة والناصية   ب غسل اليد عند القيام من النوم ثالً قبل إدخاهلا يف اِإل
  واملسح على اخلفني يف السفر واحلضر والتوقيت فيه 

 __________  
  ) البخاري: (مرتني مرتني) وكذا (د). 1(
  ) (ب): رأسه. 2(
ب قوله  45) كتاب اإلمارة (33) (1516  - 1515/  3م: ( ) مسل3( لنية  -صلى هللا عليه وسلم  -)   - إمنا األعمال 

  ). 155رقم ( 
ب التسمية عند الوضوء 62) كتاب الطهارة (1) ( 61/  1) النسائي: (4(   ). 78رقم (   -) 
  ). وكذا (ف). -صلى هللا عليه وسلم  - ) النسائي: (طلب بعض أصحاب النيب 5(
  ) النسائي: ال يوجد (فتوضؤا).6(
ب يف اإلنتعال 44) كتاب اللباس ( 26) ( 379/ 4) أبو داود: (7(   ). 4141رقم ( - ) 
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قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فال يغمس يده يف   -صلى هللا عليه وسلم  -)، من أيب هريرة أنَّ رسول هللا 1مسلم ( 
، فإنه   ء حىت يغسلها ثالً تت يده". اِإل   ال يدري أين 

  )، إذا قام أحدكم من الليل مبثله. 2وقال أبو داود ( 



)،  4قال: "إذا استيقظ أحدكم من منامه، فليستنثر ثالً (  -صلى هللا عليه وسلم   -)، عن أيب هريرة، أن النيب 3مسلم ( 
  ) ". 5فإن الشيطان يبيت على خياشيمه (

  .-زاد فتوضأ-فتوضأ"  )، "إذا اسيتقظ من منامه 6وقال البخاري (
: "إذا توضا أحدكم فليستنشق مبنخريه من املاء مث -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 7مسلم ( 

  ليستنثر". 
لغ يف اإلستنشاق إال  8النسائي (  )، عن لقيط بن صربة قال: قلت  رسول هللا أخربين عن الوضوء قال: "أسبغ الوضوء و

  ون صائًما".أن تك
  قال:   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن لقيط بن صربة، عن النيب 9أبو داود (

 __________  
ء قبل 26) كتاب الطهارة (1) (233/  1) مسلم: ( 1( ب كراهة غمس املتوضئ وغريه يده املشكوك يف جناستها يف اإل  (

  ). 87رقم ( - غسلها ثالً 
ء قبل أن يغسلها رقم ( 46هارة () كتاب الط2) (79/ 1) أبو داود: (2( ب يف الرجل يدخل يده يف اإل  (103 .(  
ب اإليثار يف اإلستنثار واإلستجمار 8) كتاب الطهارة (2) (213 -  212/  1) مسلم: ( 3(   ). 23رقم (   -) 
  ) يف مسلم: (ثالث مرات). 4(
: هي عظام رقاق لينة يف أقصى األنف، بينه ) خياشيمه: قال العلماء: اخليشوم أعلى األنف، وقيل: هو األنف كله: قيل5(

  وبني الدماغ، قيل: غري ذلك وهو اختالف متقارب املعىن. 
ب صفة إبليس وجنوده 11) كتاب بدء اخللق ( 59) ( 391/ 6) البخاري: (6(   ). 3295رقم (  -) 
ب اإليثار يف اإلستنثار من اإلستجمار 8) كتاب الطهارة (2) (212/  1) مسلم: ( 7(   ). 21م (رق - ) 
  ). 87رقم ( - ) املبالغة يف اإلستنثار 71) كتاب الطهارة (1) ( 66/  1) النسائي: (8(
ب يف اإلستنثار 55) كتاب الطهارة (1) ( 100/ 1) أبو داود: (9(   ). 144رقم ( - ) 
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  "إذا توضأت فمضمض".
بيده اليسرى، ففعل هذا ثالً مث قال: هذا  )، عن علي رضي هللا عنه، "أنه دعا بوضوء فمضمض واستنشق ونثر1النسائي ( 

  ". -صلى هللا عليه وسلم  - طهور نيب هللا 
  "توضأ ومسح برأسه مرتني".   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عبد هللا بن زيد قال رأيت رسول هللا  2النسائي ( 

ء فأكفى (-يه وسلم صلى هللا عل  -)، عن عبد هللا بن زيد وقيل له: توضأ لنا وضوَء رسول هللا 3مسلم (  ) منه 4، "فدعا 
، مث أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كٍف واحدٍة، ففعل ذلك ثالً مث أدخل يده   على يديه فغسلهما ثالً

، مث أدخل يده فاستخرجها فغسل   فاستخرجها فغسل وجهه ثالً
برأسه فأقبل بيديه وأدبر مث غسل رجليه إىل الكعبني مت   ) فاستخرجها فمسح5يديه إىل الرفقني مرتني مرتني، مث أدخل يده (

  ".  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: هكذا كان وضوء رسول هللا 
ما إىل قفاه مث ردمها حىت رجع إىل املكان الذي بدأ  6ويف رواية ( ما وأدبر": بدأ مبقدم رأسه، مث ذهب  ) بعد قوله "فأقبل 



  منه.
  واحدة. )، مسح برأسه مرة 7ويف آخر ( 

 __________  
ي اليدين يستنثر 74) كتاب الطهارة (1) ( 67/  1) النسائي: (1(   ). 91رقم (   -) 
  ) وقد اختصره املؤلف. 99رقم (   -) عدد مسح الرأس 82) كتاب الطهارة (1) ( 72/  1) النسائي: (2(
ب يف وضوء النيب 74) كتاب الطهارة (2) (211 -  210/  1) مسلم: ( 3(   ). 18رقم ( - ليه وسلم صلى هللا ع -) 
  ) أكفى: أي أمال وصّب.4(
  ) (د): يديه. 5(
  ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني. 6(
ب صفه الوضوء وكماله 3) كتاب الضوء (204/  1) مسلم: ( 7(   ). 3رقم ( -) 
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مضمض واستنثر، مث غسل   )، دعا مباء فتوضأ، فغسل كفيه ثالث مرات مث1وعن محران موىل عثمان أن عثمان بن عفان (
وجهه ثالث مرات، مث غسل يده اليمىن إىل املرفق ثالث مرات، مث غسل يده اليسرى مثل ذلك، مث مسح رأسه، مث غسل  

توضأ   -صلى هللا عليه وسلم  -رجله اليمني إىل الكعبني ثالث مرات، مث غسل اليسرى مثل ذلك، مث قال: رأيُت رسوَل هللا  
: "من توضأ حنو وضوئي. هذا، مث قام فركع ركعتني ال ُحيَدُِّث  -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا   حنو وضوئي هذا مث قال

  فيهما نفسه، ُغِفَر له ما تقدم من ذنبه". 
  قال ابن شهاب: وكان ُعلماؤ يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصالة. 

" قال (   -صلى هللا عليه وسلم   - النيب  )، من حديث عثمان رضي هللا عنه، أن2وروى أبو داود (  ):  3"مسح رأسه ثالً
، قالوا فيها: ومسح رأسه ومل يذكروا  م ذكروا الوضوء ثالً وأحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإ

  عددا كما ذكروا يف غريه.
) وهي أّم عمارة بنُت كعب، 5يم ِحيدِّث عن جدته ()، عن شعبة عن حبيب وهو ابن زيد قال: مسعت عبَّاد بن مت4النسائي ( 
ٍء َقْدَر ثـُلَُثي املُدِّ" قال ُشْعبُة فأحفظ أنَّه غسل ذراعيه وجعل  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيبَّ  : "توضأ فُأِيتَ مباء يف إ

طنهما وال أذكر أنه مسح ظاهرمها.    َيْدُلُكُهَما ومسح أذنيه 
 __________  

  عن محران موىل عثمان دعا عفان دعا مباء ... ويف (د) محران موىل عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان.) األصل: 1(
ب صفة ضوء النيب  50) كتاب الطهارة (1) (79/ 1) أبو داود: (2(   ). 107رقم (  -صلى هللا عليه وسلم  -) 
  ). 80/ 1) أبو داود: (3(
ب الطهارة (1) ( 58/  1) النسائي: (4(   ). 74ب القدر الذي يكتفي به الرجل عن املاء للوضوء رقم ( ) 59) 
  ) النسائي: "جديت": أم عمارة جدة عباد بن متيم. 5(
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توضأ فغسل يديه، مث مضمض   - صلى هللا عليه وسلم   -)، عن ابن عباس قال: "رأيُت رسوَل هللا  1وذكر النسائي ( 
طنهما  2مرًة مرًة ومسح برأسه وأذنيه مرة" وزاد يف أخرى ( وأستنشق من غرفٍة واحدة، وغسل وجهه وغسل يديه  ) "مسح 

اميه".    لسّباحتني وظاهرمها 
"توضأ، فمضمض مث استنثر، مث غسل وجهه    -صلى هللا عليه وسلم  - ) عن عبد هللا بن زيد أنه رأى رسول هللا 3مسلم ( 

، ومسح برأسه مبا   ) وغسل رجليه حىت أنقامها". 4ٍء غري فضل يديه (ثالً ويده اليمىن ثالً واألخرى ثالً
  "كان خيلل حليته" قال: هذا حديث حسن صحيح.   -صلى هللا عليه وسلم  -)، َص عماَن بن عفان، أن النيب 5الرتمذي ( 
: "إذا توضأَت فأسبغ الوضوء، وخلل بني  -صلى هللا عليه وسلم  - )، ص لقيط بن صربة قال: قال رسول هللا 6النسائي ( 

  ألصابع".ا
من مكة إىل املدينة، حىت  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عبد هللا بن عمرو بن العاص قال: رجعنا مع رسول هللا 7مسلم ( 

ما تلوح مل ميسها املاء. فقال   إذا كنا مباء الطريق، تعجل قوم عند العصر فتوضؤا وهم عجال، فانتهينا إىل القوم، وأعقا
  : "ويل لألعقاب من النار، أسبغوا -ه وسلم صلى هللا علي - رسول هللا 

 __________  
ب الطهارة (1) ( 73/  1) النسائي: (1(   ). 101رقم (   -) مسح األذنني 84) 
  ). 74/  1) النسائي. (2(
ب يف وضوء النيب 7) كتاب الطهارة (2) (211/  1) مسلم. ( 3(   ). 19رقم (   -صلى هللا عليه وسلم  - ) 
  مباء غري فضل يده) ومعناها أن مسح الرأس مباء جديد ال يبقيه ماء يديه. ) يف مسلم: (ومسح برأسه  4(
  ). 31رقم (   -ب ما جاء يف ختليل اللحية  -) أبواب الطهارة 46/  1) الرتمذي: (5(
  ).114رقم ( - ) األمر بتخليل األصابع 92) كتاب الطهارة (1) ( 79/  1) النسائي: (6(
ب وجوب غسل الرجلني بكماهلما 9() كتاب الطهارة 2) (214/  1) مسلم (7(   ). 26رقم ( - ) 
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  الوضوء".
ه، فأدركنا وقد حضرت الصالة فجعلنا منسح على  - صلى هللا عليه وسلم  -): ختلف عنَّا النيب 1وعنه قال ( يف سفر سفر

  أرجلنا، فنادى "ويل لألعقاب من النار". 
على صوته ويل لأل2وقال البخاري (   عقاب من النار". ): " فنادى 

ل جرير مث توضأ، ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ قال: نعم، رأيت رسول هللا 3مسلم (  )، من مهام بن احلارث قال: 
ل مث توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم النخعي: كان يعجبهم هذا احلديث ألن إسَالم جرير   -صلى هللا عليه وسلم  -

  كان بعد نزول املائدة.
  بيسري.  - صلى هللا عليه وسلم  -): كان إسالم جرير قبل موت النيب  4النسائي ( قال

ذات ليلة يف مسٍري فقال: "أمعك ماء"؟   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن املغريَة بن شعبة قال: كنُت مع النيب 5مسلم ( 



)، فغسل وجهه وعليه  6ن اإلداوة (قلت: نعم. فنزل من راحلته فمشى حىت توارى يف سواد الليل، مث جاء فأفرغت عليه م 
ُجبٌَّة من صوف، فلم يستطع أن ُخيرج ذراعيه منها حىت أخرجهما من أسفِل اجلُبَّة فغسل ذراعيه ومسح برأسه، مث أهويت  

  ألنزع خفيه، فقال: "دْعهما
 __________  

  ). 27رقم (   -) مسلم 1(
ب غسل الرجلني 27) كتاب الوضوء ( 4) ( 319/ 1) البخاري: (2(   ). 63 وال ميسح على القدمني رقم () 
ب املسح على اخلفني  22) كتاب الطهارة (2) (228/  1) مسلم: ( 3(   ). 72رقم (   -) 
  ). 81/ 1) سنن النسائي (4(
  ). 79رقم (  -) 230/  1) مسلم: ( 5(
ء الوضوء. 6(   ) اإلداوة: هي الركوة واملطهرة: هو إ
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  ا. فإين أدخلُتهما طاهرتني" ومسح عليهم
  ) "مث صلى بنا". 1وزاد يف طريق أخرى ( 

  ) يف هذا احلديث قال "ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه". 2وعنه أيًضا (
  مسح على اخلفني ومقدم رأسه وعلى عمامته". - صلى هللا عليه وسلم   - )، "أن النيب 3وعنه أيًضا (
)، فأدخل 5يتوضأ وعليه عمامة َقْطريَّة ( - هللا عليه وسلم صلى   -)، عن أنس بن مالك قال: "رأيت رسول هللا 4أبو داود (

  يده من حتت العمامة، فمسح مقدم رأسه ومل ينقض العمامة".
  مسح على اخلفني وعلى اخلمار". -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن بالل " أن رسول هللا 6مسلم ( 

ومسح على اجلوربني والنعلني" قال أبو   -عليه وسلم  صلى هللا - )، عن ُهزيل، عن املغرية قال: "توضأ النيب 7الرتمذي ( 
  عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

"مسح على   - صلى هللا عليه وسلم  - ): مل يُتاَبع هزيل على هذه الرواية، والصحيح عن املغرية أن النيب 8وقال النسائي ( 
  اخلفني، وهللا أعلم". 
 __________  

  ). 78رقم: (  -) 229/  1) مسلم: ( 1(
ب املسح على الناصية والعمامة 23) كتاب الطهارة (2) (230/  1م. ( ) مسل2(   ). 81رقم ( -) 
  ). 82رقم (  -) 231/  1) مسلم: ( 3(
ب املسح على العمامة 57) كتاب الطهارة (1) (103  - 102/ 1) أبو داود: (4(   ). 147رقم ( - ) 
لب5(   حرين. ) قطرية: القطر: نوع من الربود فيه محرة والقطر: قيل قرية 
  ). 84رقم (  -) 231/  1) مسلم: ( 6(
  ). 99رقم (   -ب ما جاء يف املسح على العمامة  -) (أبواب الطهارة) 167/ 1) الرتمذي (7(
  ). 130رقم ( - ) املسح على اجلوربني والنعلني 86) كتاب الطهارة ( 1) (92/ 1) السنن الكربى (8(
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بن أيب طالب، فإنه كان ) عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائ1مسلم (  شَة أسأهلا عن املسح على اخلفني فقالت: عليك 
م   - صلى هللا عليه وسلم  - فسألناه، فقال: "جعل رسول هللا  - صلى هللا عليه وسلم  - يسافر مع رسول هللا  ثالثة أ

  ولياليهن للمسافر ويوًما وليلة للمقيم". 
)، فذهب حلاجته مث خرج فسألت بالًال 3األسواف (  -هللا عليه وسلم صلى  - )، عن أسامة قال: "دخل النيب 2النسائي ( 

حلاجته مث توضأ، فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه ومسح على اخلفني"  - صلى هللا عليه وسلم  -ما صنع قال: ذهب النيب 
ملدينة.    األسواف: موضع 

لرأي، لكان 4أبو داود ( ملسح من أعاله، وقد رأيُت  )، عن علي بن أيب طالب قال: لو كان الدين  أسفل اخلف أوىل 
  : "ميسح على ظاهر خفيه".-صلى هللا عليه وسلم  - رسوَل هللا 

  
ب من توضأ مرَّة مرَّة أو أكثر، ومن ترك ملعة ويف تفريق الوضوء [وقدر ما يكفي من املاء، وما حيذر من اإلسراف يف  

  وء.)، وما يقال بعده، وفضل الطهارة والوض5الوضوء] (
  توضأ مرة مرة".  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عباس، "أن النيب 6البخاري (

  توضأ مرتني مرتني".  -صلى هللا عليه وسلم   - ): "أن النيب 7وعن عبد هللا بن زيد ( 
 __________  

ب التوقيت يف املسح على اخلفني 24) كتاب الطهارة (2) (232/  1) مسلم: ( 1(   ). 85رقم (   - ) 
ب املسح على اخلفني 96) كتاب الطهارة ( 1) ( 82  -  81/  1لنسائي: () ا2(   )، 120رقم (   -) 
  ) النسائي: (األسواق). 3(
ب كيف املسح 63) كتاب الطهارة (1) ( 115/ 1) أبو داود: (4(   ). 164رقم ( - ) 
دة من (د).   -) ما بني املعكوفتني 5(   ز
  ). 157رقم ( - ب الوضوء مرة مرة ) 22) كتاب الوضوء ( 4) ( 311/ 1) البخاري: (6(
ب الوضوء مرتني مرتني 23) كتاب الوضوء ( 4) (311/  1رقم (  - ) البخاري: 7(   ). 158رقم (  -) 
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ملقاعد (1مسلم (  "مث   -صلى هللا عليه وسلم  -) فقال: أال أُريكم وضوء رسول هللا  2)، عن أيب أنس، أن عثمان توضأ 
 ."   توضأ ثالً ثالً

صلى   -) قال: أخربين عمر بن اخلطاب أن رجًال توضأ، فرتك موضع ظفر على قدمه فأبصره النيب 3ن جابر بن عبد هللا (وع
  فقال: "ارجع فأحسن وضوءك" فرجع مث صلى.  - هللا عليه وسلم 

  )، عن أنس مثله. 4أبو داود (
حى من مقامه ذلك، فغسل رجليه "وسيأيت  قالت "مث تن -صلى هللا عليه وسلم  - مسلم، عن ميمونة، ووصفت ُغسل النيب 



  بكماله إن شاء هللا تعاىل.
"ن توضأ فأحسن الوضوء، مث قال:   - صلى هللا عليه وسلم   -)، عن عمر بن اخلطاب قال: قال رسول هللا 5الرتمذي ( 

، واجعلين من املتطهرين  أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأن حممًدا َعبُدُه ورسولُه، اللهم اجعلين من التوابني
  فُتحت له مثانيُة أبواٍب من اجلّنة يدخل من أيُّها شاء". 

) شطر اِإلميان، واحلمد هللا  7"الطهور ( - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب مالك األشعري قال: قال رسول هللا  6مسلم ( 
  متألُ امليزان، وسبحان هللا واحلمد

 __________  
ب فضل الوضوء والصالة عقبه 4كتاب الطهارة ()  2) (207/  1) مسلم: ( 1(   ). 9رقم (  -) 
) املقاعد. قيل دكاكني عند دار عثمان بن عفان، وقل: درج، وقيل: موضع بقرب املسجد اختذه للقعود فيه لقضاء 2(

  حوائج الناس والوضوء وحنو ذلك.
ب استيعاب مجيع أجزاء حمل 10) كتاب الوضوء ( 2) (215/  1) مسلم: ( 3(   ). 31رقم ( -الطهارة  ) 
ب تفريق الوضوء 67) كتاب الطهارة (1) (131  - 130/ 1) أبو داود: (4(   ). 173رقم (  -) 
  ). 55رقم (  -ب فيما يُقال بعد الوضوء  -) أبواب الطهارة 78/ 1) الرتمذي (5(
ب فضل الوضوء 1) كتاب الطهارة (2) (201/  1) مسلم: ( 6(   ). 1رقم (  -) 
  مجهور أهل اللغة: الوضوء.  ) الطهور: قال7(
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) والصرب ضياء، والقرآن حجه لك أو  1 متآلن أو متأل ما بني السماواِت واألرض، والصالة نور، والصدقة برهان، (
  عليك، كلُّ النَّاس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها". 

ًسا يتحدثون ( )، عن ُمحران، قال: أتيُت عثماَن بَوضوء، فتوضأ، مث قا2مسلم (  صلى هللا عليه   -) عن رسول هللا 3ل: إنَّ 
توضأ مثل وضوئي هذا، مث قال: "من  -صلى هللا عليه وسلم   - أحاديث، ال أدري ماهي، إال أين رأيُت رسول هللا  -وسلم 

فلة".    توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صالته ومشيه إىل املسجد 
ه من جسده، -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا ) قال: قال  4وعن عثمان ( : "من توضأ فأحسن الوضوَء، خرجْت خطا

  حىت خترج من حتت أظفاره". 
َّ إْن َشاَء   -صلى هللا عليه وسلم  -)، أن رسول هللا 5وعن أيب هريرة (  أتى املقربَة فقال: "السالم عليكم دار قوم مؤمنني وإ

َّ قد  توا  هللا بكم الحقون، وددت أ رأينا إخواننا، قالوا أو لسنا إخوانك  رسول هللا؟ قال: أنتم أصحايب، وإخواننا الذين مل 
ت بعد من أمتك  رسول هللا فقال: أرأيت لو أن رجًال له خيل غر حمجلة بني ظهري خيل  بعد. قالوا: كيف تعرف من مل 

ُْم (   )، أال يعرف خيله، قالوا: بلى6ُدهم 
 __________  

) الصدقة برهان: قال صاحب التحرير: معناها يفزع إليها كما يفزع إىل الرباهني، كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن  1(
  مصرف ماله كانت صدقاته براهني يف جواب هذا السؤال فيقول: تصدقت به. 

ب فضل الوضوء والصالة عقبه 4) كتاب الطهارة (2) (207/  1) مسلم: ( 2(   ). 8رقم (  -) 



  (ب، ف): حيدثون. ) 3(
ب خروج اخلطا مع ماء الوضوء 11) كتاب الطهارة (2) (215/  1) مسلم: ( 4(   ). 33رقم ( - ) 
ب استحباب إطاله الغرة والتحجيل يف الوضوء رقم (12) كتاب الطهارة (2) (218/  1) مسلم: ( 5(  (39 .(  
ا لوٌن آخر. 6( م. أي سود، مل خيالط لو   ) دهم 
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تون غًرا حمجلني (  رسو  م  )، أال لُيَذاَدنَّ رِجاٌل عن حوضي  2) من الوضوء، وأ فـََرُطُهْم على احلوِض ( 1ل هللا قال: فإ
م قد بدَّلوا بعدك، فأقول: ُسحًقا ُسحًقا" (  ديهم: أال هلم! أال هلم فُيقال: إ   ). 3كما يَُذاُد البعري الضَّال. ُأ

ْجِمر قال: رأيت أ هريرة يتوضأ، فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، مت غسل يده اليمىن حىت  ) بن عبد هللا املُ 4وعن ونُعيم (
أشرع يف العُضد، مث يده اليسرى حىت أشرع يف العُضد، مث مسح رأسه، مث غسل رجله الُيمىن حىت أشرَع يف السَّاق، مث غسل  

يتوضأ، وقال: قال رسول هللا  -لى هللا عليه وسلم ص  -رجله اليسرى حىت أشرع يف الساق، مث قال: هكذا رأيُت رسوَل هللا 
  : "أنتم الغر احملجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فْليطل غرته وحتجيله". -صلى هللا عليه وسلم  -

  يُث يبلغ الوضوء".) ِمن املؤمن ح 6يقول: "تبلُغ احلِْلَيُة ( -صلى هللا عليه وسلم  - ) قال: مسعُت خليلي 5وعن أيب هريرة ( 
قال: "أال أخربكم مبا ميحو هللا به اخلطا ويرفع به   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب هريرة أن رسول هللا 7مالك (

ط، فذلكما   الدرجات؟ إسباغ الوضوء عند املكاره، وكثرة اخلطا إىل املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة، فذلكم الر
 __________  

جلون: قال أهل اللغة، الغرة. بياض يف جبهة الفرس، والتحجيل: بياض يف يديها ورجليها، قال العلماء: مسى  ) غرٌّ حم1(
  النور الذي على مواضع الوضوء يوم القيامة، غرة وحتجيال تشبيها بُغرَّة الفرس.

  ) أال ليذادَن: أي يُطرد ويُبعد.2(
  البعيد.  ) سحًقا سحًقا: أي بعًدا بعًدا، واملكان السحيق: 3(
ب استحاب إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوء رقم (12) كتاب الطهارة (2) (216/  1) مسلم: ( 4(  (34 .(  
  ). 40رقم (   -) تبلغ احللية حيث يبلغ الوضوء  12) كتاب الطهارة (2) (219/  1) مسلم: ( 5(
  ) احللية: أي النور يوم القيامة.6(
ب انتطار الصالة واملشى إليها 8ة والسفر () كتاب قصر الصال9) (161/  1) املوطأ: (7(   ). 55رقم (   -) 
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ط".  ط، فذلكم الر   الر
  

ب ما يوجب الغسل على الرجل واملرأة، ونوم اجلنب إذا توضأ وأكله ومشيه وجمالسته، وكم يكفي من املاء واغتسال  
خ ي أن يغتسل فيه اجلنب، و ُ ء واحد، وما    ري الغسل وتعجيله وصفته والتسرت. الرجل واملرأة يف إ



يوم اِإلثنني إىل قـَُباء، حىت إذا ُكنَّا   - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب سعيد اْخلدري قال: خرجُت مع رسول هللا 1مسلم ( 
َبان، فصرخ به، فخرج َجيُرُّ إزَارَُه، فقاَل ر  -صلى هللا عليه وسلم   - يف بين سامل، وقف رسول هللا  ِب عتـْ   -سوُل هللا على 

َبان:  رسوَل هللا! أرأيت الرجل يـُْعَجُل عن امرأتِِه ومل ُميِْن ( 2: "أْعجلنا الرجل (-صلى هللا عليه وسلم  )،  3) "، فقال ِعتـْ
  ماذا عليه؟

  : "إمنا املاُء ِمَن املاِء".-صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا 
مّر على رجٍل من األنصار، فأرسل إليه، َفَخرَج ورأسه يـَْقُطُر، فقاَل:   - صلى هللا عليه وسلم  -)، أن رسول هللا 4وعنه (

  )، فال ُغسل عليك، وعليك الُوُضوء". 5"لعلَّنا أعَجْلَناَك"! قال: نعم  رسول هللا قال: إذا "ُأْعِجلَت أو أْقَحْطَت (
يت أهله، مث ال يـُْنِزُل، قال: "يَغِسُل   أنه قال  -صلى هللا عليه وسلم  -)، َعْن رسول هللا 6وعن ُأيبَِّ بن َكْعٍب ( يف الرجل 

  ذََكَرُه ويتوضَأ". 
 __________  

ب إمنا املاء من املاء 21) كتاب احليض (3) (269/  1) مسلم: ( 1(   ). 80رقم ( - ) 
  ) أعجلنا الرجل: أي محلناه طى أن يعجل من فوق امرأته. 2(
  اء إذا أنزل، أي أراق منيه. ) مل ُميَن: أي مل ينزل، يقال: أمىن الرجل إمن3(
ب إمنا املاء من املاء 21) كتاب احليض (3) (269/  1) مسلم: ( 4(   ). 83رقم ( - ) 
) أقحطت: اإلقحاط هنا عدم إنزال املّين، هو استعارة: من فحوط املطر، وهو احنباسه وقحوط األرض وهو عدم  5(

  إخراجها النبات. 
  ). 85رقم ( - ب إمنا املاء من املاء  )21) كتاب احليض (3) (270/  1) مسلم: ( 6(
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  )، "يغسل ما مسَّ املرأة منه مث يتوضأ ويصلي".1وقال البخاري (
)، فسألت عن ذلك علّي بن أيب طالب والزبري ابن العوام وطلحة بن عبيد هللا، وُأيب بن كعب 2وزاد عن زيد بن خالد (

  "فأمروه بذلك". 
صلى  - هذا "يتوضأ كما يتوضأ للصالة ويغسل ذكره" قال عثمان: مسعته من رسول هللا )، من حديث عثمان يف3وملسلم (

  . - هللا عليه وسلم 
  ): إمنا كان املاء من املاء يف أول اِإلسالم، مث ُنِسَخ بعد ذلك. 4وقال الرتمذي ( 

خلتان  قال: "إذا قعد بني ُشعب -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، عن النيب 5أبو داود ( ها األربع، وألزق اخلتان 
  فقد وجب الغسل". 

قال: "إذا جلس بني ُشَعِبَها األربع، مث َجَهَدَها، فقد   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب ُهريرة، أن رسول هللا 6مسلم ( 
  وجب عليه الغسل وإْن مل يـُْنِزل".

فقالت:  رسول هللا، إن هللا ال يستحى من   - ليه وسلم صلى هللا ع - ) قالت: جاءت أمُّ ُسليم إىل النيب 7وعن أم سلمة (
  : "نعم إذا رأت املاء" فقالت -صلى هللا عليه وسلم  -احلّق، فهل على املرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول هللا 

 __________  



ب غسل ما يصيب من فرج املرأة  29) كتاب الغسل ( 5) ( 473/ 1) البخارِى: (1(   ). 293رقم ( -) 
ب من مل ير الوضوء إال من املخرجني من القبل والدبر 34) كتاب الوضوء ( 4) ( 340/ 1) البخاري: (2( رقم   - ) 
)179 .(  
ب إمنا املاء من املاء 21) كتاب احليض (3) (270/  1) مسلم. ( 3(   ). 86رقم ( - ) 
  ب ما جاء: أن املاء من املاء.  -أبواب الطهارة  - ) 185/  1) الرتمذي: (4(
ب يف اإلكسال 84) كتاب الطهارة (1) ( 148/ 1أبو داود: ( ) 5(   ). 216رقم ( - ) 
ب نسخ "املاء من املاء" 22) كتاب احليض (3) (271/  1) مسلم: ( 6(   ).87رقم (   -) 
ب وجوب الغسل على املرأة خبروج املين منها رقم ( 7) كتاب احليض (3) (250/  1) مسلم: ( 7(  ،(32 .(  
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   رسول هللا، وحتتلم املرأة؟ فقال: "تربت يداك، فبم يشبهها ولدها".  أم سلمة:
  ) آخر "إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء املرأة رقيق أصفر، فمن أيهما عال أو سبق، يكون منه الشبه". 1ويف طريق (

هو جنب؛ قال: "نعم،  ، فقال: هل يناُم أحد و -صلى هللا عليه وسلم  -)، أن عمر استفىت النيبَّ  2وعن ابن عمر (
  ليتوضأ، مث لَينْم حىت يغتسل إذا شاء". 

أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول هللا   -صلى هللا عليه وسلم  - ) قال: ذكر عمر بن اخلطاب لرسول هللا 3وعنه (
  : "توضأ واغسل ذكرك مثَّ من".-صلى هللا عليه وسلم  -

قال: "يغسل ذكره ويتوضأ   -صلى هللا عليه وسلم  - عبد هللا بن عمر، عن النيب ذكره الثوري، عن عبد هللا بن دينار، عن 
  ). 4وضوءه للصالة" ذكر ذلك أبو عمر بن عبد الرب ( 

إذا أراد أن ينام وهو جنب، غسل فرجه وتوضأ   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن عائشة، قال: "كان النيب 5البخاري (
  وضوءه للصالة". 

  "إذا  -صلى هللا عليه وسلم  -قالت: كان رسول هللا )، عن عائشة  6مسلم ( 
 __________  

  ) من طريق قتادة عن أنس، عن أمِّ ُسليم به. 30رقم ( -) نفس الكتاب والباب السابقني  3) (250/  1) مسلم: ( 1(
ب جواز نوم اجلنب 6) كتاب احليض (3) (249/  1) مسلم: ( 2(   ). 24رقم ( - ) 
  ). 25( رقم - ) نفس املصدر السابق 3(
  ). 35/  17) التمهيد: (4(
ب اجلنب يتوضأ مث ينام 27) كتاب الغسل ( 5) ( 468/ 1) البخاري: (5( ). يف البخاري ال يوجد  288رقم (   -) 

  (وضوءه).
ب جواز نوم اجلنب 6) كتاب احليض (3) (248/  1) مسلم: ( 6(   ). 22رقم ( - ) 
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كل أو ينام توضأ وض   وَءه للصالة". كان جنًبا، فأراد أن 
إذا أراد أن ينام وهو جنب "توضأ"، وإذا أراد أن  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عائشة قالت: كان رسول هللا 1النسائي ( 

كل ويشرب".    كل أو يشرب قالت: "غسل يديه مث 
جنب، فانسل، فذهب  صلى هللا عليه وصلم يف طريق من طرق املدينة وهو  -)، عن أيب هريرة، أنه لقى النيب 2مسلم ( 

  ، فلما جاء قال: "أين كنت  أ هريرة"؟ قال:  رسول هللا، -صلى هللا عليه وسلم  -فاغتسل، فتفقدُه النيب 
: "سبحان هللا إن املؤمن ال  -صلى هللا عليه وسلم  -لقيتىن وأ جنب، فكرهُت أْن أجالسك حىت أغتسل فقال رسول هللا 

  ينجس".
لصاع إىل مخسة أمداد).   -صلى هللا عليه وسلم  -النيب   ) قال: كان3وعن أنس ( ملد ويغتسل    (يتوضأ 

: "يغتسل من الَقَدِح وهو الَفَرُق، وكنت أغتسل أ وهو  -صلى هللا عليه وسلم  -) قالت: كان رسول هللا 4وعن عائشة (
ء الواحد".    يف اِإل

  قال سفيان: "الَفَرق ثالثة آُصٍع".
ء واحد بيىن وبينه "فيبادرين"، حىت أقول:   -صلى هللا عليه وسلم  - ت أغتسل أ ورسول هللا ): كن5وعنها قالت ( من إ

  دْع يل دْع يل قالْت: ومها جنبان.
 __________  

كل أو يشرب  165الطهارة (  -) كتاب 1) ( 139/ 1) البخاري. (1( ب اقتصار اجلنب على غسل يديه إذا أراد أن   (
  ). 257رقم ( -
ب الدليل على أن املسلم ال ينجس 26) كتاب احليض (3) (282/  1سلم: ( ) م2(   ). 371رقم ( - ) 
ب القدر املستحب من املاء يف غسل اجلنابة 10) كتاب احليض (3) (258/  1) مسلم: ( 3(   ). 51رقم (  -) 
ب القدر املستحب من املاء يف غسل اجلنابة 10) كتاب احليض (3) (255/  1) مسلم: ( 4(   ). 41رقم (  -) 
ب القدر املستحب من املاء يف غسل اجلنابة رقم (10) كتاب احليص (3) (257/  1) مسلم: ( 5(  (46 .(  
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ى رسول هللا 1الدارقطين ( أن يغتسل الرجل بفضل املرأة،    -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عبد هللا بن َسْرجس قال: "
  . -رمحه هللا-) 2ا" وخرجه النسائي ( واملرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان مجيعً 

  : "ال يغتسل أحدكم يف املاء الدائم وهو جنٌب". -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 3مسلم ( 
  "كان يطوف على نسائه بغسل واحد".  - صلى هللا عليه وسلم  - )، أنَّ النيبَّ 4وعن أنس (

طاف على نسائه ذات يوم فجعل يغتسل عند هذه   -صلى هللا عليه وسلم  -ل هللا )، عن أيب رافع "أن رسو 5النسائي ( 
  وعند هذه" قلت:  رسول هللا! لو جعلتَه غسًال واحًدا، قال: "هذا أزكى، وأطيب، وأطهر". 

وضوءه  - صلى هللا عليه وسلم   -قالت "توضأ رسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن ميمونة زوج النَّيب 6البخاري (
) من  7هذه غسله ( - للصالة غري رجليه، وغسل فرجه، وما أصابه من األذى مث أفاض عليه املاء، مث ّحنى رجليه فغسلهما 

  اجلنابة. 
  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ميمونَة قالت: أدنيت لرسول هللا 8مسلم ( 



 __________  
  ). 117  -  116/  1) الدارقطين: ( 1(
تىب) واملزي مل يعزه يف حتفة األشراف ( ) مل أعثر عليه يف ال2( ) إال البن ماجة، ومل  5325) (350/  4سنن الصغرى (ا

  يتعقبه أحد. 
ب النهي عن اإلغتسال يف املاء الراكد 21) كتاب الطهارة (2) (236/  1) مسلم. ( 3(   ). 97رقم (   -) 
ب جواز نوم اجلنب 6) كتاب احليض (3) (249/  1) مسلم. ( 4(   ). 28رقم ( - ) 
ب طواف الرجل على نسائه واإلغتسال عند كل واحدة 37) النسائي: كتاب عشرة النساء ( 5(   ). 149رقم (   -) 
ب الوضوء قبل الغسل 1) كتاب الغسل ( 5) ( 431/ 1) البخاري: (6(   ).249رقم (   -) 
  ) اإلشارة إىل األفعال املذكورة، أو التقدير هذه صفة غسله.7(
ب صفة غسل اجلنابة 6كتاب احليض ()  3) (254/  1) مسلم: ( 8(   ). 37رقم ( - ) 
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 ، ء مث أفرغ به على فرجه ق غسله بشماله مث ضرب   - غسله من اجلنابة فغسل كفيه مرتني أو ثالً مث أدخل يده يف اإل
يه، مث غسل سائر  بشماله األرض فدلكها دلًكا شديًدا، مث توضأ وضوءه للصالة. مث أفرغ على رأسه ثالث حفنات، ملء كف

ملنديل فرّده.    جسده، مث تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، مث أتيته 
  ) وجعل ينفض املاء عن جسده. 1زاد أبو داود ( 

إذا اغتسل من اجلنابة يبدأ فيغسل يديه، مث يُفرغ   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عائشة قالت: كان رسول هللا 2مسلم ( 
خذ املاء فُيدخل أصابعه يف ُأصول الشََّعِر حىت إذا رأى أنه قد  بيمينه على مشاله فيغسل فر  جه، مث يتوضأ وضوءه للصالة. مث 

  ) على سائر جسده، مث غسل رجليه. 3استربأ َحَفَن على رأِسِه ثالث حفنات، مث أفاض املاَء ( 
  ) يف املوطأ، عن عائشة: مث يصب على رأسه ثالث غرفات بيديه. 4وقال مالك (

ء، فيخلل شعره،   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن عائشَة، ووصفت غسل النيب 5(أبو داود  قالت: مث يُدخل يده يف اإل
، وإذا فضل فضلة صبها عليه. 6حىت إذا رأى أنه قد أصاب البشرة، أو أنقى البشرة (    )، أفرغ على رأسه ثالً

  إذا  -صلى هللا عليه وسلم  -) عن عائشة قالت: كان رسول هللا 7مسلم ( 
 __________  

ب يف الغسل من اجلنابة 98) كتاب الطهارة (1) ( 169/ 1) أبو داود: (1(   ). 245رقم ( - ) 
ب صفه غسل اجلنابة 9) كتاب احليض (3) (253/  1) مسلم: ( 2(   ). 35رقم ( - ) 
  ) (املاء): ليس يف مسلم. 3(
ب العمل يف غسل اجل17) كتاب الطهارة (2) ( 44/  1) املوطأ: (4(   ). 67رقم (   -نابة  ) 
ب يف الغسل من اجلنابة 98) كتاب الطهارة ( 1) ( 168  - 167/ 1) أبو داود ( 5(   ). 242رقم ( - ) 
  ) (أو أنقى البشرة). ليست يف (ب). 6(
ب صفة غسل اجلنابة 9) كتاب احليض (3) (255/  1) مسلم: ( 7(   ). 39رقم ( - ) 
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ما على رأسه اغتسل من اجلنابة، دعا بشيء حنو اِحلال   ب، فأخذ بكفيه بدأ بشق رأسه األمين مث األيسر مث أخذ بكفيه فقال 
  ) على وسط رأسه.1وقال البخاري (

ء ضخم حيلب فيه.    احلالب: إ
فقال بعض القوم: أما  -صلى هللا عليه وسلم  -) يف الغسل عند رسول هللا 3)، عن جبري بن مطعم قال: متاروا ( 2مسلم ( 

  ). 4: "أما أ فأفيض على رأسي ثالث أكف" ( - صلى هللا عليه وسلم  - رأسي بكذا وكذا فقال رسول هللا أ فإين أغسل 
] ( 5[وقال البخاري (    ) وأشار بيديه كلتيهما. 6): أما أ فأفيض على رأسي ثالً

ردة  فقالوا - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن جابر بن عبد هللا، أن وفد ثقيف سألوا رسول هللا 7مسلم (  : إن أرضنا أرض 
 . لغسل؟ فقال: أما أ فأفرغ على رأسي ثالً   فكيف 

  كان ال يتوضأ بعد الغسل.   -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن عائشة أن النيب 8الرتمذي ( 
 __________  

حلالب أو الطَّيب عند الغسل 6) كتاب الغسل ( 5) (440  - 439/ 1) البخاري: (1( ب من بدأ  ) 258رقم ( - ) 
  ). 442/ 1إال أن لفظ (وسط) ساقط، وذكره ابن حجر يف الفتح ( 

ب استحباب إفاضته املاء على الرأس وغريه ثالً رقم (11) كتاب احليض (3) (258/  1) مسلم: ( 2(  (54 .(  
  ) متاروا: أي تنازعوا يف الغسل، أي يف مقدار ماء الغسل. 3(
  ) أكف: مجع كف واملراد له احلفنة. 4(
ب من أفاض على رأسه ثالً 4) كتاب الغسل ( 5) ( 437/ 1ري: () البخا5(   ). 254رقم (   -) 
  ) ما بني املعكوفتني ساقط من (د). 6(
ب استحباب إفاضته املاء على الرأس وغريه ثالً رقم (11) كتاب احليض (3) (259/  1) مسلم: ( 7(  (56 .(  
  ). 107رقم (  -يف الوضوء بعد الغسل  ب ما جاء   -أبواب الطهارة  - ) 179/  1) الرتمذي: (8(
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  قال: هذا حديث حسن صحيح.
يغتسل ويصلي ركعينت، وصالة الغداة وال أراه   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عائشة قالت: كان رسول هللا 1أبو داود (

  ُحيدث وضوًءا بعد الغسل. 
أة أشد ضفررأسى، أفأنقضه لغسل اجلنابة؟ فقال: ال، إمنا  ) قالت: قلُت  رسول هللا، إين امر 3)، عن أم سلمة (2مسلم ( 

  يكفيك أن حتثى على رأسك ثالث حثيات، مث تفيضني عليك املاَء فتطهرين. 
  ) أفأنقضه للحيضة واجلنابة؟ فقال: "ال" 4ويف رواية (

م استفتوا رسول هللا  5أبو داودا/ ( ن، أ ّما الرجل فلينشر رأسه  عن ذلك، فقال: أ - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ثو
  فليغسله حىت يبلغ أصول الشعر، وأما املرأة فال عليها أال تنقضه لتغرف على رأسها ثالث ُغرفات بكفيها. 



ن، وهذا إسناد  رواه من حديث إمساعيل بن عياش، عن ضمضم بن ُزرعة، عن شريح ابن عبيد، عن جبري بن نفري، عن ثو
  عياش عن الشاميني. شامي وأكثرهم يصحح حديث إمساعيل بن

عن غسل احمليض قالت فقال    - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عائشة أن أمساء وهي بنُت َشَكٍل، سألِت النيب 6مسلم ( 
ا، فتطهر، فتحسن الطهور، مث تصب على رأسها فتدلكه دلًكا شديًدا، حىت تبلغ شؤون خذ إحداكن ماءها وسدر "  

 __________  
ب يف الوضوء بعد الغسل 96) كتاب الطهارة (1) ( 173/ 1) أبو داود. (1(   ). 250رقم (   -) 
ب حكم ضفائر املغتسلة 12) كتاب احليض (3) (260 -  259/  1) مسلم: ( 2(  ( -  )58 .(  
  ) يف األصل: (أم سليم). 3(
  ) مسلم: املوضع السابق. 4(
ب يف الوضوء بعد 99) كتاب الطهارة (1) (176  - 175/ 1) أبو داود: (5(   ). 250رقم (   -الغسل ) 
ب استحباب استعمال املغتسلة من احليض فرصة من مسك وموِضع 13) كتاب احليض (3) (261/  1) مسلم: ( 6(  (

  ). 61رقم ( -الدم 
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ا؟ فقال: "سبحان هللا  ا" فقالت أمساء: وكيف أتطهر  خذ ِفْرصًة ُممَسَّكة فـََتَطهَّر   تطهرين  رأسها، مث تصب عليها املاء، مث 
ا ختفي ذلك ( خذ ماء فتطهر، فتحسن  2)، تتبعني (1ا" فقالت عائشة: كأ ) أثر الدم، وسألته عن غسل اجلنابة، فقال: 

الُطهور، أو تبلغ الطهور، مث تصب على رأسها فتدلكه حىت تبلغ شؤون رأسها، مث تُفيض عليها املاء فقالت عائشة: نعم  
  نعهن احلياء أن يتفقهن يف الدين.النساء نساء األنصار، مل يكن مي

  ماء وسرتته فاغتسل. -صلى هللا عليه وسلم  -قالت: وضعت للنيب   - صلى هللا عليه وسلم   -) زوج النيب  3وعن ميمونة (
  

  ٌب يف اجلنب يذكر هللا تعاىل وهل يقرأ القرآن وميس املصحف، والكافر يغتسل إذا أسلم
  يذكر هللا على كل أحيانه".  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  )، عن عائشة قالت: كان رسول4مسلم ( 

كل  - صلى هللا عليه وسلم   - )، عن علي بن أو طالب قال: كان رسول هللا 5النسائي (  خيرج من اخلالء فيقرأ القرآن و
  معنا اللحم، ومل يكن حيجبه عن القرآن شٌئ ليس اجلنابة. 

  ان بن موسى، عن) من حديث سليم6وذكر أبو احلسن الدارقطين ( 
 __________  

  ) أي قالت هلما كالًما خْفية تسمعه املخاطبة وال يسمعه احلاضرون.1(
ا. 2(   ): (ب): تتبعني 
ب تسرت املغتسل بثوب وحنوه  16) كتاب احليض (3) (266/  1) مسلم: ( 3(   ). 73رقم (   -) 
ب ذكر هللا تعاىل يف حال 30) كتاب احليض (3، (283/  1) مسلم: ( 4(   ). 117رقم (   -اجلنابة وغريها  ) 
ب حجب اجلنب من قراءة القرآن 171) كتاب الطهارة (1) (144/  1) النسائي: (5(   ). 265رقم (   -) 
ي احملدث عن مس القرآن  -كتاب الطهارة   - ) 121/  1) الدارقطين: ( 6(   ). 3رقم ( - ب يف 



)1/134 (  

  

  : "ال ميس القرآن إال طاهر".-عليه وسلم  صلى هللا -سامل، عن ابن عمر قال: قال رسول هللا 
  وسليمان بن موسى ضّعفه البخاري وحده، وحيىي بن معني وغريه يوثقه. 

كثر من   قال الرتمذي، وذكر سليمان بن موسى: ما مسعت أحًدا من املتقدمني تكّلم فيه بشيء، وسيأتى ذكره يف النكاح 
  . - شاء هللا  -هذا إن 

  أن يغتسل مباء وسدر.  - صلى هللا عليه وسلم   - اصم، أنه أسلم، فأمره النيب )، عن قيس بن ع1النسائي ( 
  

  ب يف احلائض وما حيل منها، وحكمها، ويف املستحاضة والنفساء. 
) يف البيوت، فسأل أصحاُب  3)، عن أنس، أن اليهود كانوا إذا حاضت املرأُة فيهم، مل يؤاكلوها ومل جيامعوها ( 2مسلم ( 

{َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو َأًذى فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء ِيف   -َعزَّ َوَجلَّ -، فأنزل هللا  -عليه وسلم   صلى هللا -النيب 
: "اصنَـُعوا كل شيء إال النِّكاح" فَبلغ ذلك اليهود  -صلى هللا عليه وسلم  -اْلَمِحيِض} إىل آخر اآلية فقال رسول هللا 

) إال َخالََفَنا فيه، فجاء ُأَسيُد بن حضري َوعبَّاد بن بشر فقاال:  رسول  4جُل أن يدَع من أمر شيًئا ( فقالوا: ما يُريد هذا الر 
حىت ظَنَـنَّا أْن قد َوَجَد عليهما  -صلى هللا عليه وسلم   -هللا! ِإنَّ اليهوَد تقوُل كذا وكذا، أفال ُجنَاِمُعُهْن، فتغريَّ وجُه رسول هللا 

ِرِمها، َفَسَقاُمهَا فـََعرفَا أْن مل َجيْد - صلى هللا عليه وسلم  -لهما هِديٌَّة من لنب إىل رسول هللا )، فخرجا فاستقب 5( ، فأرَسَل يف آ
  عليِهَما". 

 __________  
  ). 188رقم (   -) ذكر من ما يوجب الغسل وماال يوجبه 126) كتاب الطهارة (1) (109/  1) النسائي: (1(
ب جواز غسل احلائض رأس زوجها رقم: (3احليض ( ) كتاب3) (246/  1) مسلم: ( 2(  (16 .(  
  ) مسلم: (جيامعوهن). وكذا يف (د). 3(
)4 .   ) (د) يدع شيًئا من أمر
  ) وجد عليهما غضب عليهما.5(
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فـَْوِر   أن ََْتزَر يف  -صلى هللا عليه وسلم  -) قالت: كانت إحدا إذا كانت حائًضا، أمرها رسوُل هللا 1وعن عائشة (
  َميِلُك ِإْربَه.   -صلى هللا عليه وسلم  -) كما كان رسول هللا 2َحْيَضِتَها، مث يـَُباِشُرَها قالت: وأيُّكم َميِلُك ِإْربَه (

  يـَُباِشُر نساءُه فوَق اِإلزَاِر وهنَّ ُحيٌَّض.  -صلى هللا عليه وسلم  -) قالت: كان رسول هللا 3وعن ميمونة (
  ُخيْرُِج إىلَّ رَْأَسُه من املسجِد وهو ُجماوٌر، فأغِسُلُه وأ حائٌض.   -صلى هللا عليه وسلم  -ل هللا )، كان رسو 4وعن عائشة (

وليىن الثوب"، فقلت: إين  -صلى هللا عليه وسلم  - ) قال: بينما رسوُل هللا 5وعن أيب هريرة (  يف املسجد فقال " عائشة 
  لَْتُه. حائض، فقال: "إن حيضتك ليسْت يف يدك" فـََناوَ 

ا قالت: "كان رسول هللا 6وعن عائشة (   يتكُئ يف ِحْجِري وأ حائض، فيقرأ القرآن".  -صلى هللا عليه وسلم  -) أ



  ) إىل املسجد فتبسطها". 8): عن ميمونة "وتقوم إحدا خبمرته (7زاد النسائي ( 
 __________  

ب مباشرة احلائض ف1) كتاب احليض (3) (242/  1) مسلم: ( 1(   ). 2رقم (  - وق: اإلزار ) 
) إربه: بكسر اهلمزة مع إسكان الراء، ومعناه عضوه الذي يستمتع به أي الفرج، أي حاجته من هي شهوة اجلماع  2(

  والقصود أملككم لنفسه، فيأمن مع هذه املباشرة الوقوع يف احملرم، وهو مباشرة فرج احلائض.
  ). 3رقم (   - ) مسلم: املوضع السابق 3(
ب جواز غسل احلائض رأس زوجها 3) كتاب احليض (3) (244  /1) مسلم: ( 4(   ). 8رقم ( - ) 
  ). 13رقم (  -) 245/  1) مسلم: ( 5(
  ). 15رقم (  -) 246/  1) مسلم: ( 6(
ب بسط احلائض اخلمرة يف املسجد 174) كتاب الطهارة (1) (147/  1) النسائي: (7(   ). 273رقم (   -) 
   وحنوه. ) اخلمرة: ما يصلى عليه الرجل من حصري8(
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)، وكان 2يدعوين فآكل معه وأ عارٌك ( -صلى هللا عليه وسلم  - ) أيًضا، عن عائشة قالت: كان رسرُل هللا 1النسائي ( 
) مث أَضُعُه، فيأُخُذه فَيعرتق منه ويضع فَمه حيث وضْعت َفمى من الَعْرِق  4) فيـُْقِسُم علىَّ فيه، فأَعرتق منه ( 3خذ الَعْرق ( 

لشراب فُيقسم علىَّ فيه من قبل أن يشرب منه فآخذه فأشرب منه مث أضعه، فيأُخُذه فيشرب منه، ويضع َفَمه  ويدع و 
  حيث وضعُت فمي من القَدِح. 

يف َأضحى أو ِفطٍر إىل املصلَّى فقال:  -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن أيب سعيد اخلدري قال: خرج رسول هللا 5البخاري (
اء تصدَّقن فإين أُرِيُتكنَّ َأكثر أهل النار، قلن: ومب  رسول هللا؟ قال: ُتكِثرَن اللعن وَتكُفرن الَعشِريَ، ما رأيُت "  معَشر النِّس 

ِقصاِت عقٍل وديٍن َأذَهَب ِلُلبِّ الرُجل احلازم من إحداكنَّ قلن: وما نُقصان ديننا وعقلنا ( )  رسول هللا؟ قال: أليس 6من 
  ُل ِنصِف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. شهادُة املرأِة مث

  قال: فذلك من نُقصان عقلها، أليس إذا حاضت مل ُتصلِّ ومل تصم؟.
  قلن: بلى. 

  قال: فذلك من نقصان دينها". 
 __________  

ب مؤاكلة احلائض والشرب من سؤرها 177) كتاب الطهارة: ( 1) ( 146 -  148/  1) النسائي: (1(   ). 276رقم ( - ) 
  ض. ) عارك. أي حائ2(
  ) العرق: العظم الذي ُأخد منه معظم اللحم وبقي عليه قليل.3(
ا. 4( سنا   ) أعرتق منه: أي أخدت عنه اللحم 
ب ترك احلائض الصوم 6) كتاب احليض (6) ( 483/ 1) البخاري: (5(   ). 304رقم ( -) 
  ) (د): عقلنا وديننا. 6(
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يف هذا احلديث قال: متكث الثالث واألربع ال تصلي.   - عليه وسلم صلى هللا - )، عن أيب هريرة، عن النيب 1الرتمذي ( 
  وقال: حديث حسن صحيح غريب.

ل احلائض تقضي الصوم وال تقضي الصالة فقالت:  2مسلم (  )، عن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة، فقلت: ما 
، فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء  )؟ قلت: لسُت حبرورية، ولكىن أسأل قالت: كان ُيصيبنا ذلك3أحرورية أنت (

  الصالة.
فقالت:  رسول هللا! إحدا يصيُب   - صلى هللا عليه وسلم   - ) بنت أيب بكر قالت: جاءت امرأة إىل النيب 4وعن أمساء (

ملاء ( ا من دم احليضة. كيف تصنع به؟ قال: "َحتُّته مث تـَْقُرُصُه    يه". ) مث ُتَصلِّى ف6) مث تـَْنَضحُه ( 5ثوَ
  ): " فلتقرُصه بشيء من ماء، ولتنضح ما مل تر، ولُتصل فمه". 7وقال أبو داود ( 

 __________  
دته ونقصانه 6) كتاب اإلميان ( 41) ( 11/  5) الرتمذي: (1( ب ما جاء يف استكمال اإلميان وز   ). 2613رقم (  -) 
ب وجوب قضاء الصوم على ا15) كتاب احليض (3) (265/  1) مسلم: ( 2(   ). 69رقم (  -حلائض دون الصالة ) 
) أحرورية أنت: نسبة إىل حروراء، وهى قرية بقرب الكوفة، قال السمعاين: هو موضع على ميلني من الكوفة، كان أول  3(

: إن طائفة من -رضي هللا عنها   -اجتماع اخلوارج به، قال اهلروي: تعاقدوا يف هذه القرية فنسبوا إليها، فمعىن قول عائشة 
ج يوجبون على احلائض قضاء الصالة! الفائتة يف زمن احليض، وهو خالف إمجاع املسلمني، وهذا اإلستفهام الذي  اخلوار 

  استفهمته عائشة هو استفهام إنكارى. أي هذه طريقه احلرورية، وبئست الطريقة. 
ب جناسة الدم وكيفية غسله (33) كتاب الطهارة (2) (240/  1) مسلم: ( 4(  (110.(  
مل5(   اء): ليست يف (د، ف).) (
طراف األصابع واألظافر مع 6( ملاء مث تنضحه: معىن حتته تقشره وحتكه وتنحته، ومعىن تقرصه: الدلك  ) حتته مث تقرصه 

  صب املاء عليه حىت يذهب أثره، معىن تنضحه: تغسله. 
ا الذى تل132) كتاب الطهارة: (1) ( 255/ 1) أبو داود: (7( ب املرأة تغسل ثو   ). 360بسه يف حيضها رقم () 
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  ) شيًئا". 2) عن حممد بن سريين، عن أم عطية قالت: "كنَّا ال نـَُعدُّ الُكدرة والصُّفرة ( 1البخاري، ( 
يعت رسول هللا 3أبو داود ( )  4قالت: كنا ال نعد رؤية (  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أم اهلذيل، عن أم عطية، وكانت 

  بعد الطهر شيًئا.الكدرة والصفرة 
  أم اهلذيل: هي حفصة بنت سريين.

لدُّْرجة ( 5قال البخاري (  )، فتقول: ال تعجلن حىت ترين  7) فيها الُكْرُسُف والصُّفرة (6): وكن نساٌء يبعثن إىل عائشة 
  الَقصَّة البيضاء.

  الكرسف: القطن.



فقالت:  رسول هللا! إين   -لى هللا عليه وسلم ص - )، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أيب حبيش إىل النيب 8مسلم ( 
حليضة فإذا أقبلت احليضة، فدعى الصالة،  9امرأة ُأستحاُض (  ) فال أْطُهر أفأدع الصالة؟ فقال، ال، إمنا ذلك عرق وليس 

  فإذا أدبرت، فاغسلي عنك الدم وصلي.
  )، "وتوضئى لكل صالة حىت جييء ذلك الوقت". 10زاد الرتمذي. (
________ __  

م احليض رقم ( 25) كتاب احليض (6) ( 507/ 1) البخاري: (1(   ). 326) كتاب الصفرة والكدرة يف غري أ
  ) الكدرة والصفرة: أي املاء الذي تراه املرأة كالصديد يعلوه اصفرار. 2(
ب يف املرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر 119) كتاب الطهارة: (1) ( 215/ 1) أبو داود: (3(   ). 307م (رق -) 
  ) (رؤية): ليست يف أيب داود.4(
ره 19) كتاب احليض (6) ( 500/ 1) البخاري: (5( ب إقبال احمليض وإد /  1رواه معلًقا وقد رماه مالك يف املوطأ ( - ) 

ب طهر احلائض 27) كتاب الطهارة: ( 2) ( 59  ( - )97 .(  
  تعرف هل بقي من أثر احليض شيًئا أم ال. ) الّدْرجة املراد به ما حتتشي به املرأة من قطنة وغريها ل6(
  ) البخاري: (وفيه الصفرة). 7(
ا، 14) كتاب احليض (3) (262/  1) مسلم: ( 8( ب املستحاضة وغسلها وصال   ). 62رقم ( - ) 
ن الدم من فرج املرأة يف غري أوانه وإنه خيرج من عرق يقال له العذل.9(   ) أستحاض: اإلستحاضة جر
  ). 125رقم ( - ب ما جاء يف املستحاضة  -أبواب الطهارة  -)  217 / 1) الرتمذي: ( 10(
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ا كانت ُتستحاض، فقال هلا رسول هللا 1أبو داود ( : "إذا كان -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن فاطمة بنت أيب حبيش، أ
  ر فتوضئي وصلي فإمنا هو عرق". ) يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصالة، وإذا كان اآلخ2دُم احليض، فإنه دم أسود (

ا سألت النيب 3وعنها ( : -صلى هللا عليه وسلم  -فشكت إليه الدم، فقال هلا رسول هللا  - صلى هللا عليه وسلم   -) أ
  "إمنا ذلك عرق فانظري إذا أتى قـَْرؤك فال تصلي، فإذا مرَّ قرؤك فتطهري، مث صلي ما بني القرء إىل القرء". 

م إقرائها، مث   -صلى هللا عليه وسلم   - مَّ حبيبة بنت جحش، استحيضت فأمرها النيب )، أن أ4عن عكرمة ( "أن تنتظر أ
  تغتسل وتصلي، فإن رأت شيًئا من ذلك توضأت وصلت". 

راق الدماء ( 5وعن زينب (  ُ صلى  - )، وكانت حتت عبد الرمحن بن عوف، أن رسول هللا 6) بنت أم سلمة، أن امرأًة كانت 
  "أمرها أن تغتسل عند كل صالة وتصلي".  - سلم هللا عليه و 

  صلى هللا -)، أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النيب 7وعن عائشة (
 __________  

ب من قال إذا أقبلت احليضة تدع الصالة رقم ( 110) كتاب الطهارة (1) ( 197/ 1) أبو داود: (1(  (286 .(  
  ) يف أيب داود: (فإنه دم أسود). 2(
ب يف املرأة تستحاض  108) كتاب الطهارة (1) (192  - 191/ 1: () أبو داود3(   ). 280رقم ( -) 
ب من مل يذكر الوضوء إال عند احلدث رقم (118) كتاب الطهارة (1) ( 250/ 1) أبو داود: (4(  (305 .(  



ب من روى أن املستحاضة تغتسل لكل صالة 111) كتاب الطهارة (1) ( 205/ 1) أبو داود: (5(   ). 263م (رق - ) 
رق الدم) وكذا (ف). 6(   ) أبو داود: (
ب من قال جتمع بني الصالتني وتغتسل = 112) كتاب الطهارة (1) ( 207/ 1) أبو داود: (7(  (  
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"فأمرها أن تغتسل عند كل صالة، فلما جهدها ذلك، أمرها أن جتمع بني الظهر والعصر بغسل، واملغرب   - عليه وسلم 
  وتغتسل للصبح".والعشاء بغسل، 

،  1وعن أمساء بنت ُعَمْيس ( ) قالت: قلت:  رسول هللا، إن فاطمة بنت أيب حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم ُتصلِّ
) فإذا رأت صفرة فوق  2: "سبحان هللا، هذا من الشيطان، لتجلس يف مركن (-صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسول هللا 

 واحًدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسًال واحًدا، وتغتسل للفجر وتتوضأ فيما بني  املاء، فلتغتسل للظهر والعصر غسًال 
  ذلك".

  
  ب التيمم

ْلَنا على النَّاس بثالث، ُجعلت ُصفوفنا  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن حذيفة قال: قال رسول هللا 3مسلم (  : "ُفضِّ
  تُربـَُتها لنا َطُهورًا، إذا مل جند املاء" وذكر خصلًة ُأخرى. كصفوف املالئكة، وُجعلت لنا األرُض كلها مسِجًدا، وُجعلت 

ت (4زاد ابن أيب شيبة يف مسنده (  ) من بيت كنز حتت العرش من آخر سورة البقرة، مل  5)، عن حذيفة "وأوتيت هؤالء اآل
  ) 7) قبلي وال يعطى أحد منه كان بعدي" ( 6يعط أحد منه كان (

  وهللا أعلم.  وهي اخلصلة اليت مل يذكرها مسلم،
 __________  

  ). 295رقم ( - = هلما غسًال 
  ). 296رقم ( - ) أبو داود: نفس املوضع السابق 1(
ء يغسل فيه الثياب.2(   ) مركن: إ
  ). 4رقم (   -) كتاب املساجد ومواضع الطهارة 5) "1/  371) مسلم: ( 3(
ب ما أعطى 2046كتاب الفضائل (   -)  435/  11) مصنف ابن أيب شيبة: ( 4( صلى هللا عليه   - هللا تعاىل حممًدا ) 

  ). 11695رقم (  -وسلم 
  ) (ب): الكلمات. 5(
  ) (ب): مل يعط منه أحد. (د): مل يعط أحد كان منه. 6(
  ) املصنف: (مل يعط منه أحد قبلي وال يعطينه أحد بعدي). 7(
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)، فلقيه رجل، 3من حنو َمجٍل (   -عليه وسلم  صلى هللا -) قال: "أقبل رسول هللا 2)، عن أيب اجلْهم بن احلارث (1مسلم ( 
  حىت أقبل على اجلدار، فمسح وجهه ويديه مث ردَّ عليه السالم". - صلى هللا عليه وسلم  -فسلم عليه، فلم يرد رسول هللا 

سر (  م جند املاء، فأما  ) أنه قال لعمر بن اخلطاب: أما تذكر  أمري املؤمنني إذ أ وأنت يف سرية فأجنبنا فل4وعن عمَّار بن 
"إمنا كان يكفيك أن تضرب    -صلى هللا عليه وسلم   - أنت فلم ُتصل وأما أ فتمعكت يف الرتاب فصليت، فقال النيب 

ما وجهك وكفيك" 5بيديك األرض، مث تنفخ ومتسح (  (  
  )، "إمنا كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه6وعنه يف هذا احلديث ( 

  فمسح وجهه وكفيه" إىل األرض، فنفض يديه 
ما وجهه وكفيه. 7وقال البخاري (   ): فضرب بكفيه األرض ونفخ فيهما، مث مسح 

ما (8وللبخاري أيًضا ( مها من فيه، مث مسح    ) وجهه وكفيه. 9)، أد
)، عن عمَّار يف هذا احلديث فقال "إمنا كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، مث ضرب بيديه األرض ضربة  10وملسلم (

  حدة، مث مسح الشمال على اليمني، وظاهر كفيه ووجهه"وا
 __________  

ب التيمم 28) كتاب احليض (3) (281/  1) مسلم: ( 1(   ). 114رقم ( -) 
  ) (أيب اجلهم): الصواب ما وقع يف صحيح البخاري وغريه: أبو اجلَُهْيم. 2(
  ) مسلم: (بئر مجل). هو موضع بقرب املدينة. 3(
ب التيمم 28) كتاب احليض (3) (281 -  280/  1) مسلم: ( 4(   ). 112رقم ( - ) 
  ) (د، ف): من متسح. 5(
ب التيمم 28) كتاب احليض (3) (280/  1) مسلم: ( 6(   ). 111رقم ( -) 
ب املتيمم هل ينفخ فيهما؟. 4) كتاب التيمم ( 7) ( 528/ 1) البخاري: (7(  (  
ب التيمم ل5) كتاب التيمم ( 7) ( 529/ 1) البخاري: (8(   ).339رقم (   -لوجه والكفني ) 
ما): ليست يف البخاري.9( ) (  
ب التيمم 28) كتاب احليض ( 3) ( 280/ 1) مسلم: (10(   ). 110رقم ( -) 
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)، فضرب بيده على األرض فنفضها، مث ضرب مشاله على ميينه وبيمينه على مشاله على الكفني، مث مسح  1وقال أبو داود ( 
  وجهه.

  
ء يلغ فيه الكلب واهلر، والفأرة تقع يف السمن، ويف جلود امليتة   ب ما جاء يف  النجو، والبول والدم، واملذي واملين، واِإل

  إذا دبغت ويف النْعل يصيبها األذى. 
  قال، "ال تدافعوا األخبثني، الغائط والبول يف الصالة"  -صلى هللا عليه وسلم  -الطحاوي، عن أيب هريرة، أن رسول هللا 

  ) ومل يفسر األخبثني وسيأيت لفظه إن شاء هللا.2سلم بن احلجاج ( خرجه م
لصبيان فُيَربُِّك عليهم (   -صلى هللا عليه وسلم   -)، عن عائشة أن رسول هللا 3مسلم (  )، فُأيت  5) وُحيَنُِّكُهْم ( 4كان يـُْؤتى 



  بصيب، فـََباَل عليه، فدعا مباٍء فَأَتْـبَـَعُه بـَْولَُه ومل يـَْغِسْلُه. 
  )، بصيب يرضع. 6رواية (ويف 

  ) بنت حمصن يف هذا احلديث قالت: فدعا رسول هللا7وعن أم قيس (
 __________  

ب التيمم 123) كتاب الطهارة (1) ( 227/ 1) أبو داود ( 1(   ). 321رقم (   -) 
ب كراهة الصالة حبضرة الطعام رقم ( 16) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (393/  1) مسلم: ( 2(  (67 .(  
ب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله 31) كتاب الطهارة (2) (237/  1) مسلم: ( 3(   ). 101رقم (  - ) 
  ) فيربك عليهم: أي يدعو هلم وميسح عليهم، وأصل الربكة تبوك اخلري وكثرته. 4(
  ) فيحنكهم قال أهل اللغة: التحنيك أي ميضغ التمر أو حنوه مث يدلك به حنك الصغري. 5(
  ). 102رقم (   - وضع السابق ) مسلم: امل6(
ب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله رقم ( 31) كتاب الطهارة (2) (238/  1) مسلم (7(  (104 .(  
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  )، ومل يغسل غسًال. 1مباء، فنضحه على بوله (  -صلى هللا عليه وسلم  -
قال يف بول الغالم الرضيع: "يُنضح بول   - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن علي بن أيب طالب، أن رسول هللا  2الرتمذي ( 

  الغالم، ويغسل بول اجلارية" قال: هذا حديث حسن صحيح. 
  قال: "يُغَسُل من بوِل اجلارية، ويـَُرشُّ من بوَل الغالِم"  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب السمح، عن النيب  3النسائي ( 

إذ جاء أعرايب، فقام   -صلى هللا عليه وسلم  -ع رسول هللا )، عن أنس بن مالك قال: بينما حنن يف املسجد م4مسلم ( 
: -صلى هللا عليه وسلم  -). قال رسول هللا 5: َمْه َمْه ( -صلى هللا عليه وسلم  - يبول يف املسجد، فقال أصحاب النيب 

ل، مث إن رسول هللا  ه: "إن هذه املساجد ال تصُلح دعاه فقال ل  -صلى هللا عليه وسلم  - "ال تـُْزرُِموُه، دُعوُه" فرتكوه حىت 
صلى هللا عليه وسلم   -لشيء من هذا البول، وال الَقَذِر، إمنا ِهَي لذكر هللا والصالة وقراءة القرآن"، أو كما قال رسول هللا 

  ) عليه. 6قال: فأمر رجًال من القوم فجاء بدلٍو من ماء فشنَّه ( -
  على قربين  -عليه وسلم صلى هللا  -) قال: مّر رسول هللا 7وعن ابن عباس (

 __________  
  ) مسلم: (فنضحه على ثوبه).1(
  ).71رقم (  -ب ما جاء يف نضح بول الغالم قبل أن يطعم  -) الرتمذي: أبواب الطهارة  2(
ب بول اجلارية 190) كتاب الطهارة (1) (158/  1) النسائي: (3(   ). 304رقم (   -) 
ب: وجوب غسل البول وغريه من النجاسات إذا حصلت يف 30رة () كتاب الطها2) (237 -  236/  1) مسلم: ( 4(  (

  ). 100رقم ( - املسجد 
) مه مه: هي كلمة زجر، قال العلماء: هو اسم مبىن على السكون، معناه اسكت قال صاحب املطالع: هي كلمة زجر،  5(

  قيل أصلها ما هذا مث حذف ختفيًفا، قال: وتقال مكررة مه مه وتقال مفردة مه. 



  فشنه: أي صبه.  ) 6(
ب الدليل على جناسة البول  34) كتاب الطهارة (2) (241 -  240/  1) مسلم: ( 7(   ). 111رقم ( -) 
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لنميمة، وأما اآلخر فكان ال يسترت من بوله" قال: "فدعا  َن يف كبري، أما أحدمها فكان ميشى  ن وما يُعَذ ما لُيعذ فقال: "إ
ثنني، مث غرس على هذا واحًدا وعلى هذا واحًدا، مث قاَل: "لعلَّه خيفف عنهما ما مل ييبسا". ) رطب، َفَشقَّ 1ِبَعسيب (    ه 

  ).2ويف رواية، وكان اآلخر ال يستنزه عن البول أو من البول (
  )، كان ال يستنزه من بوله. 3ويف رواية أليب داود ( 

  ترباء). ) "ال يستربئ من البول" (من اإلس4ويف حديث هنَّاد بن السري ( 
ن يف كبري (5وقال البخاري (   ). 7)، وإنه لكبري ( 6): ما يعذ

قال: "استنزهوا من البول، فإّن عامة عذاب القرب   - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب هريرة، أن رسول هللا 8والدارقطين (
  منه"

  مثله.  - صلى هللا عليه وسلم   - )، عن النيب 9وعن أنس (
 __________  

  جلريدة والغصن من النخل. ويقال له: العنكال. ) بعسيب: ا1(
  ) (أو من البول): ليست يف األصل.2(
ب اإلسترباء من البول (11) كتاب الطهارة ( 1) ( 125/  1) أبوا داود: ( 3(  (20 .(  
  ). 360رقم ( -)  218/ 1) الزهد هلناد: ( 4(
ب النميمة من الكبائ49) كتاب األدب ( 78) ( 487/  10) البخاري: (5(   ). 6055رقم (   -ر ) 
  ) البخاري: (يف كبرية). 6(
  ) رواية البخاري ساقطة من (ب). 7(
  ). 7رقم ( - ) 128/  1) الدارقطين: ( 8(
  ).2رقم ( - ) املصدر السابق 9(
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ل"  قال: "أكثر عذاب القرب يف البو  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب هريرة، عن النيب 1أبو بكر بن أيب شيبة يف مسنده (
)2 .(  

صلى   - )، عن علي بن أيب طالب قال: كنت رجًال مذاء، وكانت عندي بنت رسول هللا 3ويف مسند أيب داود الطيالسي ( 
  ، فأمرُت رجًال فسأله عن املذي فقال: "إذا رأيته فتوضأ واغسله". - هللا عليه وسلم 

ثوب الرجل يغسله، أم يغسل الثوب  )، عن عمرو بن ميمون قال: سألت سليمان بن يسار، عن املىن يصيب 4مسلم ( 



كان يغسل املينَّ مث خيرج إىل الصالة يف ذلك الثوب، وأ أنظر    -صلى هللا عليه وسلم  -فقال: أخربتين عائشة أن رسول هللا 
  إىل أثر الغسل فيه. 

  ).6): بقع املاء (5زاد البخاري ( 
) ُجيْزُِئَك ِإْن رأيته أن 8ثوبه، فقالت عائشة: "إمنا كان ( )، عن علقمة واألسود، أن رجال نزل بعائشة، فأصبح يغسل7مسلم ( 

  فـَرًْكا، فُيصلِّي فيه". - صلى هللا عليه وسلم  -تغسل مكانَُه، فإن مل تـََر، َنَضْحَت َحْوَلُه، لقد رَأيُتِين أفرُُكُه من ثوِب رسول هللا 
  )، لقد رأيتىن وإين ألحّكه من ثوب رسول هللا 9وعنها يف هذا احلديث (

 __________  
  ب يف التوقي من البول.  -) كتاب الطهارات 122/  1) املصنف ( 1(
  ) املصنف. (من البول). 2(
  ). 144رقم (  -  21) الطيالسي: ص 3(
ب حكم املين 32) كتاب الطهارة (2) (239/  1) مسلم: ( 4(   ). 144رقم ( - ) 
ب إذا غسل اجلن65) كتاب الوضوء ( 4) ( 366/ 1) البخاري. (5(   ). 231رقم ( - ابة أو غريها فلم يذهب أثره ) 
دة البخاري غري موجودة يف: (ب، ف). 6(   ) ز
ب حكم املّين 32) كتاب الطهارة (2) (238/  1) مسلم: ( 7(   ). 105رقم ( - ) 
  ) ب: (إمنا جيزُئك). 8(
  ). 109رقم ( - ) املصدر السابق 9(
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  بًسا بظفري.  -صلى هللا عليه وسلم  -
) من حديث عائشة وُأرَسَلْت إىل ضيف هلا تدعوه فقالوا: هو يغسل جنابة يف ثوبه، قالت: وِملَ يغسله؟، 1بد الرزاق (وذكر ع

  .- صلى هللا عليه وسلم  -لقد كنت أفركه من ثوب رسول هللا 
ِء أَحدُِكْم فلُريِْقُه مثَّ  ) الكلُب يف إ3: "إذا َوَلَغ ( -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 2مسلم ( 

  ليَـْغِسْلُه َسْبَع ِمَراٍر". 
ِء فاغسلوه سبع مرار (  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن النيب 4وعن عبد هللا بن مغفل (  )  5قال: "إذا َوَلَغ الكلب يف اِإل

  وَعفُِّروُه الثامنة يف الرتُاب". 
ء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن النيب  6وعن أيب هريرة (  قال: "َطُهوُر ِإ

اِب".  لرتُّ   َمرَّاٍت، أوالُهنَّ 
لرتاب.7وقال أبو داود (    ): السابعة 

ُء إذا ولغ فيه الكلُب سبَع مرَّاٍت،  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، عن النيب 8الرتمذي (  َ أنه قال: "يـُْغَسُل اِإل
لرتاِب، وإذا ولغْت فيه اهلِرَُّة، ُغِسل َمرًَّة ( أوالهُ    ) ". 9نَّ، أو قال: أوهلُن 

  قال: هذا حديٌث حسٌن صحيٌح.
 __________  



  ). 1439) رقم ( 368/  1) مصنف عبد الرزاق: ( 1(
ب حكم ولوغ الكلب 27) كتاب الطهارة (2) (234/  1) مسلم: ( 2(   ). 89رقم (   -) 
  ) ولغ: أي شرب بطرف لسانه.3(
ب حكم ولوغ الكلب 27) كتاب الطهارة (2) (235/  1) مسلم: ( 4(   ). 93رقم (   -) 
  ) مسلم: "مرات"، وكذا (ب). 5(
  ). 91رقم ( - ) املصدر السابق 6(
ب الوضوء بسؤر الكلب 37) كتاب الطهارة (1) (59/ 1) أبو داود: (7(   ). 73رقم ( - ) 
  ). 91رقم (   - سؤر الكلب  ما جاء يف -أبواب الطهارة  - ) 15111) الرتمذي: (8(
  ) (د): مرة واحدة. 9(
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ء من ولوغ اهلر يروى موقوفًا.    وقال أبو احلسن الدارقطين: حديث غسل اإل
)، عن كبشة بنت كعب، أنَّ أ قتادة دخل عليها قالت: فسكبت له وضوًءا قالت: فجاءت هرة تشرب، فأصغى 1مالك (

ء حىت شربت، قالت كبشة:   -فرآين أنظر إليه فقال: أتعجبني  ابنة أخي، قالت: فقلت: نعم، فقال: إن رسول هللا   هلا اال
ا ليست بنجس إمنا هي من الطوافني عليكم أو الطوافات".  - صلى هللا عليه وسلم    قال: "إ

  ). 3) وقال: حديث حسن صحيح ( 2وذكره الرتمذي (
صلى هللا   - "أن فأرة وقعت يف مسن، فماتت، فسئل النيب  -وسلم  صلى هللا عليه  - )، عن ميمونة زوج النيب 4البخاري (

  عنها فقال: ألقوها وما حوهلا وكلوه".  - عليه وسلم 
: "إذا وقعت الفأرُة يف السمِن، فإْن كاَن جامًدا  - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 5أبو داود (

  فال تقَربُوه".  فألقوها وما حوَهلا، وإن كان مائًعا
  )، عن ابن عباس قال: ُتُصدَِّق على موالة مليُمونََة بشاٍة،6مسلم ( 

 __________  
ب الطهور للوضوء 3) كتاب الطهارة ( 2) (23  -  22/  1) املوطأ: (1(   ). 13رقم ( - ) 
  ) وذكره الرتمذي ... ليس يف (ب). 2(
  ). 12رقم ( -اء يف سؤر اهلرة  ب ما ج - أبواب الطهارة  - ) 154  -  153/  1) الرتمذي: (3(
ئح والصيد ( 72) ( 585/ 1) البخاري: (4( ب إذا وقعت الفأرة يف السمن اجلامد أو الذائب  34) كتاب الذ رقم  -) 
)5538 .(  
ب يف الفأرة تقع يف السمن  48) كتاب األطعمة ( 21) ( 181/ 4) أبو داود: (5(   ). 3842رقم ( -) 
غ  27حليض () كتاب ا3) (276/  1) مسلم: ( 6( لد ب طهارة جلود امليتة    ). 100رقم (   -) 
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َا رسوُل هللا  َا (  -فماَتْت، فمرَّ ِ َ ا  1صلى هللا فقاَل: "َهالَّ أخذُمت إَها ا مَيتٌة، فَقاَل: إمنَّ )، فدبغُتُموُه، فانتفعُتم بِِه؟ َفقاُلوا: إ
  َحُرَم أكُلَها". 

  يقول: "إذا ُدبَغ اِإلهاُب فـََقْد َطُهَر".   -صلى هللا عليه وسلم  -) قال: مسعت رسول هللا 2وعنه (
  ): " أميا ِإَهاٍب ُدبَغ فقد َطُهَر" 3وقال الرتمذي ( 

  قال: هذا حديث حسن صحيح.
قال: "إذا جاء أحدكم املسجد فلينظر، فإن رأى   - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب سعيد اخلدري، عن النيب 4أبو داود (

  ه قذرًا أو أذى، فليمسْحُه وليصلِّ فيهما". يف نعلي
  

ب يف قص الشارب، وإعفاء اللحية، واإلستحداد، وتقليم األظافر ونتف اِإلبط، واخلتان، ودخول احلمام، والنهي أن ينظر  
  أحٌد إىل عورة أحد

ُفوا الشَّواِرَب وَأعفوا : "خالفوا املشركني، أح-صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عمر قال: قال رسول هللا 5مسلم ( 
  ) 6اللحى" ( 

وس" رواه من حديث أيب هريرة. 7ويف خرى (   ) "خالفوا ا
 __________  

، ومجعه َأَهب 1( ً ع، فأما بعده فال يسمى إها ا: اختلف أهل اللغة، فقيل: هو اجللد مطلًقا، وقيل هو اجللد قبل الد ) إها
  وأُهب.

  ). 105رقم ( - ) املصدر السابق 2(
ب ما جاء يف جلود امليتة إذا دبغت  7) كتاب اللباس ( 25) (193/  4) الرتمذي: (3(   ). 1728رقم ( -) 
ب الصالة يف النَّعل 89) كتاب الصالة (2) ( 437/ 1) أبو داود. (4(   ).650رقم ( - ) 
ب خصال الفطرة 16) كتاب الطهارة (2) (222/  1) مسلم: ( 5(   ). 54رقم (   -) 
  اللحى). وكذا ب، د، ف. ) مسلم: (وأوفوا 6(
  ). 55رقم ( - ) املصدر السابق 7(
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)، واإلستحداد  2أنه قال "الِفْطرُة مخٌس: اإلْخِتَتان ( -صلى هللا عليه وسلم  - ): عن رسول هللا 1وعن أيب هريرة أيًضا ( 
  ) ". 4)، وقصُّ الشارب، وتقليُم األظفار ونتف اِإلبط ( 3(

خذ من شاربه فليس مّنا".  -صلى هللا عليه وسلم  -م، عن النيب )، عن زيد بن أرق5النسائي (    قال: "من مل 
) ونْتِف اإلبط، وحلِق العانة أال َتْرتَُك أكثر من  7)، عن أنس قال: ُوقَِّت لََنا يف َقصِّ الشَّاِرِب وتقليم األظفار (6مسلم ( 

  أربعَني ليلة. 
: "احذروا بيتا يقال له احلمَّام، قالوا:  -صلى هللا عليه وسلم  -ل هللا  )، عن طاووس، من ابن عباس قال: قال رسو 8البزار (

   رسول هللا يُنِقي الوسخ قال: فاسترتووا"
  هذا أصح إسناد حديث يف هذا الباب، على أن الناس يرسلونه عن طاووس.



حة، فال يصح منه شيء لَضْعِف األسانيد   ، وكذلك ما خرجه الرتمذي. وأما ما خرجه أبو داود يف هذا من احلظر واِإل
 __________  

  ). 50رقم ( - ) املصدر السابق 1(
) اإلختتان اخلتان هو يف الذكر فقطع مجيع اجللدة الىت تغطي احلشفة، حىت تنكشف مجيع احلشفة، ويف األنثى قطع أدىن  2(

  جزء من اجللدة الىت يف أعال الفرج.
لعانة الشعر الذي فوق ذكر  ) اإلستحداد: هو حلق العاانة: ومسي استحداًدا 3( الستعمات احلديدة، وهو املوسى واملراد 

  الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حوايل فرج املرأة. 
  ) (ونتف اإلبط): ليست يف (ب). 4(
ب قص الشارب 13) كتاب الطهارة (1) ( 15/  1) النسائي: (5(   ). 13رقم (   -) 
  ). 51رقم (   -ب خصال الفطرة ) 16) كتاب الطهارة (2) (222/  1) مسلم: ( 6(
  ) وتقليُم األظفار: ليست يف األصل، ب، د. 7(
  ). 319رقم (   -ب يف احلمام  -كتاب الطهارة    -) 162 -  161/ 1) كشف األستار: ( 8(
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رة الرَُّجِل، وال املرأُة قال: "ال يـَْنُظٌر الرَُّجُل إىل عو  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب سعيد اخلدري، أن رُسول هللا 1مسلم ( 
  )، وال تـُْفضِى املرأة إىل املرأة يف الثوب الواحد". 2إىل عورة املرأة، وال يـُْفِضى الرَُّجُل إىل الرجل يف ثوٍب واحٍد ( 

 __________  
ب حترمي النظر إىل العورات 17) كتاب احليض (3) (266/  1) مسلم: ( 1(   ). 74رقم ( - ) 
  ) (ب): الواحد. 2(
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  كتاب الصالة
الصَّالة، مث أمره أن يدعو  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن طارق بن أشيم قال: "كان الرجل إذا أسلم علمه النيب 1مسلم ( 

  ؤالء الكلمات اللهم اغفر يل وارمحين واهدين وعافين وارزقين".
  

  ب فرض الصلوات واحملافظة عليها وفضلها ومن صالها يف أول وقتها.
)، عن عبد هللا الصُّناحبي قال: زعم أبو حممد أن الوتر واجب، فقال عبادُة بُن الصامت، كذب أبو حممد، َأشهُد  2اود (أبو د

َمْن أحسن وضوَءهنَّ،   -َعزَّ َوَجلَّ -يقول: "مخُس صلوات افرتَضُهنَّ هللا  - صلى هللا عليه وسلم  -أين مسعت رسول هللا 
هنَّ لوقتهنَّ، وأمتَّ ركوع هنَّ وُخُشوَعُهنَّ كان له على هللا َعْهٌد أن يغفر له، ومن مل يفعل فليس له على هللا عهد، إن شاء  وصالَّ

  غفر له، وإن شاء عذبه". 



  أبو حممد هو مسعود بن أوس األنصاري، شهد بدرًا، وما بعدمها، ذكر ذلك أبو عمر: ومعىن كذب هاهنا أخطأ.
قال: "الصَّلوات اخلمس، واجلمعُة إىل اجلمعة، ورمضان   -ى هللا عليه وسلم صل -)، عن أيب ُهريرة أن رسول هللا 3مسلم ( 

  إىل رمضان ُمَكفّرِاٌت ما بينهن ما اجتُنب الكبائر". 
 __________  

ب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 10) كتاب الذكر والدعاء والتوبة اإلستغفار (48) ( 2073/  4) مسلم: ( 1( رقم   -) 
)35 .(  
ب يف احملافظة على وقت الصلوات رقم (9) كتاب الطهارة (2) (296  - 295/ 1: () أبو داود2(  (425 .(  
ب الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة 5) كتاب الطهارة (2) (209/  1) مسلم: ( 3(   ). 16رقم (   -) 
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ًرا بباب أحدم يغتسل منه كل يوم قال: "أرأيتم ل  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب هريرة أن رسول هللا 1الرتمذي (  و أن 
) شيء؟ قالوا: ال يبقى من درنه شيء قال: فذلك مثل الصلوات اخلمس ميحو هللا تبارك 2مخس مرات، هل يبقى من َدرَنه (

 ." ن اخلطا   وتعاىل 
  ) أيًضا.3قال: هذا حديث حسٌن صحيٌح، خرجه مسلم (

أي اَألْعَماِل أحبُّ إىل ِهللا؟ قال:   -صلى هللا عليه وسلم  -رسوَل ِهللا  )، عن عبد هللا بن مسعود قال: سألُت  4مسلم ( 
):  7) بر الوالدين" قلت: مث أي؟ قال: "مث اجلهاُد يف سبيل هللا" قال ( 6) على وقتها" قلت؛ مث أي؟ قال: "مث ( 5"الصالُة (

ن، ولو استزدته لزادين.   حدثين 
  ".) " الصَّالة أول وقتها8وقال الدارقطين (

  
ا   ُب وقوِت الصَّالِة وما يتعلق 

  صلى هللا عليه   -)، عن جابر بن عبد هللا، أن جربيل أتى النيب 9النسائي ( 
 __________  

ب الصلوات اخلمس 5) كتاب األمثال ( 45) (140  -  139/  5) الرتمذي: (1(   ) 2868رقم ( - ) 
  ) من درنه: الدرن: الوسخ. 2(
. وترفع 51اب املساجد ومواضع الصالة () كت5) ( 463  - 4621) مسلم: ( 3( ب املشي إىل الصالة ُمتحى به اخلطا  (

  ). 283رقم (   -به الدرجات 
ب كون اإلميان  تعاىل أفضل األعمال 36) كتاب اإلميان ( 1) ( 90/  1) مسلم. ( 4(   ). 139رقم ( -) 
  ) ىف األصل: (الصلوات). 5(
  ) (مث): ليست يف (ب). 6(
  يف (ب)  ) (قال): ليست 7(
  ). 5رقم ( - ) 246/  1) الدارقطين: ( 8(
ب آخر وقت العصر 10) كتاب املواقيت (6) ( 256  - 255/ 1) النسائي (9(   ). 513رقم (  -) 
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صلى   -  صلى هللا عليه وسلَّم َخْلَفُه، والنَّاُس َخْلَف رسوِل هللا  - ليـَُعلمُه مواقيَت الصَّالِة، فتقدَّم جربيُل ورسول هللا  -وسلم 
ُه حَني كان الظِّلُّ مْثَل َشخِصِه، َفَصَنَع كما َصَنَع، فتقدم جربيُل  - هللا عليه وسلم  َ ، فصلَّى الظُّهر حَني زالِت الشْمُس، وأ

صلى هللا عليه وسلما، يعين فصلى صالة العصر،   -خلفه، والناس خلف رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  - ورسول هللا 
ه حني وجب صلى هللا  -خلفه، والناس خلف رسول هللا  - صلى هللا عليه وسلم  -ت الشمس فتقدم جربيل ورسول هللا مث أ

ه حني غاب الشفق، فتقدم جربيل ورسول هللا  - عليه وسلم  خلفه، والناس  - صلى هللا عليه وسلم  -فصلى املغرب، مث أ
ه حني انشق الفجر، فتقدم جربيل ورسول ) فصلى صالة 1، يعين ( -صلى هللا عليه وسلم  -خلف رسول هللا  العشاء، مث أ

ه اليوم الثاين   -صلى هللا عليه وسلم  -خلفه والناس خلف رسول هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  فصلى الغداة، مث أ
ه حني كان ظل الرجل مثل شخصي ألمس، صلى الظهر، مث أ ه،  حني كان ظل الرجل مثل شخصه، فصنع مثل ما صنع 

ألمس، فصلى املغرب، فنمنا، مث   ه حني وجبت الشمس, فصنع كما صنع  ألمس، فصلى العصر، مث أ فصنع كما صنع 
دية   ه حني امتد الفجر وأصبح والنجوم  ألمس، فصلى العشاء [مث أ ه فصنع كما صنع  قمنا، مث مننا، مث قمنا، فأ

ألمس فصلى الغداة] (    مث قال: ما بني هاتني الصالتني وقت.) 2مشتبكة، فصنع كما صنع 
  )، "مث جاء للصبح حني أسفر جدا، يعين يف اليوم الثاين". 3وله يف طريق أخرى (

  ويف أخرى، "مث جاء للمغرب حني غابت الشمس، وقتا واحًدا مل يزل عنه"، يعين يف اليوم الثاين.
 __________  

  ) (يعين): ليست يف (ب). 1(
  قط من األصل.) ما بني املعكوفتني سا2(
ب أول قت العشاء 17) كتاب املواقيت ( 6) (236/  1) النسائي: (3(   ).526رقم ( - ) 
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)، يف هذا احلديث "صلى يب الظهر حني زالت الشمس وكانت قدر الشراك" وقال يف آخره "مث التفت إيلَّ  1وقال أبو داود ( 
  بني هذين".  فقال:  حممد هذا وقت األنبياء من قبلك، الوقت ما 

  -صلى هللا عليه وسلم  - أخرجه من حديث ابن عباس، من النيب 
لنيب     على ما ذكره البخاري. - صلى هللا عليه وسلم  -وحديث جابر أصبح شيء يف إمامة جربيل 

  قال: "وصلى الصبح مرة بغلس، مث - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب مسعود، وذكر صالة النيب  2وخرَّج أبو داود ( 
ا، مث كانت صالته بعد ذلك التغليس، حىت مات مل يعد إىل أن ُيسفر".    صلى مرة أخرى فأسفر 

  خرجه من حديث أسامة الليثي.
ُه سائل يسأله عن مواقيت الصالة،   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب موسى األشعري، عن رسول هللا 3مسلم (  أنه أ

لظهر حني   فلما يرد عليه شيًئا قال: فأقام الفجر حني انشق الفجر، والناس ال يكاد يَعِرف بعضهم بعضا، مت أمره فأقام 
لعصر والشمس مرتفعة، مث أمره فأقام  زالت الشمس والقائل يقول: قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم، مث أمره فأقام 



جر من الغد حىت انصرف منها والقائل ملغرب حني وقعت الشمس، مث أمره فأقام العشاء حني غاب الشفق، مث أخر الف
ألمس، مث أخر العصر حىت انصرف   يقول: قد طلعت الشمس أو كادت مث أخر الظهر، حىت كان قريًبا من وقت العصر 

  منها، والقائل يقول: 
 __________  

ب ما جاء يف املواقيت 2) كتاب الصالة (2) ( 274/ 1) أبو داود: (1(   ).393رقم ( - ) 
  ). 364رقم ( - السابق ) املصدر 2(
ب أوقات الصالة اخلمس رقم (31) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (429/  1) مسلم: ( 3(  (178 .(  
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قد امحرت الشمس، مث أخر املغرب عند سقوط الشفق مث أخر العشاء حىت كان ثلث الليل األول، مث أصبح فدعا السائل  
  ) هذين". 1فقال: "الوقت ما بني ( 

لعصر والشمس بيضاء نقية مل خيالطها صفرة"، "يعىن يف اليوم الثاين". 2 حديث بريدة بن حصيب ( ويف   )، "مث أمره 
قال: "وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل  -صلى هللا عليه وسلم  - )، أن رسول هللا 3وعن عبد هللا بن عمرو (

لشمس، ووقت صالة املغرب مامل يغب الشفق، ووقت صالة  الرجل كطوله ما مل حيضر العصر، ووقت العصر مامل تصفر ا
العشاء إىل نصف الليل األوسط، ووقت صالة الفجر من طلوع الفجر ما مل تطلع الشمس، فإدا طلعت الشمس فأمسك  

ا تطلع ما بني (   ) قرين الشيطان".4عن الصالة، فإ
  ) ". 6يصلي الظهر إذا دحضت الشمس ( -سلم صلى هللا عليه و  -) قال: "كان رسول هللا 5وعن جابر بن َمسُرة (

) قال زهري:  8فشكو إليه حر الرمضاء، "فلم ُيْشِكَنا" ( -صلى هللا عليه وسلم  -) قال: أتينا رسوَل هللا 7وعن خباب ( 
  قلت أليب إسحاق أيف الظهر؟ قال: نعم قلت: أيف تعجيلها؟ قال: نعم. 

 __________  
  ) (ما): ليست يف (ب). 1(
  ). 177رقم ( - در السابق ) املص2(
  ). 173رقم ( - ) املصدر السابق 3(
  ) (ما): ليست يف (ب، د، ف).4(
ب استحباب تقدمي الظهر يف أول الوقت يف 33رقم (   -) كتاب املساجد ومواضع الصالة 5) (432/  1) مسلم: ( 5(  (

  ). 188رقم (   -غري شدة احلر 
  ) دحضت الشمس: أي زالت.6(
  ). 190قم (ر  - ) املصدر السابق 7(
  ) أي مل جيبهم إىل ذلك، ومل يُزل شكواهم، يقال: أشكيُت الرجل إذا أزلت شكواه، وإذا محلته على الشكوى. 8(
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يف شدة احلر، فإذا مل يستطع أحد أن ميكِّن   -صلى هللا عليه وسلم  -) قال: "كنا نصلي مع رسول هللا 1وعن أنس (
  ليه". جبهته من األرض بسط ثوبه فسجد ع

صلى   - فأراد املؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النيب   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب ذر قال: كنا مع النيب 2البخاري (
: "إن -صلى هللا عليه وسلم  -"أبرد" مث أراد أن يؤذن فقال له: "أبرد"، حىت رأينا َيفْء التُّلوِل، فقال النيب  - هللا عليه وسلم 

لصالة". شدة احلر من فيح جِ    هنم، فإذا اشتد احلرُّ فأبردوا 
لصالة، فإن شدة احلر   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، أن رسول هللا 3مسلم (  قال: "إذا اشتد احلر فأبردوا 

  من فيح جهنم". 
لصَّالة،  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أنس قال: "كان رسول هللا 4النسائي (    وإذا كان الربد َعجََّل".إذا كان احلر أبرد 

قال: "قالت النار: ربِّ أكل بعضي بعًضا، فََأَذن يل أتَنَفْس   -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن أيب هريرة، عن النيب 5مسلم ( 
  )، فمن نـََفِس َجَهنََّم، 6فأِذَن هلا بنفسني، نفٍس يف الشتاء ونفس يف الصيف، فما وجدُمت من برٍد، أو زمهريٍر (

 _________ _  
  ). 191رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 1(
لظهر يف السفر  10) كتاب مواقيت الصالة (6) (25/ 1) البخاري: (2( ب اإلبراد    ). 539رقم ( -) 
لظهر يف شدة احلر ملن  32رقم (   -) كتاب املساجد ومواضع الصالة 5) (430/  1) مسلم: ( 3( ب استحباب اإلبراد   (

  ). 180رقم ( -اعة ويناله احلر يف طريقه ميضي إىل مج
  ). 466رقم ( - ) تعجل الظهر يف الربد 4) كتاب املواقيت ( 6) (248/  1) النسائي: (4(
لظهر يف شدة احلر 32) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (432/  1) مسلم: ( 5( ب استحباب اإلبراد  رقم   - ) 
)186 .(  
  ) زمهرير: شدة الربد. 6(
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  ) فمن نـََفِس َجَهنََّم". 1وما وجدْمت من َحرِّ أو َحرُوٍر ( 
  يصلى العصر والشمس طالعة يف حجريت، مل يفئ الفيء بعد.  -صلى هللا عليه وسلم   - )، كان النيب 2وعن عائشة (

  ) " مل يظهر الفيء بعد" 3ويف رواية (
والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إىل   "كان يصلي العصر -صلى هللا عليه وسلم   - )، أن رسول هللا 4عن أنس (

  )، فيأيت العوايل والشمس مرتفعة".5العوايل (
فقال: "كان ُيصلِّي الظُّهر حني تـَُزوُل  - صلى هللا عليه وسلم   - )، عن أيب برزة وسأل عن صالة رسول هللا 6وعن شعبة (

ملغرب ال أدري أي حني ذكر، وكان يصلي  ) إىل أقصى املدينة والشمس حية، قال: وا7الشمس والعصر يذهب الذاهب (
لستني إىل املائة".    الصبح، فينصرُف الرجل، فينظر إىل وجه جليسه الذي يعرفه، فيعرفه" قال: "وكان يقرأ فيها 

لبصرة، حني انصرف من الظهر، ودارُُه جبنب  8وعن العالء بن عبد الرمحن ( ) أنه دخل على أنس بن مالك يف دارِِه 
  ما دخلنا عليه قال:املسجِد، فل

 __________  



  ) حرور: شدة احلر. 1(
ب أوقات الصلوات اخلمس رقم ( 31) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (426/  1) مسلم: ( 2(  (168 .(  
  ) املصدر السابق. 3(
لصبح رقم (34) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (433/  1) مسلم: ( 4( ب استحباب التبكري   (192 .(  
امتها فيقال هلا السافلة. ) 5( تمعة حول املدينة من جهة جتدها، وأما ما كان من جهة    العوايل: الُقرى ا
لصبح يف أول وقتها 40) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (447/  1) مسلم: ( 6( ب استحباب التبكري  رقم   -) 
)235 .(  
  ) يف مسلم: (يذهب الرجل).7(
لعصر رقم (34تاب املساجد ومواضع الصالة () ك5) (434/  1) مسلم: ( 8( ب استحباب التبكري   (195 .(  
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أصليتم العصر؟ فقلنا َلُه: إمنا انصرفنا السَّاعة من الظهر قال: فصلُّوا العصر. فُقْمَنا، فصلَّينا، فلما انصرفنا قال: َمسعُت  
َ عليه وسلم  )، جيلُس يرقُب الشمَس، حىت إذا كانْت بني قرين  1نافقني (يقوُل: "تلك صالُة امل -رسوَل ِهللا صلى ا

  ) أربعا ال يذكر هللا فيها إال قليال". 2الشيطان قاَم، فنقر (
ُه رجٌل من بىن َسِلَمَة   - صلى هللا عليه وسلم  - ) أيضا قال: َصلَّى بنا رسول هللا 3وعن أنس ( العصر، فلمَّا انصرف، أ

َّ نُ  ريُد أن نْنَحر َجزورًا لنا، وحنُن حنب أن حتُضَرَها. قال: "نعم"، فاْنطََلَق وانطلقنا معه، فوجد اجلَُزوَر  فقال:  رسول هللا؟ إ
) وقال: حلماً  5) الشمِس. ورواه عن رافع بن خديج ( 4ومل تـُْنَحر فـَُنِحَرْت، مثَُّ ُقطَِّعْت، مثَُّ طُِبَخ ِمْنها، مثَُّ أكلنا قـَْبَل مغيِب (

  نضيجاً.
لنَّهاِر،  -صلى هللا عليه وسلم  -) قال: قال رسول هللا 6يب هريرة ( وعن أ لليل، ومالئكٌة  : "يتعاقبون فيكم مالِئكٌة 

م كيف تركتم عبادي؟  ُْم وهو أعلم  ُتوا ِفيُكم، فيسْأَهلُْم َرُّ َ وجيتمعوَن يف صالِة الفجر وصالة العصر، مث يـَْعُرُج الذين 
  صلون، وأتيناهم وهم ُيصلون". فيقولون: تركناهم وهم يُ 
يقول: "لن يَِلَج النَّاَر أحٌد صلَّى قـَْبَل طُُلوع   - صلى هللا عليه وسلم  -) قال: مسعُت رسول هللا 7وعن عمارة بن ُرؤيـَْبَة (

ا"، يعين الفجر والعصر.   الشمِس، وقـَْبَل غرو
 __________  

  ) مسلم: (املنافق). وكذا: (د). 1(
  ) مسلم: (فنقرها). 2(
  ). 197رقم ( - ) املصدر السابق 3(
  ) مسلم: (قبل أن تغيب الشمس).4(
  ). 198رقم ( - ) املصدر السابق 5(
ب فضل صاليت الصبح والعصر واحملافظة عليهما 37) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (439/  1) مسلم: ( 6(  (- 

  ). 210رقم ( 



ب فضل صاليت الصبح والعصر واحملافظة عليهما 37() كتاب املساجد ومواضع الصالة 5) (440/  1) مسلم: ( 7(  (- 
  ). 213رقم ( 
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َا ُوِتَر َأْهله  2(*) قال: "إن (  -صلى هللا عليه وسلم  -)، أن رسول هللا 1وعن ابن عمر ( ) الذي تفوتُُه صالُة الَعْصِر، َكَأمنَّ
  وَماله".

صلى هللا  -يف غزوة يف يوم ذي َغيٍم فقال: بكُِّروا بصالِة العصِر، فإن النيب  )، عن أيب املَليِح قال: كنا مع بـَُرَيدَة 3البخاري (
  قال: "من ترَك صالَة العصِر فقد حِبَط َعَمُله".  - عليه وسلم 

قال: "من أدرك ركعًة من الصبح قبل أن تطلع الشمس   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب هريرة أن رسول هللا 4مسلم ( 
  ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمُس فقد أدرك العصر". فقد أدرك الصبح، 

: "إذا أْدرك أحدُكم سجدًة من صالة العصر - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 5البخاري (
   الشمُس فلُيِتمَّ َصَالَته". (**) قبل أن تغرَب الشمُس، فلُيِتمَّ َصَالَته، وإذا أدرَك سجدًة من صالِة الصبِح قبل أن تطلعَ 

  )، عن عبد هللا بن مسعود قال: حبس املشركون رسوَل هللا6مسلم ( 
 __________  

ب التغليظ يف تفويت صالة العصر 35) (د) كتاب املساجد ومواضع الصالة (435/  1) مسلم: ( 1(   ). 200رقم ( -) 
  . ): ليست يف (ب)-صلى هللا عليه وسلم  -(*) (أن رسوَل هللا 

  ) (إن): ليست يف مسلم. 2(
ب من ترك العصر 15) كتاب مواقيت الصالة (6) (36/ 2) البخاري: (3(   ). 553رقم ( - ) 
ب من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك تلك الصالة  30) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (424/  1) مسلم: ( 4(  (

  ). 163رقم ( -
ب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب 17واقيت الصالة () كتاب م6) (46 -  45/ 2) البخاري: (5( رقم    -) 
)556 .(  

  (**) العصر: ليست يف (ب). 
ب الدليل ملن قال الصالة الوسطى هي صالة العصر  36) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (437/  1) مسلم: ( 6(  (

  ). 206رقم ( -
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: -صلى هللا عليه وسلم  -، حىت امحرت الشمُس أو اصفرَّْت، فقال رسول هللا من صالِة العصرِ  -صلى هللا عليه وسلم  -
رًا". رًا"، أو "حشا هللا أجوافـَُهْم وقبورُهْم    "شغلو عن الصَّالِة الوسطى، صالِة العصِر َمَأل هللاُ أجوافـَُهْم وقبوَرُهم 

يوم األحزاب: "شغلو عن الصالِة   - ليه وسلم صلى هللا ع - ) قال: قال رسول هللا 1(  - رضي هللا عنه  -وعن علي 



َها العشائني املغرب والعشاء. رًا" مث َصالَّ ما وقبورهم    الوسطى، صالة العصر، مأل هللا بيو
ى عن الصالة بعد الفجر حىت الشمُس، وبعد    -صلى هللا عليه وسلم  -)، أن رسول هللا 2وعن عمر بن اخلطاب ( "
  ُس".العصِر حىت تغُرَب الشم
: "ال صالَة بعَد العصِر حىت تـَْغُرَب الشمُس، وال - صلى هللا عليه وسلم  - ) قال: قال رسول هللا 3وعن أيب سعيد اخلدري ( 

  صالَة لعد صالِة الفجِر حىت تطُلَع الشمُس".
  ): "حىت ترتفع الشمس".4وقال البخاري (

ملَُخمَِّص قال:  6صالة ( -صلى ِهللا عليه وسلم   - ِل ِهللا )، عن أيب َبْصَرَة الغفاري قال: َصلَّى بَِنا َرُسو 5مسلم (  ) العصر 
َلُكْم فضيَّعوها فمن حافظ عليها كان له أْجُرُه مرتني، وال صالَة بعدها    "إن هذه الصالَة ُعِرَضْت على من كان قـَبـْ

  يطُلَع الشاهُد" والشاهُد: النجم.
 __________  

  ). 205) مسلم: رقم (1(
ى عن الصالة فيها 51) كتاب صالة املسافرين وقصرها (6) (567 -  566/  1) مسلم: ( 2( ب األوقات اليت   (-  

  ). 286رقم ( 
  ). 288) مسلم: رقم (3(
ب ال يتحرى الصالة قبل غروب الشمس رقم ( 31) كتاب مواقيت الصالة (9) (73/ 2) البخاري: (4(  (586 .(  
ى عن الصالة فيها 51صرها () كتاب صالة املسافرين وق6) (568/  1) مسلم: ( 5( ب األوقات اليت  رقم    -) 
)292 .(  
  ) (صالة): ليست يف مسلم.6(
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) موىل ابِن عّباٍس، أن عبَد هللا بن عباس وعبد الرمحن بن أزهر واملَْسوَر بن َخمْرَمَة، أرَسُلُوه إىل عائَشَة زوج 1وعن ُكريٍب (
َّ ُأْخِربَْ 2أَقرأ علْيها السالم ِمنَّا مجيًعا، واسأهلا ( فقالوا: -صلى هللا عليه وسلم   -النيب  ) عن الركعتني بعد العصر، وقل: إ

ى عنهما".  -صلى هللا عليه وسلم  -أنَِّك ُتَصلينهما، وقد بلغنا أن رسول هللا  "  
َها ما أرسلوين  ) عنهما. قال ُكَرْيٌب: فدخلتُ 4) مع عمر بن اخلطاب النَّاس (3قال ابن عباس: وكنُت أصرف (  عليها وبّلغتـُ

ُْم بقوِهلَا ( )، فردُّوين إىل أم سَلمَة مبْثِل ما أرسلوين به إىل عائشة. فقالت  4به. فقالت: َسْل أمَّ سلمَة، فخرجُت إليهم فأخربُ
ُهَما، مث رأيُتُه ُيصليهما، أمَّا حِ  - صلى هللا عليه وسلم   - أم سلمة: مسعُت رسوَل هللا  َهى: َعنـْ َني َصالُمهَا فإنَُّه َصلَّى الَعْصَر  يـَنـْ

)، فصالُمهَا، فأرسلُت إليه اجلاريََة فـَُقْلُت قومي ِجبَْنِبِه فقوِيل َلُه: تقول أم 5مثَُّ َدَخَل وعندي ِنْسَوٌة مْن األنصار من بين حرام ( 
):  7اَر بيده فاستأخري عنه، قالت () تَنهى عن هاتني الركعتني، وأراك تصليهما، فإن أش6سلمَة:  رسول هللا! إين مسعتك (

) اجلارية، فأشار بيده، فاستأخرْت عنه، فلما انصرَف قال:  بِْنَت أيب أَُميََّة سألِت عن الركعتني بعد العصر إنه 4ففَعلت ( 
ِن". ِإلسالم من قومهم فشغلوين عن الركعتني اللتني بعد الظهر، فهما ها ٌس من عبد القيِس  ين    أ

 _______ ___  
ب معرفة الركعتني اللتني كان يصليهما النيب 54) كتاب صالة املسافرين وقصرها (6) (572 -  571/  1) مسلم: ( 1(  (



  ). 297رقم ( -بعد العصر 
  ) مسلم: (وسلها). 2(
  ) مسلم: (وكنت أضرب). 3(
  ) مسلم: يف (ب). 4(
  ) مسلم: (من بين حرام من األنصار).5(
  ) مسلم: (إين أمسعك). 6(
  سلم: (قال: ففعلت اجلارية). ) م7(
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  )، "مث أثبتهما وكان إذا صلى صالة أثبتها". 1زادت عائشة ( 
ن ما تركهما رسول هللا  2وعن عائشة ( يف بييت قط، سًرا والعالنية ركعتني،  -صلى هللا عليه وسلم  -) أيًضا قالت: "صال

  قبل الفجر وركعتني بعد العصر".
حىت ثـَُقَل عن  -صلى هللا عليه وسلم  -قالْت "والذي ذهب به ما تركهما حىت لقى هللا، وما لِقَي )، عن عائشة 3البخاري (

تِه قاعًدا  ُيَصليِّهَما،   -صلى هللا عليه وسلم  -وكاَن النيب  -تعين الركعتني بعد العصر  -الصالِة، وكان ُيَصلِّي كثريًا من َصَالِ
  ) عنهم". 4أن يُثقَِّل على أُمَّتِه وكان حيُِبُّ ما ُخفف (وال ُيَصليُهَما يف املسِجِد َخمَاَفَة 

"كان ُيصلي بعد العصر، وينهى عنها، ويواصل وينهى   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عائشة أن رسول هللا 5أبو داود (
  عن الِوَصال".

روا الصالة حىت : "إذا َبَدا حاجِ -صلى هللا عليه وسلم  - )، من ابن عمر قال: قال رسول هللا 6مسلم (  ُب الشمِس فَأخِّ
روا الصالة حىت تغيب".   تربَُز، وإذا غاَب حاجُب الشمِس، فَأخِّ

  : "ال تتحروا-صلى هللا عليه وسلم  -) قالت: قال رسول هللا 7وعن عائشة (
 __________  

  ). 298) مسلم: رقم (1(
  ). 300) مسلم: رقم (2(
ب ما ُيصّلى بعد العصر من الفوائت وحنوها 33(  ) كتاب مواقيت الصالة9) (76/ 2) البخاري: (3(   ).300رقم (  -) 
  ) البخارى: (ما خيفف). 4(
ب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة رقم ( 299) كتاب الصالة (2) (59/ 2) أبو داود: (5(  (1280 .(  
ى 51) كتاب صالة املسافرين وقصرها (6) (568/  1) مسلم: ( 6( ب األوقات اليت  رقم    -عن الصالة فيها ) 
)291 .(  
ا 53) كتاب الصالة املسافرين وقصرها (6) (571/  1) مسلم: ( 7( ب ال تنحروا بصالتكما طلوع الشمس وال غرو  (

  ). 296رقم ( -
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َا فُتَصلُّوا عند ذلك". 1بصالتكم (   ) طُُلوَع الشمِس، وال ُغُروَ
أنه قال: "ال تصلوا بعد العصر، إال أن تصلوا   -صلى هللا عليه وسلم  -النسائي، عن علي أيب طالب، عن رسول هللا  

  والشمس مرتفعة"
: "كان ُيَصلِّي املغرَب إذا َغَرَبِت الشمس وتواَرْت  - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن َسَلَمَة ِبن األكوِع أن رسول هللا 2مسلم ( 

  ِحلَجاِب". 
  ذا غاب حاجبها".): "ساعَة تغُرُب الشمس، إ3وقال أبو داود ( 

، وِإنَُّه   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن رافع بن خديج قال: "كنَّا ُنَصلي املغرب مع رسول هللا 4مسلم (  فينصرف أحُد
ْبِصُر َمَواِقَع نـَْبِلِه".    ليـُ

  -عليه وسلم  صلى هللا -)، عن أيب أيوب وأخَّر عقبة بن عامر صالة املغرب فقال له: أما مسعَت رسول هللا 5أبو داود (
  يقول: "ال تزال أميت خبري"، أو قال: "على الفطرة مامل يؤخروا املغرب إىل أن تشتبك النجوم".

لعتمة (  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عائشة قالت: أْعَتَم النيب 6مسلم (  )، حىت ذهب عامَُّة الليل، وحىت  7ذاَت ليلٍة 
َم أْهُل املَْسِجِد، مث خرج فصلى فقال:   " ِإنَُّه لوقتها لوال أن أُشقَّ على أُمَِّيت".  َ

  ويف رواية: "يشق". 
 __________  

  ) (بصالتكما): ال توجد يف مسلم. 1(
ب بيان أن أول وقت الغرب عند غروب الشمس 6) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (441/  1) مسلم: ( 2(  (-  

  ). 216رقم ( 
ب يف وقت املغرب 6( ) كتاب الصالة2) ( 291/ 1) أبو داود: (3(   ). 417رقم (  - ) 
  ). 217) مسلم: رقم (4(
  ). 418) أبو داود: رقم ( 5(
خريها رقم ( 39) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (442/  1) مسلم: ( 6( ب وقت العشاء و  (219 .(  
لعتمة) ليست يف مسلم.7( ) (  
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هلَاِجَرِة ( - صلى هللا عليه وسلم  -) قال: "كان رسول هللا 1وعن جابر بن عبد هللا ( )، والَعْصَر والشمُس 2ُيصلي الظُّهر 
ُل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا َعجََّل، وإذا رآهم 4)، واملَْغِرَب إذا وجبت (3مرتفعة ( ً يـَُعجِّ ُرَها، وأحيا )، والِعَشاَء أحيا يـَُؤخِّ

) ومل يقل 5ُيَصِليها بَِغَلٍس". خرجَّه البخاري ( - لى هللا عليه وسلم ص - قد أبطأوا أخر، والصبح كانوا، أو (قال) كان النيب 
  "كانوا".
َلها،   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب برزة قال: "َكاَن رسول هللا 6مسلِم (  يُوْخُر الِعَشاَء إىل ثـُُلِث اللَّْيِل وَيْكَرُه النـَّْوَم قـَبـْ

  واحلديَث بـَْعَدَها"، وذكر متام 



  اخلرب. 
: "ال تغَلبنَُّكُم األعَراُب على اْسِم َصَالِتُكْم الِعَشاَء، -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عمر قال: قال رسول هللا 7(  مسلم

ا تْعِتُم ِحبَِالِب اِإلِبِل".  ا يف كتاِب ِهللا الِعَشاُء، وإ   فإ
 __________  

لصبح يف أول وقتها  40) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (447 -  446/  1) مسلم: ( 1( ب استحباب التبكري   (
  ). 233رقم ( -
) اهلاجرة. شدة احلر نصف النهار، عقب الزوال، قبل مسيت هاجرة: من اهلجرة وهو الرتك، ألن الناس يرتكون التصرف 2(

  حينئذ لشدة احلر، ويقيلون. 
  ) مسلم: (والشمس نقية). 3(
ِحلِجاِب}.) وجبت: أي غابت الشمس، والوجوب السقوط، و 4( ِ ا كقوله تعاىل: {حىت َتواَرْت    حذف ذكر الشمس للعلم 
خروا 21) كتاب مواقيت الصالة (9) (56/ 2) البخاري: (5( ب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو    ).565رقم (  -) 
لصبح يف أول40) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (447/  1) مسلم: ( 6( ب استحباب التبكري  رقم   -وقتها  ) 
)237 .(  
خريها 36) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (445/  1) مسلم: ( 7( ب وقت العشاء و   ). 226رقم (  -) 
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قال: "ال تغلبنكم األعراب على اسم صالتكم   - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عبد هللا بن مغفل، أن النيب 1البخاري (
  ) ". 2العشاء (  املغرب قال: وتقول األعراب هي

: "من شهد العشاء يف مجاعٍة، كان له  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عثمان بن عفان قال: قال رسول هللا  3الرتمذي ( 
  ) وهذا أبني. 4كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر يف مجاعٍة، كان له كقيام ليلة". خرجه مسلم ( 

لَُيَصلِّي الصُّْبَح فينصرف النَِّساُء ُمتَـَلفَِّعاٍت   -صلى هللا عليه وسلم  - )، من عائشة قالت: "إْن كان رسول هللا5مسلم ( 
  مبُُروِطِهنَّ، ما يـُْعَرْفَن من الَغَلِس".

: "من صلى صالة الصبح فهو يف ذمِة -صلى هللا عليه وسلم   - ) قال: قال رسول هللا 6وعن جندب بن عبد هللا القسري ( 
ِر جهنم". )، فال َيْطلُبَـنَّكُ 7هللا (   ُم هللاُ من ِذمَِّتِه بشيء فإنه من يطلبه من ِذمَِّتِه بشيء يُْدرْكُه، مث يُكّبُه على َوْجِهِه يف 

ينها أن ُنَصلِّي فيهنَّ، أو أن نقرب   -صلى هللا عليه وسلم   - ) ؤال: ثالُث ساعاٍت كان رسول هللا 8وعن عقبة بن عامر ( 
: حني تطلع الشمس   فيهنَّ مو

 ___ _______  
ب من كره أن يقال للمغرب العشاء رقم (16) كتاب مواقيت الصالة (9) (52/ 2) البخاري: (1(  (563 .(  
  ) يف البخاري: (قال األعراب وتقول هي العشاء). 2(
  ). 221رقم (  -ب ما جاء يف فضل العشاء والفجر يف اجلماعة  -أبواب الصالة  - ) 433/  1) الرتمذي: (3(
ب فضل صالة العشاء والصبح يف مجاعة 46) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (454  /1) مسلم: ( 4( رقم   -) 
)260 .(  



لصبح يف أول وقتها،: هو  40) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (446/  1) مسلم: ( 5( ب استحباب التبكري   (
  ). 232رقم ( - التغليس 

ب فضل صالة العشاء والصبح يف مجاعة:  46واضع الصالة () كتاب املساجد وم5) (455 -  454/  1) مسلم: ( 6(  (
)262 .(  
  ) يف ذمَه هللا: قيل الذمة هنا الضمان، وقيل هي األمان.7(
ى عن الصالة فيها 51) كتاب املساجد ومواضع الصالة (6) (569 -  568/  1) مسلم: ( 8( ب األوقات اليت   ( -  

  ). 293رقم ( 
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زَِغًة حىت ترتفع   ، وحني يقوم قائم الظهرية حىت متيل الشمس، وحني تضيف الشمس للغرب حىت تُغرب". َ
  

م عن صالة أو نسيها، ومن فاتته صلوات كيف يؤديها، ويف اِإلمام إذا أخر   ب فيمن أدرك ركعة مع اِإلمام، وفيمن 
  الصالة عن وقتها. 

قال: "من أدرك ركعة من الصالة مع اِإلماِم، فقد أدرك   - صلى هللا عليه وسلم -)، عن أيب هريرة أن رسول هللا 1مسلم ( 
  ). 3) "فقد أدرك الصالة كلها" ومل يقل مع اِإلمام (2الصالة" ويف طريق أخرى (

: "إذا رَقَد أحدم عن الصالة أو َغَفَل عنها،  -صلى هللا عليه وسلم  -) قال: قال رسول هللا 4وعن أنس بن مالك (
  يقول: "أقم الصالة لذكري"".  -َعزَّ َوَجلَّ - فإن هللا فلُيَصلَِّها إذا ذكرها،  

حني قفل من غزوِة خيرب سار ليلُه، حىن إذا أدركه الَكَرى،    -صلى هللا عليه وسلم  -)، أن رسول هللا 5وعن أيب هريرة ( 
َم رسول هللا 7) وقال لبالل: "اْكأل لنا الليل ( 6َعرََّس ( وأصحابُه   -ى هللا عليه وسلم صل  -) "، فصلى بالل ما ُقدِّر له، وَ

  فلما تـََقاَرَب الفجر، استند بالل إىل راحلته ُمَواِجه الفجر، فغلبتْ 
 __________  

ب املساجد ومواضع الصالة (5) (424/  1) مسلم: ( 1( ب من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك تلك الصالة 30)   (
  ). 162رقم ( -
  ) مسلم: املوضع السابق. 2(
  ل مع اإلمام). ليست يف (د، ف). ) (ومل يق3(
ب قضاء الصالة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها  55) كتاب املساجد ومواضع الصالة: ( 5) (477/  1) مسلم: ( 4(  (

  ). 316رقم ( -
  ). 309) مسلم: رقم (5(
  إلسرتاحة.) أدركه الكرى عرس: الكرى: النعاس وقيل النوم، والتعريس. نزول املسافرين آخر الليل للنوم وا6(
  ) اكأل لنا الليل: أي ارقبه واحفظه واحرسه.7(
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وال بالل وال أحد من أصحابه حىت  -صلى هللا عليه وسلم  -ِبَالًال عيناه، وهو مستنٌد إىل راحلته، فلما يستيقظ رسول هللا  
  -صلى هللاُ عليه وسلم  -وُل هللا  أوهلم استيقاظًا ففزَِع رس   -صلى هللا عليه وسلم  -ضربتُهم الشمس فكان رسول هللا 

يب أنت وأمي  رسوَل هللا) بنفِسَك، قال: "اقتاُدوا" ( ) فاقتاُدوا 1فقال: "أْي بالل"، فقال بالل: أَخَذ بنفسي الذي أَخَذ (
م (-صلى هللا عليه وسلم  -َرواحلهم شيًئا، مثّ توضأ رسول هللا  صبح، فلما قضى ) ال2، وأمر بالًال فأقام الصَّالة، فصلى 

  يقول" {َوَأِقِم الصََّالَة ِلذْكِري}.  -َعزَّ َوَجلَّ -الصالة قال: "من نسي الصَّالة فليصلها إذا ذََكَرَها، فإن هللا  
: "ليأخذ كُل رجل برأس -صلى هللا عليه وسلم  - )، "فلم يستيقظ حىت طلعت الشمس، فقال النيب 3ويف طريق آخر (

ملاء فتوضأ، مث صلى سجدتني وأقيمت الصالة، فصلى    راحلته، فإن هذا منزل حضر فيه الشيطان" قال: ففعلنا، مث دعا 
  الغداة".

: "حتولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه  - صلى هللا عليه وسلم  -) يف هذا اخلرب: فقال رسول هللا 4وقال أبو داود ( 
  ) وصلى. 5الغفلة"، فأمر بالًال فأذن وأقام (

ذان يف حديث أيب قتادة، وركوع ركعىت الفجر أيًضا، وأنه عليه الصَّالة والسالم صلى الصبح بعدما  ) األ6وذكر مسلم ( 
  وركبنا معه قال فجعل بعضنا يهمس إىل  -صلى هللا عليه وسلم  -ارتفعت الشمس، قال فيه: وركب رسول هللا  

 __________  
  ) (اقتادوا): أي قودوا رواحلكم ألنفسكم أخذين مبقاودها.1(
م رسول هللا 2(   الصبح. - صلى هللا عليه وسلم  -) (د): فصلى 
  ). 310رقم ( - ) املصدر السابق 3(
م عن الصالة أو نسيها 1) كتاب الصالة (2) ( 303/ 1) أبو داود: (4( ب يف من    ). 436رقم (   - ) 
  ) (د): وأقام الصالة.5(
  ). 311) مسلم: رقم (6(
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يطنا يف صالتنا مث قال: "أمالكم يفَّ ُأسوة" مث قال: "إنه ليس يف النوم تفريط إمنا التفريط على من  بعض ما كفارة ما صنعنا بتفر 
  مل يصِل الصَّالة حىت جيئ وقت األخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حني ينتبه هلا، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها". 

يف اليقظة فإذا سهى أحدكم عن صالة فليصلها حني يذكرها، ومن  ): "إنه ال تفريط يف النوم إمنا التفريط 1وقال أبو داود ( 
  الغد للوقت". 

)، عن جابر بن عبد هللا، أن عمر بن اخلطاب يوم اخلندق جعل َيُسبُّ ُكفَّاَر قريش، وقال:  رسول هللا! وهللا ما  2مسلم ( 
ُتها،  - عليه وسلم صلى هللا -كدت أن ُأَصلَِّى العصر، حىت كادت أن تغُرب الشمس. فقال رسول هللا   : "فوهللا إْن َصلَّيـْ

، فصلى رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم  -) فتوضأ رسول هللا 3فنزلنا إىل بُْطَحاَن (   -صلى هللا عليه وسلم  -، وتوضأ
  العصر بعد ما غربت الشمس، مث صلى بعدها املغرب". 

"كيف أنت إذا كانت عليك أَُمراُء يُؤخروَن الصالَة عن   -لم صلى هللا عليه وس  - ) قال: قال يل رسول هللا 4وعن أيب ذر (



ا لك   مرين؟ قال: "صل الصالة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلِّ فإ وقتها، أو ُميِيِتون الصالة عن وقتها"، قال: قلت: فما 
  فلة". 

  )، "وال تقل إن قد صليت فال أصلي". 5زاد يف طريق آخر (
 __________  

  ). 437: رقم ( ) أبو داود1(
ب الدليل ملن قال الصالة الوسطى هي صالة العصر  36) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (438/  1) مسلم: ( 2(  (

  ). 209رقم ( -
  ) بطحان: "واٍد يف املدينة. 3(
حري الصالة عن وقتها املختار 41) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (448/  1) مسلم: ( 4( ب كراهة  م  رق - ) 
)238 .(  
  ). 242رقم ( - ) املصدر السابق 5(
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ا وفضلها وفضل املشي إليها وانتظارها وكيف ميشي إليها ومن   ب صالة اجلماعة وما يبيُح التخلف عنها وما مينع من إتيا
  سجد وما يفعلن. خرج إىل الصالة فوجد الناس وقد صّلوا، أو صلى يف بيته مث وجد صالة مجاعة ويف خروج النساء إىل امل

: "إنَّ أثقل صالٍة على املنافقني صالُة العشاء  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 1مسلم ( 
لنَّاس، مث  لصَّالة فتقام، مث آمَر رجًال فُيصلي  وصالة الَفْجِر، ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبًوا، ولقد مهمت أن آمَر 

لنار". أْنطَلِ  م    َق معي برجال معهم ُحَزٌم من حطب إىل قوم ال يشهدون الصالة فََأَحرِّق عليهم بيو
)  4) أنه جيد ِعرقًا مسِينا أو ِمْرَماتني (3): يف آخر هذا احلديث "والذي نفسي بيده لو يعلم أحدمها (2وقال البخاري (

دة. ) لو يذكر املر 5َحَسنَـَتِني لَشِهَد العشاء" خرجه مسلم (    ماتني ويف حديث مسلم أيًضا ز
: "لقد مهمُت أن آمر فتييت فيجمعوا حزًما من  - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 6أبو داود (

م علة فأحرقها عليهم".  م ليست    حطب، مث آيت قوًما يصلون يف بيو
 __________  

ب فضل صالة اجلماعة رقم ( 42اجد ومواضع الصالة () كتاب املس5) (452 -  451/  1) مسلم: ( 1(  (252 .(  
ب وجوب صالة اجلماعة 29) كتاب األذان ( 10) ( 148/ 2) البخاري: (2(   ). 644رقم (  - ) 
  ) (د): أحدكم. 3(
  قال اخلليل: هي ما بني ظلفي الشاة وقيل غري ذلك.  - بكسر امليم وحكى الفتح-) (مرماتني) تثنية مرماة  4(
  ). 251رقم (  -) 451/  1(  ) مسلم: 5(
ب يف التشديد يف ترك اجلماعة 47) كتاب الصالة (2) ( 372/ 1) أبو داود: (6(   ). 546رقم ( -) 
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قال: لقوٍم يتخلفون عن اجلمعة: "لقد مهمُت أن   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عبد هللا بن مسعود أن النيب 1مسلم ( 
لناس، مث أُ  ُْم". آمر رجًال ُيصلي    َحرَِّق على رجاٍل، يتخلفون عن اجلمعة، بـُُيوَ

رَُجٌل أعمى فقال:  رسول هللا ليس يل قائد يقوُدين إىل   -صلى هللا عليه وسلم   -)، قال: أتى النيبَّ 2وعن أيب هريرة ( 
ص له فُيصلي يف بيته فرخص له، فلمَّا - صلى هللا عليه وسلم   -املسجد، فسأل رسول هللا   َوىلَّ َدَعاُه فقال: "هل   أن يُرخِّ

لصَّالة، فقال: نعم قال. أجب".    تسمع النِّداء 
)، يف هذا احلديث: (ال أجد لك رخصة) خرجه من حديث ابن أم مكتوم وذكر أنه هو كان السائل وقال:  3وقال أبو داود ( 

  يف حديث ابن أم مكتوم: إن املدينة كثرية اهلوام والسباع. 
يقول: "ما من ثالثة يف قرية وال بدِو ال تُقام فيهم   -صلى هللا عليه وسلم  -)، مسعت رسول هللا  4وخرَّج عن أيب الدرداء (

كل الذئُب القاصية". جلماعة فإمنا    الصالة إال قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك 
فلما مينعه من أتباعه عذر" : "من مسع النداء - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عبا اس قال: قال رسول هللا 5أبو داود (

  قالوا: وما العذر؟ قال: خوفٌ 
 __________  

ب فضل صالة اجلماعة 42) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (452/  1) مسلم: ( 1(   ). 254رقم ( -) 
ب جيب إتيان املسجد على مسع النداء 43) كتاب املساجد ومواضع الصالة: ( 5) (452/  1) مسلم: ( 2( رقم    -) 
)255 .(  
ب يف التشديد يف ترك اجلماعة 47) كتاب الصالة (2) ( 374/ 1) أبو داود: (3(   ). 255رقم ( -) 
  ). 547) رقم (371/ 1) أبو داود: (4(
بت، عن سعيد 551) رقم ( 374  - 373/ 1) أبو داود: (5( ). من طريق أيب جناب، عن مَغراء العبدي، عن عدي بن 

  ضعيف ضعف أيب جناب.بن جبري، عن ابن عباس به، والسند 
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  ). 1أو مرٌض، مل تُقبل منه الصَّالة اليت صلى ( 
ت، فال صالة له".    هذا يرويه مغراء العبدي، والصحيح موقوف على ابن عباس "من مسع النداء فلم 

نا شعبة، عن  على أن قاسم بن أصبغ ذكره يف كتابه فقال: ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي، قال ثنا سليمان بن حرب، ث 
بت، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، أن النيب  قال: "من مسع النداء فلم   - صلى هللا عليه وسلم   -حبيب بن أيب 

  ُجيب، فال صالة له، إال من عذر". 
ذا اِإلسناد صحة، أخرج هذا احلديَث أبو حممد (    )، ومغراء العبدي روى عنه أبو إسحاق. 2وحسبك 

 بن مسعود قال: "من سرَُّه أن يلقى هللا غًدا مسلًما، فلُيحافظ على هؤالء الصلوات، حيث يـَُناَدى )، عن عبد هللا3مسلم ( 
ن من سنن اهلدى، ولو أنكم صليتم 4ُسَنَن اهلدى (  -صلى هللا عليه وسلم  -َشرََع لنبيكم  - َعزَّ َوَجلَّ -ن، فإن هللا  )، وإ

  لرتكتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم يف بيوتكم كما ُيصلي هذا املتخلف يف بيته، 
 __________  

  ) (د): صالها. 1(



  ). 190/ 4) احمللى: (2(
ب صالة اجلماعة من سنن اهلدى 44) (د) كتاب املساجد ومواضع الصالة (453/  1) مسلم: ( 3(   ). 257رقم ( - ) 
  ) سنن اهلدى: أي طرائق اهلدى: والصواب.4(
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له ِبكل   -َعزَّ َوَجلَّ   -طهر فُيحِسُن الطُُّهوَر، مثَُّ يـَْعِمُد إىل مسجٍد من هذه املساجد، إال َكَتَب هللا لضللتم، وما من رجل يت
ا سيئة، ولقد رأيُتنا وما يتخلَّف عنها إال منافق معلوُم النِّفاِق، ولقد كان ا درجة، وحيط عنه   َخطوٍة خيطوها َحَسنًة، ويرفعه 

". 1اَدى بني الرَُّجَلِني ( الرجل يـُْؤَتى ِبِه يـُهَ    ) حىت يُقاَم يف الصَّفِّ
، فقال:  رسول هللا: إين َقْد أنكرُت  -صلى هللا عليه وسلم   - )، أن ِعْتبان بن مالٍك، أتى النيب 2وعن حممود بن الرَّبيِع (

مل أْسَتِطْع أن آِيتَ مسجَدُهم. فأصلي هلم،  َبَصِري. وأ ُأصلِّي ِلَقوِمي، وإذا كاَنِت األمطار، َساَل الوادي الذي بيين وبينهم، و 
يت فُتصلي يف ُمصلَّى، أختذه ُمَصلَّى.   وودْدُت أنَّك  رسوَل هللا 

  "سأفعُل إن َشاَء هللاُ". - صلى هللا عليه وسلم  - قال: فقال رسول هللا 
صلى هللا  - نـََّهاُر، فاستْأَذَن رُسوُل هللا وأبو بكر الصديق حني ارتفع ال - صلى هللا عليه وسلم   -قال عتبان: فغدا رسول هللا 

  فأِذْنُت لَُه، فلم جيلْس حىت دخل البيَت، مث قال: "أين حتُِبُّ أن أصلي من بيتك؟ ".  - عليه وسلم 
حيٍة من البيت فقام رسول هللا    سلََّم.، فكرب، فـَُقْمَنا وراَءُه، َفَصلَّى ركعتني، مث - صلى هللا عليه وسلم  - قال: فأشرت له إىل 

  ). 3قال: وَحَبْسَناُه على خزِيٍر صنعناه له ( 
 __________  

  ) يهادى بني الرجلني: أي ميسكه رجالن من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما. 1(
ب الرخصة يف التخلف عن اجلماعة بعذر  47) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) ( 455/ 1(  -) مسلم 2( رقم  -) 
)263) (33 .(  
ابن قتيبة: اخلزير: حلم يقطع صغارًا مث يصب عليه ماء كثري، فإذا نضج ُذرَّ عليه دقيق، فإن مل يكن فيه حلم،  ) خزير: قال 3(

  فهي عصيدة. 
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  قال: فـَثَاَب رجال من أهل الدَّاِر حولنا، حىت اجتمع يف البيِت رجال َذُوو َعَدِد. 
  عُضُهم: ذلك منافٌق ال حيُِب َهللا ورسولَه. فقال قاِئٌل منُهْم: أين مالُك بن الدُّْخُشن؟ فقال ب

  "ال تقل َلُه ذلك، أال تراه قد قال: ال ِإله إال هللاُ، يريُد بذلك وجه هللا؟ ".  - صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسول هللا 
  قالوا: هللا ورسوله أعلم .. قال فإمنا نرى وجهه ونصيحته للمنافقني.

  "فإنَّ َهللا قد حرََّم على النَّاِر من قال: ال إله إال هللا يبتغي بذلك وجَه ِهللا".  - سلم صلى هللا عليه و  -فقال رسول هللا 
  اخلزير: احلسو، من النخال وال يكون إال بدسم. 



فع ( ) مث قال: "كان رسول هللا  2)، أن ابن عمر أذََّن للصالة يف ليلة ذات برد وريح، فقال: أال صلوا يف الرحال (1وعن 
ردٌة ذات مطر يقول: أال َصلُّوا يف الّرِحال". - عليه وسلم صلى هللا -   مر املؤذن إذا كانت ليلٌة 

  )، وقال يف آخر ندائه: "أال صلوا يف رحالكم" وزاد "يف السفر". 3ويف طريق آخر (
 __________  

ب الصالة يف الرحال يف املطر 3) كتاب صالة املسافر وقصرها ( 6) (484/  1) مسلم: ( 1(   ). 22رقم (   -) 
  ) الرحال: يعىن الدور واملنازل واملساكن. 2(
  ). 23) مسلم: رقم (3(
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زمن احلديبية ومطر مطًرا،   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أسامة بن عمري اهلذيل أنه قال: رأيتنا مع رسول هللا 1أبو داود (
  ، أن صلوا يف رحالكم.-هللا عليه وسلم  صلى -فلم تبل السماء أسفل نعالنا، فنادى منادي رسول هللا 

قال: "من أكل مِن هذه البَـْقَلِة الثوم، وقال مرة: من   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن جابر بن عبد هللا، عن النيب 2مسلم ( 
، فإن املالئكة تـََتأذَّى مما يـََتأذَّى ِمْنُه بـَُنو آ   َدَم".أكل البصل والثوم والُكرَّاث، فال يَقَرَبنَّ مسجد

  قال: "من أكل  -صلى هللا عليه وسلم  -)، أن رسول هللا 3وعن أيب هريرة ( 
، وال يؤذينا بريح الثوم".    من هذه الشجرة فال يـَْقَرَبنَّ مسجد

) حىت  5قال: "من أكل من هذه البقلة، فال يقربن مسجد ( -صلى هللا عليه وسلم  -)، أن النيب  4وعن أبن عمر (
  الثوم. يذهب رحيها" يعين 

  قال: "من أكل من هذه الشجرة فال يـَْقَرَبنَّ املساجد".  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أبن عمر، أن النيب 6أبو داود (
صلى هللا عليه وسلما: "من أكل من هذه الشجرِة َفَال   -)، عن أنس، وُسئَل عن الثوم فقال: قال رسول هللا  7مسلم ( 

  ا". يـَْقَربـَنَّا وال ُيَصلِّي َمَعنَ 
 __________  

ب اجلمعة يف اليوم املطري 213) كتاب الصالة (2) ( 641/ 1) أبو داود: (1( وقد ذكره املصنف  -) 1059رقم (   -) 
  مبعناه.

ً أو حنوها 17) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (395/  1) مسلم. ( 2( ي من أكل ثوًما أو بصًال أو كرا ب   (-  
  )، 74رقم ( 

  ). 71() مسلم: رقم 3(
  ). 69) مسلم: رقم (4(
)5 .(   ) مسلم: (مساجد
ب يف أكل الثوم 41) كتاب األطعمة (2) ( 173/ 4) أبو داود: (6(   ). 3825رقم (   -) 
ً أو حنومها 17) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (394/  1) مسلم: ( 7( ى من أكل ثوًما أو بصًال أو كرا ب   (-  

  ). 70رقم ( 
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، يف تلك  -صلى هللا عليه وسلم  - )، قال: مل نـَْعُد أن فُِتَحْت خيرب، فَوقـَْعَنا أصحاَب رسول هللا 1 سعيد اخلُْدري ( وعن أيب
  -صلى هللا عليه وسلم   -) إىل املسجد، فوَجَد رسوُل هللا 2البَـْقلِة، الثُّوِم، والناس جياٌع، فأكلنا منها أكًال شديًدا، مث رُْحَنا (

  ) يف املسجد". 4) شيًئا، فال يـَْغَشَنا (3: "من أكل من هذه الشجرة اخلبيثِة (الّرِيَح، فقال
َعزَّ  -فقال: " أيها النَّاُس، إنُِّه ليس يب حترُمي ما أحلَّ هللاُ  -صلى هللا عليه وسلم  - فقال النَّاُس: ُحّرَِمْت، فبلغ ذلك النيب 

  )، ولكنَّها شجرٌة أكَرُه ِرَحيَها". 5ِيل (  -َوَجلَّ 
  قال: "من غدا إىل  -صلى هللا عليه وسلم  -)، من النيب  6وعن أيب هريرة ( 

  املسجد أو رَاَح، أَعدَّ هللاُ لُه يف اجلّنة نـُُزًال ُكلََّما غدا أو رَاَح". 
ين  قال: "صالُة اجلماعِة أْفَضُل من َصَالِة الفذِّ بسبٍع وعشر   -صلى هللا عليه وسلم  -)، أن رسول هللا 7وعن ابن ُعمر (

  درجًة".
  : "صالةُ -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 8وعن أيب هريرة ( 

 __________  
  ). 76) مسلم: رقم (1(
  ) (ب): مث خرجنا رحنا. 2(
  ) اخلبيثة: قال أهل اللغة: اخلبيث يف كالم العرب: املكروه من قول أو فعل أو مال أو طعام أو شراب أو شخص. 3(
  بنا). ) مسلم: (فال يقر 4(
  ) (يل): ليست يف (ب). 5(
ب املشى إىل الصالة متحى به اخلطا وترفع به  51) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (463/  1) مسلم: ( 6(  (

  ). 285رقم ( -الدرجات 
  وهذا احلديث وقع بعد احلديث التايل يف نسخة (د). 

ب 42) (د) كتاب املساجد ومواضع الصالة (450/  1) مسلم: ( 7( فضل صالة اجلماعة وبيان التشديد يف التخلف   ) 
  ). 249رقم (   -عنها 

ب فضل صالة اجلماعة وانتظار الصالة 49) (د) كتاب املساجد ومواضع الصالة (459/  1) مسلم (8( رقم    -) 
)272 .(  
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أن أَحَدُهم إذا توضأ فأحسَن  الرجل يف مجاعٍة، تزيُد عن صالته يف بيته، وصالته يف ُسوِقِه ِبضًعا وعشرين درجة وذلك 
َهُزُه إال الصالة، ال يُريد إال الصالة ( ا 1الُوُضوء، مثَُّ أتى املسِجَد، ال يـَنـْ ا درجة، وُحط عنه  ) فلم َخيُْط خطِوًة إال رُفع لُه 

كُة ُيصلون على أحدم  خطيئة حىت يدُخَل املسجد، فإذا دخل املسجد كان يف الصالة، ما كانت الصالُة هي َحتِْبُسُه، واملالئ
  ما دام يف جملِسِه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارمحه، اللهم أغفر له، اللهم تب عليه ما مل يـُْؤِذ فيه، ما مل ُحيِْدث فيه". 



  قال: "ال  -صلى هللا عليه وسلم  -)، أن رسول هللا 2وعن أيب هريرة أيًضا ( 
  ة، تقول املالئكة: اللهم اغفر له، اللهم ارمحه حىت ينصرف أو ُحيدث". يزال العبد يف صالة ما كان يف مصاله ينتظر الصال

لصالِة ( -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 3وعن أيب هريرة (  ) فال يسع إليها أحدُكم، ولكن 4: "إذا ثـُوَِّب 
  ) وعليه السكينة والوقار، َصلِّ ما أدركَت واقِض ما سبقك". 5ليمش (

  َفَسمع جلبًة فقال: "ما شأنكم؟ ".  - صلى هللا عليه وسلم  - ) قال: بينما حنن ُنصلي مع رسول هللا 6دة (وعن أيب قتا
  قالوا: استعجلنا إىل الصالة.

  ) فعليكم السكينة فما أدركتم7قال: "فال تفعلوا، إذا أتيتم الصالة (
 __________  

  ) (اليريد إال الصالة). ليست يف (ب). 1(
  ). 274رقم (   - السابق ) مسلم: املوضع 2(
ب استحباب إتيان الصالة بوقار وسكينة 28) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (421/  1) مسلم: ( 3( رقم    -) 
)154 .(  
ب إذا  4( ألذان، من قوهلم  ا دعاء إىل الصالة بعد الدعاء  لصالة: معناه أقيمت، ومسيت اإلقامة تثويًبا أل ) إذا ثوب 

  رجع.
  شي. ) (ب): مي 5(
  ). 155رقم (   - ) مسلم: املوضع السابق 6(
  ) (ب): إىل الصالة. 7(

)1/177 (  

  

  فصلَّوا، وما سبقكم فأمتوا". 
توها وأنتم تسعون، وأتوها    -صلى هللا عليه وسلم  -)، أن رسول هللا 1وعن أيب هريرة (  لصالة، فال  قال: "إذا ثـُوِّب 

  تكم فأمتوا، فإن أحدكم إذا كان يَعِمُد إىل الصالة فهو يف صالة". وعليكم السكينُة، فما أدركتم فصلُّوا، وما فا
  )، "إذا أقيمت الصالة".2ويف طريق أخرى (

): "إذا مسعتم اِإلقامَة فامشوا إىل الصالة وعليكم السكينة والوقار، وال ُتسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما  3وقال البخاري (
  فاتكم فأمتوا". 

: "من توضأ فأحسن وضوَءُه، مث راح فوجد  - صلى هللا عليه وسلم  - يرة قال: قال رسول هللا )، عن أيب هر 4أبو داود (
ها وحضرها ال ينُقص ذلك من أجورهم (   ) شيًئا". 5الناس قد صلوا، أعطاه هللا جلَّ وعز مثل أجر من صالَّ

  صلى هللا عليه   - ) مع رسول هللا 7)، عن ِحمْجن الّديلي أنه كان (6مالك (
لصالة، فقام رسول هللا وسلما فأُ    ). 8فصلى مث رََجَع وِحمَْجٌن يف جملسه (  -صلى هللا عليه وسلم  -ذِّن 

  : "ما منعك أن ُتصلَي مع الناس؟ ألست برُجٍل مسلم؟ ". -صلى هللا عليه وسلم  -فقال له رسول هللا 
 __________  

  ). 152رقم (   - ) مسلم: املوضع السابق 1(



  ). 151رقم (   - ) مسلم: املوضع السابق 2(
لسكينة والوقار 21) كتاب األذان ( 10) ( 138/ 2) البخاري: (3( ب ال يسعى إىل الصالة، وليأت إليها  رقم    -) 
)636 .(  
ب فيمن خرج يريد الصالة فسبق إليها 52) كتاب الصالة (2) ( 381/ 1) أبو داود: (4(   ). 564رقم ( - ) 
  ) أبو داود: (من أجرهم). 5(
ب إعادة الصالة مع اإلمام 3) كتاب صالة اجلماعة (8) (132  /1) املوطأ: (6(   ). 8رقم (  -) 
  ) املوطأ: (يف جملٍس). 7(
  ) املوطأ: (يف جملسه مل يصل معه). 8(
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: "إذا ِجْئَت َفَصل مع النَّاس،  -صلى هللا عليه وسلم   -قال: بلى  رسول هللا، ولكين قد صليت يف أهلي فقال رسول هللا 
  ْن كنَت قد صليت". وإ

َحجََّتُه، فصليُت معه صالَة    -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن يزيد بن األسود قال: شهدُت مع رسول هللا 1الرتمذي ( 
ما فأيت  ما الصُّبح يف مسجِد اخلَْيِف، فلما قضى صالتَُه واحنرَف إذا هو برجلني يف ُأخَرى القوم مل ُيَصلَِّيا معه، فقال: َعَليَّ 

  )، ترعد فـََراِئُصُهَما، فقال: "ما منعكما أن تصليا معنا؟ ". 2(
َّ ُكنَّا قد صلينا يف رحالنا.    فقاال:  رسول هللا! إ

فلٌة".    قال: "فال تفعال، إذا صليتما يف رحالكما مث أتيُتما مسجد مجاعٍة، فصليا معهم، فإمنا لكما 
  قال: هذا حديث حسن صحيح.

  ) ". 4وا معهم واجعلوها ُسْبَحة (): "فصل 3وقال الدارقطين (
)، عن سليمان بن يسار قال: رأيت ابن عمر جالًسا على البالط والناس ُيصلون، قلت:  أ عبد الرمحن!  5النسائي ( 

  مالك ال تصلي؟
  يقول: "ال تعاد الصَّالُة يف اليوِم مرتني".  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: إين قد صليت وإين مسعت رسول هللا  

_ _________  
  ).219رقم (  -ب ما جاء يف الرجل يصلى وحده مث يدرك اجلماعة  -) أبواب الصالة 425  -  424/  1) الرتمذي: (1(
ما). 2(   ) الرتمذي: (فجيء 
  ). 4رقم ( - ) 414/  1) سنن الدارقطين: ( 3(
فلة. 4(   ) سبحة: أي 
رقم   - صل مع اإلمام يف املسجد مجاعة  ) سقوط الصالة عمن56) كتاب اإلمامة ( 10) ( 114/ 2) النسائي (5(
)860 .(  
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  قال: "ال متنعوا ِإماَء ِهللا مساِجَد ِهللا".  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عمر، أن رسول هللا 1مسلم ( 
  ) ". 4) وهن تَِفالت ( 3)، من حديث أيب هريرة مرفوًعا، "ولكن ليخرجن (2زاد أبو داود ( 

: "إذا شهدت  -صلى هللا عليه وسلم  - نب الثقفية امرأة عبد هللا بن مسعود قالت: قال رسول هللا )، عن زي 5وملسلم ذ ( 
  ) طيًبا". 6إحداكن املسجد فال َمتَسنَّ ( 

صلى   - ) قال: "رأيُت الرجال عاقدي أُُزرِِهْم يف أعناقهم مثل الصبيان من ضيِق األُزِر، َخْلَف النيب 7وعن سهٍل بن سعد ( 
  فقال قائل: " معشر النساء! ال ترفعن ُرُؤَسُكنَّ حىت يرفَع الرجاُل".  - م هللا عليه وسل

  ): "حىت يستوي الرجال جلوًسا". 8وقال البخاري (
  

  ب يف املساجد 
  قال: "َأَحبُّ  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، أن رسول هللا 9مسلم ( 

 __________  
ب خروج النساء إىل املساجد إذا مل يرتتب عليه فتنة  30) كتاب الصالة (4) (327/  1) مسلم: ( 1(   ). 136رقم (  -) 
ب ما جاء يف خروج النساء إىل املسجد 53) كتاب الصالة (2) ( 381/ 1) أبو داود: (2(   ). 565رقم (   -) 
  ) (ب): خيرجن. 3(
  ) تفالت: التفل: سوء الرائحة ويقال امرأة تفلة: إذا مل تتطيب ونساء تفالت. 4(
ب خروج النساء إىل املساجد إذا مل يرتتب عليه فتنة  30) كتاب الصالة (4) (328/  1سلم: ( ) م5(   ). 142رقم (  -) 
  ) مسلم: (فال متس). وكذا (ب). 6(
ب أمر املصليات وراء الرجال أن ال يرفعن رؤوسن من السجود 29) كتاب الصالة (4) (326/  1) مسلم: ( 7( رقم   -) 
)133 .(  
ب إذا كان الثوب ضيقاً 6) كتاب الغسل ( 8) ( 563 / 1) البخاري: (8(   ).362رقم (   -) 
ب فضل اجللوس يف مصاله بعد الصبح، وفضل  52) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (464/  1) مسلم: ( 9(  (

  ). 288رقم ( - املساجد 
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  البالد إىل هللا مساجُدها، وأبغُض البالِد إىل هللا أسواُقها". 
، بىن هللاُ لُه بيًتا يف  - صلى هللا عليه وسلم  - )، قال: مسعُت رسول هللا 1ان بن عفان (وعن عثم يقول: "من بىن مسجًدا 

  اجلنة". 
ببناء املساجد يف الدُّور وأن ُتطيَّب  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عروة، عن عائشة قالت: "أمر رسول هللا  2أبو داود (
  وتُنظف".

  واحملالت. الدور هي القبائل 
صلى هللا عليه وسلما ُخنَاَمًة يف قبلة املسجد، فـََغِضَب حىت امحرَّ   - )، عن أنس بن مالك قال: رأى رسول هللا 3النسائي ( 

ا َخُلوقًا" (  : "َما  - صلى هللا عليه وسلم  - ) فقال رسول هللا 4وجهه،. فقامت امرأة من األنصار فحكتها وجعلت مكا



  أْحَسَن هذا". 
  : "ما أُمرت بتشييد املساجد". -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عباس قال: قال رسول هللا 5(أبو داود 

  قال ابن عباس: لتزخرفـُنَّها كما زخرفت اليهود والنصارى. 
  قال: "ال تقوم الساعة حىت يتباهى الناس يف املساجد".  -صلى هللا عليه وسلم  -)، أن رسول هللا  6وعن أنس (

  عن  - صلى هللا عليه وسلم  - ذر قال: سألت رسول هللا  )، ص أيب7مسلم ( 
 __________  

ب فضل بناء املساجد واحلث عليها 4) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (378/  1) مسلم: ( 1(   ). 24رقم (   -) 
ب احتاد املساجد يف الدور رقم ( 13) كتاب الصالة (2) ( 314/ 1) أبو داود: (2(  (455 .(  
ب بناء املساجد 35) كتاب املساجد ( 8) (53 -  52 / 2) النسائي (3(   ).728رقم (   -) 
  ) خلوقًا: أي طيًبا. 4(
ب يف بناء املسجد 12) كتاب الصالة (2) (310/  1): (5(   ). 448رقم (   -) 
  ). 449رقم ( -) أبو داود: املوضع السابق  6(
  ). 2رقم (   -) كتاب املساجد ومواضع الصالة 5) (370/  1) مسلم: ( 7(
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  أول مسجد ُوضع يف األرض؟. 
  قال: "املسجد احلراُم". 

  قلت: مث أيٌّ. 
  قال: "املسجد األقصى". 

  قلت: كم بينهما؟. 
".1قال: "أربعون عاًما، مث لك األرض مسجد (   ) فحيث ما أدركتك الصالُة فصلِّ

ُت مخًسا مل يُعطهًن أحد قبلي، كان كل : "ُأعطي- صلى هللا عليه وسلم  - )، قال: قال رسول هللا 2وعن جابر بن عبد هللا (
نيب يُبعث إىل قومه خاصَّة، وبُعثت إىل كل أمحَر وأسوَد وُأحلت َيلَ الغنائُم، ومل ُحتلَّ ألحد قبلي، وُجعلت يل األرض طَيَِّبًة  

لرُّعِب بني يدي مسريِة شه   ٍر وأعطيُت الشفاعَة". َطُهورًا، ومسجًدا، فأميا رجٍل أدركته الصالُة صلَّى حيث كان، وُنصرُت 
  عن الصالِة يف مبارك اِإلبل؟. - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن الرباء بن عازب قال: ُسئل رسول هللا  3أبو داود (

ا من الشياطني".    فقال: "ال تصلوا يف مبارك اِإلبل، فإ
  وُسئل من الصالة يف مرابض الغنم؟.

ا بركة".    فقال: "صلوا فيها فإ
 __________  

  مسلم: (مث األرص لك مسجد)، (د، ب): "مسجًدا".  ) 1(
  ). 3رقم (   - ) مسلم: املوضع السابق 2(
ب النهى عن الصالة يف مبارك اِإلبل 25) كتاب الطهارة (2) (332  - 331/ 1) أبو داود: (3(   ). 493رقم ( - ) 
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أن ميوت خبمٍس وهو يقول: "إين أبرأ إىل هللا قبل  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن جندب قال: مسعُت رسول هللا 1مسلم ( 
)، الختذت أ بكر  2أن يكون يل منُكِم خليل، فإن هللا اختذين خليًال، كما اختذ إبراهيم خليًال، ولو ُكْنُت متخًذا خليًال (

اكم  خليًال، أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهما مساجد، أال فال تتخذوا القبور  مساجد، إين أ
  عن ذلك". 
َقِدَم املدينَة فنزَل يف ُعْلٍو املدينة يف حي يُقال له بنو عمرو بن  -صلى هللا عليه وسلم  -)، أن رسوَل هللا  3وعن أنس (

ىل رسول  عوف، فأقام فيهم أربع عشرَة ليلة، مث إْنُه أرسل إىل مِإل بين النجار، فجاُءوا متقلدين بسيوِفِهم، قال: وكأين أنظر إ
على راحلته وأبو بكر ِرْدفُُه، ومألٌ بين النجار حوَلُه، حىت أْلَقى بفناء أيب أيوب، قال: فكان    -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

املسجِد فأرسل إىل  -صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا    ُيَصلِّى حيُث أدركتُه الصالُة، وُيَصلِّي يف َمَراِبِض الغََنِم، مث ِإنُه أمر 
منوين حبائطكم هذا" قالوا: ال وهللا! ما نطلب مثَنُه إال إىل هللا    -َعزَّ َوَجلَّ -مِإل بين النجار، فجاؤا، فقال: " بين النجار 

لنخِل  - صلى هللا عليه وسلم   - )، فأمر رسوُل هللا 4قال أنس: فكان فيه ما أقوُل: كان فيه خنٌل وقبوُر املشركني وِخَرٌب (
ِخلَرِب َفُسوَيْت. قال: فصفوا النخل ( فـَُقِطَع،  ) حجارًة، قال: فكانوا  6)، وجعلوا ِعَضاَدتـَْيِه ( 5وبُقبوِر الشركَني فُنِبَشْت، و

  معهما وهم يقولون: -صلى هللا عليه وسلم  -) ورسول هللا  7يرجتزون (
  اللهم ال خري إال خري اآلخرْه ... فانصر األنصار واملهاجرهْ 

 __________  
ب عن بناء املساجد على القبور 3) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (378 -  377/  1سلم: ( ) م1( رقم   - ) 
)23 .(  
  ) مسلم: (ولو كنت متخًذا من أميت خليًال). 2(
ب ابتناء مسجد النيب 1) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (374 -  373/  1) مسلم: ( 3( صلى هللا عليه   - ) 

  ). 9رقم (  -وسلم 
  ) خرب: بكسر اخلاء أو فتحها وكسر الراء أو فتحها كالمها صحيح وهو ما خترب من البناء. 4(
  ) مسلم: (فصفوا النخل قبلة).5(
  ) عضادتيه: العضادة جانب الباب. 6(
  ) يرجتزون: أي ينشدون األراجيز لنفوسهم. 7(
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ه أن   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن طلق بن علي قال: خرجنا وفًدا إىل رسول هللا 1النسائي (  فبايعناُه وصلينا معُه، وأخرب
رضنا بيعًة (  ) لنا، واستوهبناه من فضل َطُهورِِه، فدعا مباء فتوضأ ومضمض، مث صبَُّه لنا يف إداوٍة وَأَمَرَ فقال: "اخرجوا  2ِ

ذا املاء واختذوه مسجدا، فق ا  لنا له: إن البلد بعيٌد واحلر شديٌد واملاء  فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكا
ها   ا واختذ ينشُف، قال: ُمدُّوُه من املاِء فإنه ال يف يزيده إال طيًبا، فخرجنا حىت قدمنا بلد فكسر بيعتنا، مث نضحنا مكا



ألذان، قال: والرَّاهُب رجل من طيء فلما مسع األذان قال: دعوُة حٍق، مث  ) من  3استقبل تـَْلَعًة (مسجًدا، فنادينا فيه 
  ِتالعنا، فلم نرُه بعُد". 

ُم يف املسجِد على عهد رسول هللا 4مسلم (  ، وكنُت أ ً َعَزً صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عمر قال: "كنت غالًما شا
-  ."  

  ويف رواية: "أبيُت يف املسجد". 
بيت فاطمَة فلما جيْد عليا يف    -هللا عليه وسلم  صلى -)، يف حديث ذكرُه قال: جاء رسول هللا 5وعن سهل بن سعد ( 

َنُه شيء فـَغَاَضَبين فخرج، فلما يَِقْل (    ) عندى. 6البيِت، فقال: "أين ابن عمِك؟ " فقالت: كان بيين وبيـْ
  . ِإلنسان: "انظر أين هو؟ " فجاء فقال:  رسول هللا! هو يف املسجد راِقدٌ  - صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسول هللا 

  وهو مضطجٌع قد َسَقَط رداُؤُه عن  - صلى هللا عليه وسلم  -فجاءُه رسول هللا 
 __________  

ب اختاذ البيع مساجد  11) كتاب املساجد (8) ( 39  -  38/  2) النسائي: (1(   ). 701رقم ( -) 
  ) بيعة: أي معبد النصارى أو اليهود. 2(
  ) تلعة: أي مسيل املاء من أعلى الوادي. 3(
ب فضائل عبد هللا ابن عمر31) كتاب فضائل الصحابة (44) (1928  - 1927/  4) مسلم: ( 4(   ). 140رقم ( -) 
ب فضائل علّي بن أيب طالب 4) كتاب فضائل الصحابة (44) (1875  - 1874/  4) مسلم: ( 5(   ). 38رقم ( - ) 
  ) لقيلولة: النوم نصف النهار. 6(
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اِب، قم أ   -صلى هللا عليه وسلم   - ِشقِِّه فأصابُه تراٌب، فجعَل رسول هللا اِب، قم أ الرتُّ َميَْسُحُه عنه ويقول: "قم أ الرتُّ
  ) ". 1الرتاب (

خيمًة يف املسجِد   -صلى هللا عليه وسلم  - )، قالت: ُأِصيَب سعٌد يوَم اخلندق، فضرب عليه رسول هللا 2وعن عائشة (
  يعوُدُه من قريب". 

) ويف املسجِد خيمٌة من بين ِغَفاٍر، إال والدم يسيُل إليهم، فقالوا:  أهل  4"فلم يـَُرْعُهْم ( ) 3زاد عنها يف طريق أخرى (
تينا من ِقَبلُكْم؟ فإذا سعٌد ُجْرُحُه يَِغذُّ (    ) فمات منها". 5اخليمة! ما هذا الذي 

، أو أسواِقنا بنَـْبٍل،  قال: "من مرَّ ٍيف شيٍء م  -)، عن أيب موسى، عن النيب صلي هللا عليه وسلم  6البخاري ( ن َمساجِد
  ) بكفِه مسلًما". 7فليَأُخذ على ِنصاهلا ال يَعِقْر ( 

: "هل منكم أحٌد أطعم اليوم  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عبد الرمحن أيب بكر قال: قال رسول هللا  8أبو داود (
  مسكيًنا". 

ا () فوجدت كسرَة 9فقال أبو بكر: دخلت املسجد فإذا سائل يسأل (    ) فدفعت إليه".10خبز يف يد عبد الرمحن، فأخذ
 __________  

  ) مسلم: (قم أ تراب) مرتني فقط. 1(
ب جواز قتال من نقض العهد، وجواز إنزال أهل احلصن  22) كتاب اجلهاد والسري (32) ( 1386/  3) مسلم: ( 2(  (



  ). 65رقم ( -على حكم حاكم عدل أَهل احلكم 
  ). 67رقم (   -  ) مسلم: املوضع السابق3(
تيهم بغتًة. 4(   ) يرعهم: أي يفاجئهم و
  ) مسلم: (يغذ دًما) ومعىن يغذ أي يسيل. 5(
ب املرور يف املسجد 67) كتاب الصالة (8) ( 651/ 1) البخاري: (6(   ). 452رقم (   -) 
  ) ال يعقر: أي ال يذبح. 7(
ب املسألة يف املسا36) كتاب الزكاة (3) ( 309/ 2) أبو داود: (8(   ). 1670رقم ( - جد ) 
  ) أبو داود: (فإذا أ بسائل يسأل). 9(
ا منه). 10(   ) يف أيب داود: (فأخذ
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خيًال ِقَبَل َجنٍد، فجاءت برُجٍل من بين حنيفَة يُقال  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب هريرة قال: بعث رسول هللا 1مسلم ( 
ٍل، سيد أهل اليمامِة،    - صلى هللا عليه وسلم  -فربطوُه بساريٍة من سواري املسجِد، فخرج إليه رسول هللا لُه ُمثامُة بن َأ

  ) " وذكر احلديث. 2فقال: "ماذا عندك؟  مثامة ( 
قال: "ُعرضت عليَّ أعماُل أُميت َحَسنـَُها، وَسيئـَُها، فوجدُت يف َحمَاِسِن   - صلى هللا عليه وسلم   -)، عن النيب  3عن أيب ذر ( 

  ) تكوُن يف املسِجِد ال ُتدفُن". 4ذى ُمياُط عن الطريق، ووجدُت يف مساوي أعماِهلَا النَُّخاَغَة (أعماِهلَا األ
َا َدفْـُنها". -صلى هللا عليه وسلم   -)، قال: قال رسول هللا 5وعن أنس (   : "الُبزاُق يف املسجِد خطيئٌة، وكفَّارُ
) وال يزال يف يده  7"كان حيب الَعراجني ( - هللا عليه وسلم صلى   - )، عن أيب سعيد اخلدري، أن رسول هللا 6أبو داود (

) يف قبلة املسجد فحكها، مث أقبل على الناس ُمْغَضًبا فقال: "أيسر أحدكم أن يبصق يف 8منها، فدخل املسجد فرأى خنامة (
يتفل عن ميينه وال يف قبلته، وليبصق ، واملَلك عن ميينه فال -َعزَّ َوَجلَّ -وجهه؟، إن أحدكم إذا استقبل القبلة إمنا يستقبل ربه 

  )، ووصف ابن عجالن ذلك: أن يتفل يف ثوبه 9عن يساره وحتت قدمه، فإن عجل به أمٌر فليفعل هكذا" (
 __________  

ب ربط األسري وحبسه، وجواز املن عليه 19) كتاب اجلهاد والسري (32) ( 1386/  3) مسلم: ( 1(   ). 59رقم (   -) 
  مة: أي ما الظن يب أن أفعل بك. ) ماذا عندك؟  مثا2(
ب النهى عن البصاق يف املسجد 13) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (390/  1) مسلم: ( 3(   ). 59رقم ( - ) 
  ) النخاعة: أي البزاق الذي خيرج من أصل الفم. 4(
  ). 55رقم (   - ) مسلم: املوضع السابق 5(
ب يف كراهية البزاق يف املسجد 22) كتاب الصالة (2) (324  - 323/ 1) أبو داود: (6(   ). 480رقم ( - ) 
  ) العراجني: مفردها عرجون: هو: العذق اليابس أي أصل العنقود من الرطب إذا عتق ويبس واحنىن.7(
  ) النخامة: أي البزقة خترج من أقصى احللق. 8(
  ) يف أيب داود: (فليقل هكذا).9(
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  مث يرد بعضه على بعض. 
  ) إال ذكر "العرجون". 2والبخاري (  )،1خرجه مسلم ( 

)، عن أيب هريرة، أن عمر مرَّ َحبسَّاٍن وهو يـُْنِشُد الشعر يف املسجد فـََلَحَظ إليه فقال: قد ُكْنُت أُْنِشُد، وفيه من هو  3مسلم ( 
! أِمسعَت رسول هللا  ِ يقول: "َأِجْب عينِّ   -سلم صلى هللا عليه و  -خٌري منكم، مثَّ التفَت إىل أيب هريرة فقال: أَْنِشُدَك 

  اللُهمَّ أيدُه بروِح القدس" قال: اللهم نـََعْم.
) يف املسجِد فليـَُقل: ال 5: "من مسَِع رجًال يـَْنُشُد ضالًة (-صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 4وعن أيب هريرة ( 

  ردَّها هللا عليك، فإن املساجد مل ُتْنبَ هلذا". 
  -صلى هللا عليه وسلم  -)، فقال اننيب  7ن رجًال َنَشَد يف املسجِد فقال: من َدَعا إىل اجلمِل األمحِر ()، أ6وعن بريدة (

ا بُِنَيِت املساجد ملا بُِنَيْت له".    فقال: "ال وجدَت ِإمنَّ
ِب املسجِد" مبثل صالة الفجِر فأدَخَل رأَسُه م -صلى هللا عليه وسلم  -): "جاء أعراٌيب بعد ما َصلَّى النيب  8وعنه قال ( ن 

  ما تقدم.
 __________  

ب النهي عن البصاق يف املسجد 13) كتاب السماجد ومواضع الصالة (5) (389/  1) مسلم: ( 1(   ). 52رقم ( - ) 
ليد من املسجد 33) كتاب الصالة (5) ( 605/ 1) البخاري: (2(   ). 405رقم (   - ) كتاب حك البزاق 
بت 34كتاب فضائل الصحابة (  )44) (1633  - 1632/  4) مسلم: ( 3(   ). 151رقم ( - ) كتاب فضائل حسان بن 
ب النهى عن نشد الضالة يف املسجد وما يقوله من  18) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (367/  1) مسلم (4(  (

  مسع الناشد. 
  ) ضالة: هي الضائعة من كل ما يقتىن من احليوان وغريه.5(
  ). 80قم ( ر   - ) مسلم: املوضع السابق 6(
  ) من دعا إىل اجلمل األمحر: أي من وجد ضاليت، وهو اجلمل األمحر فدعاين إليه. 7(
  ). 81) مسلم: املوضع السابق رقم: (8(
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قال: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يف املسجد فقولوا: ال   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، عن النيب 1النسائي ( 
  ) فقولوا: ال ردَّها هللا عليك". 2رتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة يف املسجد (أربح هللا جتا
: "إذا دخل أحدكم املسجد  -صلى هللا عليه وسلم   -)، عن أيب محيد، أو عن أيب أسيد قال: قال رسول هللا 3أبو داود (

ك، وإذا خرج فليقل: اللهم إين أسألك  ، مث لُيقل: اللهم افتح يل أبواب رمحت- صلى هللا عليه وسلم  - فلُيسلم على النيب 
  من فضلك". 

جالٌس بني ظهراين النَّاس قال:   -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن أيب قتادة قال: دخلُت املسجَد ورسول هللا 4مسلم ( 



  : "ما منعَك أن ترَكَع ركعتني قبل أن جتلس؟ "- صلى هللا عليه وسلم  -فجلسُت فقاَل رسول هللا 
  ! رأيُتَك جالًسا والناُس جلوٌس. فقلت:  رسوَل هللا

  قال: "فإذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يركع ركعتني".
  

  ) 5ب يف األذان واِإلقامِة (
علَّمُه هذا األذان: "هللا أكرب هللا أكرب، أشهُد أن ال إله  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب حمذورََة، أن رسول هللا 6مسلم ( 

أن ال إله إال هللا، أشهد أن حممًدا رسول هللا، أشهد أن حممًدا رسول هللا" ِمث يعود فيقول: "أشهد أن ال إله إال  إال هللا، أشهد 
  هللا، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن حممًدا رسول هللا، أشهد أن

 __________  
  ). 176رقم (  -) 219) النسائي يف عمل اليوم والليلة: (ص 1(
  ت يف (ب).) يف املسجد ليس2(
ب فيما يقوله الرجل عند دخوله املسجد 18) كتاب الصالة (2) (318  - 317/ 1) أبو داود: (3(   ).465رقم ( - ) 
ب استحباب حتيه املسجد بركعتني 11) كتاب صالة املسافر وقصرها ( 6) (495/  1) مسلم: ( 4(   ). 70رقم (  -) 
  ) (اِإلقامة): ليست يف األصل.5(
ب صفة األذان 3) كتاب الصالة (4) (287/  1) مسلم: ( 6(   ). 6رقم ( -) 
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  حممًدا رسول هللا، حيَّ على الصالة (مرتني)، حيَّ على الفالح (مرتني)، هللا أكرب هللا أكرب ال إله إال هللا". 
من   -هللا عليه وسلم   صلى - )، عن أيب حمذورة قال: خرجت يف نفر فكنَّا ببعض طريق ُحنِني َمْقَفَل رسول هللا 1النسائي ( 

لصالة   - صلى هللا عليه وسلم   -ببعض الطريق، فَأذََّن ُمَؤذُِّن رُسول هللا   -صلى هللا عليه وسلم  - حنني، فـََلِقيَنا رسول هللا 
زأ بِه، َفَسِمَع رسوُل  َفَسِمْعَنا َصوَت املؤذِِّن وحنُن عْنُه ُمتَـَنكُِّبوَن، فظللنا َحنِْكيِه  -صلى هللا عليه وسلم  -عنَد رسول هللا  و

: "أَيُُّكُم -صلى هللا عليه وسلم   - الصَّوَت، فأرَسَل إلينا حىت وقفنا بِن يديه فقال رسول هللا   -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 
)  2لصالة، فألقى علّي (الذي مسعُت صوَتُه قِد ارتـََفَع، فأَشاَر القوُم إيلَّ وَصَدُقوا فأرسَلُهْم كلَُّهْم وحبسين قال: ُقْم فَأذِّْن 

التأذين هو نـَْفسه فقال: ُقل: هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب أشهد أن ال إله إال   -صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا 
قل:   هللا أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن حممًدا رسول هللا أشهد أن حممًدا رسول هللا مث قال: ارجع فامدد من صوِتَك مث

أشهد أن ال إله إال هللا أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن حممًدا رسول هللا أشهد أن حممًدا رسول هللا، حّي على الصَّالة، حّي 
على الّصالة، حي على الفالح، حي على الفالح، هللا أكرب هللا أكرب ال إله إال هللا، مث دعاين حني قضيُت التأذين فأعطاين  

لتأذين مبكة.ُصرًَّة فيها ش   ئ من ِفضٍَّة" فقلت:  رسول هللا! ُمرين 
لصالِة عن   -صلى هللا عليه وسلم   -قال: "قد أمرُتَك به، فـََقِدْمُت على َعتَّاِب بن أسيد عاِمِل رسول هللا  مبكة فأذَّْنُت َمَعُه 

  ". -صلى هللا عليه وسلم  -أمر رسول هللا  
  ة إذا قال املؤذن يف أذان الفجر)، عن أنس قال: "من السن3الدارقطين (

 __________  



  ). 632) كيف األذان رقم ( 5) كتاب األذان ( 7) ( 6 -  5/  2) النسائي: (1(
  ) النسائي: (فقمت فألقى عليَّ). 2(
ت فيها 243/  1) الدارقطين ( 3( ب ذكر اإلقامة واختالف الروا   ). 38رقم (   -) 
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  )، هللا أكرب هللا أكرب ال إله إال هللا". 1النوم، الصالة خري من النوم (  حي على الفالح قال: الصالة خري من
وكيع، عن سفيان الثوري، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة أنه أرسل إىل مؤذن له، ال تثوب يف شيٍء من الصلوات 

  لنوم فإنه أذانإال يف الفجر، فإذا بلغت حي على الفالح فقل: الصالة خري من النوم، الصالة خري من ا
  بالل.

َفَة قال: "رأيُت بالًال يؤَذُن ويدور ويـُْتبُع فاه ( 2الرتمذي (  َعاُه يف أذنيه". 3) عن أيب ُجَحيـْ   ) ها هنا وها هنا وإْصبـَ
  وذكر احلديث

ى ُعُنقه مييًنا  )، رأيت بالًال خرِج إىل األبطِح فَأذََّن فلما بلغ "حّي على الصَّالة حّي على الفالح" لو 4ويف كتاب أيب داود ( 
  ومشاًال ومل يستدر. 

ذ  5وفيه عن عثمان بن أيب العاص ( ضعفهم واختَّ ) قال: قلت  رسول هللا! اجعلين ِإَماَم قومي قال: "أنت إمامهم واقتد 
خذ على أذانه أجًرا".   مؤِذ ال 

ًال يؤذُن بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذَن : "إن بال-صلى هللا عليه وسلم  - )، عن عائشة قالت: قال رسول هللا 6البخاري (
  ابن أم مكتوم فإنه ال يؤذن حىت يطلع الفجر". 

ما إال أن يرقى ذا، وينزل ذا".    قال القاسم: "ومل يكن بني أذا
 __________  

  ) يف الدارقطين: (الصالة خري من النوم مرتني، هللا أكرب). 1(
  ). 197رقم ( -جاء يف إدخال اِإلصبع يف األذن عند األذان ب ما -أبواب الصالة  - ) 375/  1) الرتمذي: (2(
  ) (ب): ويتبع فاه مرة هاهنا ... 3(
ب يف املؤذن يستدير يف أذانه 34) كتاب الصالة (3) ( 358/ 1) أبو داود: (4(   ). 520رقم ( - ) 
ب أخذ األجر على التأذين 40) كتاب الصالة (3) ( 363/ 1) أبو داود: (5(   ). 531رقم (  - ) 
ب قول النيب 17) كتاب الصوم ( 30) ( 162/ 4) البخاري: (6( "ال مينعكم من سحوركم   -صلى هللا عليه وسلم  - ) 

  ). 1919أذان بالل": (
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قال: "إن بالًال يُؤذن بليٍل، فكلوا واشربوا حىت ينادي ابن أم    -صلى هللا عليه وسلم  -)، أن رسول هللا 1وعن ابن عمر (
  مكتوم"



  وكان رجًال أعمى ال ينادي حىت يقال له: أصبحَت أصبحَت. قال:
) عن عبد الرمحن بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة األنصاري، مث املازّينِ عن أبيه، أنه أخربه: أن أ سعيد 2مالك (

ل ديتك، فَأذَّْنَت  لندأء فإنه "ال  اخلدري قال له: إين أراك حتب الغنم والبادية فإذا كنت يف غنمك أو  صالة فاْرَفْع َصوَتَك 
  يسمع مدى صوِت املؤذن جٌن وال إنٌس وال شٌئ، إال َشِهَد له يوم القياَمِة". 

  .-صلى هللا عليه وسلم   -قال أبو سعيد: مسعُتُه من رسول هللا 
  النَّاِس أعناقًا يوم القيامِة". يقول: "املؤذنون أطوُل  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن معاوية قال: مسعت رسول هللا 3مسلم ( 

نُُه فقال معاوية كما قال املؤذن، حىت إذا قال حيَّ 5)، عن علقمة بن وقاص ( 4النسائي (  َّ عند معاوية إذ َأذََّن ُمَؤذِّ ) قال: إ
، فلما قال ( ، وقال بعد  ) حّي على الفالح قال: ال حول وال قوة إال 6على الصالة، قال: ال حول وال قوة إال 

  يقوُل ذلك.  -صلى هللا عليه وسلم  - ذلك ما قال املؤذن، مث قال: مسعت رسول هللا 
 __________  

ب أذان األعمى إذا كان له من خيربه 11) كتاب األذان ( 10) ( 118/ 2) البخاري: (1(   ). 617رقم (   -) 
ب ما جاء يف النداء للصال1) كتاب الصالة (3) ( 69/  1) املوطأ: (2(   ). 5رقم (  -ة  ) 
ب فضل األذان وهرب الشيطان عند مساعه 8) كتاب الصالة (4) (290/  1) مسلم: ( 3(   ). 14رقم ( -) 
  ). 677رقم ( -) إذا قال املؤذن حي على الصالة حي على الفالح 36) كتاب األذان (7) ( 25/  2) النسائي: (4(
  ) د: أيب وقاص. 5(
  ) يف األصل: بلغ. 6(
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كان إذا مسع املؤذن يتشهد يقول: "وأ   -صلى هللا عليه وسلم   - ا، أن النيب -رضي هللا عنه  - )، عن عائشة 1(أبو داود 
) "   ). 2وأ

يقول: "إذا مسعُتم املؤذَِّن فقولوا مثَل ما يقوُل مثَُّ  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عبد هللا بن عمرو أنه مسع النيب 3مسلم ( 
، فإنِّهُ  َا عشًرا مث َسُلوا ( َصَلوا علىَّ ا منزلٌة يف اجلّنة ال تْنبِغي إال  4من صلَّى عليَّ صالًة، صلى هللا عليه ِ ) هللا ِىل الوسيلَة فإ

  ) الشفاعة".6) الوسيلة حلَّت عليه ( 5لَعْبٍد مْن عباِد هللا وأرجو أن أكون أ هو، فمن سأل يل ( 
قال: "مْن قاَل ِحَني يسمُع النداَء اللُهمَّ ربَّ   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن جابر بن عبد هللا أنَّ رسول هللا7البخاري (

) وابعثه مقاًما حمموًدا الذي وعدته حّلت لُه َشفاعيت يوَم 8هذه الدعوِة التامَِّة والصالِة القائَمِة آِت حممًدا الوسيلَة والفضيَلة ( 
  القيامِة".
):  10أنه قال: "مْن قاَل حني يسمُع األذان ( - صلى هللا عليه وسلم  -  )، عن سعد بن أيب وقاص عن رسول هللا9مسلم ( 

ِإلسالِم ديًنا غفر له   ِ رً ومبحمٍد رسوًال و أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأن حممًدا عبده ورسوله رضيُت 
  ذنبه". 

 __________  
  ). 526رقم ( -ب ما يقال إذا مسع املؤذن  )36) كتاب الصالة (3) (361  - 360/ 1) أبو داود: (1(
: التقدير أ أشهد كما تشهد وكما تشهد والتكرير راجع للشهادتني. 2(   ) وأ وأ



ب استحباب القول مبثل قول املؤذن ملن مسعه 7) كتاب الصالة (4) (289 -  288/  1) مسلم: ( 3(   ). 11رقم ( - ) 
  ) ب: اسألوا. 4(
  ) (ب، ف): سأل هللا يل. 5(
  ) مسلم: (حلت له الشفاعة).6(
ب الدعاء عند النداء. 8) كتاب األذان ( 10) ( 112/ 2) البخاري: (7(  (  
  ): (د): والدرجة الرفيعة وابعثه .. 8(
ب استحباب القول مثل قول املؤذن ملن مسعه 7) كتاب الصالة (4) (290/  1) مسلم: ( 9(   ). 13رقم (   -) 
  ) يف مسلم: (حني يسمع املؤذن). 10(
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صلى هللا عليه   -)، ورأى رجًال جيتاز املسجد خارًجا بعد األذان، فقال: أما هذا فقد عصى أ القاسم 1وعن أيب هريرة ( 
  . -وسلم 

قوًسا ف3)، قال: ذََكُروا أْن يـُْعِلُموا ( 2وعن أنس ( رًا أو َيضرَبوا  أُِمَر بالٌل ) َوْقَت الصالة بشيٍء يعرفونَُه، فذكروا أن يـُنَـوُِّروا 
  أن يشَفَع األذان ويُوتَِر اِإلقاَمَة".

  ). 5): فحدثت به أيوب فقال: إال اِإلقامة (4قال ابن علية ( 
مرتني مرتني واِإلقامة مرة   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عمر قال: "إمنا كان األذان على عهد رسول هللا 6أبو داود (

  الة، قد قامت الصالة، فإذا مسعنا اِإلقامة توضأ مث خرجنا إىل الصالة". مرة غري أنه كان يقول: "قد قامت الص
)، من حديث أيب حمذورة، اإلقامة كلها مرتني مرتني التشهد وغريه إال قوله يف آخر األذان: "ال إله إال  7وقد ذكر أبو داود (
  هللا فإنه مرة واحدة". 

 أكرب هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب، أشهد أن ال إله إال هللا أشهد أن ال وذكر من حديث أيب حمذورة أيًضا يف صفة اِإلقامة "هللا
إله إال هللا، أشهد أن حممًدا رسول هللا، أشهد أن حممًدا رسول هللا، حيَّ على الصالة حيَّ على الصالة، حيَّ على الفالح  

  ال إله إال هللا". حيَّ على الفالح قد قامت الصالة قد قامت الصالة هللا أكرب هللا أكرب 
 __________  

ب النهي عن اخلروج من املسجد إذا أذن املؤذن 45) كتاب املساحد ومواضع الصالة (5) (454/  1) مسلم: ( 1(  ( - 
  ). 259رقم ( 

ب األمر يشفع األذان وإيتار اإلقامة 2) كتاب الصالة (4) (286/  1) مسلم: ( 2(   ). 3رقم (   -) 
ا. ) يعلموا: أن جيعلوا له عال3(   مة يعرف 
  ). 2رقم (   - ) مسلم: املوضع السابق 4(
  ) إال اإلقامة: أي إال لفظ اإلقامة وهي قوله: قد قامت الصالة فإنه ال يوترها وال يثنيها. 5(
ب يف اإلقامة 29) كتاب الصالة (2) ( 350/ 1) أبو داود: (6(   ). 510رقم ( -) 
ب28) كتاب الصالة (2) ( 340/ 1) أبو داود: (7(   ). 501رقم ( -كيف األذان   ) 
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،  -صلى هللا عليه وسلم   -) فال يُقيم حىت خيرج النيب 2)، عن جابر بن َمسَُرَة قال: "كان بالل يؤذن إذا َدَحَضْت (1مسلم ( 
  فإذا َخَرَج أقام الصالة حني يراُه". 

  
  ب فيما يصلي به وعليه وما يكره من ذلك 

عن الصالة يف الثوب الواحد؟ فقال: "أو   - صلى هللا عليه وسلم  -ئًال سأل رسول هللا )، عن أيب هريرة، أن سا3مسلم ( 
ِن؟ ".    ِلُكلَُّكْم ثوَ
قال: "ال ُيصلي أحدكم يف الثوب الواحد، ليس على   -صلى هللا عليه وسلم  - )، أَيًضا، أن رسول هللا 4وعن أيب هريرة ( 

  ) منه شيء". 5َعاتِقِه (
 - بن احلارث قال: سألنا جابر بن عبد هللا عن الصالِة يف الثوِب الواحِد فقال: خرجُت مع النيب  )، عن سعيد 6البخاري (

يف بعِض أسفارِِه، فجئُت ليلًة لبعِض أمري، فوجدتُه ُيصلِّي وعليِّ ثوٌب واحٌد فاشتملُت به وصليُت  - صلى هللا عليه وسلم 
بُر؟ فأخربتُه حباَجيت. فلما فـََرغُت قال: ما هذا اإلشتماُل الذي رأيُت؛  )  جا7إىل جانبه فلمَّا انصرَف قال: ما السَُّرى ( 

، قال: "فإن كان واسًعا فالتحف بِه وإن كان ضيًقا فأتِزْر بِه".    قلت: كان ثوً
  )، يف حديث طويل وقال: "إن كان واسًعا فخالف بني طرفيه". 8خرجه مسلم ( 

 __________  
ب مىت يقوم الناس للصالة 29اجد ومواضع الصالة () كتاب املس5) (423/  1) مسلم: ( 1(   ). 160رقم (   -) 
  ) دحضت: أي زالت الشمس، فهو كقوله توارت. 2(
ب الصالة يف ثوب واحد وصفة لبسه  52) كتاب الصالة (4) (367/  1) مسلم: ( 3(   ). 275رقم ( -) 
  ). 277رقم (   - ) مسلم: املوضع السابق 4(
  ) يف مسلم: (عاتقيه). 5(
ب إذا كان الثوب ضيًقا 6) كتاب الغسل ( 8) ( 563/ 1بخاري: () ال6(   ).361رقم (   -) 
  ) ما السرى: أي ما سبب سراك أي سريك يف الليل. 7(
ب حديث جابر الطويل، وقصة أيب اليسر 18(  -) كتاب الزهد والرقائق 53) (2306  - 2305/  4) مسلم: ( 8(  (-  

  ). 74رقم ( 
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صلى هللا عليه رسلما: "إذا صلى أحدكم يف ثوب فليخالف بطرفيه على  -  هريرة قال: قال رسول هللا )، عن أيب1أبو داود (
  عاتقيه".

  )، أيًضا.2وخرجه البخاري ( 
يصلي يف ثوب واحد مشتمًال به، يف   -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن عمر ابن أيب سلمة قال: "رأيت رسول هللا  3مسلم ( 



  يه على عاتقيه". بيت أم سلمَة، واضًعا طرف
  ) "خمالًفا بني طرفيه". 4ويف طريق أخرى (

عار الواحد وأ حائٌض   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عائشة قالت: "كنت أ ورسول هللا 5النسائي (  أبو القاسم يف الشِّ
) ذلك 6معي فإن أصابه مىن شيء فعل (  طامٌث، فإن أصابَُه مين شيٌء َغَسَل ما أصابَُه مل يـَْعُدُه إىل غريِِه وصلَّى فيه، يف يعودُ 

  مل يـَْعُدُه إىل غريه". 
ُيصلي من الليل وأ إىل جنبِه، وأ حاِئٌض وعلىَّ  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن عائشة قالت: "كان رسول هللا 7مسلم ( 

  ِمرٌط وعليه بعُضُه إىل جنبِه". 
  ُيصلي يف النعلني؟  -صلى هللا عليه وسلم   - )، قال: قلُت ألنس بن مالك: أكان رسول هللا8وعن أيب مسلمة (

 __________  
ب مجَاع أبواب ما يصلى فيه 78) كتاب الصالة (2) (415  - 414/ 1) أبو داود: (1(   ). 627رقم ( - ) 
ب إذا صلى يف الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه 5) كتاب الصالة (8) ( 561/ 1) البخاري: (2(   ). 359رقم ( - ) 
ب الصالة يف ثوب واحد وصفة لبسه  52) كتاب الصالة (4) (368/  1. ( ) مسلم3(  (- )278 .(  
  ). 280رقم (   - ) مسلم: املوضع السابق 4(
  ) الصالة يف الشعار. 22) كتاب القبلة (6) ( 73/  2) النسائي: (5(
  ) النسائي: (فعل مثل ذلك).6(
ب اإلعرتاض بني 51) كتاب الصالة (4) (367/  1) مسلم: ( 7(   ). 274رقم (  -يدي املصلى  ) 
ب جواز الصالة يف النعلني 14) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (391/  1) مسلم: ( 8(   ). 60رقم ( - ) 
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  قال: نعم. 
صحابه إذ خلع نعليه   -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن أيب سعيد اخلدري قال: بينما رسول هللا  1أبو داود ( ُيصلي 

صالته قال:  -صلى هللا عليه وسلم  - ) نعاهلما، فلما قضى رسول هللا 2ره فلما رأى ذلك القوم خلعوا (فوضعهما عن يسا
  ) نعالكم؟ ".3"ما محلكم على إلقائكم (

  قالوا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا. 
ين فأخربين أن فيهما قذرًا". -صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسول هللا    : "إن جربيل أ

  ) فلينظر: فإن رأى يف نـَْعليه قذرًا، أو أذًى فليمسْحُه وليصلِّ فيهما".4ال: "إذا جاء أحدكم املسجد (وق
) 6أنه قال: "ال تـُْقَبُل ( -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن صفية بنت احلارث، عن عائشة عن النيب 5وعن حممد بن سريين ( 

  قتادة، عن حممد، ورواه شعبة وسعيد بن بشري عن قتادة موقوفًا. صالُة حائض إال خبمار" هكذا رواه محاد بن سلمة عن 
ا سألْت أم سلمَة ماذا ُتصلي فيه املرأة من الثياب؟ 7مالك ( ِه، أ ُفٍذ، عن أُمِّ   )، عن حممد بن زيد بن قـُنـْ

  ) 8فقالت: ُتَصلِّي يف اِخلماِر والدِّرع السَّابِغ الذي يـُغَيََّب ظهوَر ( 
 __________  

ب الصالة يف النعلني 89) كتاب الصالة (2) (427  - 426/ 1د: () أبو داو 1(   ). 650رقم ( - ) 



  ) يف أيب داود: (ألقوا نعاهلم).2(
  ) يف أيب داود: (على إلقاء). 3(
  ) يف أيب داود: (إىل املسجد).4(
ب املرأة تصلى بغري مخار 85) كتاب الصالة (2) ( 421/ 1) أبو داود: (5( /  1الرتمذي: () وخرجه 641رقم ( - ) 

  ). 377) رقم ( 215
  ) يف أيب داود: (ال يقبل هللا).6(
ب الرخصة يف صالة املرأة يف الدرع واخلمار 10) كتاب صالة اجلماعة (8) (142/  1) املوطأ: (7(   ). 36رقم (   -) 
  ) املوطأ: (إذا َغيََّب ظهور). 8(
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  . -صلى هللا عليه وسلم  -ضهم فيه النيب قدميها". هذا هو الصحيح من قول أم سلمَة وقد ذكر بع
صلى هللا عليه  -)، عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة، عن أنس بِن مالك، أن جدَّته ُمَليَكَة َدَعْت رُسوَل هللا  1مسلم ( 
ودَّ من ُطول ما لُِبَس، فنضحُتُه  ِلطََعاٍم صنعْتُه، فأَكَل ِمْنُه مثَّ قاَل: "قوُموا فُأَصلِّى َلُكم". فقمُت إىل حصٍري لنا قد أس -وسلم 

) من ورائنا، فصلى لنا  3) وراَءُه والعجوز (2وَصَففُت أ واليتيم (  - صلى هللا عليه وسلم  -مباٍء، فقام عليه رسول هللا  
  ركعتني مث انصرف. -صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا 

  الضمري يف جدته هو عائد على إسحاق، ومليكة هي أم سليم.
أحسن الناس ُخُلًقا، فرمبا َحتُضُر الصالُة وهو يف بيتنا فيأُمُر  -صلى هللا علبه وسلم   -)، قال: كان رسول هللا 4نس (وعن أ

  ونقوم خلفه فُيَصلِّي بنا.  -صلى هللا عليه وسلم  -) رسول هللا  5لِبَساِط الذي حتته فُيْكنُس مث يـُْنَضُح مث يقوم (
  ْخِل.قال: وكان بساطهم من جريِد النَّ 

يَصٍة ( -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عائشة قالت: قام رسول هللا  6مسلم (  ) َذاِت أعالٍم فنظر إىل َعَلِمها  7ُيصلي يف مخَِ
نبجانيه (  ذه اِخلميصِة إىل أيب َجْهِم بن حذيفة وائتوين  ا أهلتين آنفا عن 8فلما قضى صالته قال: "اذهبوا    ) فإ

 __________  
ب جواز اجلماعة يف النافلة 48) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (457  /1) مسلم: ( 1(   ). 266رقم (   -) 
  ) اليتيم: هو ضمري بن سعد احلمريّي. 2(
  ) العجوز: هي أم أنس، أم سليم. 3(
  ). 267) مسلم: املوضع السابق رقم (4(
  ) مسلم: (مث يؤم). 5(
ب كراهة الصالة يف ثوب له أعالم 15(  ) كتاب املساجد ومواضع الصالة5) (369/  1) مسلم (6(   ). 62رقم (   -) 
  ) مخيصة: كساء مربع من صوف.7(
نبجايه: نسبة إىل أنبجاب وهو كساء يتخذ من الصوف وله مخل وال علم له وهي من أدون الثياب الغليظة. 8(  (  
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  صاليت".
: "ال يقبل هللا صالة رجٍل ويف جسده شيء من  -يه وسلم صلى هللا عل - )، عن أيب موسى قال: قال رسول هللا 1أبو داود (
  ). 2خُلوق" (

  )، وهو األشهر وقد صح النهي عن التخلق. 3منهما من يرويه موقوفًا على أيب موسى ( 
  

ا   ب يف اِإلمامة وما يتعلق 
ثًة فليُؤّمهم أحُدُهْم وأحقُُّهْم : "إذا كانوا ثال-صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب سعيد اخلدري قال: قال رسول هللا 4مسلم ( 

  ِإلمامِة أقرؤهم".
قال: "يـَُؤُم القوَم أقرُؤُمهْا لكتاب هللا، فإن كانوا يف القراَءِة سواًء  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن النيب 5وعن أيب مسعوٍد (

لسُّنَّة، فإن كانوا يف السنِة سواًء؛ فأَقَدُمُهْم هجرًة، فإن كانوا يف ) وال يـَُؤمَّنَّ الرجل  6 اهلجرة سواًء فأَقَدُمهْم ِسْلًما ( فأعلمهم 
ذنه" ويف رواية "ِسًنا" مكان "سلًما"  8) يف ُسلطانِِه وال يْقُعْد يف بييِه على تْكرَِمِتِه (7(   -) إال 

  صلى هللا عليه  -)، عن مالك بن احلُويِرِث قال: أتينا رُسوَل ِهللا  9مسلم ( 
 __________  

ب يف اخللوق للرجال 8) كتاب الرتجل ( 27) ( 403/ 4د: () أبو داو 1(   ). 4178رقم ( - ) 
) خلوق: هو طيب مركب يتخذ من الزعفران وغريه من أنواع الطيب وتغلب عليه احلمرة والصفرة، قال ابن األثري: وقد  2(

َى عنه ألنه من طيب َ لنهي عنه، والنهي أكثر وأثبت، وإمنا  رة  حته و رة  النساء، وكن أكثر استعماًال له منهم   ورد 
سخة.   والظاهر أن أحاديث النهي 

  ) (ب): أيب موسى األشعري.3(
إلمامة 53) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (464/  1) مسلم: ( 4( ب من أحق    ). 289رقم (   -) 
  ). 290رقم ( -) مسلم: املوضوع السابق  5(
  ) سلًما: أي إسالما. 6(
  يؤمن الرجل الرجل يف سلطانه). ) مسلم: (ال 7(
  ) تكرمته: التكرمة الفراش وحنوه مما يبسط لصاحب املنزل وخيص به.8(
  ). 292رقم (   - ) مسلم: املوضع السابق 9(
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َّ  -صلى هللا عليه وسلم   -) ُمتقاربوَن، فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول هللا 1وحنن َشبَـَبٌة (  قد  رَحيًما رقيًقا، فظنَّ أ
ه، فقال: "ارجعوا إىل أهليكم فأقيموا فيهما وعلِّموهم وُمُروهم، فإذا   أشتقنا أهَلَنا َفَسأَلََنا عمن تركنا من أهلنا، فأخرب

  حضرت الصالُة فليؤذِّن لكم أحدُكم، مث ليَـُؤمَّكم أكربُكم".
  ) "وصلوا كما رأيتموين أصلي". 2زاد البخاري ( 



أ وصاحٌب ِيل، فلما أرد اِإلقْـَفال من ِعْنِدِه، قال  -صلى هللا عليه وسلم  -أتيت النيب  )، عن مالك أيًضا قال:3مسلم ( 
َ مث أقيما وليُؤمَُّكما أكَربُُكَما".   لنا: "إذا حضرت الصالة فأذِّ

ما - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب أُمامَة قال: قال رسول هللا 4الرتمذي (  ما: العبُد اآلبق  : "ثالثٌة ال ُجتاِوز صالُ َ آذا
تت وزوجها عليها ساخٌط، وإماُم قوٍم له كارهون"   حىت يرجع، وامرأٌة 

  قال: هذا حديث حسٌن غريٌب.
فصلينا َورَاَءُه وهو قاِعٌد وأبو بكر ُيْسِمُع النَّاَس   -صلى هللا عليه وسلم  -)، من جابر قال: اشتكى رسوُل هللا  5مسلم ( 

، فصلينا بصالته قعوًدا، فلما سلَّم قال: "إن ِكْدُمتْ آنفا تفعلون فعل فارس تكبريَُه، فالتفت إلينا  فرآ قياًما فأشار إلينا فقعد
ئمِتُكم، إن صلى قائًما فصلوا قياًما وإن صلى قاعًدا فصلوا   والروم، يقومون على ملوكهم وهم قُعوٌد، فال تفعلوا أئتمُّوا 

  قعوًدا". 
  عن  -صلى ْا عليه وسلم  -َط رسول هللا ) قال: َسقَ 6ويف حديث أنس (
 __________  

  ) شببة: مجع شاب أي متقاربون يف السن. 1(
ب رمحة الناس والبهائم 27) كتاب األدب ( 78) ( 452/  10) البخاري: (2(   ). 6008رقم (   -) 
إلمامة 53) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (466/  1) مسلم: ( 3( ب من أحق    ). 293رقم (   -) 
  ). 360رقم ( - ب ما جاء فيمن أم قوًما وهم له كارهون  -أبواب الطهارة  - ) 193/  2) الرتمذي: (4(
إلمام 19) كتاب الصالة (4) (309/  1) مسلم: ( 5( ب ائتمام املأموم    ).84رقم (   -)، 
  ). 77رقم (   - ) مسلم: املوضع السابق 6(
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فصلى بنا قاعًدا وصلينا وراَءَه قعوًدا، فلما قضى الصالة  -نا عليه نعوُدُه فحضرت الصالة فـََرٍس فُجِحَش ِشُقُه األمين فدخل
قال: "إمنا ُجِعَل اِإلماُم ليؤمت به، فإذا كرب فكربوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رِفع فارفعوا، وإذا قال: مسع هللا ملن محده  

  أمجعون".فقولوا ربنا ولك احلمد وإذا صلى قاعًدا فصلوا قعوًدا 
  ) "وإذا ركع فاركعوا".1ويف حديث عائشة ( 

  )، "فقولوا اللهم ربنا لك احلمد". 2ويف حديث أيب هريرة ( 
لصالة، فقال: "ُمُروا أ بكر فلُيصلِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -) قالت: ملا ثـَُقَل رسول هللا  3وعن عائشة ( جاَء بالٌل يـُْؤِذنُُه 

  لنَّاس".
) وإنه مىت يـَُقْم "مقامك ال ُيسمع الناس فلو أمرَت عمر، قال: "مروا 4َل هللا! إن أ بكٍر رجل أِسيٌف ( قالت: فقلت  رسو 

لناِس" قالت: فقلت حلفَصَة قويل له: إن أ بكر رجل أِسيٌف وإنه مىت يقم مقامك ال يسمع الناس، فلو   أ بكر فلُيصل 
: "إنكن ألننت صواِحُب يوُسَف، مروا أ بكر فليصل  - عليه وسلم صلى هللا -أمرت عمر. فقالت له، فقال رسول هللا 

  لناس".
لناس، قالت: فلما دخل يف الصالة َوَجَد رسول هللا  من نـَْفِسِه ِخفًَّة  - صلى هللا عليه وسلم  -قالت: فأمروا أ بكر ُيصلي 

  فقام يُهادى بني رُجلني ورجالُه َختُطَّاِن يف األرض.



  ل املسجد ِمسَع أبو بكٍر ِحسَُّه َذَهَب يتَأخَُّر فأوَمأ إليهقالت: فلما دخ
 __________  

  ). 82رقم ( - ) املصدر السابق 1(
  ). 86رقم ( - ) املصدر السابق 2(
ب استخالف اإلمام إذا عرض له مرض وعذر 21) كتاب الصالة (4) (314 -  313/  1) مسلم: ( 3(   ). 95رقم (   -) 
  ع البكاء واحلزن.) أسيف: أي حزين وقيل: سري4(
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حىت جلس عن َيَساِر   -صلى هللا عليه وسلم  -أقم مكاَنَك، قالت: فجاء رسول هللا   -صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا 
لناس َجالساً وأبو بكر قائماً،   - صلى هللا عليه وسلم  -، قالت: فكان رسول هللا -رضي هللا عنه  - أيب بكر  ُيصلي 

  ، ويقتدي الناس بصالة أيب بكر.-صلى هللا عليه وسلم  -ر بصالة رسول هللا يقتدي أبو بك
لناس، وأبو بكر يسمعُهم التكبري" ( - صلى هللا عليه وسلم   - ): "كان النيب 1وقي رواية (   ). 2يصلي 
  )، "إن أ بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن ال ميلك َدْمَعُه". 3ويف أخرى ( 

ر الصحاح على أ صلى هللا   - كان املتقدم وأن أ بكر كان يصلي بصالة النيب   -صلى هللا عليه وسلم   - ن النيب أكثر اآل
  ذكر ذلك أبو عمر. - عليه وسلم 

مع القوِم، صلَّى يف ثوٍب واحد   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أنس قال: "آخر صالٍة صالها رسول هللا  4النسائي ( 
َحاً َخْلَف أيب بكر".    ُمَتوشِّ

يف مرضِه خلَف أيب بكر قاعدًا يف ثوبه   -صلى هللا عليه وسلم  -) قالت: "صلَّى رسوُل ِهللا 6)، عن عائشة (5ذي ( الرتم
  ) متوشحاً به". 7(

  ِقال: هذا حديث حسن صحيح.
  )، "يف مرضه الذي مات فيه". 8وقال يف طريق أخرى ( 

 __________  
  ). 96رقم (   - ) مسلم: املوضع السابق 1(
بتة يف األحكام الوسطى (ص  ) هذه الرواي2(   نسخة الظاهرية). 81ة ساقطة من (ب، د، ف) , وهي 
  ). 94) مسلم: رقم (3(
  ). 785رقم (  -) صالة اإلمام خلف رجل من رعيته 8) كتاب اإلمامة ( 10) ( 79/  2) النسائي: (4(
  ).362رقم (   -فصلوا قعوداً ب ما جاء إذا صلى اإلمام قاعدًا  - أبواب الصالة  - ) 198  -  197/  2) الرتمذي: (5(
  ) بل عن أنس وقد وهم املصنف.6(
  ) يف الرتمذي: (يف ثوب). 7(
  ). 362) الرتمذي: رقم (8(
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وختلَّْفُت َمَعُه، فلما قضى َحاَجَتُه قال:   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن الغرية بن شعبة قال: َختَلََّف رسول هللا  1مسلم ( 
ُه ِمبَْطَهَرٍة، فغسل كفيه ووجَهُه، مث ذهب َحيِْسُر َعْن ِذرَاَعْيِه َفَضاَق ُكمُّ اجلُبَِّة فأخرج يده من حتِت اجلُبَِّة،  "أَمَعَك ماٌء"؟ فأتيتُ 

وألقى اجلُّبَة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيتِه وعلى الِعَماَمِة، وعلى خفيه مث ركب وركبُت فانتهينا إىل القوم وقد  
لنيب   قاموا إىل الصالة م ركعًة، فلما أحس  م عبد الرمحن بن عوف، وقد ركع  َذَهَب   - صلى هللا عليه وسلم   -ُيصلي 

م فلما َسلََّم، قام النيب    وقمُت، فركعنا الركعَة اليت سبقتنا ".  -صلى هللا عليه وسلم  - يتأخُر، فأْومَأ إليِه فصلى 
ُتْم" أو "أص2زاد يف طريق آخر ( خري عبد الرمحن بن ) مث قال: "أحسنـْ بتم" يغبُطُهْم أن صلَّوا الصالة لوقتها، وفيها: فأردت 
  : "َدْعُه". - صلى هللا عليه وسلم  - عوف فقال النيب 

  ) ". 4استخلف ابن أُم مكتوم وهو أعمى يُؤمُّ النَّاس (  -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن أنس "أن النيب 3أبو داود (
  -قبل مقدم النيب   -) بُقَباَء  6موضعاً ( -ُعمر، قال: " ملا َقِدَم املهاجرون األوُلوَن العصبةَ )، عن عبد هللا بن  5البخاري (

ً ".   -صلى هللا عليه وسلم    كان يؤمهم سامل موىل أيب حذيفة وكان أكثـََرُهم قرآ
يف مسجد قُباَء،   -  عليه وسلم صلى هللا -): "كان ساملُ موىل أيب حذيفة يُؤمُّ املهاجريَن األولني وأصحاَب النيب 7وعنه قال (

  فيهم أبو بكر وُعمُر وزيدٌ 
 __________  

ب املسح علي الناصية والعمامة (23) كتاب الطهارة (2) (231 -  230/  1) مسلم: ( 1(  (81 .(  
خر اإلمام 22) كتاب الصالة (4) (318 -  317/  1) مسلم: ( 2( م إذا  ب تقدمي اجلماعة من يصلي  رقم   - ) 
)105 .(  
ب إمامة األعمى.65) كتاب الصالة (2) ( 398/ 1) أبو داود: (3(  (  
  ) يف أيب داود: (يؤم الناس وهو أعمى)4(
ب إمامة العبد واملوىل 54) كتاب األذان ( 10) ( 216/ 2) البخاري: (5(   ). 692رقم ( - ) 
  ) (د، ف): موضع.6(
ب استقضا25) كتاب األحكام (93) ( 179/  13) البخاري: (7(   ). 7175رقم ( -ء املويل واستعماهلم  ) 
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  وعامُر بن ربيعة ". 
َم اجلمل، بعدما ِكدُت أن   -صلى هللا عليه وسلم   -) قال: "لقد نفعين هللا بكلمة مسعُتها من رسول هللا 1وعن أيب بكرَة (  أ

صحاب اجلمل، فأُقاتل معهم، قال: ملا بلَغ رسول هللا   أن أهَل فارس قد مّلكوا عليهم بِنَت   -م صلى هللا عليه وسل -أحلق 
  كسرى، قال: لن يُفلَح قوٌم ولوا أمرهم امرأة". 

) من  3ُيصلي تطوعاً ( -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عباس قال: "ِبُت ليلًة عند خاليت ميُمونَة فقاَم النيب 2مسلم ( 
أ، فقام فصلي، فقمت ملا رأيُتُه صنع ذلك فتوضَّأُت من الِقْربَِة مث إىل الِقْربَِة فتوض -صلى هللا عليه وسلم  -الليل فقام النيب 

  ) ". 4قمُت إىل ِشقِه األيسر، فأخذ بيدي من وراِء ظهره يعدُلين كذلك من وراِء ظهرِِه إىل شقه األمين (



) فقال: "أال 7ْشَرَعِة (يف سفٍر، فانتهينا إىل مَ  - صلى هللا عليه وسلم  -) قال: كنُت مع رسول هللا 6)، عن جابر (5مسلم ( 
  ُتشرُع  جابر". 

، فأشرعُت وذهب حلاجته ووضعُت له وضوءًا، قال: فجاء  -صلى هللا عليه وسلم  -قلت: بلى، قال: فنزل رسول هللا 
  ) فجعلين عن ميينه". 8فتوضأ مث قام، فصلَّى يف ثوٍب واحد َخالف بني طرفيه فقمُت خلَفُه فأَخَذ بيدي (

 __________  
ب كتاب النيب 82) كتاب املغازي ( 64) ( 732/ 7لبخاري: () ا1(   -إىل كسرى وقيصر   -صلى هللا عليه وسلم  -) 

  ). 4425رقم ( 
ب الدعاء يف صالة الليل وقيامه  26) كتاب صالة املسافرين وقصرها (6) (531/  1) مسلم: ( 2(   ). 192رقم (   -) 
  ) مسلم: (يصلي متطوعاً). 3(
  مين). ) مسلم: (ايل الشق األ 4(
ب الدعاء يف صالة الليل وقيامه  26) كتاب صالة املسافرين وقصرها (6) (532/  1) مسلم: ( 5(   ). 196رقم (   -) 
)6. َ   ) د: جابر بن عبد ا
ر أو حبر وغريه. 7(   ) مشرعة: املشرعة والشريعة هي الطريق ايل عبور املاء من حافة 
ذين). 8(   ) مسلم: (فأخذ 
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فأخذ بيدينا مجيعاً   -صلى هللا عليه وسلم  - )، "وجاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول هللا 1أخرى (  زاد يف طريق
  ) ". 2فدفعنا حىت أقامنا خلفه" "كان هذا قي غزوة تبوك ( 

بت، عن أنس قال: دخَل رسول هللا 3مسلم (  علينا، وما هو إال أ وأَمي وأمُّ حرام   - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن 
  ) " (يف غِري وقِت صالة)، فصلى بنا فقال رجل لثابت: أين جعل أنَساً منه؟ 4اليت. فقال: "قوموا فُالصلَِّي لكِم (خ

قال: جعله عن ميينه، مث دعا لنا، أهل البيت بكل خيري من خري الدنيا واآلخرة، فقالت أُمِّى:  رسول هللا خُوْيِدُمَك، ادُع هللا 
ِرْك لُه فيه". له، قال: "فدعا يل بكلِّ خ    ري" وكان آخر ما دعا يل به أن قال: "اللهم أكِثْر ماله وولَدُه و

مِه أو خالتِه قال: فأقاَمِىن عن ميينه وأقاَم املرأَة   -صلى هللا عليه وسلم  -)، أن رسول هللا  5وعن أنس ( "صلَّي بِه و
  خلفنا". 

خلفنا   - أُمُّ ُسليم-وأُمِّي  -صلى هللا عليه وسلم  - تنا خلَف النيب )، عن أنس أيضاً قال: صليُت أ ويتيٌم يف بي6البخاري (
."  

  قال:  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، أن رسول هللا 7البخاري (
 __________  

ب حدبث جابر الطويل وقصة أيب اليسر18) كتاب الزهد والرقائق (53) ( 2305/  4) مسلم: ( 1(   ). 74رقم ( - ) 
  ا يف غزوة تبوك): ليست يف مسلم. ) (كان هذ2(
ب جواز اجلماعة يف النافلة 48) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (458 -  457/  1) مسلم: ( 3( رقم   - ) 
)268 .(  



  ) مسلم: "بكم". 4(
  ). 269رقم (   - ) مسلم: املوضع السابق 5(
ب املرأة وحدها تكون صفاً 78) كتاب األذان (1) ( 248/ 2) البخاري: (6(   ). 727رقم (   -  ) 
ب إذا مل يتمَّ اإلماُم وأمتَّ من خلفه  55) كتاب األذان ( 10) ( 219/ 2) البخاري: (7(   ). 694رقم ( -) 
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  وإن أخطأوا فلكم وعليهم".  -) 2يعين وهلم ( -) لكم، فإن أصابوا فلكم 1"يصلون (
)،  4عشاء اآلخرة ( -صلى هللا عليه وسلم  -سول هللا ) عن جابر بن عبد هللا "أن ُمعاَذ بن جبل كان ُيصلي مع ر 3مسلم ( 

م تلك الصالة".   مث يرجع إىل قوِمِه فُيصلي 
  ) "املغرب" بدل من العشاء اآلخرة. 5ويف رواية (

" قال: "إذا أّم أحدكم النَّاس فلُيخفف فإن فيهم الصغَري والكبَري  -صلى هللا عليه وسلم  -) "أن النيب  6وعن أيب هريرة ( 
  يَف واملريَض وإذا صلَّى وحدُه فلُيصلِّ كيف شاء".والضع

قال له: "أُمَّ قومك"، قال: قلُت:  رسول هللا! إين   - صلى هللا عليه وسلم  -)، أن رسول هللا 7وعن عثَمان بن أىي العاص ( 
. مث  قال: "َحتوَّل" فوضعها يف ظهري  أجد يف نفسي شيئاً، قال: "اْدنُْه، َفَجلََّسِين بني يديه، مث وضع كفه يف صدري بني ثدييَّ

بني كتفي مث قال: "ُأمَّ قومك، فمن َأمَّ قوماً فليخفف فإن فيهم الكبَري، وإن فيهم املريَض، وإن فيهم الضعيَف، وإن فيهم ذا 
  احلاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلِّ كيف شاء ". 

  صلى هللا -) قال: َجاَء رجٌل إىل رسول هللا 8وعن أيب مسُعود األنصاري (
 __________  

  ) أي األئمة. 1(
  ) (يعىن وهلم): ليِست ىف البخاري.2(
ب القراءة يف العشاء 36) كتاب الصالة (4) (340/  1) مسلم: ( 3(   ). 180رقم (   -) 
  ) يف مسلم: (العشاء اآلخرة).4(
إيل ذلك ابن حجر يف فتح   ) مل أجد هذه الرواية يف صحيح مسلم، وهى عند أيب عوانة والطحاوي وعبد الرزاق، أشار5(

  ). 227/  2الباري: ( 
ب أمر األئمة بتخفيف الصالة يف متام  37) كتاب الصالة (4) (341/  1) مسلم: ( 6(   ). 183رقم ( -) 
  ). 186رقم (   - ) مسلم: املوضع السابق 7(
  ). 182) املصدر السابق ( 8(
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خر َعْن َصالِة الصبِح من  - عليه وسلم    - صلى هللا عليه وسلم  -أجِل ُفالٍن، ِممَّا يُِطيُل بَِنا فما رأيُت النيبَّ فقال: إين َأل
  ِغِضَب يف موِعظٍَة َقطُّ أَشدَّ ممَّا َغِضَب َيومئٍذ.

  َجِة". افقال: " أيها الناس! إن منكم ُمنَـفِّرِيَن، فأيُُّكْم أّم النَّاس فلُيوِجْز، فإن ِمْن ورائِِه الكِبَري والضَِّعيَف َوَذا احلَْ 
  ". -صلى هللا عليه وسلم   - ) من رسول هللا 2) قال: "ما صّليُت َورَاَء ِإَماٍم َقطُّ أَخفَّ صالًة وال أمتَّ هلا ( 1وعن أنس (
) يف الصالة ُأريُد أن أطوِّل فيها،  4قال: "إين ألدخل (  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب قتادة، عن النيب 3البخاري (

ِه".فأمسُع بكاَء الصيب   ، فأجتوَُّز يف صاليت كراَهيَة أن أُشقَّ على أُمِّ
لصَّافَّات". 6ُمُر ( - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عمر قال: "كان رسول هللا 5النسائي (  لتخفيف ويـَُؤمَُّنا   (  
عوٍف كان بينهم شٌئ،   بـََلغُه أن بين عمرو بن - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن سهل بن سعد، أن رسول هللا 7البخاري (

ِس َمَعُه فجلس رسوُل ِهللا  -صلى هللا عليه وسلم  -فخرَج رسوُل هللا  وحانِت  - صلى هللا عليه وسلم   - ُيْصِلُح بينهم يف أ
قد ُحِبَس وقد حانت الصالة،    -صلى هللا عليه وسلم  -الصالُة، فجاَء بالٌل إىل أيب بكر فقال:  أ بكر إن رسول هللا 

  لك أن تـَُؤمَّ الناس؟ قال: نعم إن شئت، فهل 
 __________  

ب أمر األئمة بتخفيف الصالة يف متام  37) كتاب الصالة (4) (342/  1) مسلم: ( 1(   ). 190رقم ( -) 
  ) مسلم: (وال أمت صالة). 2(
ب من أخف الصالة عند بكاء الصيب 65) كتاب األذان ( 10) ( 236/ 2) البخاري: (3(   ). 707رقم (   -) 
  ) البخاري: (إين ألقوم). 4(
  ). 826رقم ( - ) الرخصة لإلمام يف التطويل 36) كتاب اإلمامة ( 10) ( 95/  2) النسائي: (5(
لتخفيف).6( مر    ) النسائي: (
ب اإلشارة يف الصالة 9) كتاب السهو (22) (129  - 128/ 3) البخاري: (7(   ). 1234رقم (  -) 
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ميشى يف الصفوِف حىت قاَم يف الصِف  - صلى هللا عليه وسلم  - بكر فكربََّ للناس وجاَء رسول هللا فأقام بالٌل، وتقدَّم أبو 
صلى هللا عليه   -) التَفَت فاذا رسول هللا  1فأخَذ الناُس يف التصفيِق، وكان أبو بكر ال يلتفُت يف صالته، فلما أكثر النَّاس ( 

ُمرُه أن يصلَِّي، فرفَع أبو بكر يديه فحِمَد هللا ورَجَع الَقْهَقَرى،   - ه وسلم صلى هللا علي -، فأشار إليِه رسوُل هللا -وسلم 
، فتقدََّم رسوُل هللا  فصلى للناس، فلما فرَغ أقبَل على النَّاس فقال: أيها   -صلى هللا عليه وسلم  - وراَءُه حِىت قاَم يف الصفِّ

بكم شٌئ يف الصالِة أخذمت يف 2الناُس ( بَُه شيٌء يف صالتِه فليقل:  )! ما لكم حني  التصفيِق؟، إمنا التصفيق للنساِء، من 
  ) سبحاَن ِهللا إال التفَت،  أ بكٍر، ما منعك أن ُتَصلِّي للناِس حني أشرُت إليك؟ 3سبحان ِهللا فإنه ال يسمُعُه أحٌد يقول ( 

  ". -صلى هللا عليه وسلم  - هللا  فقال أبو بكٍر: ما كان ينبغي البن أيب ُقحافة أن ُيصلَِّي بني يدي رسول 
صلى هللا عليه   -)، عن سهل بن سعد أيضاً قال: كان ِقَتاٌل بني بىن عمرو ابن عوف، فبلغ ذلك رسول هللا 4أبو داود (

هم لُيصلح بينهم بعد الظهر، فقال لبالل: "إن حضرِت الصالة (-وسلم  لناس"  5، فأ )، ومل آتك فمر أ بكر فلُيصلِّ 
  ديث.وذكر احل

  -صلى هللا عليه وسلم   - أبو بكر بن أيب شيبة، عن أيب إسحاق السبيعي، عن أرقم بن شرحبيل، عن ابن عباس "أن النيب 



  حيث جاء أخذ القراءة من حيث بلغ أبو بكر". 
 __________  

  ) د: فلما أكثر الناس من التصفيق. 1(
  ) البخاري: ( أيها الناس). 2(
  ) البخاري: (حني يقول). 3(
ب التصفيق يف الصالة 173) كتاب الصالة (2) ( 580/ 1) أبو داود: (4(   ). 941رقم ( - ) 
  ) يف أيب داود: (صالة العصر). 5(
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  وذكره البزار عن العباس. 
  قال البخاري: مل يذكر أبو إسحاق مساعاً من أرقم. 
  وقال أبو عمر بن عبد الرب: كان أرقم ثقة جليًال. 

) الناس ومن خيارهم، قال أبو عمر بن عبد الرب: هم ثالثة إخوة  1كان أرقم بن شرحبيل من أشراف (   وقال عن أيب إسحاق:
  أرقم وعمرو وهزيل بنو شرحبيل، قال: واحلديث صحيح. 

إين   )، من أي ُعوٍد ُهو؟ فقال: أما وهللا3)، عن أيب حازٍم، أن نفرًا جاؤا إىل سهِل بن سْعٍد، قْد متاروا يف اِملْنَرب ( 2مسلم ( 
أوََّل يوٍم َجَلَس َعَلْيِه، قال: فقلت له:   -صلى هللا عليه وسلم  -ألعرُف من أي عوٍد هو، َوَمْن َعِمَلُه، ورأيُت رسوَل هللا  

)  4إىل امرأة (قال أبو حازم: إنه ليسميها) أن مري ( -صلى هللا عليه وسلم  -أ عباس فحدثنا قال: أرَسَل رسوُل هللا 
ا رسول هللا غالمك النجار ي صلى هللا عليه وسلم  -عمْل يل أعواداً ُأَكلُِّم النَّاَس عليها، فعمل هذه الثالث الدرجات مث أمر 

قاَم عليه فكربََّ وكربََّ الناُس   -صلى هللا عليه وسلم  -فُوضعْت هذا املوضع، فهي من َطْرفَاِء الغابة ولقد رأيُت رسول هللا  -
) فنزل القهقرى حىت سجد يف أصل املنرب، مث عاد حىت فرغ من آخر صالته، مث أقبل على 5، مث رجع (وراَءُه وهو على اِملْنَربِ 

  ) صنعت هذا لتأمتوا يب ولِتَـَعلَُّموا صاليت". 6النَّاس فقال: " أيها الناس! إمنا (
 __________  

  ) د: أشرف. 1(
ب جواز اخلطوة واخلطوتني يف الصالة 10) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (387 -  386/  1) مسلم: ( 2(  ( -  

  ). 44رقم ( 
  ) متاروا يف املنرب: أي اختلفوا وتنازعوا.3(
  ) مسلم: (انظري غالمك). 4(
  ) مسلم: (مث رفع). 5(
  ) مسلم: (إين). 6(
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علينا بوجِهِه فقال: ذات يوٍم، فلما قضى الصالَة أقبل  -صلى هللا عليه وسلم  -) قال: "صلى بنا رسول هللا 1وعن أنس (
النصراف ( 2"أيها ( لسجوِد وال  لرُُّكوِع وال  )، فإين أراكم أمامي ومن خلفي مث قال: 3) الناس! إين إماُمُكم فال تسبُقوِين 

  والذي نفس حممد بيده لو رأيتم ما رأيُت لضحكتم قليًال ولبكيتم كثريًا"
  نة والنار". قالوا:  رسول هللا وما رأيَت؟ قال: "رأيُت اجل

: "إمنا ُجعل اِإلمام ليؤمت به فإذا كرب فكربوا وال  - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 4أبو داود (
تكربوا حىت يكرب، وإذا ركع فاركعوا، وال تركعوا حىت يركع، وإذا قال: مسع هللا ملن محده، فقولوا: اللهم ربنا لك احلمد، وإذا 

  جدوا وال تسجدوا حىت يسجد، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أمجعون". سجد فاس
  ) اِإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه". 6): "إمنا ُجعل ( 5وقال مسلم (

كوع وال سجود فإنه : "ال تُبادروين بر -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن معاوية بن أيب سفيان قال: قال رسول هللا  7أبو داود (
  ) ". 8مهما أسبقكم به، إذا ركعت تدركوين به إذا رفعت إين قد بدَّْنت (

 __________  
ب حترمي سبق اِإلمام بركوع أو سجود وحنومها 25) كتاب الصالة (4) (320/  1) مسلم: ( 1(   ). 112رقم ( -) 
  ) ب، د، ف:  أيها. 2(
النصراف) وامل3( لقيام وال  إلنصراف: السالم.) مسلم: (وال    راد 
ب اِإلمام يصلي من قعود 69) كتاب الصالة (2) ( 404/ 1) أبو داود: (4(   ). 603رقم ( - ) 
ِإلمام 19) كتاب الصالة (4) (309/  1) مسلم: ( 5( ب ائتمام املأموم    ). 86رقم ( - ) 
  ) جعل: ليست يف مسلم وليست يف (ب, ف). 6(
ب ما يؤمر به املأموم من اتباع اِإلمام  75الصالة ( ) كتاب2) ( 411/ 1) أبو داود: (7(   ). 619رقم ( -) 
دة اجلسم   -بدنت-) بدنت: يروى علي وجهني أحدمها  8( بتشديد الدال ومعناه كرب السن , واآلخر بضم الدال ومعناه ز

  بدنه اللحم. ملا طعن يف السن احتمل   -صلى هللا عليه وسلم  -واحتمال اللحم، وروت عائشة أن رسول هللا  
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  )، "ومهما أْسِبْقُكم به، إذا سجدُت فإنكم تدركوين به إذا رفعت" خرجه يف مسنده. 1وزاد فيه احلميدي (
َمُن الذي يرفُع رأَسُه يف صالتِِه قـَْبَل اِإلماِم  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 2مسلم (  َ : "ما 

  ) محار". 3 صورتُه صورة (أن ُحيوَِّل هللاُ 
  )، "رأسه رأس محار". 4ويف طريق أخرى (

  ) " وجهه وجه محار ". 5ويف أخرى ( 
م كانوا ُيَصلُّون خلَف رسول هللا 6وعن الرباء بن عازب (  فإذا رفع رأَسُه من الركوِع مل أَر    -صلى هللا عليه وسلم  -)، "أ

  ) سجدًا". 7جبهَتُه على األرض مث خيَِرُّ َمْن وراءه (  -هللا عليه وسلم  صلى  -أحداً حيين ظهرُه حىت َيَضَع رسول هللا 
خراً فقال هلم: "تقدموا وأمتوا ِيب،   -صلى هللا عليه وسلم  - )، أن رُسول ِهللا 8وعن أيب سعيد اخلدري (  رَأى يف أصحابه 

  وليأَمت بكم َمْن بعدكم، ال يزال قوٌم يتأخرون حىت يؤخرُهُم هللاُ".
صلى هللا عليه وسلم  -) رسول هللا 10) قال: "أقيمت الصالة فقمنا فَعّدْلَنا الصفوَف قـَْبل أن خيُرَج إلينا ( 9 هريرة ( وعن أيب



  صلى هللا عليه  -، فَْأَتى رسول هللا  -
 __________  

  ). 602رقم ( - ) 274 -  273/  2) مسند احلميدي: ( 1(
ب حترمي25) كتاب الصالة (4) (321/  1) مسلم: ( 2(   ). 115رقم ( - سبق اِإلمام بركوع أو سجود وحنومها ) 
  ) مسلم: (يف صورة محار). 3(
  ). 114رقم ( - ) املصدر السابق 4(
  ) 116رقم ( - ) املصدر السابق 5(
ب متابعة اِإلمام والعمل بعده 39) كتاب الصالة (4) (345/  1) مسلم: ( 6(   ). 197رقم ( -) 
  ) د، ف: خنر من ورائه.7(
ب تسوية الصفوف 28) كتاب الصالة (4) (325  /1) مسلم: ( 8(   ). 130رقم ( -) 
ب مىت يقوم الناس للصالة 29) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (423 -  422/  1) مسلم: ( 9( رقم   - ) 
)157 .(  
  ) إلينا: ليست يف (ب). 10(
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رَف وقال لنا: "مكانكم"، فلم نزل ِقياماً ننتظره حىت خرج إلينا ) قَاَم يف ُمصالُه قـَْبَل أن ُيكرب ذََكَر فانص1حىت إذا ( -وسلم 
  وقد اغتسل يْنِطُف رأُسُه ماًء فكربَّ وصلَّى لنا". 

  ) من حديث أيب بكرة. 2خرَّجه أبو داود (
ا كانت صالَة ا   لفجر.وقال يف أوله: "فكرب" وقال يف آخره فلما قضى الصالة قال: "إمنا أ بشر وإيف كنت جنباً" وذكر أ

بعد ما تـَُقاُم الصالُة ُيكلُِّمُه الرجُل يقوم بيَنه وبني   - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أنس قال: "لقد رأيُت النيب 3الرتمذي ( 
  له".  -صلى هللا عليه وسلم  -الِقبلة، فما يزاُل يكلمه، فلقد رأيُت بعضنا ينعس من طول قيام النيب 

  قال: "إذا أقيمت الصالُة فال تقوموا حىت ترْوِين".  -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن أيب قتادة، عن النيب 4مسلم ( 
ُميِْهُل فال يُِقيُم حىت إذا رأى رسوَل هللا   -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن جابر بن ُمسرة قال: كان مؤذن رسول هللا 5الرتمذي ( 

  قد خرج، أقام الصَّالة حني يراُه".  -صلى هللا عليه وسلم  -
ميسح َمَناكبَـَنا يف الصالِة ويقول: "استَـُووا وال   - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب مسعود قال: كان رسول هللا 6مسلم ( 

  ختَتِلُفوا فتخَتِلَف قلوبكم، ولَِيِلين
 __________  

  ) إذا: ليست يف (ب). 1(
س 54) كتاب الطهارة (1) ( 159/ 1) أبو داود: (2( لقوم وهو  ب يف اجلنب يصلي    ). 234رقم (   - ) 
  ). 518رقم (  -ب ما جاء يف الكالم بعد نزول االمام من املنرب   -أبواب الطهارة  - ) 396/  2) الرتمذي: (3(
ب مىت يقوم الناس للصالة 29) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (422/  1) مسلم: ( 4(   ). 156رقم (   -) 



إلقامة ب ما جا -أبواب الصالة  - ) 391/  1) الرتمذي: (5(   ). 202رقم (  -ء: أن اِإلمام أحق 
ب تسوية الصفوف وإقامتها رقم (28) كتاب الصالة (4) (323/  1) مسلم: ( 6(  (122 .(  
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م".1منكم ُأولو األحالِم والنـَُّهى (  ُُم مث الذين يلو   )، مث الذين يـَُلوَ
  قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختالفاً. 

ِإَذا َسلََّم، َمل يقُعْد إال مقَداَر ما يقوُل: "اللهم أنَت السالُم    -صلى هللا عليه وسلم   - ) قالْت: كان النيب 2وعن عاِئشَة (
  ومنَك السالُم تباركَت ذا اجلالل واِإلكرام".

  كان إذا سلَّم ميكُث يف مكانِه يسريا".   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أم سلمة "أن النيب 3البخاري (
  لكي ينفذ من ينصرف من النساء.  -وهللا أعلم-شهاب: فنرى   قال ابن

  إذا صلَّى صالًة أقبَل علينا بوجهِه". - صلى هللا عليه وسلم  - ) عن مسَُرة بن ُجنَدب قال: "كان النيب 4البخاري (
"أال رجٌل يتصدَّق أبصر رجًال ُيصلي وحده فقال:  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب سعيد اخلدري، أن النيب 5أبو داود (

  على هذا فُيصلى معه". 
  فصلى معه".  - صلى هللا عليه وسلم  - ذكر أبو عمر بن عبد الرب هذا احلديث وقال فيه "فقام رجل ممن صلى مع النيب 

 __________  
  ) األحالم والنهى: األلباب والعقول.1(
ب استحب26) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (414/  1) مسلم: ( 2(   ). 136رقم ( -اب الذكر بعد الصالة ) 
ب ُمكِث اِإلمام يف ُمصالُه بعد السالم 157) كتاب األذان ( 10) ( 389/ 2) البخاري: (3(   ). 849رقم (   -) 
ب يستقِبُل اِإلمام الناس إذا سلم  156) كتاب األذان ( 10) ( 388/ 2) البخاري: (4(   ). 849رقم ( -) 
ب يف اجلمع يف املسجد مرتني 56الصالة () كتاب 2) ( 386/ 1) أبو داود: (5(   ). 574رقم ( - ) 
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ي عنه من ذلك  ُ   ب يف سرتة املصلي وما يصلي إليه وما 
)  2: "ليسترت أحدكم لصالته (-صلى هللا عليه وسلم   -)، عن َسْربة بن معبد قال: قال رسول هللا 1أبو بكر بن أيب شيبة ( 

  ولو بسهم". 
فع بن جبري، عن سهل بن أيب حْثمة، عن النيب )، عن 3أبو داود (   -سفيان هو ابن ُعيينة، عن صفوان بن سليم عن 

  قال: "إذا صلى أحدكم إىل سرتة فليْدُن منها ال يقطع الشيطان عليه صالته". - صلى هللا عليه وسلم 
  قال أبو ُعمر: اختلف ىف إسناد حديث سهل هذا، وهو حديث حسن. 

ُيصلي إىل عود، وال عمود، وال   -صلى هللا عليه وسلم  -قداد بن األسود قال: "ما رأيُت رسول هللا )، عن امل4أبو داود (
) األمين أو األيسر وال يصُمد له صْمدًا" ليس إسناده بقوى، ولكن عمل به مجاعة العلماء 5شجرة إال جعله على حاجبِه ( 



  على ما ذكره أبو عمر بن عبد الرب.
  بن الصامت، عن أيب ذر قال: قال رسول هللا  )، عن عبد هللا6مسلم ( 

: "إذا قَاَم أحدُكم ُيصلي فإنه يسُرته إذا كان بني يدْيِه ِمْثُل آِخَرِة الًرْحِل، فإذا مل يُكْن بني يديه مثل -صلى هللا عليه وسلم  -
  آخرة الرَّْحِل، فإنه يـَْقَطُع صالَتُه اِحلَماُر، واملرأُة والكلُب األسوُد".

ل الكلب األسود من الكلب األمحر من الكلب األصفر؟ قال:  ابن أخي! سألُت رسول هللا قلت  أ صلى  -  ذر: ما 
  كما سألتين،   -هللا عليه وسلم 

 __________  
  ). 278/  1) مصنف ابن أيب شيبة (1(
  ) ابن أيب شيبة: ىف صالته. 2(
ب الدُّنو 107) كتاب الصالة (2) ( 446/ 1) أبو داود: (3(   ). 695(  - من السرتة ) 
ب إذا صلي إيل سارية أو حنوها أين جيعلها منه؟ 105) كتاب الصالة (2) ( 445/ 1) أبو داود: (4(   ). 693رقم (   -) 
  ) ب: جانبه. 5(
ب قدر ما يسرت املصلي 50) كتاب الصالة (4) (365/  1) مسلم: ( 6(   ). 265رقم (   -) 
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  فقال: " الكلُب األسود شيطان ".
: "يقطُع الصالَة املرأُة واحلماُر والكلُب، ويقي ذلك مثل -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 1عن أيب هريرة ( و 

  مؤخرة الرْحِل". 
َفة (  ألبطح يف قبة محراء ( -صلى هللا عليه وسلم  - ) قال: أتيُت النيب 2وعن أيب ُجَحيـْ   ) من َأَدٍم.3وهو 

ضٍح.4( قال: َفخَرج بالل بوضوء  ئل و   )، فمن 
  عليه ُحلٌة محراُء كأين أنظر إىل بياض ساقيِه، قال: فتوضََّأ، وأذَّن بالل. -صلى هللا عليه وسلم  - َفخرح النيب 

حيَّ على الصالة حيَّ على الفالح، قال: مث رُِكَزْت لَُه عْنزٌة فتقدم   - مييناً ومشاالً -قال: فجعلت أتتبَُّع فإذا ها هنا وها هنا  
صلى الظُّهر ركعتني َميُرُّ بني يديه احلماُر والكلُب ال ُميَْنُع، مث َصلي العصر ركعتني مث مل يزل يصلي ركعتني حىت رجع إيل  ف

  املدينة". 
َزِة". 5ويف طريق أخرى (   )، "ورأيت الناَس والدوابَّ ميرون بني يدِي الَعنـْ

  )، "وكان مير من ورائها املرأُة واِحلَماُر". 6ويف أخرى ( 
  وبني اِجلَداِر َممَرُّ الشاِة".  - صلى هللا عليه وسلم   -) قال: "كان بني ُمصلَّى رسول هللا 7وعن سهل بن سعد ( 

  يف  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عمر، وذكر صالة النيب  8البخاري (
 __________  

ب قدر ما يسرت املصلي 50) كتاب الصالة (4) (266 -  365/  1) مسلم: ( 1(   ). 266قم (ر   -) 
ب سرتة املصلي 47) كتاب الصالة (4) (360/  1) مسلم: ( 2(   ). 249رقم ( - ) 
ألبطح يف قبة له محراء). 3(   ) مسلم: (مبكة وهو 



  ) مسلم: (بوضوئه). 4(
  ). 250رقم (   - ) مسلم: املوضع السابق 5(
  ). 252رقم ( - ) املصدر السابق 6(
ب49) كتاب الصالة (4) (364/  1) مسلم: ( 7(   ). 262رقم ( - دنو املصلي من السرتة  ) 
ب 97) كتاب الصالة (8) ( 690/ 1) البخاري: (8(   ). 506رقم (   - ) 
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  الكعبة، قال فيه: "بيَنُه وبني اجلداِر الذي ِقَبَل َوجهِه قريب من ثالثة أذرٍع". 
ٍن (1مسلم (  َ يومئذ قد 2)، عن أبن عباس قال: "أقبلُت راكباً على أ صلى هللا عليه   - هزُت االحتالَم ورسول هللا ) وأ
لناس مبًىن فمررت بني يدي بعض (  -وسلم  ن ترتع، ودخلُت يف الصف، فلما  3يصلي  ) الصف، فنزلت فأرسلت األ

  ينكر ذلَك علىَّ أحٌد". 
لناس مبًىن إىل غري جدار"  -صلى هللا عليه وسلم  -): "ورسول هللا 4وقال البخاري (   . مل ُيصلِّي 

".5ويف بعض طرقه (   )، "فساَر احلماُر بني يدي بعض الصفِّ
  شيئاً". -صلى هللا عليه وسلم   - ) يف هذا احلديث: "فلْم يُقل لنا رسول هللا  6وقال النسائي ( 

يقول: "إذا صلَّي أحدكم إىل شٍئ يسرتُه   - صلى هللا عليه وسلم   -)، عن أيب سعيد اخلدري قال: مسعُت رسول هللا 7مسلم ( 
  ن الناس فأراد أحد أن جيتاز بني يديه , فليدَفْع يف حنرِِه، فإن أيب فلُيقاتِلُه فإمنا هو شيطاٌن".م

ا هو  8ويف لفظ ( ) آخر، "إذا كان أحدُكم ُيصلِّي فال َيدَْع أحدًا مير بني يديه، ولَيْدرَْأُه ما استطَاَع، فإن أيب فلُيقاتِلُه فِإمنَّ
  شيطاٌن".

 __________  
ب سرتة املصلي 47) كتاب الصالة (4) (361/  1( ) مسلم: 1(   ). 254رقم ( - ) 
ن هي األنثي من جنس احلمري. 2( ن: قال اهل اللغة: األ   ) أ
  ) (بعض): ليست يف مسلم. 3(
ب سرتة اِإلمام سرتة من خلفه 90) كتاب الصالة (8) ( 680/ 1) البخاري: (4(   ). 493رقم ( - ) 
ب حجة الوداع 77اب املغازي ( ) كت64) ( 713/ 7) البخاري: (5(   ). 4412(  - رقم  - ) 
ب ذكر ما يقطع الصالة وما ال يقطع 7) كتاب القبلة ( 9) ( 65  -  64/  2) النسائي: (6(   ). 752رقم (  -) 
ب منع املار بني يدي املصلي 48) كتاب الصالة (4) (363/  1) مسلم: ( 7(   ). 259رقم (  - ) 
  ). 258رقم (  -) 362/  1) مسلم: ( 8(

)1/215 (  

  



ا هو  1ويف لفظ البخاري (  َقاتلُه فِإمنَّ )، "إذا مرَّ بني يدي أحدكُم شئ وهو يف الصالة فليمنَـْعُه فإن أيب فليمنعه فإن أيب فليـُ
  شيطان".
 : "لو يعَلُم املارُّ بني يَدِي املصلي ماذا عليه، لكان -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب ُجهيم قال: قال رسول هللا 2مسلم ( 

  أن يقف أربعني، خريًا له من أن مير بني يديه". 
  قال أبو النضر: ال أدري أربعني يوماً، أو شهرًا أو سنة. 

  يف مسند البزار: "أربعني خريفاً".
فع عن ابن عمر، عن النيب 3مسلم (  "أنه كان يـَُعرُِّض راحلتُه فُيصلي إليها، قلُت:   - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن 

لُه فُيصلي إىل آخرته، أو قال: أفرأيت إذا هبَّ  خذ الرحَل فُيعدِّ ره-ت الركاُب؟، قال: كان    ". -ُمَؤخِّ
  وكان ابن عمر يفعله.

ئماً، إال رسول هللا 4النسائي (  "فإنه   - صلى هللا عليه وسلم   - )، عن علي قال: لقد رأيتنا ليلة بدر، وما فينا إنسان إال 
  كان يصلي إىل شجرة ويدعو حىت أصبح". 

)، عن يزيد بن أيب عبيد قال: كان سلمة يعين ابن األكوع يتحرى الصالَة عند اُألسطوانِة اليت عند املصحف فقلت 5سلم ( م
  له:  أ مسلٍم! 

 __________  
ب صفة إبليس وجنوده 11) كتاب بدء اخللق ( 59) ( 386/ 6) البخاري: (1(   ). 3274رقم (  -) 
ب منع املار بني يدي املصلي 48() كتاب الصالة 4) (363/  1) مسلم: ( 2(   ). 261رقم (  - ) 
ب الصالة ايل الراحلة والبعري والشجر والرحل 98) كتاب الصالة (8) ( 691/ 1) هذا لفظ البخاري وقد رواه يف: (3(  (

  ). 507رقم ( -
ب سرتة املصلي 47) كتاب الصالة ( 4) ( 359/ 1وقد رواه مسلم يف: (   ) خمتصرا. 247رقم ( - ) 

  ). 823رقم ( - ) الصالة إىل الشجرة 3) كتاب الصالة (270/  1رواه النسائي يف السنن الكربى ( ) 4(
ب دنو املصلي ايل السرتة  49) كتاب الصالة (4) (365 -  364/  1) مسلم: ( 5(   ). 264رقم (   -) 
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  يتحرَّى الصالة عندها".  -لم  صلى هللا عليه وس - أراَك تتحرى الصالة عند هذه اُألسطوانِة، قال: "رأيُت النيب  
  ) قال: قالت عائشة: "ما يقَطُع الصالَة؟1وعن عروة (

معرتَضًة   - صلى هللا عليه وسلم  -فقلُت: املرأُة واحلماُر فقالت: إَن املرأَة لدابُة َسْوٍء!، لقد رأيُتِين بني يدي رسول هللا 
  كاعرتاض اجلنازة وهو ُيَصلِّي". 

كان ُيصلي وعائشُة معِرتضٌة بيَنُه وبني الِقبلة على الِفراِش الذي    -صلى هللا عليه وسلم   - النيب )، عن عروة "أن 2البخاري (
  ينامان عليه". 

ُم بني يدي رسول هللا  3مسلم (  ورجالَي يف قبلِتِه، فإذا سجد َغَمزِين   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عائشة قالت: كنُت أ
  الْت: والبيوُت يومئذ ليس فيها مصابيح". فقبضُت رجلي وإذا قام بسطتـُُهما، ق

ُيصلي إليه فقال: "أخريه   -صلى هللا عليه وسلم  -)، أنه كان هلا ثوب فيه تصاوير ممدوٌد اىل سهوٍة فكان النيب 4وعنها (



  ) فأخرتُه فجعلُته وسائد. 5عين" قالت: فأخذتُه (
  تصاويره َتعِرُض يف صاليت". ) 8) قرامك هذا، فإنه ال يزال ( 7): "أِميطي ( 6وقال البخاري (

 __________  
ب اإلعرتاض بني يدي املصلي  51) كتاب الصالة (4) (366/  1) مسلم: ( 1(   ). 269رقم (  -) 
ب الصالة علي الفراش 22) كتاب الصالة (8) ( 587/ 1) البخاري: (2(   ). 384رقم (   -) 
ب اإلعرتاض بني يد51) كتاب الصالة (4) (367/  1) مسلم: ( 3(   ). 272رقم (  -ي املصلي  ) 
ب حترمي تصوير صورة احليوان 26) كتاب اللباس والزينة ( 37) ( 1668/  4) مسلم: ( 4(   ). 93رقم ( -) 
  ) فأخذته ليست يف مسلم. 5(
ب إذا صلي يف ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صالته 15) كتاب الصالة (8) ( 577/ 1) البخاري: (6( رقم   - ) 
)374 .(  
  أميطي عنا قرامك). ) البخاري: (7(
  ) البخاري: (ال تزال). 8(
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  : "ال جتِلُسوا على القبوِر وال تصلوا إليها".-صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب َمْرَثٍد الَغَنوي قال: قال رسول هللا 1مسلم ( 
 __________  

ب النهي عن اجللوس علي القرب  33) كتاب اجلنائز (11) (668/  2) مسلم: ( 1(   ). 97رقم (  -) 
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ا    ب يف الصفوف وما يتعلق 
"خري ُصفوِف الرجاِل أوُهلا   -صلى هللا عليه وسلم   -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه  - ) عن أيب هريرة 1مسلم ( 

  وشرُّها آخُرها، وخُري صفوِف النساِء آخرها وشرها أوهلا". 
) والصف األول، مثَّ مل جيدوا إال أن 3قال: "لو يعلُم النَّاُس ما يف النداِء (  - صلى هللا عليه وسلم  -) أن رسول هللا  2وعنه (

) والصبح 6) الستبقوا إليه، ولو يعلمون ما يف الَعَتَمِة ( 5)، ولو يعلمون ما يف التهجري (4يسِتهُموا عليه الستهموا عليه ( 
  ألتومها ولو حبوًا". 

حية،   -صلى هللا عليه وسلم  -  رسول هللا )، عن الرباء بن عازب قال: كانَ 7أبو داود ( حية إىل  يتخلَّل الصفَّ من 
يقول: "إنَّ هللا   -صلى هللا عليه وسلم  -ميسح صدور ومناكبنا ويقول: "ال ختتلفوا فتختلف قلوبكم"، وكان رسول هللا 

  ومالئكته ُيصلون على الصفوف اُألول".
  : "َسوُّوا ُصُفوَفُكْم فإن تسويَة الصفِّ من متاِم الصالِة".-لى هللا عليه وسلم ص -)، عن أنس قال: قال رسول هللا  8مسلم ( 

 __________  



ب تسوية الصفوف وإقامتها 28) كتاب الصالة (4) (326/  1) مسلم: ( 1(   ). 132رقم (  - ) 
  ). 129رقم (  -) 325/  1) مسلم: ( 2(
  ) النداء: أي األذان.3(
  ) (عليه): ليست يف مسلم. 4(
  تهجري: أي التبكري إىل الصالة.) ال5(
  ) العتمة: أي العشاء. 6(
ب تسوية الصفوف 94) كتاب الصالة (2) ( 432/ 1) أبو داود: (7(   ). 664رقم (  -) 
ب تسوية الصفوف وإقامتها 28) كتاب الصالة (4) (324/  1) مسلم: ( 8(   ). 124رقم (  - ) 

)1/219 (  

  

  ِة فإنَّ إقامَة الصفِّ من ُحْسِن الصالِة". ): "أقيموا الصفَّ يف الصال1ويف لفظ آخر ( 
  : "أِمتُّوا الصفوَف فإّينِ َأراكْم خلَف ظهِري". -صلى هللا عليه وسلم  -) أيضاً قال: قال رسول هللا 2وعن أنس (

  )، "وكان أحُد يلِزُق َمنِكَبه مبنكِب صاحبِه وقَدمُه بقَدِمِه". 3زاد البخاري ( 
بوجهِه فقال: "أقيموا   -صلى هللا عليه وسلم  -أُقيمِت الصالُة فأقبَل علينا رسوُل هللا ) أيضاً قال: " 4وله عن أنس (

  ُصُفوَفكم وتراصُّوا فإّينِ أراكم من وراِء ظهري". 
َُب   - صلى هللا عليه وسلم  -) قال: خرج علينا رسول هللا 5وعن جابر بن َمسَُرة ( ا أذ فقال: "ماِيل أراُكْم راِفعي أيديُكْم كأ

) قال: مث خرج علينا  7)؟ " "اْسُكُنوا يف الصالة" قال: مث خرج علينا فرآ ِحَلقاً فقال: "مايل أراكم ِعزِين؟ (6خيل مشٍُُس (
ا؟ فقال: "يتمون   رسول هللا وكيف تصف املالئكة عند ر ا؟ " فقلنا  فقال: "أال تصُفون كما تُصفُّ املالئكُة عند رِّ

  يف الصف".الصفوف األول ويرتاصُّون 
  قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أنٍس أن رسول هللا 8النسائي ( 

 __________  
  ). من حديث أيب هريرة. 126رقم (   -) مسلم: الكتاب والباب السابقني 1(
ب تسوية الصفوف 28) كتاب الصالة (4) (324/  1) مسلم: ( 2(   ). 125رقم ( -) 
لقدم يف الصف 76(  ) كتاب األذان10) ( 247/ 2) البخاري: (3( ملنكب والقدم  ب إلزاق املنكب  رقم   -) 
)725 .(  
ب إقبال اإلمام على الناس عند تسوية الصفوف 72) كتاب األذان ( 10/ 243/ 2) البخاري: (4(   ). 719رقم (  -) 
لسكون يف الصالة 27) كتاب الصالة (4) (322/  1) مسلم: ( 5( ب األمر  يف البخاري ). ومل أجده 119رقم ( - ) 

  ولعله وهٌم من الناسخ. 
ا وأرجلها.6( ذ   ) خيل مشس: هي اليت ال تستقر بل تضرب وتتحرك 
  ) عزين: أي مجاعات يف تفرقة، مجع ِعَزه. 7(
  ). 818رقم (   -) الصف املؤخر 30) كتاب اإلمامة ( 10) ( 93/  2) النسائي: (8(


