
احلسن: كتاب  بن  ية حممد  وطأ اإلمام مالك روا   م
األصبحي : املؤلف  عبداهللا  و  أب بن أنس   مالك 

  تقدمة بقلم األستاذ عبد الفتاح أبو غدة

  : وهي تتضمن بإجياز  -
  كلمات عن حفظ اهللا تعاىل للسنة 

  ومتيز املدينة املنورة بأوىف نصيب منها 
  وسبق علماء املدينة يف تدوين احلديث 

  تأليف مالك للموطأ وعن 
  وتأريخ تأليف املوطأ 

  وأن املوطأ أول ما صنف يف الصحيح 
  وعن مكانة املوطأ وصعوبة اجلمع بني الفقه واحلديث 
  وعن كبار احلفاظ األقدمني وحدود معرفتهم بالفقه 
  وأن اإلمامة يف علم جتتمع معها العامية يف علم آخر 

  د وعن يسر الرواية وصعوبة الفقه واالجتها
  وكلمات عن مزايا املوطأ وعن روايات املوطأ عن مالك 

  وكلمات يف ترمجة حممد بن احلسن راوي املوطأ 
أيب يوسف وحممد الفقيهني : وكلمات يف رد اجلرح للراوي بالعمل بالرأي وعن ظلم مجلة من احملدثني لإلمامني 

  احملدثني 
وعن حتجر جل الرواة وضيقهم من املشتغل بغري احلديث  وكلمات لإلمام ابن تيمية يف دفع اجلرح بالعمل بالرأي

  والرد على من قدح يف أيب حنيفة بدعوى تقدميه القياس على السنة 
  " التعليق املمجد " وكلمات يف ترمجة الشارح اإلمام اللكنوي وأمهية طبع كتاب 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  حممد بن احلسن  كلمة وتقدمة إمام موطأ اإلمام مالك برواية اإلمام

  : وهو املشهور مبوطأ اإلمام حممد 

  حفظ اهللا تعاىل للسنة

 :  
من أول يوم  -أقواله وأفعاله وتقريراته : وهي أحاديثه الشريفة  -لقد حظيت سنة النيب صلى اهللا عليه و سلم  -

حفظت حفظا تاما ونقلت نقال بالعناية التامة واحلفظ والرعاية والعمل هبا من الصحابة الكرام والتابعني األخيار ف
  } إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون { : دقيقا حتقيقا لقول اهللا تعاىل 

وأنزلنا إليك { : فمن حفظ الذكر والكتاب الكرمي حفظها فإهنا مفسرة له ومعرفة بأحكامه ومراميه قال سبحانه 



  } الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم 
رجاال تلقوا هذا الدين بفهم وبصرية وحب ووالء وإعزاز :  القرون الثالثة األوىل اخلرية ولقد أقام اهللا سبحانه يف

وتكرمي فآثروه على أنفسهم وأهليهم وأوالدهم وديارهم وهاجروا يف سبيل حتصيله وضبطه وتلقيه وتبليغه وهجروا 
تصل به من آثار السلف الصاحل الراحة واألوطان وطافوا القرى والبلدان لتحصيل احلديث النبوي الواحد وما ي

  } خري أمة أخرجت للناس { فبلغوا الغاية وأتوا على النهاية وكانوا حبق 

  نصيب املدينة من السنة أوىف نصيب وسبقها يف تدوين السنة

 :  
وكان لكل بلد من البلدان اليت فتحها اإلسالم احلنيف واستقر فيها املسلمون نصيب من العلم خيتلف عن اآلخر  -
املدينة املنورة أوىف : لة وكثرة حبسب كثرة الصحابة الواردين عليه واملقيمني فيه فكان نصيب دار اهلجرة النبوية ق

نصيب لتوفر وجود الصحابة الكرام فيها إذ كانت هي ومكة املكرمة بعد فتحها دار اإلسالم األوىل ومهوى أفئدة 
  املؤمنني 

اإلسالم وتوارثها الناس جيال عن جيل وقبيال عن قبيل وكثر يف دار  فعاشت فيها السنة وجاشت وانتشرت يف آفاق
عرضت كتايب هذا على سبعني فقيها من فقهاء : اهلجرة الفقهاء واحملدثون كثرة بالغة فقد نقل عن مالك أنه قال 

  فلما نشأ مالك كانت السنة قد أخذت طريقها إىل التدوين . املدينة 
ورة قبل كل األمصار فألف فيها اإلمام حممد بن شهاب الزهري املدين شيخ مالك املتوىف وكان تدوينها يف املدينة املن

، وحممد بن إسحاق املطليب املدين املتوىف  ١٤١، وموسى بن عقبة املدين شيخ مالك أيضا املتويف سنة  ١٢٤سنة 
   ١٥٨، وابن أيب ذئب حممد بن عبد الرمحن املدين املتوىف سنة  ١٥١سنة 

من هؤالء وبعدهم غريهم من أئمة احلديث والسنة يف مكة املكرمة والكوفة والبصرة وخراسان ولكن وألف يف ز
يف عداد الكتب اليت " املوطأ " السبق األول يف تدوين السنة كان لعلماء املدينة األعالم ويأيت تأليف اإلمام مالك 

" ول تصنيفا على األبواب الفقهية كما يستفاد من تدوينا واأل) الكتاب العاشر : ( دونت السنة يف املدينة وغريها 
للعالمة السيد حممد بن جعفر الكتاين رمحه اهللا تعاىل ص " ( الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة 

فجاء اإلمام مالك وقد تعقد التأليف يف السنة بعض الشيء وبلغ مالك يف ) من الطبعة الرابعة  ٤، وص  ٣٢٧
  " املوطأ : " للمسلمني مبلغا رفيعا فألف كتابه العظيم اإلمامة 

  تأليف مالك املوطأ

 :  
عبد  -إمنا كان باقتراح من اخلليفة العباسي إيب جعفر املنصور " املوطأ " وقد ذكر العلماء أن تأليف اإلمام مالك  -

ته إىل احلج دعاه املنصور لزيارته يف قدمة من قدما -رمحه اهللا تعاىل  ١٥٨، وتويف سنة  ٩٥اهللا بن حممد ولد سنة 
فزاره فأكرمه أبو جعفر وأجلسه جبانبه وسأله أسئلة كثرية فأعجبه مسته وعلمه وعقله وسداد رأيه وصحة أجوبته 

  فعرف له مقامه يف العلم والدين وإمامة املسلمني 
أي مانعه مالك يف محل  -ك ضع للناس كتابا أمحلهم عليه فكلمه مالك يف ذل: فقد جاء أن أبا جعفر قال ملالك 

  فلم يفرغ منه حىت مات أبو جعفر " املوطأ " فقال ضعه فما أحد اليوم أعلم منك فوضع  -الناس على كتابة 



دخلت على أيب جعفر بالغداة حني وقعت الشمس باألرض وقد نزل عن سريره إىل بساطه : قال مالك : ويف رواية 
أنت أعلم : إكرام فلم يزل يسألين حىت أتاه املؤذن بالظهر فقال يل  حقيق أنت بكل خري وحقيق بكل: فقال يل 

  بلى ولكنك تكتم ذلك فما أحد أعلم منك اليوم بعد أمري املؤمنني : ال واهللا يا أمري املؤمنني قال : الناس فقلت 
ص ابن عباس ضع للناس كتبا وجنب فيها شدائد عبد اهللا بن عمر ورخ -كنية اإلمام مالك  -يا أبا عبد اهللا 

وشواذ ابن مسعود واقصد أوسط األمور وما اجتمع عليه األمة والصحابة ولئن بقيت ألكتنب كتبك مباء الذهب 
  فأمحل الناس عليها 

يا أمري املؤمنني ال تفعل فإن الناس قد سبقت هلم أقاويل ومسعوا أحاديث ورووا روايات وأخذ كل قوم : فقلت له 
انوا له من اختالف أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وغريهم وإن ردهم عما مبا سبق إليهم وعملوا به ود

لعمري لو طاوعتين على ذلك : " اعتقدوه شديد فدع الناس وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد ألنفسهم فقال 
  )  ٧٣ - ٧١:  ٢للقاضي عياض " ترتيب املدارك " هذا وما قبله من ( انتهى " . ألمرت به 

انتصار الفقري السالك " ، و  ١٨ - ١٧ص " ( مقدمته " ال العالمة املؤرخ القاضي اإلمام ابن خلدون يف أوائل وق
أطال اإلمام ابن ( وقد كان أبو جعفر ملكان من العلم والدين قبل اخلالفة وبعدها ) "  ٢٠٨للراعي األندلسي ص " 

، فترجم له وذكر أخباره  ١٥٨نة تاريخ وفاته سنة جرير الطربي يف ترمجة أيب جعفر املنصور أي إطالة يف س
" ،  ٩:  ١" املوطأ " قال العالمة الزرقاين يف مقدمته لشرح .  ١٠٨ - ٥٤:  ٨صفحة من  ٥٤يف ... ووصاياه 

" من مالك وأن الرشيد وبنيه األمني واملأمون واملؤمتن أخذوا عن مالك " املوطأ " وذكروا أن املهدي واهلادي مسعا 
  انتهى " أ أيضا املوط

فهكذا كانت نشأة امللوك يف العلم يف القرون اخلرية األوىل ومنه تدرك نشأة جدهم أيب جعفر املنصور يف القرن 
يا أبا عبد " : املوطأ " وهو القائل ملالك حني أشارعليه بتأليف ) األفضل واألعلم اليت أشار إليها اإلمام ابن خلدون 

رض أعلم مين ومنك وإين قد شغلتين اخلالفة فضع أنت للناس كتابا ينتفعون به جتنب فيه اهللا إنه مل يبق على وجه األ
فواهللا لقد علمين : ووطئه للناس توطئة قال مالك  -وشواد ابن مسعود  -رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر 

  انتهى " . التصنيف يومئذ 
وطؤ املوضع يوطؤ وطاءة : يقال يف اللغة ( ل امليسر املسه: على هذا املنهج فاملوطأ معناه " املوطأ " فألف مالك 

. املسهل امليسر : دمثه ودثره واملوطأ : الن سهل فهو وطيء ووطأ املوضع صريه وطيءا ووطأ الفراش : ووطوءة 
  " ) املعجم الوسيط " و " القاموس " كما يف 

صنف موطأ أكرب من موطأ مالك حىت قيل قد  -وذكر العلماء أن اإلمام ابن أيب ذئب معاصر اإلمام مالك وبلديه 
  )  ٩ص " الرسالة املستطرفة " من ( ما كان هللا بقي : ما الفائدة يف تصنيفك ؟ فقال : ملالك 

  تأريخ تأليف املوطأ

 :  
  " املوطأ " ذكر العلماء أن أبا جعفر املنصور حني حج بالناس أيام خالفته طلب من اإلمام مالك أن يدون كتاب  -

 ١٤٠فتبني أهنا كانت مخس حجات أوهلا يف سنة " تاريخ الطربي " رأت حجات أيب جعفر بعد خالفته يف وقد استق
  ، اليت تويف فيها مبكة حاجا حمرما  ١٥٨، مث سنة  ١٥٢، مث سنة  ١٤٧، مث سنة  ١٤٤مث سنة 

  " وطأ امل" ومل يتعرض اإلمام ابن جرير عند ذكره هذه احلجات أليب جعفر للحديث عن تدوين كتاب 



، فذكر القصة عن املهدي  ٦٥٩:  ١١املطبوع بآخر تارخيه " ذيل املذيل " نعم تعرض لذلك ابن جرير يف كتابه 
  أوال مث ذكرها عن أيب جعفر ثانيا برواية الواقدي 

 على رواية أن املنصور هو" املوطأ " بتقدمي رواية أن املهدي هو املقترح لتأليف : وتابعه على ذكر ذلك كذلك 
، فساق الروايتني من طريق ابن جرير األوىل بسنده إىل  ٤٠ص " االنتقاء " اإلمام ابن عبد الرب يف : املقترح تأليفه 

  والثانية بسنده إىل حممد بن عمر الواقدي عن مالك . إبراهيم بن محاد الزهري املدين عن مالك 
  : وعلق عليه شيخنا العالمة الكوثري رمحه اهللا تعاىل ما يلي 

  وصنيع ابن جرير يف 
لكن ابن  -أن القصة مع املنصور  -كما هنا يؤذن بترجيحه الرواية األوىل وحتاميه عن رواية الواقدي " ذيل املذيل 

بطرق عن مالك ما يؤيد رواية الواقدي وإن مل ختل واحد منها " كشف املغطا من فضل املوطا " عساكر خرج يف 
  عن مالك ملا حج مع أيب يوسف " املوطأ " مساع الرشيد  -" طى كشف املغ" أي يف  -وفيه . عن مقال 

والذي يستخلص من خمتلف الروايات يف ذلك أن املنصور حتادث مع مالك يف تدوين علم أهل املدينة عام مثانية 
بن وأربعني ومئة حمادثة إمجالية وملا حج قبل حجته األخرية أوصاه أن يتجنب فيما يدونه شدائد ابن عمر ورخص ا

  عباس وشواذ ابن مسعود رضي اهللا عنهم 
  انتهى " . وأما إخراجه للناس ففي سنة تسع ومخسني ومئة يف عهد املهدي فال تثبت روايته ممن تقدم على ذلك 

أحاديث املوطأ واتفاق الرواه عن مالك واختالفهم فيها " وقال شيخنا الكوثري أيضا رمحه اهللا تعاىل يف مقدمته جلزء 
ألف عبد العزيز بن عبد هللا بن أيب سلمة املاجشون كتابا فيما اجتمع عليه أهل املدينة وملا : " طين ما يلي للدار ق" 

اطلع عليه مالك بن أنس رضي اهللا عنه استحسن صنيعه إىل أنه أخذ عليه إغفاله ذكر األخبار واآلثار يف األبواب 
األخبار وعمل أهل املدينة يف أبواب الفقه فيدأ ميهد  حىت قرر أن يقوم هو بنفسه جبمع كتاب حتتوي أبوابه صحاح

  السبيل لذلك 
األخرية يف التحقيق وأوصاه أن  -قبل  -وكان املنصور العباسي بلغه شيء مما عزم عليه مالك فاجتمع به يف حجته 

كان مجاعة  يدون علم أهل املدينة جمتنبا رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر وشواذ ابن مسعود رضي اهللا عنهم حيث
من أصحاب هؤالء ينشرون علومهم يف املدينة املنورة منهم الفقهاء العشرة يف أيام عمر بن عبد العزيز وهلم 

  أصحاب وأصحاب أصحاب أدركهم مالك 
فتقوت عزمية مالك حىت جترد جلمع الصفوة من األحاديث واآلثار املروية عند أهل املدينة وجلمع العمل املتوارث 

أبو الزبري من مكة وإبراهيم بن أيب عبلة من : ا يف الرواية على شيوخ أهل املدينة سوى ستة وهم بينهم مقتصر
الشام وعبد الكرمي بن مالك من اجلزيرة وعطاء بن عبد اهللا من خراسان ومحيد الطويل وأيوب السختياين من 

" . البن عبد الرب " االنتقاء " لى البصرة إىل أن أمت عمله يف عهد املهدي العباسي كما بينت ذلك فيما علقت ع
  انتهى 

، بشأن تدوين علم أهل املدينة وأوصاه قبل  ١٤٨وهذا الذي رجحه شيخنا من أن املنصور حتدث مع مالك يف سنة 
غري ظاهر فإن حجته األخرية اليت تويف فيها كانت سنة . . حجته األخرية أن يتجنب يف التأليف شدائد ابن عمر 

، واليت قبلها سنة  ١٤٤، واليت قبلها سنة  ١٤٧واليت قبلها سنة  ١٥٢يت قبلها كانت سنة ، واحلجة ال ١٥٨
  " تاريخ ابن جرير " ، كما أسلفته عن  ١٤٠

سبق قلم عن  ١٤٨، وإمنا حج بالناس ابنه جعفر كما يف غري كتاب فتكون سنة  ١٤٨ومل حيج املنصور يف سنة 



١٤٧   
يف تلك السنة وأوصاه بتجنب ما أوصاه بتجنبه يف احلجة اليت قبل األخرية  إن املنصور حتدث مع مالك: مث قوله 

، فيه بعد أيضا فإن املتبادر أن يقع ذلك من املنصور يف أول حجة له بعد  ١٥٢سنة  -كما عند ابن جرير  -وهي 
، أما يف  ١٤٧، وميكن أن يكون ذلك يف ثالث حجة سنة  ١٤٤، أو يف ثاين حجة سنة  ١٤٠توليه اخلالفة سنة 

بأقل من سبع سنوات ألنه قد مسعه " املوطأ " ، ففيه بعد شديد ألنه يلزم أن يكون مالك ألف  ١٥٢رابع حجة سنة 
، وحج اهلادي سنة  ١٦٠، على ما ذكره شيخنا يف حني أن املهدي إمنا حج بالناس سنة  ١٥٩منه املهدي سنة 

  ، كما عند ابن جرير  ١٦١
يف سنني كثرية ذكر أهنا أربعون وذكر أهنا دون ذلك وعلى كل حال يستبعد أن " املوطأ " واملذكور أن مالكا ألف 

تكون مدة التأليف حنو سبع سنوات ملا عرف من إتقان مالك وضبطه وانتقائه وقلة حتديثه باألحاديث يف جمالسه فلم 
،  ١٤٧جزما أو بعد سنة  ١٤٠بعد سنة " املوطأ " يكن حيدث يف جملسه إال ببضعة أحاديث معدودة فتأليفه 

  جزما واهللا تعاىل أعلم  ١٥٨وفراغه منه بعد سنة 
حديث رسول اهللا صلى  -كما سبق نقل قوله  -فقد مجع فيه اإلمام مالك " املوطأ " وهكذا مت تأليف هذا الكتاب 

فجمع احلديث بأوسع اهللا عليه و سلم وأقوال الصحابة وأقوال التابعني ورأيا هو إمجاع أهل املدينة مل خيرج عنها 
  وما يتصل به من آثار الصدر األول ألهنا كانت املرجع األكرب يف األحكام العملية  -معانيه 

  املوطأ أول ما صنف يف الصحيح

 :  
وأطلق مجاعة على املوطأ اسم الصحيح ) : "  ١:  ١٢" ( املوطأ " قال العالمة الزرقاين يف مقدمته لشرح  -

الصحيح اجملرد لالحتراز عن املوطأ فلم : أول من صنف فيه البخاري وإن عرب بقوله :  واعترضوا قول ابن الصالح
ال فرق بني املوطأ والبخاري يف : جيرد فيه الصحيح بل أدخل املرسل واملنقطع والبالغات فقد قال احلافظ مغلطاي 

  ذلك لوجوده أيضا يف البخاري من التعاليق وحنوها 
وما يف البخاري قد حذف : " بأن ما يف املوطأ كذلك مسموع ملالك غالبا قال : ولكن فرق احلافظ ابن حجر 

تظهر أن ما يف البخاري من ذلك ال خيرجه عن كونه جرد فيه الصحيح " التغليق " إسناده عمدا ألغراض قررهتا يف 
  أول من صنف الصحيح مالك : بل قال احلافظ مغلطاي " خبالف املوطأ 
عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره من االحتجاج باملرسل واملنقطع وغريمها ال هو صحيح : وقول احلافظ 

مع كوهنا حجة  -تعقبه السيوطي بأن ما فيه من املراسيل : على الشرط الذي استقر عليه العمل يف حد الصحة 
ا اعتضد وما من مرسل هي حجة عندنا أيضا ألن املرسل حجة عندنا إذ -عنده بال شرط وعند من وافقه من األئمة 

  يف املوطأ إال وله عاضد أو عواضد فالصواب إطالق أن املوطأ صحيح ال يستثىن منه شيء 
: ومجيع ما فيه من قوله : وقد صنف ابن عبد الرب كتابا يف وصل ما يف املوطأ من املرسل واملنقطع واملعضل وقال 

ن حديثا كلها مسندة من غري طريق مالك إال أربعة ال عن الثقة عنده مما مل يسنده أحد وستو: بلغين ومن قوله 
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أري أعمار الناس قبله : والثاين . إين ال أنسى ولكن أنسى ألسن : أحدها : تعرف 

ليلة أو ما شاء اهللا من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته أن ال يبلغوا مثل الذي بلغه غريهم يف طول العمر فأعطاه اهللا 
وقد وضعت  -آخر ما أوصاين به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : القدر خريا من ألف شهر والثالث قول معاذ 



  " إذا نشأت حبرية مث تشاءمت فتلك عني غديقة : والرابع . حسن خلقك إىل الناس : أن قال  -رجلي يف الغرز 
وفيما ) : "  ٦ - ٥ص " الرسالة املستطرفة " ما يف ك( وتعقب احلافظ ابن حجر أيضا الشيخ صاحل الفالين فقال 

نظر فلو أمعن احلافظ النظر يف املوطأ كما : قاله احلافظ ابن حجر من الفرق بني بالغات املوطأ ومعلقات البخاري 
 أمعن النظر يف البخاري لعلم أنه ال فرق بينهما وما ذكره من أن مالكا مسعها كذلك غري مسلم ألنه يذكر بالغا يف

  رواية حيىي مثال أو مرسال فريويه غريه عن مالك موصوال مسندا 
مردود بأهنا حجة عند الشافعي وأهل : وما ذكر من كون مراسيل املوطأ حجة عند مالك ومن تبعه دون غريهم 
  احلديث العتضادها كلها مبسند ذكره ابن عبد الرب والسيوطي وغريمها 

مردود بأن ابن عبد الرب ذكر أن مجيع بالغاته ومراسليه ومنقطعاته :  يعرف وما ذكره العراقي أن من بالغاته ما ال
كلها موصولة بطرق صحاح إال أربعة فقد وصل ابن الصالح األربعة بتأليف مستقل وهو عندي وعليه خطه فظهر 

  " عريب وغريه وصح أن مالكا أول من صنف يف الصحيح كما ذكره ابن ال" املوطأ والبخاري " هبذا أنه ال فرق بني 

  وصعوبة اجلمع بني الفقه واحلديث" املوطأ " مكانة 

 :  
تأليف احلديث ومجعه يف كتاب على األبواب الفقهية ال ينهض به إال فقيه يدري معاين األحاديث ويفقه مداركها  -

النظر إىل كثرة احملدثني ومقاصدها ومييز بني لفظ ولفظ فيها وهذا النمط من العلماء احملدثني الفقهاء يعد نزرا يسريا ب
الرواة واحلفاظ األثبات إذ احلفظ شيء والفقه شيء آخر أميز منه وأشرف وأهم وأنفع فإن الفقه دقة الفهم 

وتنزيلها منازهلا يف مراتب األحكام ال وكس  -عبارة أو إشارة صراحة أو كناية  -للنصوص من الكتاب والسنة 
  وال شطط وال هتور والمجود 

اف عزيزة الوجود يف العلماء قدميا فضال عن شدة عزهتا يف اخللف املتأخر وخيطئ خطأ مكعبا من يظن وهذه األوص
أويزعم أن جمرد حفظ احلديث أو اقتناء كتبه والوقوف عليه جيعل من فاعل ذلك فقيها عارفا باألحكام الشرعية 

صاحب  -عبد الرزاق  -شيخه  -ن سألت أمحد بن حنبل ع: قال حممد بن يزيد املستملي . ودقيق االستنباط 
( كما يف ترمجة ( ما أقل الفقه يف أصحاب احلديث : أكان له فقه ؟ فقال :  -املصنف املطبوع يف أحد عشر جملدا 

  )  ١:  ٣٢٩البن أيب يعلى " طبقات احلنابلة " يف ) حممد بن يزيد املستملي 
مناقب اإلمام " ويف ) أمحد بن حنبل ( يف ترمجة )  ٢٩٣ص ( البن أيب حامت " تقدمة اجلرح والتعديل " وجاء يف 

أمحد ( من طريق ابن أيب حامت يف ترمجة  -خمطوط  -للذهيب " تاريخ اإلسالم " ويف )  ٦٣ص ( البن اجلوزي " أمحد 
  : أيضا ما يلي ) بن حنبل 

نا نتذاكر احلديث من كنت أجالس بالعراق أمحد بن حنبل وحيىي بن معني وأصحابنا فك: قال إسحاق بن راهويه 
أليس قد صح هذا بأمجاع منا ؟ فيقولون : وطريق كذا فأقول : طريق وطريقني وثالثة فيقول حيىي بن معني من بينهم 

  كلهم إال أمحد بن حنبل  -أي يسكتون مفحمني  -ما مراده ؟ ما تفسريه ؟ ما فقهه ؟ فيبقون : نعم فأقول : 
  انتهى 

  معرفتهم بالفقهكبار احلفاظ األقدمني وحدود 



 :  
ولو من أولئك األئمة الكبار أركان  -هذا النص يفيدنا جبالء أن املعرفة التامة بعلم احلديث : قال عبد الفتاح  -

( إذ لو كان االشتغال باحلديث جيعل ) فقيها جمتهدا ( ال جتعل احملدث احلافظ  -علم احلديث يف أزهى عصور العلم 
لكان احلفاظ الذين ال حيصى عددهم والذين بلغ حفظ كل واحد منهم للمتون  )فقيها جمتهدا ) : ( احلافظ 

  أوىل باالجتهاد ولكنهم صاهنم اهللا تعاىل فما زعموه ألنفسهم : واألسانيد ما ال حيفظه أهل مصر من األمصار اليوم 
كان ال جيتهد يف : التعديل البصري إمام احملدثني وشيخ اجلرح و) حيىي بن سعيد القطان ( بل إن سيد احلفاظ اإلمام 

للحافظ " تذكرة احلفاظ " يف ) وكيع بن اجلراح ( استنباط األحكام بل يأخذ بقول اإلمام أيب حنيفة كما يف ترمجة 
قال ) : " أيب حنيفة النعمان بن ثابت ( يف ترمجة )  ١٠:  ٤٥٠" ( هتذيب التهذيب " ويف ) .  ١:  ٣٠٧( الذهيب 

: مسعت حيىي بن سعيد القطان يقول : يقول  -تلميذ حيىي القطان  -مسعت حيىي بن معني : أمحد بن سعيد القاضي 
  انتهى " . ال نكذب اهللا ما مسعنا رأيا أحسن من رأي أيب حنيفة وقد أخذنا بأكثر أقواله 

أيب حنيفة وكان إمام أهل احلفظ يف عصره وكيع بن اجلراح الكويف حمدث العراق ال جيتهد أيضا ويفيت برأي اإلمام 
) : "  ١٢٧ - ١١:  ١٢٦" ( هتذيب التهذيب " و )  ١:  ٣٠٧( للحافظ الذهيب " تذكرة احلفاظ " الكويف ففي 

ما رأيت أفضل من وكيع كان يستقبل القبلة وحيفظ حديثه : "  -تلميذ وكيع  -قال حسني بن حبان عن ابن معني 
  " ويقوم الليل ويسرد الصوم ويفيت بقول أيب حنيفة 

ذلك هؤالء احلفاظ األئمة األجلة الذين عناهم اإلمام إسحاق بن راهويه يف كلمته املذكورة ومنهم حيىي بن معني وك
ما : كانوا ال جيتهدون وقد أخرب عنهم أهنم كانوا يفيضون يف ذكر طرق احلديث الواحد إفاضة زائدة فيقول هلم 

  أمحد بن حنبل مراد احلديث ؟ ما تفسريه ؟ ما فقهه ؟ فيبقون كلهم إال 
وهذا عنوان دينهم وأمانتهم وحصافتهم وورعهم إذ وقفوا عند ما حيسنون ومل خيوضوا فيما ال حيسنون وذلك 

لصعوبة الفقه الذي يعتمد على الدراية وعمق الفهم للنصوص من الكتاب والسنة واآلثار وعلى معرفة التوفيق بينها 
ما اختلف فيه وعلى معرفة اجلرح والتعديل وقدرة الترجيح بني وعلى معرفة الناسخ واملنسوخ وما أمجع عليه و

  ... األدلة وعلى معرفة لغة العرب ألفاظا وبالغة وحنوا وجمازا وحقيقة 
عبد ( عن احملدث احلافظ الكبري  -كما تقدم  -ومن أجل هذا قال اإلمام أمحد ملا سأله حممد بن يزيد املستملي 

وشيخ اإلمام أمحد نفسه وشيخ إسحاق بن " املصنف " التصانيف اليت منها  صاحب) الرزاق بن مهام الصنعاين 
راهويه وحيىي بن معني وحممد بن حيىي الذهلي أركان علم احلديث وروايته يف ذلك العصر وشيخ خلق سواهم املتوىف 

  " ما أقل الفقه يف أصحاب احلديث : أكان له فقه ؟ فقال اإلمام أمحد : " سنة  ٨٥عن  ٢١١سنة 
مسعت الشافعي يقول أليب : عن الربيع املرادي قال ) : "  ٢:  ١٥٢" ( مناقب الشافعي " وروى اإلمام البيهقي يف 

تريد حتفظ احلديث وتكون فقيها ؟ :  -، اإلمام الفقيه  ٢٣٤عبد العزيز بن عمران املتوىف سنة  -علي بن مقالص 
   -شاه ومل يكن هذا لبالدة فيه حا -هيهات ما أبعدك من ذلك 

وإمنا أراد به حفظه على رسم أهل احلديث من حفظ األبواب واملذاكرة هبا وذلك علم :  -القائل البيهقي  -قلت 
كثري إذا اشتغل به فرمبا مل يتفرغ إىل الفقه فأما األحاديث اليت حيتاج إليها يف الفقه فال بد من حفظها معه فعلى 

  وفيق الكتاب والسنة بناء أصول الفقه وباهللا الت
: أخربين أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم املؤذن قال : قال  -هو احلاكم النيسابوري  -وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ 

مسعت إسحاق بن إبراهيم : مسعت إبراهيم بن حممد الصيدالين يقول : مسعت عبد اهللا بن حممد بن احلسن يقول 



  لو كنت أحفظ كما حتفظ لغلبت أهل الدنيا : رت الشافعي فقال ذاك: يقول  -هو إسحاق بن راهويه  -احلنظلي 
وهذا ألن إسحاق احلنظلي كان حيفظه على رسم أهل احلديث ويسرد أبوابه سردا وكان ال يهتدي إىل ما كان 

يهتدي إليه الشافعي من االستنباط والفقه وكان الشافعي حيفظ من احلديث ما كان حيتاج إليه وكان ال يستنكف من 
  انتهى " . لرجوع إىل أهله فيما اشتبه عليه وذلك لشدة اتقائه هللا عز و جل وخشيته منه واحتياطه لدينه ا

ويف كل من هذين النصني الغاليني فوائد عظيمة جدا ففيه أن اجلمع بني الفقه واحلديث على رسم : قال عبد الفتاح 
  هيهات : افعي يف هذا إذ قال الش -إال ملن أكرمه اهللا بذلك  -أهل احلديث متعذر 

  وفيه بيان اإلمام البيهقي هلذا املعىن جبالء ووضوح وهو إمام حمدث وفقيه فلكالمه مقام رفيع يف هذا الباب 
وفيه دعم اإلمام البيهقي رمحه اهللا تعاىل هذا الذي قاله يف تفسري كلمة الشافعي البن مقالص بكلمة الشافعي 

شكل يقطع لسان كل مشاغب على الفقهاء من رواة احلديث بدعوى أنه أهل إلسحاق بن راهويه رضي اهللا عنهما ب
  لالستنباط والفقه واالجتهاد يف األحكام 

فهذا حيىي بن معني إمام احلفظ للحديث وإمام اجلرح والتعديل يقف ساكتا يف مسألة جواز تغسيل املرأة احلائض 
واز ذلك ويذكر هلم دليله مما هو حمفوظ لديهم كل احلفظ من للمرأة امليتة حىت يأيت اإلمام أمحد بن حنبل فيفتيهم جب

  كما سيأيت نقله قريبا . عدة طرق 
وفيه بيان متيز . لو كنت أحفظ ما حتفظ لغلبت أهل الدنيا : وهذا اإلمام الشافعي يقول إلسحاق بن راهويه 

غ مبلغ الشافعي بالفقه مع إقرار الشافعي له الشافعي بالفقه ومتيز ابن راهويه باحلفظ ولكنه مل ميكي ابن راهويه أن يبل
كان يسرد احلديث سردا مع أنه قد ذكره بعضهم يف عداد : بالتفوق العظيم الباهر يف احلفظ ألنه كما قال البيهقي 

  من كان له مذهب فقهي 
أهال ينهضون غري فهمه واستنباط معنايه على وجهها إذ خلق اهللا تعاىل لكل علم : فسرد احلديث وحفظه وروايته 

  به ويتميزون على سواهم 

  اإلمامة يف علم جتتمع معها العامية يف علم آخر

 :  
وال غضاضة يف هذا فالعلم رزق وعطاء من اهللا تعاىل وهو كثري وكبري وثقيل وال ميلك كل إمام ناصية كل علم  -

: " لي يف بعض مباحث اإلمجاع يف كتابيهما أراد معرفته فقد قال اإلمام أبو حامد الغزايل وتبعه اإلمام ابن قدامة احلنب
  كم من عامل إمام يف علم عامي يف علم آخر : ما معناه " روضة الناظر " و " املستصفى 

" . واعلم أن بضاعيت يف علم احلديث مزجاة " : " قانون التأويل : " قال اإلمام أبو حامد الغزايل يف آخر رسالته 
  انتهى 

ة بالتواضع ال يقوهلا هذا اإلمام العظيم واحملجاج الفريد حجة اإلسالم لوال ما كان عليه ومثل هذه الكلمة اململوء
  " أنتم أعلم بأمر دنياكم : " من السلوك السين واخللق السين واخللق السين 

  ؟ فهل رأيت يف هؤالء األدعياء املدعني لالجتهاد من ينصف الواقع واحلق فيقول عن نفسه فيما ال حيسنه مثل هذا 
  ورجاال لنفشة ودعاوي ... خلق اهللا للعلوم رجاال 

تعقيبا على قول اإلمام أمحد )  ٢:  ١٦٠" ( جامع بيان العلم وفضله " وقال احلافظ اإلمام أبو عمر بن عبد الرب يف 
ق صد: من أين يعرف حيىي بن معني الشافعي ؟ هو ال يعرف الشافعي وال يعرف ما يقول الشافعي قال أبو عمر : " 



وقد حكي عن ابن معني أنه سئل عن مسألة من التيمم فلم . أمحد بن حنبل رمحه اهللا إن ابن معني ال يعرف الشافعي 
  يعرفها 

سئل حيىي بن معني وأنا : حدثنا ابن زهري قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال 
  انتهى " . سل عن هذا أهل العلم : " ل حاضر عن رجل خري امرأته فاختارت نفسها ؟ فقا

يف )  ٢:  ٢٠٨( للعليمي " املنهج األمحد " و )  ١:  ١٣١( للحافظ ابن رجب " ذيل طبقات احلنابلة " وجاء يف 
ماتت امرأة لبعض أهل العلم فجاء حيىي بن معني والدورقي فلم : قال فوران ) : " حيىي بن منده األصبهاين ( ترمجة 

ليس جيد : ما شأنكم ؟ فقال أهل املرأة : تغسلها إال امرأة حائضا فجاء أمحد بن حنبل وهو جلوس فقال جيدوا امرأة 
يا عائشة ناوليين : " أليس تروون عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : غاسلة إال امرأة حائضا فقال أمحد بن حنبل 

  انتهى " . ن تغسلها فخجلوا وبقوا جيوز أ" إن حيضتك ليست يف يدك : إين حائض فقال : اخلمرة قالت 

  يسر الرواية وصعوبة الفقه واالجتهاد

 :  
فال شك يف يسر الرواية بالنظر ملن توجه للحفظ والتحمل واألداء وآتاه اهللا حافظة واعية فلهذا كان املتأهلون  -

حملدث الفاصل بني الراوي ا" للرواية أكثر جدا من املتأهلني للفقه واالجتهاد روى احلافظ الرامهرمزي يف كتابه 
أتيت الكوفة فرأيت فيها أربعة آالف يطلبون احلديث : " بسنده عن أنس بن سريين قال )  ٥٦٠ص " ( والواعي 

  انتهى " . وأربع مئة قد فقهوا 
حيىي ( ويف هذا ما يدل على أن وظيفة الفقيه شاقة جدا فال يكثر عدده كثرة عدد النقلة الرواة وإذا كان مثل 

وأضراهبم مل جيرؤوا أن خيوضوا يف االجتهاد ) حيىي بن معني ( و ) عبدا الرزاق ( و ) وكيع بن اجلراح ( و ) طان الق
  والفقه فما أجرأ املدعني لالجتهاد يف عصرنا هذا ؟ مع جتهيل السلف بال حياء وال خجل نعوذ باهللا من اخلذالن 

واحملدثني األئمة اليت تبني منها أن احلفظ شيء والفقه وفهم وإمنا أكثرت من هذه الوقائع ألولئك احلفاظ الكبار 
النصوص شيء آخر ألن عددا من الناس يف عصرنا خييل إليهم أن كثرة الكتب اليت تقذف هبا املطابع اليوم ووفرة 

  أمرا ميسورا ملن أراده وهو خيال باطل وتوهم خادع ) اإلجتهاد ( جتعل : الفهارس اليت تصنع هلا 
 -لعجيب الذي كان عليه هؤالء احملدثون األكابر يف القرون األوىل الزاهرة مع سيالن أذهاهنم املسعفة فاحلفظ ا

والبيئة اليت كانت جتيش فيها من حوهلم حلقات التحديث والتفقيه والسماع  -وليست كالكتب اجلامدة الصماء 
غالطوا أنفسهم فصدقوا مع اهللا ومع أنفسهم والتدريس ووفرة احملدثني والفقهاء كل ذلك مل خيوهلم أن جيتهدوا وي

  ومع الناس 
يف هذا العصر بل كانوا أهل ذكاء مشهور وفطنة بالغة ) املتمجهدين ( ومل يكونوا حبال من األحوال أقل ذكاء من 

ووعي شديد وانقطاع للعلم ولكنهم مل يدخلوا أنفسهم فيما ال حيسنون واقتصروا على ما حيسنون فحمدت سريهتم 
مت مكانتهم يف النفوس ودل ذلك على حسن إسالمهم وفهمهم لواقعهم فرمحة اهللا تعاىل عليهم ورضوانه وعظ

  العظيم 
وليعلم أن اإلكثار من كتب احلديث وروايته ) : "  ٢:  ٨١" ( الفقيه واملتفقه " قال احلافظ اخلطيب البغدادي يف 

  وساق الشواهد الكثرية الناطقة على ذلك " إنعام التفكر فيه ال يصري هبا الرجل فقيها إمنا يتفقه باستنباط معانيه و



تأليف حمدث فقيه وإمام جمتهد بارع كبري متيز مبزايا ال توجد يف سواه من الكتب املصنفة يف " املوطأ " فكتاب 
  احلديث الشريف 

  "املوطأ " مزايا 

 :  
  : الشريف أتعرض هنا إىل مجلة منها باختصار  مزايا كثرية متيز هبا عن سواه من كتب احلديث" املوطأ " لكتاب  -

  " املوطأ " فمزية 
أنه تأليف إمام فقيه حمدث جمتهد متقدم كبري متبوع شهد له أئمة عصره ومن بعدهم باإلمامة يف الفقه : أوال 

ديين عن علي بن امل) "  ٢٥:  ١/  ١" ( اجلرح والتعديل " روى احلافظ ابن أيب حامت يف . واحلديث دون منازع 
  " كان حديث الفقهاء أحب إليهم من حديث املشيخة : قال 

معرفة : قال أمحد بن حنبل ) : " من طبعة بوالق  ٤:  ١١٥" ( منهاج السنة النبوية " وقال اإلمام ابن تيمية يف 
عرفة أشرف العلم الفقه يف متون األحاديث وم: وقال علي بن املديين . احلديث والفقه فيه أحب إيل من حفظه 

  انتهى " . أحوال الرواة 
حديث يتداوله الفقهاء خري من حديث : قال األعمش ) : "  ٨ص ( تدريب الراوي للحافظ السيوطي " ويف 

وما  ٢٣٨ص ) ( فضل من مجع بني الرواية والدراية ( وعقد احلافظ الرامهرمزي بابا طويال يف " . يتداوله الشيوخ 
باب القول يف ترجيح ) : (  ٤٣٣ص " ( الكفاية " البغدادي يف آخر كتابه  وعقد بعده احلافظ اخلطيب) بعدها 

  وذكر فيه ما يتصل بتفضيل حديث الفقيه على غريه ) األخبار 
أنه أطبق العلماء على الثناء عليه وتبجيله وكثر كالمهم يف مدحه وتقريظه وأكتفي هنا بكلمات قاهلا : ومزيته ثانيا 

  ث اجملتهد املتبوع اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه وحسبك به وكفى إمام األئمة الفقيه احملد
ماعلى األرض كتاب هو : ويف لفظ آخر . ما على ظهر األرض كتاب أصح بعد كتاب اهللا من كتاب مالك : قال 

ظ ويف لف. ما بعد كتاب اهللا تعاىل أكثر صوابا من موطأ مالك : ويف لفظ آخر . أقرب إىل القرآن من كتاب مالك 
  ما بعد كتاب اهللا كتاب أنفع من املوطأ : آخر 

وتنوع هذه العبارات يفيد تكرار ثناء اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه على كتاب املوطأ أكثر من مرة يف أوقات 
  متعددة 

ابه أنه من مؤلفات منتصف القرن الثاين من اهلجرة فهو سابق غري مسبوق مبثله إذ هو أول كتاب يف ب: ومزيته ثالثا 
وللسابق فضل ومزية إذ هو اإلمام الذي سن التأليف احلديثي على أبواب الفقه واقتدى به املؤمتون من ورائه مثل 

  عبد اهللا بن املبارك والبخاري ومسلم وسعيد بن منصور وأيب داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وسواهم 
  مستوجب ثناءنا اجلميال ... فهو بسبق حائز تفضيال 

أنه يرويه عن مؤلفه إمام فقيه حمدث جمتهد كبري متبوع مشهود له باإلمامة يف الفقه واحلديث والعربية : ه رابعا ومزيت
اإلمام حممد بن احلسن الشيباين الزم شيخه مالكا ثالث سنني ومسع منه الكتاب بلفظه فتمأل وتروى وهنل وعب من 

  ر والفطنة التامة وفقاهة النفس والبدن فقهه وعلمه وروايته مع ما كان عليه من الذكاء الناد
أنه من رواية اإلمام حممد بن احلسن الشيباين تلميذ اإلمامني أيب حنيفة وأيب يوسف وشيخ اإلمام : ومزيته خامسا 

الشافعي وقد أتقن روايته عن شيخه مالك وأضاف بعد روايته أحاديث الباب بيان مذهبه يف املسألة موافقا أو خمالفا 



ذهب شيخة اإلمام أيب حنيفة فيها وموافقته له أو خمالفته وبيان مذهب شيخة اإلمام مالك أحيانا ومذهب وبيان م
  عامة فقهائنا أيضا 

. ويعقب يف كثري من األبواب ببيان معىن احلديث وتوجيهه وما يستحسنه أو يستحبه أو يكرهه من وجوه املسألة 
مذهبه ومذهب شيخة اإلمام أيب حنيفة أو مذهب شيخه اإلمام مالك وقد يفصل تفصيال وافيا األقوال والفروق بني 
وقد يسوق تأييدا ملا ذهب إليه ) . باب الوضوء من الرعاف (  ١٨ويبني أحوال املسألة وأحكامها كما يف الباب 

  عن أيب حنيفة وغريه  -عن غري مالك  -خمالفا مجلة أحاديث يف الباب 
باب الوضوء من مس الذكر (  ٥ديثا من غري طريق مالك كما يف الباب ستة عشر ح ١٦وذكر يف بعض األبواب 

  وهذا عدد كبري جدا يف الباب . تأييدا ملذهبه من عدم نقض الوضوء مبسه ) 
ستة أحاديث أو سبعة أحاديث أو أكثر أو أقل من غري طريق مالك  -لتأييد مذهبه  -وقد يورد يف بعض األبواب 

  ) باب االغتسال يوم اجلمعة (  ١٧أيضا كما تراه يف الباب 
  وهذا عدد كبري يف الباب أيضا 

ولكثرة ما رواه من األحاديث فيه من غري طريق مالك ولكثرة ماذكره فيه أيضا من اجتهاده وفقهه وفقه أيب حنيفة 
  ) مد موطأ اإلمام حم( وغريه يف كل باب تقرييا ومذاهب بعض الصحابة يف بعض األبواب اشتهر هذا الكتاب باسم 

جمرد كتاب يروى حبروفه كما مسعه راويه من مؤلفه دون زيادة أو ) موطأ حممد ( وال غرابة يف ذلك إذ مل يكن 
تعليق أو استدراك بل هو كتاب فيه فقه اإلمام حممد وفقه شيخه اإلمام أيب حنيفة وفقه عامة أصحابنا احلنفية قبل 

  ملا ذهب إليه مالك أو غريه اإلمام حممد ومذاهب بعض الصحابة ومناقشته أيضا 
فهو مدونة من فقه أهل احلديث واالجتهاد والرأي يف احلجاز والعراق مع املوازنة بني تلك اآلراء واملذاهب يف 

  املسألة 
هذا إىل روايه ألنه من طريقه ) املوطأ ( وهذه ميزة غالية جدا عند من يدركها ويعرف قيمتها فال غرابة أن يضاف 

ف إليه أحاديث كثرية وأدخل فيه علما زائدا غري قليل يتصل بفقه احلديث وأحكام الباب ومقابلة يروى وألنه أضا
  االجتهاد مبثله 

  كلمة عن روايات املوطأ عن مالك

 :  
أحاديث : " قال شيخنا العالمة الكوثري رمحه اهللا تعاىل يف املقدمة اليت كتبها جلزء احلافظ الدارقطين املسمى  -

  : ما يلي " الرواة عن مالك واختالفهم فيها زيادة ونقصا  املوطأ واتفاق
ألف عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة املاجشون كتابا فيما اجتمع عليه أهل املدينة وملا اطلع عليه مالك بن أنس 

أن يقوم هو  رضي اهللا عنه استحسن صنعه إال أنه أخذ عليه إغفاله ذكر األخبار واآلثار يف األبواب حىت قرر مالك
بنفسه جبمع كتاب حتتوي أبوابه صحاح األخبار وعمل أهل املدينة يف أبواب الفقه فألف املوطأ وأخذ يلقيه على 

ومل يكن تأليفه الكتاب ليعطيه الناس فينسخوه ويتداولوه بينهم كعادة أهل الطبقات . أصحابه فيتلقونه منه مساعا 
وكان تأليفه الكتاب لنفسه خاصة لئال يغلط . نذاك على السماع فقط املتأخرة يف تصانيفهم بل كان التعويل حي

فيما يلقيه على اجلماعة كعادة أهل طبقته من العلماء يف تآليفهم ولذا كان يزيد فيه وينقص منه حسب ما يبدو له 
وإرساال على  يف كل دور من أدوار التسميع املختلفة فاختلفت نسخ املوطأ ترتيبا وتبويبا وزيادة ونقصا وإسنادا



فأصبح رواهتا على اختالف اخلتمات هم مدونوها يف احلقيقة فمنهم من مسع عليه املوطأ . اختالف جمالس املستملني 
سبع عشرة مرة أو أكثر أو أقل بأن الزمه مددا طويلة تسع تلك املرات ومنهم من جالسه حنو ثالث سنوات حىت 

ه عليه يف مثانية أشهر ومنهم من مسعه يف أربعني يوما ؟ ومنهم من متكن من مساع أحاديثه من لفظه ومنهم من مسع
ومنازل هؤالء . مسعه عليه يف أيام هرمه يف مدة قصرية ومنهم من مسعه يف أربعة أيام إىل آخر ما فصل يف موضعه 

ع املستملني تتفاوت فهما وضبطا وضعفا وقوة فتكون مواطن اتفاقهم يف الذروة من الصحة عن مالك ومواض
وقد ذكر أبو القاسم . اختالفهم وانفرادهم متنازلة املنازل إىل احلضيض حسب ماهلم من املقام يف كتب الرجال 

  الغافقي اثين عشر راويا من رواة املوطأ يف 
واستدرك . له فيهم عبد اهللا بن يوسف التنيسي وحممد بن املبارك الصوري وسليمان بن بردة " مسند املوطأ 

  اويني نسختامها من أشهر النسخ السيوطي عليه ر
أسانيد املوطأ من أربع وعشرين طريقا وكذلك أبو الصرب أيوب اخللويت " الفهرس األوسط " وساق ابن طولون يف 

  من طريق ابن طولون ومن غري طريقه " ثبته " حيث ساق أسانيده يف 
:  -ه وتاب عليهم وعليه وأحسن إليهم وإليه غفر اهللا ملشاخيه ولوالدي -قال عبد الفتاح بن حممد بن بشري أبو غدة 

إين أروي املوطأ إجازة بطريق شيخنا احلافظ احملدث الناقد العالمة حممد زاهد الكوثري رمحه اهللا تعاىل وهو يروي 
  : إجازة بطريق احلجار روايات 

  حممد بن احلسن  - ١ -
  وحيىي بن حيىي النيسابوري  - ٢ -
  وقتيبة بن سعيد  - ٣ -
  وعبد اهللا بن عمر بن غامن  - ٤ -
  وعبد العزيز بن حيىي اهلامشي  - ٥ -
  وعبد امللك بن عبد العزيز بن املاجشون  - ٦ -
  وابن القاسم  - ٧ -
  وعبد اهللا بن نافع الزبريي  - ٨ -

  : وبطريق أيب هريرة بن الذهيب روايات 
  مطرف بن عبد اهللا اليساري  - ٩ -
  ريي ومصعب بن عبد اهللا الزب - ١٠ -
  وعلي بن زياد التونسي  - ١١ -
  وأشهب  - ١٢ -

  : وبطريق حممد بن عبد اهللا بن احملب رواية 
  : عبد اهللا بن وهب ورواية  - ١٣ -
  إسحاق بن عيسى الطباع  - ١٤ -

  : وبطريق إبراهيم بن حممد األرموي رواية 
  عبد اهللا بن مسلمة القعنيب  - ١٥ -

  : ة روايات وبطريق زينب بنت الكمال املقدسي



  الشافعي  - ١٦ -
  وحممد بن معاوية األطرابلسي  - ١٧ -
  وأسد بن الفرات  - ١٨ -

  : وبطريق ابن حجر روايات 
  حيىي بن حيىي الليثي  - ١٩ -
  وأيب مصعب أمحد بن أيب بكر الزهري  - ٢٠ -
  وحيىي بن عبد اهللا بن بكري املصري  - ٢١ -
  وسويد بن سعيد  - ٢٢ -
  بن كثري بن عفري وسعيد  - ٢٣ -
  ومعن بن عيسى القزاز  - ٢٤ -

  وهؤالء أربعة وعشرون راويا من أصحاب مالك : " قال شيخنا الكوثري 
  وأمحد يكثر من طريق ابن مهدي 

  وأبو حامت من طريق معن بن عيسى 
  والبخاري من طريق عبد اهللا بن يوسف التنيسي 

  ومسلم من طريق حيىي بن حيىي النيسابوري 
  اود من طريق القعنيب وأبو د

  والنسائي من طريق قتيبة بن سعيد 
وقد أوصل احلافظ حممد بن عبد اهللا الدمشقي املعروف بابن ناصر الدين رواة املوطأ إىل ثالثة ومثانني راويا يف كتابه 

  " إحتاف السالك برواة املوطأ عن مالك " 
  شارقة ورواية حيىي الليثي بني املغاربة وأشهر رواياته يف هذا العصر رواية حممد بن احلسن بني امل

متتاز ببيان ما أخذ به أهل العراق من أحاديث أهل احلجاز املدونة يف املوطأ وما مل يأخذوا به ألدلة أخرى : فاألوىل 
   ساقها حممد يف موطئه وهي نافعة جدا ملن يريد املقارنة بني آراء أهل املدينة وآراء أهل العراق وبني أدلة الفريقني

  متتاز عن نسخ املوطأ كلها باحتوائها على آراء مالك البالغة حنو ثالثة آالف مسألة يف أبواب الفقه : والثانية 
  وهاتان الروايتان نسخهما يف غاية الكثرة يف خزانات العامل شرقا وغربا 

د ورواية أيب مصعب ورواية سويد بن سعي. وتوجد رواية ابن وهب يف مكتبيت فيض اهللا وويل الدين باآلستانة 
  وأطراف املوطأ للداين يف مكتبة الكربيلي يف اآلستانة . الزهري يف ظاهرية دمشق 

عن  -وطالب احلديث إذا عين بادئ ذي بدء مبدارسة أحوال رجال املوطأ فاحصا عن األسانيد واملتون فيه تدرج 
سبحانه فيصبح على نور من ربه يف باقي  يف مدارج معرفة احلديث والفقه يف آن واحد بتوفيق اهللا -دوق وخربة 

  " حبوثه يف احلديث راقيا على مراقي االعتالء يف العلم نافعا بعلمة منتفعا به واهللا سبحانه ويل التسديد 

  كلمات يف ترمجة حممد بن احلسن راوي املوطأ وكلمات يف العمل بالرأي الذي

  : يغمز به 
شيوخ اإلمام حممد بن احلسن ومكانته يف احلديث إىل جانب مكانته يف سيظهر للمطالع من قراءة هذا املوطأ وفرة 



الفقه واالجتهاد فقد ظلمه مجلة من احملدثني ظلما شديدا ملا كان عليه من االجتهاد والعمل بالرأي والرأي عند 
و كان إماما ثقة كل الكثري منهم أو أكثرهم من خوارم الثقة بالراوي يذكرونه يف ترمجة الراوي يف مجلة املغامز له ول

الثقة يف احلديث مع أنه ال فقه بال رأي وال أحد من األئمة املتبوعني واملعتربين مل يعمل بالرأي فهم يف نقد الراوي 
  الذي لديه رأي ميشون على طريقة من مل يكن مثلنا فهو خصم لنا إنا هللا 

مناقب أيب حنيفة " املطبوع مع جزء " اجلزء "  فأذكر هنا مجال يسرية أقطفها من ترمجة اإلمام حممد بن احلسن يف
، من  ٩٤،  ٩٣،  ٨٤،  ٨٢،  ٨١،  ٨٠،  ٧٩ص ( للحافظ الذهيب " وصاحبيه أيب يوسف وحممد بن احلسن 

  للتعريف بطرف من سرية هذا اإلمام اجلليل )  ١٤٠٨الطبعة الثالثة يف بريوت سنة 
ويل قضاء . قه به أئمة وصنف التصانيف وكان من أذكياء العامل انتهت إليه رياسة الفقه بالعراق بعد أيب يوسف وتف

احتج به الشافعي يف احلديث حيكى عنه ذكاء مفرط . القضاة للرشيد ونال من اجلاه واحلشمة ما ال مزيد عليه 
  يف ( وعقل تام وسؤدد وكثرة تالوة 

لو أن حممد : مسعت الشافعي يقول : " ي بالسند إىل الربع املراد ١٦٥:  ٢البن مفلح احلنبلي " اآلداب الشرعية 
  " ) بن احلسن كان يكلمنا على قدر عقله ما فهمنا عنه لكنه كان يكلمنا على قدر عقولنا فنفهمه 

أقمت على باب مالك ثالث سنني : قال حممد بن احلسن : حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم وغريه ثنا الشافعي قال 
  ونيفا لفظا ومسعت منه لفظا سبع مئة حديث 

نزل القرآن بلغة حممد بن احلسن لقلته لفصاحته : لو أشاء أن أقول : الربيع بن سليمان املزين مسعت الشافعي يقول 
مارأيت مسينا أخف روحا من حممد بن احلسن وما رأيت أفصح منه كنت إذا رأيته يقرأ : ومسعت الشافعي يقول 

  القرآن كأن القرآن نزل بلغته 
  ما رأيت أعلم بكتاب اهللا من حممد بن احلسن كأنه عليه نزل : ف القراطيسي مسعت الشافعي يقول إدريس بن يوس

ما مسعت أحدا قط كان إذا : الطحاوي مسعت أمحد بن أيب داود املكي مسعت حرملة بن حيىي مسعت الشافعي يقول 
   تكلم رأيت أن القرآن نزل بلغته غري حممد بن احلسن وقد كتبت عنه محل خبيت

محلت عن حممد احلسن محل خبيت كتبا وما ناظرت أحدا إال : حممد بن إمساعيل الرقي ثنا ؟ ؟ الربيع ثنا الشافعي قال 
  تغري وجهه ما خال حممد بن احلسن 

محلت عن حممد بن احلسن محل خبيت ليس عليه إال مساعي قال عبد : ابن أيب حامت ثنا الربيع مسعت الشافعي يقول 
اجلمل الطويل العنق الضخم اجلسم ؟ وكم هي قيمة هذه : كون من األحاديث يف محل هذا البخيت كم ي: الفتاح 

  الشهادة الغالية من الشافعي ؟ 
  " اجلامع الصغري " كتبت عن حممد بن احلسن : عباس بن حممد مسعت ابن معني يقول 

ن احلسن قج انقطع قلبه من فكره يف كان حممد ب: أبو خازم القاضي ثنا بكر العمي مسعت حممد بن مساعة يقول 
حىت كان الرجل يسلم عليه فيدعو  -يعين يقع له استغراق فكر وخاطر يف مسائل الفقه يأخذه عمن حوله  -الفقه 

  له حممد فيزيده الرجل يف السالم فريد عليه ذلك الدعاء بعينه الذي ليس من جواب الزيادة يف شيء 
  : احلسن كثريا ما يتمثل هبذا البيت كان حممد بن : حممد بن مساعة قال 

  من عاش يف الناس يوما غري حمسود ... حمسدون وشر منزلة 
  انتهى ما قطفته من جزء احلافظ الذهيب يف ترمحة حممد بن احلسن رمحهما اهللا تعاىل 

عارضني أورد هذه ومصداقا ملا وصفه به اإلمام الشافعي من سعة الصدر وكثرة احللم يف املناظرة وعلى املخالفني وامل



  الواقعة وفيها أكثر من شاهد وفائدة 
للقاضي أيب " أخبار أيب حنيفة وأصحابه " ، ويف  ١١:  ١٥٨" ( تاريخ بغداد " روى احلافظ اخلطيب البغدادي يف 

كان عيسى " حممد بن مساعة قال " احملدث الفقيه عن ) عيسى بن أبان ( يف ترمجة )  ١٢٨عبد اهللا الصيمري ص 
هؤالء قوم خيالقون احلديث وكان : حممد بن احلسن فيقول  -جملس  -أبان يصلي معنا وكنت أدعوه أن يأيت بن 

  عيسى حسن احلفظ للحديث فصلى معنا يوما الصبح وكان يوم جملس حممد فلم أفارقه حىت جلس يف اجمللس 
دقة الكاتب ومعه ذكاء ومعرفة هذا ابن أخيك أبان بن ص: أدنيته إليه وقلت  -من اجمللس  -فلما فرغ حممد 

يابين ما الذي رأيتنا : وقال له  -حممد  -إنا خنالف احلديث فأقبل عليه : باحلديث وأنا أدعوه إليك فيأىب ويقول 
  خنالفه من احلديث ال تشهد علينا حىت تسمع منا 

ه مبا فيها من املنسوخ ويأيت فسأله يومئذ عن مخسة وعشرين بابا من احلديث فجعل حممد بن احلسن جييبه عنها وخيرب
كان بيين وبني النور ستر فارتفع عين ما ظننت أن يف ملك : فالتفت إيل عندما خرجنا فقال . بالشواهد والدالئل 

  انتهى " . اهللا مثل هذا الرجل يظهره للناس ولزم حممد بن احلسن لزوما شديدا حىت تفقه به 
عن اإلمام مالك رضي اهللا عنهما وجزامها عن العلم والدين " ملوطأ ا" هذه ملعة من ترمجة حممد بن احلسن راوي 

  واملسلمني خري اجلزاء 

  كلمات يف العمل بالرأي الذي يغمز به حممد بن احلسن واحلنفية وغريهم

 :  
  أشرت يف أول الترمجة املوجزة حملمد بن احلسن أنه كان يغمز بالعمل بالرأي  -

والضبط ال جيرح صحة الرواية وال يضعفها وال خيل بصدق الراوي ألن األمانة يف  العمل بالرأي مع العدالة: وأقول 
النقل منه قائمة تامة وورع العدل مينعه أن يزيد حرفا أو ينقص حرفا يف احلديث الذي يرويه لديانته بروايته وحلفظ 

  مسعته بسالمته 
بل . ملدينة والكوفة والبصرة والعراق وغريها وقد عمل بالرأي من ال حيصى كثرة من احملدثني والفقهاء من أهل ا
التابعي ) أيب عثمان ربيعة بن أيب عبد الرمحن ( اشتهر بعضهم بقرن الرأي يف امسه نعتا له مثل اإلمام ربيعة الرأي 

   ١٣٦املدين شيخ مالك والثوري وشعبة والليث بن سعد وهذه الطبقة املتوىف سنة 
للحنفية أصحاب " أصول الفقة " قال اإلمام فخر الدين البزدوي يف مقدمة كتابه وأما غمز احلنفية بالعمل بالرأي ف

وهم الربانيون يف علم الكتاب والسنة ومالزمة  -أي الفقه  -وأصحابنا هم السابقون يف هذا الباب : " الرأي 
  القدوة وهم أصحاب احلديث واملعاين 

وتسمى كتب : قال ابن تيمية  -لرأي والرأي اسم للفقه أما املعاين فقد سلم هلم العلماء حىت مسوهم أصحاب ا
   - ١٨:  ٧٤" جمموع الفتاوي " الفقه كتب الرأي كما يف 

وهم أوىل باحلديث أيضا أال ترى أهنم جوزوا نسخ الكتاب بالسنة لقوة منزلة السنة عندهم وعملوا باملراسيل متسكا 
الرأي ومن رد املراسيل فقد رد كثريا من السنة وعمل  بالسنة واحلديث ورأوا العمل هبا مع اإلرسال أوىل من

وقال حممد رمحه تعاىل . بالفرع بتعطيل األصل وقدموا رواية اجملهول على القياس وقدموا قول الصحايب على القياس 
كالم . انتهى " . ال يستقيم احلديث إال بالرأي وال يستقيم الرأي إال باحلديث " : أدب القاضي " يف كتاب 

  بزدوي ال



معناه ال يستقم احلديث إال باستعمال : "  ١:  ١٧" كشف األسرار : " قال العالمة عالء الدين البخاري يف شرحه 
وال يستقيم إال باحلديث أي ال يستقيم العمل بالرأي . الرأي فيه بأن يدرك معانيه الشرعية اليت هي مناط األحكام 

  " واألخذ به إال بانضمام احلديث إليه 
على علماء الكوفة وفقهائها من قبل أناس من رواة ) أصحاب الرأي : ( وقد أطلق هذا اللقب : عبد الفتاح  قال

احلديث كان علمهم أن خيدموا ظواهر ألفاظ احلديث وال يرومون فهم ما وراء ذلك من استجالء دقائق املعاين 
قله يف فهم النص وحتقيق العلة واملناط وجليل االستنباط وكان هؤالء الرواة يضيقون صدرا من كل من أعمل ع

وأخذ يبحث يف غري ما يبدو ألمثاهلم من ظاهر احلديث ويرونه قد خرج عن اجلادة وترك احلديث إىل الرأي فهو 
  مذموم منبوذ الرواية  -يف زعمهم  -هبذا 

ال احلديث وخذ منها وقد جرحوا هبذا اللقب طوائف من الرواة الفقهاء األثبات كما تراه يف كثري من تراجم رج
  : بعض األمثلة 

 ١٦١" ( هدي الساري " عند احلافظ ابن حجر يف ) حممد بن عبد اهللا بن املثىن األنصاري ( جاء يف ترمجة  - ١ -
ما يضعفه عند أهل احلديث : من قدماء شيوخ البخاري ثقة وثقه ابن معني وغريه قال أمحد : " قول احلافظ )  ٢: 

)  ١:  ٣٧١( للذهيب " تذكرة احلفاظ " انظر ترمجته يف : قلت . انتهى " وأما السماع فقد مسع  إال النظر يف الرأي
  )  ٢٧٦ - ٩:  ٢٧٤" ( هتذيب التهذيب " و 
) : الوليد بن كثري املخزومي ( يف ترمجة )  ٢:  ١٧٠" ( هدي الساري " وقال احلافظ ابن حجر أيضا يف  - ٢ -
قد كان ثقة ثبتا حيتج حبديثه مل يضعفه أحد إمنا عابوا : ني وأبو داود وقال الساجي وثقه إبراهيم بن سعد وابن مع" 

  " عليه الرأي 
معلى بن منصور الرازي إمام مشهور موثق قال أبو ) : "  ٢:  ٦٧٠" ( املغين " وقال احلافظ الذهيب يف  - ٣ -

كان يكتب الشروط : يف مل تكتب عنه ؟ قال ك: قيل ألمحد : كان أمحد ال يروي عنه للرأي وقال أبو حامت : داود 
  " من كتبها مل خيل أن يكذب 

ويف آخر )  ٢٤٠ - ١٠:  ٢٣٨" ( هتذيب التهذيب " و )  ١:  ٣٧٧" ( تذكرة احلفاظ " انظر ترمجته يف : قلت 
نقل معلى بن منصور من كبار أصحاب أيب يوسف وحممد ومن ثقاهتم يف ال: قال أمحد بن حنبل : " ترمجته فيه 
  فيكون أمحد ترك الكتابة عنه من أجل الرأي فقط . أنتهى " . والرواية 

وقد كثر هذا النبذ ألهل الرأي والنبذ لروايات كثري منهم حىت أثار مثل اإلمام أيب الوفاء بن عقيل احلنبلي وغريه 
مسودة آل تيمية يف أصول " من أئمة احلنابلة أن يتكلم بسبب هذا القول فيهم أو بأويله على وجه حمتمل جاء يف 

تكلم عليه ابن عقيل بكالم ) ال يروى عن أهل الرأي : ( وقال والد شيخنا يف قول أمحد : "  ٢٦٥ص " الفقه 
وهذا حممول :  -أبو يعلى  -قال القاضي ) أصحاب الرأي ال يروى عنهم احلديث : ( كثري قال يف رواية عبد اهللا 

  ية وحنوهم على أهل الرأي من املتكلمني كالقدر
ص ) ( املبتدع ( ليس كذلك بل نصوصه يف ذلك كثرية وهو ما ذكرته يف :  -القائل الشيخ ابن تيمية  -قلت 
أنه نوع من اهلجرة فإنه قد صرح بتوثيق بعض من ترك الرواية عنه كأيب يوسف وحنوه " ) املسودة " يف  ٢٦٤

  انتهى " . ولذلك مل يرو هلم يف األمهات كالصحيحني 

  مجلة من احملدثني أليب يوسف وحممد الفقيهني احملدثني ظلم



 :  
وقد جتاىف ) :  ٢٤ص " ( اجلرح والتعديل : " قال العالمة الشيخ مجال الدين القامسي رمحه اهللا تعاىل يف كتابه  -

نن أرباب الصحاح الرواية عن أهل الرأي فال تكاد جتد امسا هلم يف سند من كتب الصحاح أو املسانيد أو الس
ولعمري مل " ميزان االعتدال " كاإلمام أيب يوسف واإلمام حممد بن احلسن فقد لينهما أهل احلديث كما ترى يف 

ينصفومها ومها البحران الزاخران وآثارمها تشهد بسعة علمهما وتبحرمها بل بتقدمهما على كثري من احلفاظ 
   اإلمام حممد" موطأ " أليب يوسف و " اخلراج " وناهيك كتاب 

وإن كنت أعد ذلك يف البعض تعصبا إذ يرى املنصف عند هذا البعض من العلم والفقه ما جيدر أن يتحمل عنه 
  ويستفاد من عقله وعلمه ولكن العصبية 

ولقد وجد لبعض احملدثني تراجم ألئمة أهل الرأي خيجل املرء من قراءهتا فضال عن تدوينها وما السبب إال ختالف 
خالف ورفض النظر يف املآخذ واملدارك اليت قد يكون معهم احلق يف الذهاب إليها فإن احلق املشرب على توهم الت

  يستحيل أن يكون وقفا على فئة معينة دون غريها واملنصف من دقق يف املدارك غاية التدقيق مث حكم 
ماء الرأي مل نعم كان ولع جامعي السنة مبن طوف البالد واشتهر باحلفظ والتخصص بعلم السنة ومجعها وعل

يشتهروا بذلك وقد أشيع عنهم أهنم حيكمون الرأي يف األثر وإن كان هلم مرويات مسندة معروفة رضي اهللا عن 
  انتهى " . اجلميع وحشرنا وإياهم مع الذين أنعم اهللا عليهم 

أبو يوسف ) : "  ١٣:  ١١" ( مسند اإلمام أمحد " وقال شيخنا العالمة أمحد شاكر رمحه اهللا تعاىل يف تعليقه على 
" تركوه وقال يف : ، وقال  ٢:  ٣٩٧/  ٤" الكبري " ثقة صدوق تكلموا فيه بغري حق ترمجه البخاري يف : القاضي 
لسان " ، واحلافظ يف  ٤:  ٤٤٧" امليزان " تركه حيىي وابن مهدي وغريمها وترمجه الذهيب يف :  ٣٨ص " الضعفاء 
، وأعدل ما قيل فيه قول  ٢٦٢ - ١٤:  ٢٤٢ترمجة حافلة " ريخ بغداد تا" ، واخلطيب يف  ٦:  ٣٠٠" امليزان 

  انتهى " ومل خيتلف حيىي بن معني وأمحد بن حنبل وعلي بن املديين يف ثقته يف النقل : أمحد بن كامل عند اخلطيب 

  كلمات لإلمام ابن تيمية يف دفع اجلرح بالعمل بالرأي

 :  
مام ابن تيمية كالما حسنا جلى فيه شأن الرأي وما يذم منه وما ال يذم وقد رأيت للشيخ اإل" قال عبد الفتاح  -

  فأحببت إيراده هنا استيفاء للمقام وإن طال الكالم فإنه قاطع للشغب على العمل بالرأي من كل مشاغب 
" ) : " ربى الفتاوى الك" ، ضمن  ٣:  ٢٢٧" ( إقامة الدليل على إبطال التحليل : " قال رمحه اهللا تعاىل يف كتابه 

ما ورد يف احلديث واألثر من ذم الرأي وأهله فإمنا يتناول احليل فإهنا أحدثت بالرأي وإهنا رأي حمض ليس فيه أثر 
عن الصحابة وال له نظري من احليل ثبت بأصل فيقاس عليه مبثله واحلكم إذا مل يثبت بأصل وال نظري كان رأيا حمضا 

  باطال 
ن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر وغريهم وكذلك عن التابعني بعدهم ويف ذم الرأي آثار مشهورة ع

  بإحسان فيها بيان أن األخذ بالرأي حيلل احلرام وحيرم احلالل 
ومعلوم أن هذه اآلثار الذامة للرأي مل يقصد هبا اجتهاد الرأي على األصول من الكتاب والسنة واإلمجاع يف حادثة 

وال إمجاع ممن يعرف األشباه والنظائر وفقه معاين االحكام فيقيس قياس تشبيه ومتثيل أو مل توجد يف كتاب وال سنة 
قياس تعليل وتأصيل قياسا مل يعارضه ما هو أوىل منه فإن أدلة جواز هذا للمفيت لغريه والعامل لنفسه ووجوبه على 



  اهللا سبحانه وال حترمي ملا حلله اهللا احلاكم واإلمام أشهر من أن تذكر هنا وليس يف هذا القياس حتليل ملا حرمه 
ما عارض الكتاب والسنة أو ما كان عليه : وإمنا القياس والرأي الذي يهدم اإلسالم وحيلل احلرام وحيرم احلالل 

  : مث خمالفته هلذه األصول على قسمني . سلف األمة أو معاين ذلك املعتربة 
فهذا ال يقع من مفت إال إذا كان األصل مما مل يبلغه علمه . خر أن خيالف أصال خمالفة ظاهرة بدون أصل آ: أحدمها 

وأما األصول املشهورة فال خيالفها مسلم . كما هو الواقع لكثري من األئمة مل يبلغهم بعض السنن فخالفوها خطأ 
  خالفا ظاهرا من غري معارضة بأصل آخر فضال عن أن خيالفها بعض املشهورين بالفتيا 

ف األصل بنوع تأويل وهو فيه خمطئ بأن يضع اإلسم على غري موضعه أو على بعض موضعه ويراعي أن خيال: الثاين 
  فيه جمرد اللفظ دون اعتبار املقصود ملعىن أو غري ذلك 

وكان عظم علمهم . فقه كويف وعبادة بصرية : وإن من أكثر أهل األمصار قياسا وفقها أهل الكوفة حىت كان يقال 
وعبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنهم وكان أصحاب عبد اهللا وأصحاب عمر وأصحاب علي مأخوذا عن عمر وعلى 

  من العلم والفقه باملكان الذي ال خيفى 
إين : مث كان أفقههم يف زمانه إبراهيم النخعي ؟ ؟ كان فيهم مبنزلة سعيد بن املسيب يف أهل املدينة وكان يقول 

وكان الشعيب أعلم باآلثار . ومل يكن خيرج عن قول عبد هللا وأصحابه  .ألمسع احلديث الواحد فأقيس به مئة حديث 
  وأهل املدينة أعلم بالسنة منهم . منه 

وقد يوجد لقدماء الكوفيني أقاويل متعددة فيها خمالفة لسنة مل تبلغهم ومل يكونوا مع ذلك مطعونا فيهم وال كانوا 
سرية السلف وذلك ألن مثل هذا قد وجد ألصحاب  مذمومني بل هلم من اإلسالم مكان ال خيفى على من علم

ومن خالف ما مل . رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألن اإلحاطة بالسنة كاملتعذر على الواحد أو النفر من العلماء 
  انتهى " . يبلغه فهو معذور 
. اجلارح هبا مبتانة وإقناع وهللا در اإلمام ابن تيمية كيف جلى هذه املسألة واستوفاها ورد قول : قال عبد الفتاح 

مردود وال يصح غمز الثقات األثبات ) من أهل الرأي ( وهبذه البيان الشايف الوايف يتبني أن جرح الراوي بأنه 
  واألعالم الكبار به 

  حتجر الرواة وضيقهم من املشتغل بغري احلديث

 :  
ل احلديث متوجهة إىل الرواية والسماع أنه كانت مهة أكثر أه: ومأتى جرحهم الراوي هبذا اجلرح املردود  -

  ويرفضون النظر يف املآخذ واملدارك كما أشار إليه الشيخ القامسي رمحه اهللا تعاىل فيما تقدم من كالمه 
بل كان أولئك الرواة يرون العلم كل العلم رواية احلديث ومتنا ال حبثا وفقيا ويرون إعمال الرأي يف فهم األثر 

هم عن فقيه أنه تكلم يف مسألة باحثا جمتهدا أو عن متكلم قال يف صفة من صفات اهللا تعاىل خروجا عليه فإذا بلغ
ثارت لذلك حفيظتهم ونقموا : قوال أو عن مذكر حتدث عن حال النفس كاشفا منقبا أو عن حمدث روى شعرا 

  عليه ما صنع وقالوا فيه من اجلرح ما يرونه مالقيا للجارح الذي اتصف به يف نظرهم 
: " ما نصه )  ١٧:  ٢٩٩( لياقوت احلموي " معجم األدباء " قد جاء يف ترمجة اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه يف و

ال تعلم هبذا : كان أيب والشافعي يتناشدان فأتى الشافعي على شعر هذيل حفظا وقال : عن مصعب الزبريي قال 
  انتهى " . أحدا من أهل احلديث فإهنم ال حيتملون هذا 



" احللية " بل إن أهل احلديث مل حيتملوا أقل من هذا بكثري مل حيتملوا تصنيف احلديث على األبواب جاء يف : قلت 
أيب عبد الرمحن : ( يف ترمجة اإلمام اجلليل القدوة عامل خراسان الفقيه احملدث العابد اجملاهد )  ٨:  ١٦٥( أليب نعيم 

  : اهللا تعاىل ما يلي رمحه  ١٨١املتوىف سنة ) عبد اهللا بن املبارك 
مررت بعبد : يقول  -هو احلافظ اإلمام احلجة محاد بن أسامة الكويف  -مسعت أبا أسامة : قال أمحد بن أيب احلوارى 
يا أبا عبد الرمحن إين ألنكر : وهو حيدث فقلت  -ثغر من ثغور اجلهاد يف وجه األعداء  -اهللا بن املبارك بطرسوس 

  ي وضعتمون ما هكذا أدركنا املشيخة هذه األبواب والتصنيف الذ
  انتهى 

عبد اهللا بن املبارك وكل : فإذا كان هذا شأن أحد كبار احملدثني مع شيخ احملدثني والزهاد وإمام اجملاهدين والعباد 
فال شك أن شأهنم أشد إنكارا مئة ) األبواب والتصنيف عليها ( الذي صنعه هو أنه مجع األحاديث حتت عناوين 

  الذي يعمل رأيه يف فهم النص أو يؤوله لدليل يقتضي ذلك عنده مرة مع 
آفات العلم وبيان عالمات علماء اآلخرة والعلماء السوء ( يف مبحث  ١:  ٧٩" ( اإلحياء " وقال اإلمام الغزايل يف 

ن وعن كان األولون يكرهون كتب األحاديث وتصنيف الكتب لئال يشتغل الناس هبا عن احلفظ وعن القرآ) ) : " 
ابتدع ما مل يفعله الصحابة رضي : ويقول " املوطأ " التدبر والتذكر وكان أمحد بن حنبل ينكر على مالك يف تصنيفه 

  انتهى " . اهللا عنهم 
مناقب اإلمام أمحد " يف  -يف هذا الصدد أيضا وعلى غرار ما نقله اإلمام الغزايل  -وانظر أقواال أخرى لإلمام أمحد 

الباب الثامن والعشرون يف ذكر كراهيته وضع الكتب املشتملة على الرأي ليتوافر االلتفات إىل (  البن اجلوزي يف" 
  ) من الطبعة األوىل  ١٩٢من الثانية احملققة وص  ٢٤٩وذلك يف ص ) ( النقل 

  الرد على من قدح يف أيب حنيفة بدعوى تقدميه القياس على السنة

 :  
اخلريات احلسان يف مناقب : " اهليتمي الفقيه الشافعي رمحه اهللا تعاىل يف كتابه  قال اإلمام احملقق ابن حجر املكي -

الفصل السابع والثالثون يف الرد على من قدح يف أيب حنيفة لتقدميه ) : (  ٩٨ص " ( اإلمام أيب حنيفة النعمان 
  ) : القياس على السنة 

:  ١٤٨" ( جامع بيان العلم وفضله " املالكي األندلسي يف اإلمام احملدث الفقيه [ قال احلافظ أبو عمر بن عبد الرب 
باب ( يف " ) جامع بيان العلم " هو من زياديت على كالم ابن حجر اهليتمي من [ ] وما تراه بني هاتني املعكوفتني  ٢

ض احملدثني بعد أن نقل طائفة من أقوال بع) ما جاء يف ذم القول يف دين اهللا بالرأي والظن والقياس على غري أصل 
  : ما يلي ] يف الغمز بأيب حنيفة 

وأكثر أهل العلم . أفرط أصحاب احلديث يف ذم أيب وجتاوزوا احلد يف ذلك لتقدميه الرأي والقياس على اآلثار 
وكثري منه قد . وكان رده ملا من أخبار اآلحاد بتأويل حمتمل . إذا صح احلديث بطل الرأي والقياس : يقولون 

  ] ممن قال بالرأي [ ه وتابعه عليه مثله تقدمه إليه غري
وجل ما يوجد له من ذلك تبع فيه أهل علم بلده كإبراهيم النخعي وأصحاب ابن مسعود إال أنه أكثر من ذلك هو 

  وغريه إمنا يوجد له ذلك قليال . وأصحابه 
لك املذهب سنة أخرى وما أعلم أحدا من أهل العلم إال وله تأويل يف آية أو مذهب يف سنة فرد من أجل ذ[ 



  ] بتأويل سائغ أو ادعاء نسخ إال أن أليب حنيفة من ذلك كثريا وهو يوجد لغريه قليال 
أحصيت على مالك سبعني مسألة قال فيها برأيه وكلها خمالفة لسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال الليث بن سعد 

  و سلم ولقد كتبت إليه أعظه يف ذلك 
: أليس مالك تكلم بالرأي ؟ قال : ما الذي نقمتم على أيب حنيفة ؟ قال الرأي قيل : د بن حنبل ومن مثة ملا قيل ألمح

  فهال تكلمتم يف هذا حبصته وهذا حبصته ؟ فسكت أمحد : بلى ولكن أبو حنيفة أكثر رأيا منه قيل 
و سلم مث رده إال حبجة ومل جند أحدا من علماء األمة أثبت حديثا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال أبو عمر 

ولو رده أحد من غري . كادعاء نسخ بأثر مثله أو بإمجاع أو بعمل جيب على أصله االنقياد إليه أو طعن يف سند 
  حجة لسقطت عدالته فضال عن إمامته ولزمه اسم الفسق ولقد عافاهم اهللا من ذلك 

قياس على األصول ما يطول ذكره وكذلك ولقد جاء عن الصحابة رضي اهللا عنهم من اجتهاد الرأي والقول بال
  وعدد ابن عبد الرب منهم خلقا كثريين . التابعون 

واحلاصل أن أبا حنيفة مل ينفرد بالقول بالقياس بل . انتهى كالم ابن عبد الرب وفيه جواب شاف عن ذلك القدح 
" . من جهل فجعل ذلك عيبا على ذلك عمل فقهاء األمصار كما قاله ابن عبد الرب وبسط الكالم عليه ردا على 

  انتهى كالم ابن حجر اهليتمي 
إىل جانب كالم اإلمام  -ابن حجر املكي الشافعي ابن عبد الرب األندلسي املالكي : وهذا القدر من كالم اإلمامني 

  كاف يف جتلية رد جرح الراوي بالعمل بالرأي واهللا سبحانه وتعاىل أعلم  -ابن تيمية احلراين احلنبلى 

  ات يف ترمجة الشارح اإلمام اللكنويكلم

 :  
النافع الكبري ملن يطالع اجلامع " ترجم اإلمام اللكنوي رمحه اهللا تعاىل لنفسه يف ستة كتب من كبار تآليفه يف خامتة  -

السعاية لكشف ما يف " يف آخر الفائدة التاسعة ويف مقدمة " التعليق املمجد : " ويف مقدمة كتابه هذا " الصغري 
ويف " التعليقات السنية على الفوائد البهية " ويف " عمدة الرعاية حلل شرح الوقاية " ويف مقدمة " الوقاية  شرح

  لإلمام املرغيناين " اهلداية " مقدمة 
الرفع والتكميل يف اجلرح " وقد مجعت له ترمجة مطولة مستفيضة من هذه الكتب الستة وأثتبها يف أول كتابه 

ته يف طبعاته الثالث وأوفاها ترمجة له يف الطبعة الثالثة كما ترمجت له بتراجم منقولة عن بعض الذي خدم" والتعديل 
يف مباحث هامة " األجوبة الفاضلة عن األسئلة العشرة الكاملة " معاصريه أو تالمذته ومنها الترمجة يف أول كتابه 

صلى  -" األخيار بإحياء سنة سيد األبرار  حتفة" ومنها يف أول كتابه . شائكة من علوم مصطلح احلديث الشريف 
  الذي قريب الصدور إن شاء اهللا تعاىل  -اهللا عليه و سلم 

رسائل : وقد حتقق عندي واستقر يف نفسي من تتبعي لكتب اإلمام حممد عبد احلي اللكنوي رمحه اهللا تعاىل ومؤلفاته 
تتميز مبزايا ال جتتمع  -على اختالف مواضيعها  - أن تصانيفه دائما: صغرية يف صفحات أو كتبا كبرية يف جملدات 

  عند غريه 
إن كان  -ففيها التميز بالضبط التام الدقيق لأللفاظ املقتضية ذلك والشرح الوايف للمعاين وتبيني األحكام الفقهية 

  مبا يكفي ويشفي  -املوضوع فقها 
  دة التعريف هبم بإجياز يف حمله وباستيعاب يف حمله وفيها تراجم العلماء الذين يأيت ذكرهم يف سياق البحث عنده لزيا



وفيها تنوع معارفه املتوازن املتني يف . وفيها احلديث عن رجال اإلسناد أو بيان حاله إذا كان املقام يقتضي ذلك 
التفسري واحلديث وعلومهما والفقه واألصول والفتاوي والكالم والتاريخ والسري والتراجم واألنساب واللغة 

  وقل أن جيتمع هذا كله يف العلماء . نحو والصرف واملنطق واملناظرة واحلكمة وال
وفيها التمكن التام من الولوج يف كل علم أو فن يؤلف فيه بل فيه التفوق واملهارة البارزة واإلتقان الظاهر يف كل 

ها أو جيزم هبا وخيطئ سواها فال ما يكتبه وفيها من التواضع البالغ عند عرض املسائل واآلراء اليت خيتارها أو يرجح
  انتفاخ وال صراخ وال استكبار وال استعالء وال تكلف وال مغاالة 

وفيها اإلنصاف واالعتدال والبعد عن التعصب ملذهب أو رأي معني بوضوح وجالء اتباعا منه للدليل ولوجاهة 
  هي بالقارئ إىل احلكم الذي قرره ويقنعه به وفيها استيعاب االستدالل للمسألة اليت حيققها حىت ينت. الرأي املختار 

  وفيها الصرب واجللد القوي على مناقشة ما حيتاج إىل املناقشة بترو وأناة ليتميز الصواب من اخلطأ يف املوضوع 
وفيها كثرة املصادر املعروفة وغري املعروفة يسردها بال كلل وال ملل وكأهنا كلها كاخلامت يف يده أو السطور أمام 

يه فينقل منها ما يريد لدعم ما انتهى إىل تقريره بكل أمانة ودقة واستيفاء وكثري من تلك املصادر اليت ينقل منها عين
ما مسع جلة العلماء املشتغلني يف العلم بأمسائها فضال عن معرفتهم بذواهتا وقراءهتا فلذا يكثر اجلديد واملفيد يف كل 

  ما يكتبه 
ول من مكامنها وهي يف بطون الكتب البعيدة عن األيدي واألنظار اليت ال فهارس وإين ألتعجب كيف نقل تلك النق

هلا وال أدلة على مضامينها وإين أتصور أن بينه وبني تلك النقول شعاعا مرشدا إليها ومغناطيسا داال عليها أصدق 
  الداللة وأدقها 

املتقد العجيب الذي أكرمه اهللا به فهو  نعم األمر كذلك يف تصوري وذلك الشعاع واملغناطيس هو الذهن الفريد
  يرشده إىل كل شاذة وفاذة يف الباب فتراه يوردها يف تأليفه دراكا تباعا حىت كأنه قد استظهرها حفظا ومتثلها لفظا 

عفويا يف حجاه ومسة بارزة : وقد صار طابع الولوع بالتحقيق والتدقيق وترجيح الراجح وتضعيف الواهي يف املسألة 
ع كتبه ومؤلفاته فقد ألف واستلذ التحقيق واستطعمه حىت صار طبعا يف خاطره وتفكريه وأويت الصرب عليه يف مجي

على أنه مل يسلم من اخلطأ الذي ما تنزه عنه إال األنبياء الكرام عليهم الصالة والسالم الذي عصمهم اهللا تعاىل 
  بفضله وكرمه 

وأراه يقول يف تراجم من " الفوائد البهية يف تراجم احلنفية : " املفيد  وكنت يف أول أمري ملا أطالع يف كتابه املتميز
  ) وقد طالعت من كتبه كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا : ( يترمجهم 

كنت أقول هذا القول على التجوز أي أنه يتصفح الكتاب وينظر فيه باإلمجال ألن الكتب اليت يذكر مطالعته هلا 
واسعة متسعة ال يصرب على : جملدات كبار فهي إىل ندرة وجودها وأهنا من املخطوطات كثرية جدا جدا وبعضها يف 

  قراءة الكتاب الواحد منها أمثالنا إال إذا دفعته إىل ذلك رغبة حب وشوق أو إلزام أتاه من فوق 
قن حممد زاهد فلما قرأت مجلة من كتبه واستنرت بتآليفه ومداركه العالية عمال بوصية شيخي اإلمام العالمة احمل

حقيقة ال جتوز فيها ... . ) : طالعت من كتبه كتاب كذا وكتاب كذا : ( الكوثري رمحه اهللا تعاىل تبني يل أن قوله 
  وأهنا مطالعة العامل الذكي اللوذعي الذي يفهم ويعي وحيفظ ما قرأ وطالع 
ملوضوعات اليت يكتب أو يؤلف فيها جتده ويكون ما قرأه من سنني بعيدة منصوبا بني عينيه ففي كثري من املواضع وا

ينقل الكلمة القصرية الصغرية من الكتاب الطويل الكبري فانبهرت من حذاقته وزكانته وشدة استيعابه للموضوع 
  الذي ال يصل إليه املطالع املطلع يف مظنته إىل بصعوبة تراه هو قد تناوله بسهولة ويسر وانسجام 



ظفر األماين يف شرح خمتصر السيد " الكتاب الكبري الذي مساه : السامية يف كتبه ومما أذكره مثاال هلذه السمة 
يف علم املصطلح احلديثي ومن أكرب ما ألف فيه فقد هالين حني حققته واعتنيت به لطبعه كثرة النقول فيه " اجلرجاين 

  من مصادر بعيدة متباينة املواضيع والعلوم 
مة والكلمتني مث يعرح على كتاب آخر فينقل منه الصفحة أو نصفها أو مثيلها مث فتراه ينقل اجلملة واجلملتني والكل

ينتقل إىل كتاب آخر ال يظن وال يرد إىل الذهن أن يكون فيه اجلملة اليت يلتقطها منه وتكون هي يف موضعها الذي 
  أثبتها فيه كحجرة اخلامت الثمينة يف اخلامت النفيس 

اهنا وغري مظاهنا وما أصربه على نقلها وأنقده الختيارها والكتب أغلبها لديه فلله دره ما أعلمه بالنصوص ومظ
  خمطوطة 

وإذا كان هذا شأنه يف الكتاب الكبري الضخم فال يستغرب أن يكون هكذا شأنه أيضا يف الكتب الصغرية والرسائل 
تنيت خبدمته وتقدميه للطبع فهذه وهي من آخر ما اع" حتفة األخيار بإحياء سنة سيد األبرار : " اللطيفة كرسالته 

الرسالة على لطافتها حجما نقل فيها من مصادر خمطوطة ما مسعت بأمساء كثري منها فضال عن رؤيتها يف الفقه احلنفي 
  ويف غريه فقد كان لديه مكتبة عامرة جامعة تستجيب لكل علم يريد حتقيقه والتأليف فيه 

التآليف املفيدة املتقنة مع قصر العمر فقد عاش تسعا وثالثني سنة وأربعة  فهذا الرجل إمام يف العلم وإمام يف كثرة
أشهر وخلف أكثر من مخسة عشر ومئة كتاب ورسالة يف مواضيع شىت يف املنقول واملعقول شرحا أو حتشية أو تأليفا 

  مبتكرا مستأنفا 
فرة ما يصنفه كل يوم فأين ولو حسبت أيام حياته وقسمت على صفحات مؤلفاته ألتت باملدهش العجاب من و

  وقت املطالعة والتفكري والنسخ والتسويد والتبييض إن كان لديه تسويد واألكل والشرب والنوم واألسفار عنده ؟ 
ولكن هناك أناسا آتاهم اهللا تعاىل املواهب النادرة الفذة والقدرة العجيبة الباهرة عل احتواء العلم وحتقيقه وتدوينه 

من شعاع اخلاطر إىل رأس القلم دون تردد أو تعثر أو وهن ذهن أو عبارة أو تكدر أو فتور بيان عذبا مضيئا وضيئا 
فأنفاسهم وخواطرهم حتمل العلم مستقيما وأقالمهم تستقبله كذلك فيخرج عسال مصفى وتأليفا قوميا ذلك فضل 

  واملسلمني خري اجلزاء  اهللا يؤتيه من يشاء واإلمام اللكنوي الشاب منهم جزاهم اهللا عن العلم والدين

  أمهية طبع كتاب التعليق املمجد

 :  
هذا الكتاب العظيم والشرح اجلليل أحد الكتب الكبار اليت ألفها اإلمام عبد احلي اللكنوي من كتبه الكثرية  -

سنة مث اعترضته أسفار وأعراض  ٢٧، وكانت سنه  ١٢٩٢كتاب وقد بدأ بتأليفه أواخر سنة  ١١٥البالغة 
   ١٢٩٥فأمت تأليفه يف شعبان سنة وأشغال 

فهي موهبة عجيبة وقدرة غريبة أن يتسنم كتاب املوطأ شاب هندي اللغة والدار يف هذه السن وقد ضمنه زاهي 
علمه وأرقى معرفته يف احلديث الشريف وعلومه ويف الفقه احلنفي واملذاهب األخرى وسائر ما يتصل بذلك من 

  هذا الكتاب درة فريدة من درر العم وجوهرة نفيسة من أنفس اجلواهر العلوم من بعيد أو من قريب فجاء 
وسيجد القارئ املطالع فيه املزايا اليت متيز هبا اإلمام اللكنوي وأشرت إليها قريبا وسيدهش من قوة ملكته ناصية 

نصاف دون يل التحقيق والتدقيق والضبط واإلتقان ومناقشة املذاهب واآلراء والترجيح والتضعيف والتجرد واإل
  للنصوص وال اعتساف 



هذا الكتاب النفيس طبح أكثر من مخس مرات يف اهلند وباكستان الطباعة اهلندية احلجرية ذات احلواشي الغواشي 
والسطور املنمنمة والعبارات املستديرة على جوانب الصفحة الثالث والعبارات القصرية املتداخلة بني السطور 

. عطف على معطوف أو إعراب أو لغة أو رواية أو اختالف فيها أو ما إىل ذلك  لضبط اسم أو كلمة أو بيان
وبعض هذه العبارات القصرية كتبت حتت السطر على امتداده ومستواه وبعضها كتبت فوق السطر مقلوبة عليه 

يف هذه  مع قرب السطور وتداخل الكلمات كما يراه القارئ املتأمل يف الصورة املأخوذة عن النسخة املطبوعة
عسرية ال يصرب عليها إال  -مع نفاسة مضمونه يف كل مجلة شارحة أو تعليقة موضحة  -التقدمة فصارت قراءته 

  سادتنا ومشاخيثنا العلماء اهلنود والباكستانيون الذي ألفوا هذه الطريقة يف الطباعة احلجرية 
ب الذين يستهويهم التحقيق العلمي والفتوحات ويف تداخل الكلمات يف السطور وإال أفراد قليلون من العلماء العر

  الربانية يف املطبوعات اهلندية النفيسة املضمون والعلم 
وأما عامة القراء العرب فما أبعدهم من الصرب على قراءة مثل هذا الكتاب ومن املطبوعات اهلندية القدمية فلذا حرم 

  وحيل بينهم وبني ما يشتهون  من هذا الكتاب وأمثاله كثريون من إخواننا العلماء العرب
" الرفع والتكميل " وقد كنت منذ ثالثني سنة نوهت بفضل هذا الكتاب ومزاياه يف بعض تعليقايت على كتاب 

إن خلو مكتبة العامل منه حرمان كبري فأخذت هذا الكلمة مأخذها من عزائم كثري من العماء وبعض : وقلت 
ر الكتب النادرة النفيسة النافعة فعزمت وزارة األوقاف يف دولة اإلمارات اجلهات العلمية الرمسية اليت اعتادت نش

العربية املتحدة على طبعه واهتمت به وكلفتين بتحقيق دولة مقدمته اليت قدم هبا املؤلف قبل الدخول يف الشرح 
  ب كما هو واليت تبلغ كتابا مستقال غري صغري ونسختها وبعثتها إيل مث توقفت لبعض األسباب فوقف الكتا

مث عزمت مؤسسة شهرية كبرية قديرة من دور النشر على نشره ونسخته إىل منتصفه وقدمته يل وكلفتين بتحقيقه 
والعناية به وكنت حينئذ يف ارتباط علمي ودراسي جامعي ومشاغل زامحة ال ميكنين معها أن أتفرغ له كما أحب 

  ليخرج كما يستحق أن خيرج به فتوقف نشره أيضا 
ا توجهت مهة األخ الفاضل الشيخ الدكتور تقي الدين الندوي اهلندي املنشأ والدار العريب املقام والقرار إىل وأخري

نسخه وكتابته والصرب على خدمته بكل دقة وأمانة ليخرج إىل القراء بالطباعة الفائقة والعناية الطبية وتنزيل شروحه 
  ا مع الضبط واإلتقان وتعليقاته يف منازهلا وربطها باأللفاظ املتصلة هب

وكان مما أعانه وشجعه على ذلك اهتمام األخ األستاذ حممد على دولة ناشر الكتب النافعة املختارة املنتقاة السليمة 
  القومية فاستقبل هذا الكتاب بترحاب واستعداد كامل لنشره عمال بثنائي عليه وحضي على طبعه وإخراجه 

 يعود فضل إخراج هذا الكتاب العظيم وهلما منة على من يقرأه هبذا العرض فلهذين األخوين األستاذين الفاضلني
  الرائق القشيب وهذا الطبع الفصيح اجلميل 

وإين ألقدم شكري اجلزيل هلما على حتقيق هذا األمنية الغالية اليت كانت يف نفسي فحققاها على خري ما يستطاع 
وحينما تتناوله أيدي القراء . الثمني بإخراج هذا الكتاب وأمثاله  جزامها اهللا خريا وتقبل منهما هذا العمل الصاحل

 ١١٥العلماء العرب سيعرفون منه نبوغ العامل الشاب اهلندي عبد احلي اللكنوي صاحب التصانيف الزائدة على 
  ظيم مؤلف ومانته يف صفوف العلماء الكبار واملؤلفني املكثرين األخيار رمحات اهللا تعاىل عليه ورضوانه الع

  وكتبه عبد الفتاح أبو غدة  ١٤١٢من صفر سنة  ٢٧يف الرياض يوم اجلمعة 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  تقدمي بقلم مساحة الشيخ أيب احلسن علي احلسين الندوي



  احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده  -
لإلمام أيب احلسنات عبد احلي " ى موطأ اإلمام حممد التعليق املمجد عل" وبعد فأبدأ هذا التقدمي املتواضع لكتاب 

اللكنوي رمحه اهللا تعاىل حتقيق وأخراج أخينا الفاضل فضيلة الشيخ الدكتور تقي الدين الندوي مبا قاله حكيم 
يف مقدمة ) هـ  ١١٧٦ -هـ  ١١١٤( اإلسالم اإلمام أمحد بن عبد الرحيم املعروف بالشيخ ويل اهللا الدهلوي 

بعد ما ذكر حريته بسبب اختالف مذاهب الفقهاء  -بالفارسية ما معناه بالعربية قال " ملصفى شرح املوطأ ا" كتابه 
  : قال رمحه اهللا  -وكثرة أحزاب العلماء وجتاذيهم كل واحد عن اآلخر إىل جانب 

لك اخلاطر رويدا تأليف اإلمام اهلمام حجة اإلسالم مالك بن أنس وعظم ذ" املوطأ " أهلمت اإلشارة إىل كتاب ( 
إما : فرويدا وتيقنت أنه ال يوجد اآلن كتاب ما يف الفقه أقوى من موطأ اإلمام مالك ألن الكتب تتفاضل فيما بينها 

من جهة فضل املصنف أو من جهة التزام الصحة أو من جهة شهرة أحاديث أو من جهة القبول هلا من عامة 
ملقاصد املهمة أو حنوها وهذه األمور كلها موجودة يف املوطأ على املسلمني أو من جهة حسن الترتيب واستيعاب ا

تسهيل دراية املوطأ يف كتاب " نقال من ) ( وجه الكمال بالنسبة إىل مجيع الكتب املوجودة على وجه األرض اآلن 
  )  ١٨ - ١٧بريوت ص  -إخراج دار الكتب العلمية " املسوي شرح املوطأ 

لقد انشرح صدري وحصل يل اليقني بأن املوطأ أصح كتاب يوجد على : ( املصفى ومن كالمه فيه يف نفس مقدمة 
مبعىن معرفة أحكام الشريعة من أدلتها ( وجه األرض بعد كتاب اهللا كذلك تيقنت أن طريق اإلجتهاد وحتصيل الفقه 

ملوطأ نصب عينيه إال من وجه واحد وهو أن جيعل احملقق ا) على من رام التحقيق ( مسدود اليوم ) التفصيلية 
مث يسلك طريق ) بتتبع كتب أئمة احملدثني ( وجيتهد يف وصل مراسيله ومعرفة مآخذ أقوال الصحابة والتابعني 

من حتديد مفهوم األلفاظ وتطبيق الدالئل وتبيني الركن والشرط واآلداب ) يف املذاهب ( الفقهاء اجملتهدين 
عرفة علل األحكام وتعميمها وحتقيقها وفقا لعموم العلة وخصوصها واستخالص القواعد الكلية اجلامعة املانعة وم

مث ) كتفقبات اإلمام حممد يف موطئه وكتاب احلجج ( وأمثال ذلك وجيتهد يف فهم تعقبات اإلمام الشافعي وغريه 
سائل جيتهد يف تطبيق املختلفات أو ترجيح األحسن منها ويتمكن من حتصيل اليقني بداللة الدالئل على تلك امل

  )  ٢٩ص : املرجع السابق ) ( وبغالب الظن للرأي ملعرفة أحكام اهللا تعاىل 
أما ما يتصل مبكانة املوطأ لإلمام حممد رمحه اهللا تعاىل بالنسبة إىل موطأ مالك برواية حيىي األندلسي الليثي املصمودي 

بالتدريس والشرح فحسب القارئ ما  وهو املتبادر باملوطأ عند اإلطالق وأكب عليه العلماء يف القدمي واحلديث
  : يف مقدمته هلذا الكتاب " التعليق املمجد " يقوله اإلمام عبد احلي بن عبد احلليم اللكنوي صاحب 

طبع  ٣٥التعليق املمجد ص ) ( له ترجيح على املوطأ برواية حيىي وتفضيل عليه لوجوه مقبولة عند أويل األفهام ( 
  ) هـ  ١٢٩٧املطبع املصطفائي 

  )  ٤٠إىل ص  ٣٥يرجع إىل البحث يف املقدمة من ص ( مث ذكر هذه األسباب وتوسع يف عدها وشرحها 
وقد كان اإلمام عبد احلي اللكنوي من أقدر الناس وأجدرهم بالتعليق على موطأ اإلمام حممد ألنه كان جيمع بني 

ألربعة وبصفة خاصة باملذهب احلنفي الذي كان الصلة العلمية القوية باحلديث والصلة العلمية القوية بفقه املذاهب ا
اإلمام حممد من أعالمه البارزين ومؤسسيه األصيلني فكان بذلك جيمع بني نسب علمي معنوي قريب بصاحب 

املوطأ إمام دار اهلجرة اإلمام مالك بن أنس ونسب معنوي علمي كذلك باإلمام حممد بن احلسن تلميذ اإلمام مالك 
والنسب العلمي واملعنوي ليس أقل قيمة وال أضعف تأثريا من النسب اجلسدي الظاهر . نيفة وصاحب اإلمام أيب ح

وبذلك استطاع أن يتغلب على ما يعتربه كثري من التناقض واجلمع بني األضداد واستطاع أن ينصف كل اإلنصاف 



هذا . دث الواعي اإلمام حممد لصاحب الكتاب األول اإلمام مالك وراويه وناقله الراشد البار الفقيه اجملتهد واحمل
يقول مسيه العالمة عبد . عدا ما اتصف به من اتساع األفق العلمي ورحابة الصدر وسالمة الفكر والذكاء النادر 

يف " نزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر : " يف كتابه املشهور ) هـ  ١٣٤١م ( احلي بن فخر الدين احلسين 
  : للكنوي حيكي قوله ترمجة اإلمام عبد احلي ا

ومن منحه أنه جعلين سالكا بني اإلفراط والتفريط ال تأيت مسألة معركة اآلراء بني يدي إال أهلمت الطريق الوسط ( 
فيها ولست ممن خيتار التقليد البحت حبيث ال يترك قول الفقهاء وإن خالفته األدلة الشرعية وال ممن يطعن عليهم 

  )  ٢٣٥/  ٨" نزهة اخلواطر ) ( " وحيقر الفقه بالكلية 
قد أدرك اإلمام عبد احلي اللكنوي وحضر جمالسه أكثر من مرة فشهادته له " نزهة اخلواطر " وصاحب كتاب 

كان متبحرا يف العلوم معقوال ومنقوال مطلعا على دقائق الشرع : ( شهود عيان وانطباع معاصر خبري يقول 
حكام وحرر املسائل وانفرد يف اهلند بعلم الفتوى فسارت بذكره وغوامضه تبحر يف العلوم وحترى يف نقل األ

الركبان حبيث إن كل علماء إقليم يشريون إىل جاللته وله يف األصول والفروع قوة كاملة وقدرة شاملة وفضيلة 
واحلاصل أنه كان من عجائب الزمن ومن حماسن اهلند وكان الثناء عليه كلمة إمجاع ... تامة وإحاطة عامة 

  )  ٢٣٥ - ٢٣٤/  ٨" : نزهة اخلواطر ) ( " العتراف بفضله ليس فيه نزاع وا
لإلمام عبد احلي اللكنوي ميثل ما وصف به من اجلمع بني إتقان صناعة احلديث واالطالع " التعليق املمجد " و 

ة العلم وإعطاء على مراجعه وبني املعرفة الدقيقة الواسعة باملذاهب الفقيه مث ما اتصف به من سعة الصدر من سع
احلديث حقه من اإلجالل والترجيح والفقه من التقدير واالهتمام واخلروج من كل ذلك بكالم متزن مقتصد ال 

  إفراط فيه وال تفريط 
وقد اتفق لكاتب هذه السطور االطالع على هذا الكتاب أيام طلبه لعلم احلديث وأيام التدريس فأعجب بسالمة 

  فكره ورحابة صدره 
يف حاجة إىل أن يتناوله أحد املتوفرين على دراسة احلديث الشريف " التعليق املمجد " هذا الكتاب  وقد كان

وتدريسه بالعناية به تعليقا وتصحيحا ونشره باحلروف العربية احلديثة حىت تتيسر قراءته ملن اعتاد ذلك من العلماء 
على احلجر غري واضح وغري شائق للمشتغلني  يف العام العريب فقد كان كتابه باخلط الفارسي مطبوعا كل مرة

  باحلديث والفقه من العلماء الشباب والكهول والشيوخ يف املشرق العريب 
وقد وفق لذلك أخونا العزيز فضيلة الشيخ الدكتور تقي الدين الندوي أستاذ احلديث جبامعة اإلمارات العربية 

كثرية من الكتاب والرجوع إىل املصادر اليت نقل منها  املتحدة وعين بتصحيح نسخ الكتاب والتعليق على مواضع
املؤلف عند التردد ووضع الفهرس العام للكتاب وقام بذلك بعمل علمي جليل وإحياء مأثرة من مآثر عامل خملص 

كتب منها )  ١١٠( رباين خادم العلوم الدينية وناشرها يف ربوع اهلند ومؤلف كتب يبلغ عددها إىل مئة وعشرة 
با بالعربية فاستحق بذلك األخ العزيز الفاضل شكر املقدرين لكتاب املوطأ واملشتغلني بعلم احلديث والفقه كتا ٨٦

  وثناء اجلميع وتقديرهم تقبل اهللا عمله ونفع به الداين والقاصي 
ـ  ١٤٠٩من ذي احلجة احلرام سنة  ١٥أبو احلسن علي احلسين الندوي    ه

  اهلند  -دار العوم ندوة العلماء 

  ] تقي الدين الندوي أستاذ احلديث الشريف جبامعة اإلمارات العربية املتحدة . د [ قدمة احملقق م
  احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني حممد وآله وأصحابه أمجعني 



لإلمام أيب احلسنات " التعليق املمجد على موطأ حممد " أما بعد فيسر احملقق ويسعده أن يقدم للقراء الكرام كتاب 
  يف الطبعة القشيبة املشرقة  -رمحه اهللا تعاىل رمحة واسعة  -عبد احلي اللكنوي 

على صاحبها الصالة  -كتاب املوطأ من أشهر ما دون يف النصف األول من القرن الثاين هو تأليف إمام دار اهلجرة 
صبحي احلمريري القحطاين أحد أعالم اإلسالم أيب عبد اهللا مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر األ -والسالم 

وأحد أعيان هذه األمة وأحد أركان امللة وأحد من وضع له القبول يف األرض وأحد من سلمت له األمة اإلمامة يف 
  احلديث والفقه معا 

سلم وسننه اجلامع الصحيح املسند من أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و " وكتاب اإلمام أيب عبد اهللا البخاري 
وإن كان أصبح أصح كتاب بعد كتاب اهللا العزيز عند مجهور العلماء ملا له من مزايا يف التزام أمور " وأيامه 

وشروط وآداب وعادات يف خترجيه احلديث وانتقائه ما مل يشاركه فيه أحد من معاصريه وال ممن سبقه مع ذلك فإن 
ن جاء بعده فهو الذي انتهج هذا املنهج وسلك مسلك االنتقاء موطأ اإلمام مالك أصبح قدوة وأسوة للبخاري ومل

واالصطفاء وفتح هذا الباب من اجلمع بني احلديث والفقه وآثار الصحابة وأقوال التابعني فلإلمام مالك ولكتابه منة 
  على رقاب األمة مجيعا 

وك كما مل يتفق لغريه من الكتب وهتافت على روايته ومساعه عن املؤلف اإلمام حمدثون وأئمة فقهاء وعلماء ومل
  )  ١٧٠/  ٢" : ترتيب املدارك ( " ذلك وقد أفرد له القاضي عياض بابا يف املدارك 
منهم اإلمام حممد بن احلسن الشيباين الكويف صاحب اإلمام أيب : واشتهر من رواته مجاعة نسبت إليهم نسخ املوطأ 
ألندلسي ونسخة حيىي هي املعروفة بني أهل العلم قد شرحها مجع من حنيفة النعمان واإلمام حيىي بن حيىي املصمودي ا

باملدينة املنورة على  ١٩٨٢املتقدمني واملتأخرين ومنهم شيخنا احملدث الكبري حممد زكريا الكاندهلوي املتوىف سنة 
  مخسة عشر جملدا  طبع يف القاهرة يف" أوجز املسالك إىل موطأ اإلمام مالك " صاحبها الصالة والسالم وأمسى شرحه 

وقد قام باستيفاء من شرحه قدميا وحديثا من أقدم عهد إىل عهده يف الفائدة العاشرة من الفصل الثاين من مقدمة 
  الكتاب 

وأما نسخة حممد بن احلسن الشيباين فلم يشرحها إال الشيخ بريى زاده والشيخ علي القاري مث جاء بعدمها اإلمام 
  ح الكتاب فكفى وشفى عبد احلي اللكنوي فقام بشر

والكتاب كان باخلط الفارسي وطبع يف اهلند مرارا طباعة حجرية دقيقة حبيث ال تكاد تبدو للناظر وقد كان ذلك 
من أسباب زهد كثري من فضالء العرب يف االستفادة منه وانصرافهم عنه وقد طال طلب إخواننا طبع هذا الكتاب 

الرفع " ة وحدها كما ذكر الشيخ عبد الفتاح أبو غدة يف هامش على احلروف اجلديدة ويف احلروف العربي
وقد طبع هذا الكتاب العظيم مرات كثرية وكلها يف اهلند نسأل اهللا أن ييسر لنا طبعه )  ٦٥يف ص " ( والتكميل 

  يف بالدنا فإن خلو مكتبة العامل منه حلرمان كبري 
وي بتحقيق هذا الكتاب العظيم وانتساخ هوامشه ووضعها يف وقد أمرين مساحة األستاذ الكبري أبو احلسن علي الند

  حملها فاشتغلت به متوكال على اهللا تعاىل 
إن هذا الشرح ملوطأ مالك برواية اإلمام حممد بن حسن الشيباين زينة الشروح وصاحبه كان آية من آيات اهللا يف 

  )  ٢٨٢آية : بقرة سورة ال( } واتقوا اهللا ويعلمكم اهللا { العلم واإلخالص والتقوى 
هذا ويرى القارئ يف الكتاب مسلك مالك يف السنن وروح أيب حنيفة يف االستنباط وعلم الشافعي يف التأصيل 

  والتفريع وورع أمحد يف االحتياط 



  : عملي يف هذا الكتاب 
  انتسخت هوامش الكتاب ووضعتها يف حملها  - ١ -
  غايرا ذا بال نبهت إليه صححت الكتاب وإذا وجدت فيه حتريفا أو ت - ٢ -
  علقت على مواضع كثرية من الكتاب مبا يستكمل مقاصده ويزيد فرائده وفوائده  - ٣ -
  وإذا ترددت يف كلمة من الشرح رجعت إىل املصادر اليت نقل منها املؤلف وتأكدت من صحتها  - ٤ -
لق يف حواشي الكتاب تراجم لكثري ممن قد ع -كعادته يف أكثر كتبه  -كان املؤلف عليه الرمحة والرضوان  - ٥ -

  ) منه : ( ذكرهم من العلماء وختمها بقوله 
  إيذانا بأهنا من املؤلف الشارح ) ش ( فإين وضعت حمله 

  وضعت فهرسا عاما للكتاب  - ٦ -
طهرة ويف اخلتام أسأله تعاىل أن يتقبل منا ومن مجع من ساهم يف إخراج هذا الكتاب وأن يوفقنا خلدمة السنة امل

  وعلومها وأن حيسن ختامنا ويرحم والدينا ومشاخينا وسائر املسلمني إنه ولينا وموالنا ونعم النصري 
  تقي الدين الندوي أستاذ احلديث الشريف جبامعة اإلمارات العربية املتحدة . د 

  نزهة اخلواطر وهبجة" من " ( العالمة فخر اهلند عبد احلي اللكنوي " ترمجة 

  )  ٢٣٤/  ٨) : هـ  ١٣٤١م ( للشيخ السيد عبد احلي احلسين " اطر املسامع والنو
الشيخ العامل الكبري العالمة عبد احلي بن عبد احلليم بن أمني اهللا بن حممد أكرب أيب الرحم بن حممد يعقوب بن عبد 

النحرير أفضل  العامل الفاضل: العزيز بن حممد سعيد بن الشيخ الشهيد قطب الدين األنصاري السهالوي اللكنوي 
  من بث العلوم فأروى كل ظمآن 

ولد يف سنة أربع وستني ومئتني وألف ببلدة باندا وحفظ القرآن واشتغل بالعلم على والده وقرأ عليه الكتب 
الدرسية معقوال ومنقوال مث قرأ بعض كتب اهليئة على خال أبيه املفيت نعمة اهللا بن نور اهللا اللكهنوي وفرغ من 

لسابع عشر من سنه والزم الدرس واإلفادة ببلدة حيدر آباد مدة من الزمان وفقه اهللا سبحانه للحج التحصيل يف ا
مرة يف سنة تسع وسبعني مع والده ومرة يف سنة ثالث وتسعني بعد وفاته وحصلت له اإلجازة عن : والزيارة مرتني 

د احلنبلي مبكة املباركة وعن الشيخ حممد بن السيد أمحد بن زيين دحالن الشافعي واملفيت حممد بن عبد اهللا بن محي
( حممد الغريب الشافعي والشيخ عبد الغين بن أيب سعيد العمري احلنفي الدهويل باملدينة املنورة مث إنه أخذ الرخصة 

من الوالة حبيدر آباد وقنع مبئتني ومخسني ربية بدون شرط اخلدمة وقدم بلدته لكهنوء ) أي التقاعد من الوظيفة 
  ام هبا مدة عمره ودرس وأفاد وصنف وذكر فأق

وإين حضرت مبجلسه غري مرة فألفيته صبيح الوجه أسود العينني نافذ اللحظ خفيف العارضني مسترسل الشعر ذكيا 
فطنا حاد الذهن عفيف النفس رقيق اجلانب خطيبا مصقعا متبحرا يف العلوم معقوال ومنقوال مطلعا على دقائق 

 العلوم وحترى يف نقل األحكام وحرر املسائل وانفرد يف اهلند بعلم الفتوى فسارت بذكره الشرع وغوامضه تبحر يف
  الركبان حبيث إن علماء كل إقليم يشريون إىل جاللته 

وله يف األصول والفروع قوة كامة وقدرة شاملة وفضيلة تامة وإحاطة عامة ويف حسن التعليم صناعة ال يقدر عليها 
بأهل العلم وجرت املباحثة يف فن من فنون العلم ال يتكلم قط بل ينظر إليهم ساكتا فريجعون غريه وكان إذا اجتمع 

إليه بعد ذلك فيتكلم بكالم يقبله اجلميع ويقنع به كل سامع وكان هذا دأبه على مرور األيام ال يعتريه الطيش 



  واخلفة يف شيء كائنا ما كان 
  هلند وكان الثناء عليه كلمة إمجاع واالعتراف بفضله ليس فيه نزاع احلاصل أنه كان من عجائب الزمن ومن حماسن ا

وكان على مذهب أيب حنيفة يف الفروع واألصول ولكنه كان غري متعصب يف املذهب يتتبع الدليل ويترك التقليد 
اهللا سبحانه أي منح  -ومن منحه " : ( النافع الكبري " إذا وجد يف مسألة نصا صرحيا خمالفا للمذهب قال يف كتابه 

أين رزقت التوجه إىل فن احلديث وفقه احلديث وال أعتمد على مسألة مامل يوجد أصلها من حديث أو آية  -
وماكان خالف احلديث الصحيح الصريح أتركه وأظن اجملتهد فيه معذورا بل مأجورا ولكين لست ممن يشوش 

ومن منحه أنه : ( وقال بعيد ذلك . انتهى ) .  ...العوام الذين هم كاألنعام بل أكلم الناس على قدر عقوهلم 
جعلين سالكا بني اإلفراط والتفريط ال تأيت مسألة معركة اآلراء بني يدي إال أهلمت الطريق الوسط فيها ولست ممن 

خيتار التقليد البحت حبيث ال يترك قول الفقهاء وإن خالفته األدلة الشرعية وال ممن يطعن عليهم ويهجر الفقه 
  انتهى ) . ية بالكل

ويعلم أيضا أن احلنفي لو ترك يف مسألة مذهب إمامه بقوة : ( يف ترمجة عصام بن يوسف " الفوائد البهية " وقال يف 
" عصام بن يوسف " دليل خالفا ال خيرج به عن ربقة التقليد بل هو عني التقليد يف صورة ترك التقليد أال تري أن 

رمحه اهللا تعاىل  -قال اإلمام ويل اهللا الدهلوي ( ومع ذلك هو معدود يف احلنفية ترك مذهب أيب حنيفة يف عدم الرفع 
إنك تكثر اخلالف أليب حنيفة : قيل لعصام بن يوسف رمحه اهللا ) : "  ١٢٦/  ١" ( حجة اهللا البالغة " يف كتابه  -

درك وال يسعنا أن نفيت بقوله ما مل ألن أبا حنيفة أويت من الفهم ما مل نؤت فأدرك بفهمه ما مل ن: رمحه اهللا ؟ قال 
ويؤيده ما حكاه أصحاب الفتاوى املعتمدة من أصحابنا من تقليد أيب يوسف يوما الشافعي يف طهارة " ) . نفهم 

القلتني وإىل اهللا املشتكى من جهلة زماننا حيث يطعنون على من ترك تقليد إمامه يف مسألة واحدة لقوة دليلها 
) . ال عجب منهم فأهنم من العوام وإمنا العجب ممن يتشبه بالعلماء وميشي مشيهم كاألنعام وخيرجونه عن مقلديه و

  انتهى 
وكان مع تقدمه يف علم األثر وبصريته يف الفقه له بسطة كثرية يف علم النسب واألخبار وفنون احلكمة وكان ذا 

لك جرت بينه وبني العالمة عبد احلق بن فضل عناية تامة باملناظرة ينبه كثريا يف مصنفاته على أغالط العلماء ولذ
وكان الشيخ عبد احلق " مريزاهد رسالة " حق اخلري آبادي مباحثات يف تعليقات حاشية الشيخ غالم حيىي على 

  يأنف من مناظرته ويريد أن ال يذاع رده عليه 
وغريه من " ف النبالء إحتا" وكذلك جرت بينه وبني السيد صديق حسن احلسين القنوجي فيما ضبط السيد يف 

وغريه واجنرت إىل ما تأباه الفطرة السليمة ومع ذلك ملا تويف الشيخ عبد " كشف الظنون " وفيات األعالم نقال عن 
احلي املترجم له تأسف مبوته تأسفا شديدا وما أكل الطعام يف تلك الليلة وصلى عليه صالة الغيبة نظرا إىل سعة 

  إطالعه يف العلوم واملسائل 
  وكذلك جرت بينه وبني العالمة حممد بشري السهسواين يف مسألة شد الرحل لزيارة النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ترمجته يف هذه ( سرد املؤلف هنا مصنفات اإلمام اللكنوي ويأيت ذكر أكثرها يف ... ( ومن مصنفاته رمحه اهللا تعاىل 
  : ه سوى أين زدت ما فات ذكرها يف ترمجت) املقدمة بقلمه 

  شرحها  - ٢تكملة امليزان  - ١: يف فن الصرف 
  حاشية على شرح هتذيب املنطق لعبد اهللا اليزدي  - ٢الكالم الوهيب املتعلق بالقطيب  - ١: ويف فن املنطق واحلكمة 

  حاشية على شرح الشريفية املشتهر بالرشيدية  - ١: ويف فن املناظرة 



وتذكرة  - ٤وإبراز الغي يف شفاء العي  - ٣ومقدمة عمدة الرعاية  - ٢مقدمة السعاية  - ١: ويف علم التاريخ 
 - ٧ورسالة يف الرؤيا املنامية اليت وقعت يل  - ٦وطرب األماثل بتراجم األفاضل  - ٥الراشد برد تبصرة الناقد 

  وفرحة املدرسني بذكر املؤلفات واملؤلفني 
وردع اإلخوان عما  - ٣وتعليقه  - ٢د بنكاح احملارم القول اجلازم يف سقوط احل - ١: ويف فن الفقه واحلديث 

ومجع املواعظ احلسنة خلطب شهور السنة  - ٥وعمدة الرعاية حبل شرح الوقاية  - ٤أحدثوه يف آخر مجعة رمضان 
ونفع املفيت  - ٨ومجع الغرر يف الرد على نثر الدرر  - ٧واآليات البينات على وجود األنبياء يف الطبقات  - ٦

وغيث الغمام على حواشي  - ١٠واآلثار املرفوعة يف األحاديث املوضوعة  - ٩ئل جبمع متفرقات املسائل والسا
وحاشية على شرح السيد اجلرجاين للسراجية  - ١٢) ثالثة جملدات كبار ( وجمموعة الفتاوى  - ١١إمام الكالم 
تصر املنسوب للجرجاين يف املصطلح وظفر األماين يف شرح املخ - ١٤وحاشية على اهلداية  - ١٣يف الفرائض 

  وتعليق على اجلامع الصغري  - ١٦والرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل  - ١٥
والنصيب األوفر  - ٢) مل يتم ( خري العمل بذكر تراجم علماء فرنكي حمل  - ١منها : ومن مصنفاته اليت مل تتم 

  ) مل يتم ( يف تراجم علماء املائة الثالثة عشر 
ويبلغ عدد مؤلفات عالمة ) :  ٤٠ص " ( املسلمون يف اهلند : " احة الشيخ أبو احلسن الندوي يف كتابه وقال مس

  كتابا بالعربية )  ٨٦( منها )  ١١٠( اهلند فخر املتأخرين الشيخ عبد احلي اللكنوي 
كنت حاضرا ذلك املشهد ودفن مبقربة أسالفه و. وكانت وفاته لليلة بقيت من ربيع األول سنة أربع وثالمثئة وألف 

وكان ذلك اليوم من أحنس األيام اجتمع الناس يف املدفن من كل طائفة وفرقة أكثر من أن حيصروا وقد صلوا عليه 
  ) ثالث مرات 

  مقدمة الشارح

احلمد هللا الذي اصطفى من عباده رسال وأنبياء وجعل أفضلهم وأكملهم خامت األنبياء فهدى هبم األمم الطاغية 
الباغية أمحده محدا كثريا وأشكره شكرا مجيال على أن اختار ألفضل أنبيائه وزراء ونقباء وخلفاء وأبداال والفرق 

أشهد أن ال إله إال . وجنباء من اقتدى بأحدهم اهتدى ومن ترك سبيلهم ومل يتمسك بسننهم استحق احلفرة احلامية 
الباهرة اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وتبعه هو وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله صاحب املعجزات 

  إىل يوم اآلخرة 
القوي معدن السيئات ) عفوه القوي والظاهر عفو ربه القوي : يف األصل ( وبعد فيقول عبده الراجي عفو ربه 

م أدخله وخمزن املخالفات املكىن بأيب احلسنات املدعو بعبد احلي اللكنوي ابن موالنا احلاج احلافظ حممد عبد احللي
ال خيفى على أويل األلباب أن أفضل العلوم علم السنة والكتاب وأن أفضل األعمال القيام خبدمتها : اهللا دار النعيم 

ونشر أسرارمها وكثريا ما كان خيتلج يف قليب أن أشرح كتابا يف احلديث وأكشف أسراره بالكشف احلثيث باعثا 
املني عسى اهللا أن جيعلين بربكته من الصاحلني وحيشرين يف زمرة احلدثني لرضا نبينا شفيع املذنبني ورضاه رضا رب الع

: " يف األصل ( إال أن ضيق باعي قد كان يثبطين عن القيام يف هذا املقام إىل أن أشار إىل . مع األنبياء والصديقني 
لذي قال اإلمام الشافعي يف بعض من أمره حتم وإرشاده غنم أن أحشي موطأ اإلمام مالك ا" ) إيل " والظاهر " إليه 
وأعلق )  ٤٣ص : تزيني املمالك ) ( ما على ظهر األرض كتاب بعد كتاب اهللا أصح من كتاب مالك : ( حقه 

: " يف األصل ( فتذكرت ما رأيت يف املنام يف السنة الثامنة والثمانني واملائتني . عليه حاشية وافية وتعليقات كافية 



كأين دخلت يف  -على صاحبها أفضل الصالة والتسليم والتحية  -أللف من اهلجرة بعد ا) ساقطة " واملائتني 
املوطأ " كتابكم : املسجد النبوي باملدينة الطيبة فإذا أنا باإلمام مالك جالسا فيه فحضرت عنده وصافحته وقلت له 

هات به واقرأه :  يل فيه اختالجات وشكوك أرجو أن أقرأه عليكم لتحل تلك الشكوك فقال فرحا ومسرورا" 
فكأن يف هذه . عندي فقمت من هناك آليت به من بييت فاستيقظت ومحدت اهللا على هذه الرؤيا الصاحلة وشكرته 

" ) إىل موطئه : " وهو حتريف والصواب " مبوطئه " يف األصل ( الرؤيا إشارة من اإلمام مالك إىل توجهي إىل مؤطئه 
  واالشتغال بدرسه وتدريسه وشرحه 

تذكرت هذا صممت عزمي بتعليق تعليق عليه وشددت مئزري لكتابة حاشية عليه وكان يف بالدنا يف أعصارنا  فلما
نسخة حيىي األندلسي ونسخة حممد بن احلسن الشيباين من أجل تالمذة اإلمام أيب : من نسخه نسختان متداولتان 

  : سخة الثانية لوجهني حنيفة ال زال مغبوطا بالفضل الرمحاين فاخترت لتعليق التعليق الن
أن النسخة األوىل قد شرحها مجع من املتقدمني واملتأخرين ونسخة حممد مل يشرحها إال الفاضالن : أحدمها 

األكمالن بريى زاده وعلي القاري فيما بلغنا وأنا ثالثهما إن شاء ربنا فاحتياجها إىل التحشي والشرح أكثر ونفعه 
  أكمل وأظهر 

حممد مرجحة على موطأ حيىي لوجوه سيأيت ذكرها يف املقدمة ونافعة غاية النفع ألصحابنا أن نسخة : وثانيهما 
  احلنفية خصهم باأللطاف اخلفية 

ويف " التعليق املمجد على موطأ اإلمام حممد " بـ " ) مسميا : " يف األصل ( فشرعت يف كتابة تعليق عليه مسمى 
الدكن صانه اهللا عن البدع والفنت وكتبت قريبا من  -ميت حبيدر أباد شهر شوال من السنة احلادية والتسعني حني إقا

النصف وبلغت إىل كتاب احلج مث بربكته يسر اهللا يل سفر احلج وسافرت يف شوال من السنة الثانية والتسعني إىل 
املدينة الشريفة مث رجعت  احلرمني الشريفني مرة ثانية رزقنا اهللا العودة إليهما مرة ثالثة ومرة بعد مرة إىل أن أتوىف يف

وابتليت مدة باألمراض العديدة  -حفظ عن شرور الزمن  -يف الربيع األول من السنة الثالثة والتسعني إىل الوطن 
اليت ابتليت هبا يف تلك األماكن الشريفة إىل أن رزقين اهللا النجاة منها بربكة األدعية واألذكار املأثورة ال باألدوية 

ت بإمتامه مع زيادات لطيفة فيما أسلفته فجاء بفضل اهللا وعونه حبيث تنشرح به صدور األفاضل املعمولة فاشتغل
وتنشط به آذان األماثل وأرجو من إخوان الصفا وخالن الوفا أن يطالعوه بنظر اإلنصاف ال بنظر االعتساف 

ء من كل خطأ ليس من شأن ويصلحوا ما وقع فيه من اخلطأ واخللل وما أبرئ نفسي من السهو والزلل فإن الربا
البشر إمنا هو شأن خالق القوى والقدر وأستغفر اهللا من زلة القدم وطغيان القلم مما علمت وما مل أعلم ورحم اهللا 

امرءا أصلح السهو والنسيان أو دعاين خبري الدنيا واآلخرة حبضرة امللك املنان وقد جنحت يف هذا التعليق إىل أمور 
  : حيسنها أرباب الشعور 

أين مل أبال بتكرار بعض املطالب املفيدة يف املواضع املتفرقة ظنا مين أن اإلعادة ال ختلو عن اإلفادة مع أين : أحدها 
  كلما أعدت أمرا ذكرته مل أجعله خاليا عن أمر مفيد زدته 

جيح بعض على بعض أين التزمت بذكر مذاهب األئمة املختلفة مع اإلشارة إىل دالئلها بقدر الضرورة وتر: وثانيها 
ولعمري إهنا طريقة حسنة قل من يسلكها يف زماننا وإىل اهللا املشتكى من عادات جهالء بالدنا بل من صنيع كثري 

من فضالء أعصارنا حيث يظن بعضهم أن املذهب الذي متذهب به مرجح يف مجيع الفروع وأن كل مسألة منه بريئة 
هب املشهورة وينطق بكلمات التحقري يف حق األئمة املتبوعة وأبرأ إىل عن اجلروح وبعضهم يسعى يف هدم بنيان املذا

اهللا من هؤالء وهؤالء ضل أحدمها بالتقليد اجلامد وثانيهما بالظن الفاسد والوهم الكاسد يتنازعون فيما ال ينفعهم 



ل والتفسيق بل يضرهم ويبحثون يف ما ال يعنيهم وينادي منادي كل منهما يف حق آخرمها بالتكفري والتضلي
آية : سورة الشعراء ( } وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون { والتجهيل ومع ذلك حيسبون أهنم حيسنون 

: " يف األصل ( ولعلمي أن )  ١٥٩آية : سورة األنعام ( } إمنا أمرهم إىل اهللا مث ينبئهم مبا كانوا يفعلون { )  ٢٢٧
تالفات الواقعة بني األئمة يف الفروع الفقهية املأخوذة من اختالفات هذه االخ" ) أن " بدون " هذه االختالفات 

  الصحابة والروايات النبوية ليس فيها تفسيق وال تضليل ومن نطق بذلك فهو أحق بالتضليل 
  أين أسندت البالغات واألحاديث املرسلة وشيدت املوقوفة باملرفوعة : وثالثها 
حابة والتابعني ومن بعدهم من األئمة اجملتهدين واملعتربين ليتنبه اهلائم أين أكثرت من ذكر مذاهب الص: ورابعها 

  ويتيقظ النائم ويعلم أن اختالف األئمة رمحة وأن لكل منهم قدوة 
أين ذكرت تراجم الرواة وأحواهلم وما يتعلق بتوثيقهم وتضعيفهم من دون عصبية مذهبية ومحية جاهلية : وخامسها 

  خيلو عن اإلفادة فإن اإلعادة ال خيلو عن ذكر اختالف أو زيادة  ورمبا جتد فيه تكرارا ال
هكذا جاء يف ( أين قد وجدت نسخ املوطأ خمتلفة كثرية االختالف فذكرت اختالفها وبينت الغري : وسادسها 

"  أل" مع اإلضافة إىل ما فيه " غري " على " أل " األصل وهو استعمال خاطئ وغلط شائع ملا مجع فيه من إدخال 
  الصحيح والصحيح منها من دون اعتساف " ) غري الصحيح " وصوابه أن يقال 

يف شرح املقصود أو تنقيد " شرحه " أين نبهت على السهو والزالت اليت صدرت من علي القاري يف : وسابعها 
ا لشأنه وكشفا الرواة خوفا من أن ينظره أحد ممن ليس له حظ يف هذه الفنون فيقع يف اخلطأ وسيء الظنون ال حتقري

لنسيانه فإين من حبار علمه مغترف وبفضله معترف واملتأخر وإن كان علمه أوسع وكالمه أنفع إال أن الفضل 
  للمتقدم والشرف لألقدم 

هذا وأسأل اهللا تعاىل خاشعا متضرعا أن يتقبل مين هذا التأليف وسائر تأليفايت وجيعلها خالصة لوجهه وذريعة إلقبال 
جايت إنه على كل شيء قدير وباإلجابة جدير وكان ذلك حني كنت مغبوطا بني األقران واألماثل نبيه وسببا لن

وحمسودا لألماجد واألفاضل باملنن الفائضة علي واإلنعامات الواصلة إيل من حضرة من هو قمر أقمار الوزارة نور 
سدته الرفيعة ملجأ لألماجد واألفاضل حديقة الرئاسة سحاب ماطر اإلنعام واإلحسان حبر زاخر اإلكرام واالمتنان 

األماثل يأتون إليه من كل مرمى سحيق . ) وهو حتريف " رجال : " يف األصل ( وعتبته العلية حمط الرجال 
  : ويستفيضون من حبر فضله العميق بأن ينشد يف حقه ما أنشده التفتازاين يف حق ملكه 

  احلمام  هي األطواق والناس... أقامت يف الرقاب له أيادي 
وهو " ضربه : " يف األصل ( باسط بساط العدل واإلنصاف هادم قصر اجلور واالعتساف هو الذي ضرب به 

املثل يف حسن االنتظام واألفضال وذكر امسه عند أرباب اإلقبال آصف السلطنة النظامية وزير الدولة ) حتريف 
ال زالت أقمار دولته طالعة ومشوس إقباله بازغة  النواب خمتار امللك ساالر جنك تراب عليخان هبادر: اآلصفية 

اللهم كما منحت على عبادك بفضله ولطفه فامنن عليه بعلو درجة يف الدنيا واآلخرة واحفظه حبفاظتك من بليات 
  الدنيا واآلخرة حبرمة نبيك سيد األنبياء وآله رؤوس األتقياء 

  فيها فوائد مهمة : مقدمة 

فية شيوع كتابة األحاديث وبدء تدوين التصانيف وذكر اختالفها مقصدا وتنوعها يف كي: األوىل ] الفائدة [ 
  مسلكا وبيان أقسامها وأطوارها 



إمام احلفاظ أمحد بن علي بن حممد العسقالين املصري الشافعي املتوىف سنة ( قال احلافظ ابن حجر العسقالين  -
هدي " يف ) ) : ش ( ئد البهية يف تراجم احلنفية هـ وقد ذكرت ترمجته يف التعلقيات السنية على الفوا ٨٥٢

مقدمة شرحه لصحيح البخاري ) . وهو حتريف " اهلدي الساري : " ويف األصل  ١٨ - ١٧/  ١" ( الساري 
أن آثار النيب صلى اهللا عليه و سلم مل تكن يف عصر النيب صلى  -علمين اهللا وإياك  -أعلم . املسمى بفتح الباري 

أهنم كانوا يف ابتداء : أحدمها : م وعصر أصحابه وكبار تبعهم مدونة يف اجلوامع وال مرتبة لوجهني اهللا عليه و سل
سعة : خشية أن خيتلط بعض ذلك بالقرآن العظيم والثاين " صحيح مسلم " احلال قد هنوا عن ذلك كما ثبت يف 

اخر عصر التابعني تدوين اآلثار حفظهم وسيالن ذهنهم وألن أكثرهم كانوا ال يعرفون الكتابة مث حدث يف أو
وتبويب األخبار ملا انتشر العلماء يف األمصار وكثر االبتداع من اخلوارج والروافض ومنكري األقدار فأول من مجع 
ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن أيب عروبة وغريمها فكانوا يصنفون كل باب على حدة إىل أن قام كبار أهل الطبقة 

قرن الثاين فدونوا األحكام فصنف اإلمام مالك املوطأ وتوخى فيه القوي من حديث أهل احلجاز الثالثة يف منتصف ال
ومزجه بأقوال الصحابة والتابعني ومن بعدهم وصنف أبو حممد عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج مبكة وأبو عمرو 

ن سلمة بن دينار بالبصرة وهشيم بواسط عبد الرمحن األوزاعي بالشام وأبو عبد اهللا سفيان الثوري بالكوفة ومحاد ب
ومعمر باليمن وابن املبارك خبراسان وجرير بن عبد احلميد بالري وكان هؤالء يف عصر واحد فال يدرى أيهم سبق 

مث تالهم كثري من أهل عصرهم يف النسج على منواهلم اىل أن رأى بعض األئمة منهم أن يفرد حديث النيب صلى اهللا 
وذلك على رأس املئتني فصنفوا املسانيد فصنف عبد اهللا بن موسى العبسي مسندا مث صنف نعيم عليه و سلم خاصة 

بن حامد اخلزاعي نزيل مصر مسندا مث اقتفى األئمة أثرهم يف ذلك فقل إمام من احلفاظ إال وصنف حديثه يف 
ومنهم من صنف على األبواب املسانيد كاإلمام أمحد بن حنبل واسحاق ابن راهويه وعثمان ابن أبو شيبة وغريهم 

كأيب شيبة فلما رأى البخاري هذة التصانيف ووجدها حبسب الوضع جامعة بني ما يدخل حتت " واملسانيد معا 
ليس ( انتهى كالمه . التصحيح والتحسني والكثري منها يشتمل على الضعيف فحرك مهته جلمع احلديث الصحيح 

يف أواخر عصر النابعني بل غرضه أن الكتابة بصورة الكتب والرسائل مل غرض احلافظ أن كتابة احلديث مل تبدأ إال 
يشرع فيها إىل ذاك الوقت وإال فمجرد الكتابة كان من زمن النيب صلى اهللا عليه و سلم وهناك روايات كثرية 

،  ١٣/  ١" . أوجز املسالك " مقدمة : صرحية يف زمنه صلى اهللا عليه و سلم واستقر األمجاع على جوازها انظر 
١٤  (  

هو مبارك بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد اجلزري نسبة اىل جزيرة ابن ( وقال ابن األثري اجلزري 
" يف غريب احلديث وله أخ معروف بابن األثري مؤلف " النهاية " و " جامع األصول " عمر بلدة الشافعي مؤلف 

أسد " هجري وأخ آخر مؤلف  ٦٢٧هو أبو الفتح نصر اهللا املتويف سنة و" املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر 
هجري وكثريا ما يشتبه أحدهم باآلخر وقد .  ٦٢امسة عز الدين علي املتويف سنة " الغابة يف أخبار الصحابة 

يفهم والناس يف تصان) :  ٤٦ - ٤٣/  ١" ( جامع األصول " يف مقدمة كتابه ) ش ( سقطت ترامجهم يف التعليقات 
اليت مجعوها خمتلفو األغراض فمنهم من قصر مهته على تدوين احلديث مطلقا ليحفظ لفظه وليستنبط له احلكم كما 
فعله عبيد اهللا بن موسى العبسي وأبو داود الطيالسي وغريمها من أئمة احلديث أوال وثانيا اإلمام أمحد بن حنبل ومن 

ا فيذكرون مسند أيب بكر الصديق مثال ويثبتون فيه كل ما روي عنه مث بعده فإهنم أثبتوا األحاديث يف مسانيد رواهت
يذكرون بعده الصحابة واحدا بعد واحد على هذا النسق ومنهم من يثبت األحاديث يف األماكن اليت هي دليل 

يف باب ) فيه ذكروه : يف األصل ( عليها فيضعون لكل حديث بابا خيتص به فان كان يف معىن الصالة ذكروه 



إال أنه لقلة ما فيه من ) املوطأ ( الصالة وإن كان يف معىن الزكاة ذكروه يف باب الزكاة كما فعله مالك بن أنس يف 
األحاديث قلت أبوابه مث اقتدى به من بعده فلما انتهى األمر إىل البخاري ومسلم وكثرت األحاديث املودعة يف 

  : جاء من بعدمها وهذا النوع أسهل مطلبا من األول لوجهني  كتابيهما كثرت أبواهبما وأقسامهما واقتدى هبما من
أن اإلنسان قد يعرف املعىن الذي يطلب احلديث من أجله وإن مل يعرف راويه وال يف مسند من هو بل رمبا : األول 

  ال حيتاج اىل معرفة راويه 
احلديث هو دليل ذلك احلكم من أن احلديث إذا ورد يف كتاب الصالة علم الناظر فيه أن هذا : والوجه الثاين 

ومنهم من استخرج أحاديث تتضمن ألفاظا لغوية ومعاين مشكلة فوضع . أحكام الصالة فال حيتاج إىل أن يتفكر به 
هلا كتابا على حدة قصره على شرح احلديث وشرح غريبه وإعرابه ومعناه ومل يتعرض لذكر األحكام كما فعله أبو 

هللا بن مسلم بن قتيبة وغريمها ومنهم من ضاف اىل هذا ذكر األحكام وآراء الفقهاء عبيدة القاسم بن سالم وعبد ا
ومنهم من قصد ذكر الغريب دون منت احلديث واستخرج الكلمات . مثل أيب سليمان محد بن حممد اخلطايب وغريه 

أحاديث تتضمن ترغيبا ومنهم من قصد استخراج . الغريبة دوهنا كما فعله ابو عبيدة أمحد بن حممد اهلروي وغريه 
وترهيبا وأحاديث تتضمن أحكاما شرعية فدوهنا وأخرج متوهنا وحدها كما فعله أبو حممد احلسني بن مسعود 

وغري هؤالء املذكورين من أئمة احلديث لو رمنا أن نستقصي ذكر كتبهم واختالف " . املصابيح " البغوي يف كتاب 
ملا انتشر ) :  ٤٣ - ٤٠/  ١( ىل حد انتهى وقال أيضا قبيل ذلك أغراضهم ومقاصدهم لطال اخلطب ومل ينتهي إ

اإلسالم واتسعت البالد وتفرقت الصحابة يف األقطار وكثرت الفتوح ومات معظم الصحابة وتفرق أصحاهبم 
وأتباعهم وقل الضبط احتاج العلماء إىل تدوين احلديث وتقيده بالكتابة ولعمري إهنا األصل فإن اخلاطر يغفل 

هن يغيب والذكر ميل والقلم حيفظ وال ينسى فانتهى األمر إىل زمان مجاعة من األئمة مثل عبد امللك بن جريج والذ
إن أول كتاب صنف يف اإلسالم كتاب ابن : ومالك بن أنس وغرمها ممن كان يف عصرمها فدونوا احلديث حىت قيل 

يح يف البصرة مث انتشر مجع احلديث وتدوينه إن أول من صنف وبوب الربيع بن صب: جريج وقيل موطأ مالك وقيل 
وسطره يف األجزاء والكتب وكثر ذلك وعظم نفعه إىل زمن االمامني أيب عبد اهللا حممد بن امساعيل البخاري وأيب 
احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري فدونا كتابيهما وأثبنا من احلديث ما قطعا بصحته وثبت عندمها نقله ومسيا 

ولقد صدقا فيما قاال وبرا . صحيح من احلديث وأطلقا هذا اإلسم عليهما ومها أول من مسى كتابه بذلك كتابيهما ال
فيما زعما ولذلك رزقهما اهللا من حسن القبول يف شرق األرض وغرهبا وبرها حبرها والتصديق لقوهلما واالنقياد 

النوع من التصنيف واجلمع والتأليف وتفرقت لسماع كتابيهما ما هو ظاهر مستغن عن البيان مث ازداد انتشار هذا 
أغراض الناس وتنوعت مقاصدهم إىل أن انقرض ذلك العصر الذي كانا فيه ومجاعة من العلماء قد مجعوا وألفوا 

مثل أيب عيسى الترمزي وأيب داود سليمان بن األشعث السجستاين وأيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي 
ال حيصون وكان ذلك العصر خالصة العصور يف حتصيل هذا العلم وإليه املنتهى مث من  وغريهم من العلماء الذين

بعده نقص هذا الطلب وقل ذلك احلرص وفترت تلك اهلمم وكذلك كل نوع من أنواع العلوم والصنائع والدول 
ويبلغ إىل أمد أقصاه  وغريها فإنه يبتدئ قليال قليال وال يزال ينمي ويزيد ويعظم إىل أن يصل إىل غاية هي منتهاه

فكان غاية هذا العلم إىل زمن البخاري ومسلم ومن كان يف عصرمها مث نزل وتقاصر إىل زماننا هذا وسيزداد 
  انتهى . تقاصرا واهلمم قصورا 

أول من دون احلديث ابن شهاب ) :  ١٠١ - ١٠٠ص " ( الوسائل إىل معرفة االوائل " وقال السيوطي يف كتابه 
حلية " فة عمر بن عبد العزيز بأمره ذكره احلافظ ابن حجر يف شرح البخاري وأخرج أبو نعيم يف الزهري يف خال



أول من دون العلم ابن شهاب وقال مالك يف : عن مالك بن أنس قال )  ٣٦٣/  ٣: حلية األولياء " ( األولياء 
ز كتب إىل أيب بكر بن حممد بن عمرو بن أخربنا حيىي بن سعيد بن عمر بن عبد العزي: املوطأ برواية حممد بن احلسن 

حزم أن انظر ما كان من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو سنته أو حديث عمر أو حنو هذا فاكتبه يل فإين 
وأول من صنف ) .  ١٠٥وتقييد العلم ص  ١٢٦/  ١: انظر سنن الدارمي ( خفت دروس العلم وذهاب العلماء 

بواب مالك يف املدينة وابن جريج مبكة والربيع بن صبيح أو سعيد بن أيب عروبة أو محاد يف احلديث ورتبه على األ
بن سلمة بالبصرة وسفيان الثوري بالكوفة واألوزاعي بالشام وهشيم بواسط ومعمر باليمن وجرير بن عبد احلميد 

احد فال يدرى أيهم سبق وكان هؤالء يف عصر و: بالري وابن مبارك خبراسان قال احلافظان بن حجر والعراقي 
  وذلك يف سنة بضع وأربعني ومائة 

وأول من أفرد األحاديث املسندة دون املوقوفات واملقاطيع على رأس املائتني عبيد اهللا بن موسى بالكوفة ومسدد 
 واختلف) . وهو حتريف " اخلراعي : " يف األصل ( بالبصرة وأسد بن موسى األموي مبصر ونعيم بن محاد اخلزاعي 

عبيد اهللا : أسد بن موسى وقال احلاكم : نعيم وقال اخلطيب : يف أول من صنف املسند من هؤالء فقال الدارقطين 
أول من صنف املسند بالكوفة عبيد اهللا ومسدد أول من صنف املسند : حيىي احلماين وقال ابن عدي : وقال العقيلي 

 ٣٧ - ٣٦انظر الرسالة املستطرفة ص ( دمهما موتا بالبصرة وأسد أول من صنف املسند مبصر وهو قبلهما وأق
وأول من صنف يف الصحيح اجملرد البخاري ذكره ابن )  ١٨ومنهج ذوي النظر ص  ٨٩وتدريب الراوي ص 

ويف . انتهى . الصالح واحترز باجملرد الذي زاده عن املوطأ فإنه أيضا صحيح لكنه حمتوي على املوقوفات واملقاطيع 
من طريق " ذمم الكالم " أخرج اهلروي يف ) :  ٥ - ٤/  ١) ( على املوطأ مالك للسيوطي تنوير احلوالك ( 

أخربين عروة ابن الزبري أن عمر ابن اخلطاب أراد أن يكتب السنن واستشار فيها أصحاب رسول اهللا : الزهري قال 
إين : يوما وقد عزم اهللا له فقال  فلبث عمر شهرا يستخري اهللا يف ذلك شاكا فيه مث أصبح. فأشار إليه عامتهم بذلك 

كنت ذكرت لكم يف كتاب السنن ما قد علمتم مث تذكرت فإذا أناس من أهل الكتاب من قبلكم قد كتبوا مع 
وقال ابن . كتاب اهللا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب اهللا وإين واهللا ال ألبس كتاب اهللا بشيء فترك كتاب السنن 

أراد عمر أن يكتب السنن : نا قبيصة بن عقبة أنا ؟ ؟ سفيان عن معمر عن الزهري قال أخرب" : الطبقات " سعد يف 
ذكرت قوما كتبوا كتابا فأقبلوا عليه وتركوا كتاب اهللا وأخرج : فاستخار اهللا شهرا مث أصبح وقد عزم له فقال 

لتابعون يكتبون احلديث إمنا كانوا مل يكن الصحابة وال ا: اهلروي من طريق حيىي بن سعيد عن عبد اهللا بن دينار قال 
يؤدوهنا لفظا ويأخذوهنا حفظا إال كتاب الصدقات والشيء اليسري الذي يقف عليه الباحث بعد االستقصاء حىت 

خيف عليه الدروس وأسرع يف العلماء املوت فأمر أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز أيب بكر احلزمي فيما كتب إليه 
برواية حممد بن احلسن عن حيىي بن سعيد " املوطأ " وقال مالك يف . ة أو حديث عمر فاكتبه أن انظر ما كان من سن

أن عمر بن عبد العزيز كتب إىل أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم أن انظر ما كان من حديث رسول اهللا أو سنته 
العلم وذهاب العلماء علقه أو حنو هذا فاكتبه يل فإين قد خفت دروس ) وهو حتريف " سنة : " يف األصل ( 

انظروا : كتب عمر بن عبد العزيز إىل اآلفاق : بلفظ " تاريخ أصبهان " البخاري يف صحيحه وأخرجه أبو نعيم يف 
من طريق " التمهيد " رسول اهللا فامجعوه واخرج ابن عبد الرب يف ) وهو حتريف " أحاديث : " يف األصل ( حديث 

كان عمر بن عبد العزيز يكتب اىل األمصار يعلمهم الفقه والسنن وكتب اىل : ل مسعت مالكا يقو: ابن وهب قال 
املدينة يساهلم عما مضى وأن يعلموا مبا عندهم ويكتب اىل ايب بكر بن حزم أن جيمع السنن ويكتب إليه هبا فتويف 

  انتهى . عمر وقد كتب ابن حزم كتابا قبل أن يبعث هبا إليه 



هذة املصنفات من الكتب " : قوت القلوب " قال أبو طالب املكي يف : أيضا )  ٦/  ١" ( تنوير احلوالك " ويف 
إن أول ما صنف يف اإلسالم كتاب ابن جريج يف األثار وحروف من : حادثة بعد سنة عشرين أو ثالثني ومئة ويقال 

املوطأ باملدينة ملالك ؟ مث مجع التفاسري مث كتاب معمر بن راشد الصنعاين باليمن مجع فيه سنن منثورة مبوبة مث كتاب 
ابن عيينة كتاب اجلامع والتفسري يف أحرف من القرآن ويف األحاديث املتفرقة وجامع سفيان الثوري صنفه أيضا يف 

  انتهى . هذة املدة وقيل أهنا صنفت سنة ستني ومئة 

  يف ترمجة اإلمام مالك : الفائدة الثانية 
/  ٤: وفيات األعيان  ٢٥٤،  ١٠٢/  ١: ، ترتيب املدارك  ٤٨/  ٨: ء انظر ترمجته يف سري أعالم النبال(  -

ومقدمة أوجز  ١٣٩/  ٧: وهتذيب الكمال  ٨٩وطبقات احلفاظ ص  ٥/  ١٠: هتذيب التهذيب  ١٣٩،  ١٣٥
   ٥٥،  ١٧/  ١املسالك 

" انة كتابه املوطأ اإلمام مالك ومك" وليس يف اإلمكان حصر الكتب اليت ألفت يف سرينه أو ترمجت له ويل كتاب 
  ) مطبوع 

وما أدراك ما مالك ؟ إمام األئمة مالك األزمة رأس أجلة دار اهلجرة قدوة علماء املدينة الطيبة يعجز اللسان عن 
  ذكر أوصافه اجلليلة ويقصر اإلنسان عن ذكر حماسنه احلميدة 

ثنائه وصنف مجع منهم رسائل مستقلة يف وقد أطنب املؤرخون يف توارخيهم واحملدثون يف تواليفهم يف ذكر ترمجته و
كشف " ذكر حاالته كأيب بكر أمحد بن مروان املالكي الدينوري املصري املتوىف سنة عشر وثالث مائة على ما يف 

وأبو الروح عيسى بن مسعود الشافعي املنوىف سنة أربع )  ١٨٤١/  ٢" ( الظنون عن أسامي الكتب والفنون 
" تزيني األرائك مبناقب اإلمام مالك " السيوطي الشافعي املصري صنف رسالة مساها وسبعني وسبعمائة واجلالل 

وغريه من كتب ثقات " معدن اليواقيت امللتمعة يف مناقب األئمة األربعة " ولنذكر ههنا نبذا من أحواله ملخصا من 
  األمة قاصدا فيه االختصار فالتطويل يقتضي األسفار الكبار 

بغني معجمة وياء حتتية  -مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عمرو بن احلارث بن غيمان  فأما امسه ونسبه فهو
 -بن جثيل جبيم وثاء مثلثة والم ) وهذا مل يصح :  ٧١/  ٨: قال الذهيب يف سري أعالم النبالء ( ويقال عثمان  -

ح بالفتح قبيلة من يعرب بن قحطان بن عمرو بن احلارث األصبحي املدين نسبة إىل أصب -وقيل خثيل خباء معجمة 
كان يف زمان النيب صلى اهللا عليه و سلم : وقال " . جتريد الصحابة " وجده األعلى أبو عامر ذكره الذهيب يف . 

أنه ولد سنة أربع " طبقات الفقهاء " فذكر اليافعي يف . وأما والدته ووفاته . والبنه مالك رواية عن عثمان وغريه 
/  ٨قال الذهيب يف املصدر السابق ( ن خلكان وغريه انه ولد سنة مخسة وتسعني وقيل سنة تسعني وتسعني وذكر اب

وفاته سنة تسعة وسبعون ومائة ضحوة " هتذيب الكمال " وذكر املزي يف ) األصح يف سنة ثالثة وتسعني :  ٤٩
وأما مشاخيه . ربه يزار ويتربك به رابع عشر من ربيع األول ومحل به يف بطن أمه ثالث سنني وكان دفنه بالبقيع وق

إبراهيم بن أيب عبلة املقدسي وإبراهيم بن عقبة وجعفر بن حممد الصادق ونافع : وأصحابه فكثريون فمن مشاخيه 
ومن تالمذته سفيان الثوري وسعيد بن منصور . موىل بن عمر وحيىي بن سعيد والزهري وعبد اهللا بن دينار وغريهم 

وعبد الرمحن األوزاعي وهو أكرب منه وليث بن سعد من أقرانه واإلمام الشافعي حممد بن  وعبد اهللا بن املبارك
ذكر بعضهم يف ( قال أبو عمر : وأما ثناء الناس عليه ومناقبه فهو كثري . ادريس وحممد بن احلسن الشيباين وغريهم 

بن ) ) ش ( ر بضم العني بدون الواو أن كنيته أبوعم" شرح املواهب " كنيته أبو عمرو بالواو وذكر الزرقاين يف 
أن اإلمام مالك بن أنس كان إمام دار اهلجرة وفيها ظهر احلق وقام الدين ومنها " : األنساب " عبد الرب يف كتاب 



فتحت البالد وتواصلت األمداد ومسي عامل املدينة وانتشر علمه يف األمصار واشتهر يف سائر األقطار وضربت له 
ل الناس إليه من كل فج عميق وانتصب للتدريس وهو ابن سبعة عشر سنة وعاش قريبا من تسعني أكباد اإلبل وارحت

  انتهى . ومكث يفيت الناس ويعلم الناس سبعني سنة وشهد له التابعون بالفقه واحلديث 
ليه و سلم يف النيب صلى اهللا ع) وهو خطأ " به : " يف األصل ( أنه العامل الذي يشري إليه " الروض الفائق " ويف 

وغريه وهو قوله صلى اهللا )  ٢٦٨٠أخرجه الترمزي يف كتاب العلم رقم احلديث ( احلديث الذي رواه الترمزي 
يوشك الناس : " ويف حديث آخر عن أيب هريرة " . ينقط العلم فال يبقى عامل أعلم من عامل املدينة : " عليه و سلم 

كانوا يرون مالكا وقال عبد : قال سفيان بن عيينة " . لم من عامل املدينة أن يضربوا أكباد اإلبل فال جيدون عاملا أع
وقال . كنا نرى أنه مالك فال يعرف هذا اإلسم لغريه وال ضربت أكباد اإلبل إىل أحد مثل ما ضربت إليه : الرزاق 
لوال مالك : ما أفتيت حىت شهد يل سبعون شيخا أين أهل لذلك وقال الشافعي : مسعت مالكا يقول : مصعب 

مسعت من : هل رأيت أحدا ممن أدركت مثل مالك ؟ فقال : وقال رجل للشافعي . وسفيان لذهب علم احلجاز 
لو قيل يل اختر ألمة : ما رأينا مثل مالك فكيف نرى مثله ؟ وقال محاد بن سلمة : تقدمنا يف السن والعلم يقولون 

وقال حممد بن ربيع . رأيت مالك بن أنس لذلك موضعا وحمال حممد صلى اهللا عليه و سلم من يأخذون عنه العلم ل
حججت مع أيب وأنا صيب فنمت يف مسجد رسول اهللا فرأيت يف النوم رسول اهللا كأنه خرج من قربه وهو متكئ 

أقيم ملالك الصراط : يا رسول اهللا أين أنت ذاهب ؟ قال : على أيب بكر وعمر فقمت وسلمت فرد السالم فقلت 
فانتبهت وأتيت أنا وأيب إىل مالك فوجدت الناس جمتمعني على مالك وقد أخرج هلم املوطأ وقال حممد بن املستقيم 

حدثين بعلم : رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املنام فقلت : مسعت حممد بن السري يقول : عبد احلكيم 
ليس بعد كتاب " املوطأ " قه عليكم أال وهو يا ابن السري إين قد وصلت مبالك بكنز يفر: فقال . أحدث به عنك 

ما يف القوم : وقال حيىي بن سعيد . فاستمعه تنتفع به " املوطأ " اهللا وال سنيت يف إمجاع املسلمني حديث أصح من 
أي ( كان مالك إذا أراد أن جيلس : وقال أبو مسلم اخلزاعي . أصح حديثا من مالك مث سفيان الثوري وابن عيينة 

أوقر به حديث : توضأ وضوءه للصالة ولبس أحسن ثيابه وتطيب ومشط حليته فقيل له يف ذلك فقال )  للتحديث
كنت عند مالك وهو حيدثنا حبديث رسول اهللا فلدغته عقرب ست عشرة مرة وهو : وقال ابن املبارك . رسول اهللا 

: قد رأيت اليوم منك عجبا فقال ل: يتغري لونه ويصفر وجهه وال يقطع احلديث فلما تفرق الناس عنه قلت له 
كان مالك إذا ذكر النيب : وقال مصعب بن عبد اهللا . صربت إجالال حلديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

( وذكر ابن خلكان . لو رأيتم ما رأيت ملا أنكرمت : صلى اهللا عليه و سلم يتغري لونه وينحين فقيل له يف ذلك فقال 
ال أركب يف مدينة فيها : كان مالك ال يركب يف املدينة مع ضعفه وكرب سنه يقول ) :  ١٣٦/  ٤: وفيات األعيان 

  جثة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مدفونة 

  يف ذكر فضائل املوطأ وسبب تسميته به وما اشتمل عليه : الفائدة الثالثة 
" : شرح الترمزي " بكر بن العريب يف  قال القاضي أبو) :  ٨،  ٦/  ١" ( تنوير احلوالك " قال السيوطي يف  -

املوطأ هو األصل األول واللباب وكتاب البخاري هو األصل الثاين يف هذا الباب وعليهما بىن اجلميع كمسلم 
أن مالكا روى مئة ألف حديث مجع منها يف ) ابن اهلباب وهو حتريف : يف األصل ( وذكر ابن اهلياب . والترمزي 

مث مل يزل يعرضها على الكتاب والسنة وخيتربها باآلثار واألخبار حىت رجعت إىل مخسمائة املوطأ عشر آالف حديث 
إن موطأ مالك كان اشتمل على تسعة أالف حديث مث مل يزل ينتقي : وقال إلكيا اهلراسي يف تعليقه يف األصول . 

وضع مالك : يعقوب قال عن عتيق بن " فضائل مالك " وأخرج أبواحلسن بن فهر يف . حىت رجع إىل سبعمائة 



  ... املوطأ على حنو من عشرة آالف حديث فلم يزل ينظر فيه يف كل سنة ويسقط منه حىت بقي منه هذا 
عرضنا على مالك املوطأ يف أربعني يوما فقال : وأخرج ابن عبد الرب عن عمر بن عبد الواحد صاحب األوزاعي قال 

وقال أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم ... يوما ما أقل ما تفقهون فيه  كتاب ألفته يف أربعني سنة أخذمتوه يف أربعني
مل مسي موطأ مالك باملوطأ ؟ فقال شيء قد صنفه ووطأه للناس حىت : قلت أليب حامت الرازي : الكناين األصفهاين 

مسعت أيب يقول أخربنا أمحد بن إبراهيم بن فراس : قيل موطأ مالك كما قيل جامع سفيان وقال أبو احلسن بن فهر 
عرضت كتايب هذا على سبعني : قال مالك : مسعت بعض املشايخ يقول : مسعت علي بن أمحد اخللنجي يقول : 

مل يسبق مالكا أحدا إىل هذه التسمية فإن : فقيها من فقهاء املدينة فكلهم واطأين عليه فسميته املوطأ قال ابن فهر 
املمهد املنقح ويف القاموس وطأه : باملصنف وبعضهم باملألف واملوطأ  من ألف يف زمانه مسى بعضهم باجلامع وبعضهم

( هيأه ودمثه وسهله ورجل املوطأ األكناف سهل دمث كرمي مضياف أويتمكن يف ناحيته صاحبه غري مؤذ وال ناب 
االسم  به موضعه وموطأ العقب سلطان يتبع وهذه املعاين كلها تصلح يف هذا) وهو حتريف " ثاب : " ويف األصل 

على سبيل االستعارة وأخرج ابن عبد الرب عن املفضل بن حممد بن حرب املدين قال أول من عمل كتابا باملدينة على 
معىن املوطأ من ذكر ما اجتمع عليه أهل املدينة عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة املاجشون وعمل ذلك كالما 

أحسن ماعمل هذا ولو كنت أنا الذي عملت البتدأت اآلثار مث  ما: بغري حديث فأيت به مالك فنظر فيه فقال 
شددت ذلك بالكالم مث إنه عزم على تصنيف املوطأ فصنفه فعمل من كان باملدينة يومئذ من العلماء املوطآت فقيل 

به ائتوين مباعملوا به فأيت : شغلت نفسك بعمل هذا الكتاب وقد شركك فيه الناس وعملوا أمثاله فقال : ملالك 
فكأمنا ألقيت تلك الكتب يف اآلبار : لتعلمن أنه ال يرتفع إال ما أريد به وجه اهللا قال : فنظر يف ذلك مث نبذه وقال 

ما على ظهر األرض كتاب بعد كتاب اهللا أصح من كتاب مالك أخرجه ابن فهر من طريق يونس : وقال الشافعي 
ما يف : ب هو أقرب إىل القرآن من كتاب مالك ويف لفظ ما وضع على األرض كتا: بن عبد األعلى عنه ويف لفظ 

ما بعد كتاب اهللا أنفع من املوطأ وقال احلافظ مغلطاي : األرض بعد كتاب اهللا أكثر صوابا من موطأ مالك ويف لفظ 
  )  ٨/  ١: شرح الزرقاين ( أول من صنف الصحيح مالك 

ده على ما اقتضاه نظره من االحتجاج باملرسل كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقل: وقال احلافظ بن حجر 
ما فيه من املراسيل فإهنا مع كوهنا حجة عنده بال شرط وعند من وافقه من األئمة على : واملنقطع وغريمها قلت 

اإلحتجاج باملرسل فهي أيضا حجة عندنا ألن املرسل عندنا حجة إذا اعتضد وما من مرسل يف املوطأ إال وله عاضد 
الصواب إطالق أن املوطأ صحيح كله ال يستثىن منه شيء وقد صنف ابن عبد الرب كتابا يف وصل ما يف أو عواضد ف

: عن الثقة عنده مما مل يسنده : بلغين ومن قوله : ومجيع ما فيه من قوله : املوطأ من املرسل واملنقطع واملعضل قال 
حديث إين ألنسى أو أنسى ألسن : أحدها : عرف أحد وستون حديثا كلها مسندة من غري طريق مالك إال أربع ال ت

والثاين أن )  ١٠٠/  ١: وهو حتريف وأخرجه مالك يف كتاب السهو " ال أنسى ولكن أنسى : " ويف األصل ( 
النيب صلى اهللا عليه و سلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء اهللا من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته أن ال يبلغوا من 

قول معاذ آخر ما أوصاين به رسول اهللا : لذي بلغ غريهم يف طول العمر فأعطاه اهللا ليلة القدر والثالث العمل مثل ا
إذا أنشأت حبرية مث : حسن خلقك للناس والرابع : صلى اهللا عليه و سلم وقد وضعت رجلي يف الغرزان قال 

  انتهى . تشاءمت فتلك عني غديقة 
( هـ  ٧٤٨و عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان التركماين الدمشقي املتويف سنة هو أب( للذهيب " سري النبالء " ويف 
يف ترمجة الشيخ أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صاحل الشهري بابن حزم الظاهري ) ) ش 



بعد أربعمائة  هـ ست ومخسني ٤٥٦املتوىف يف شعبان سنة )  ١٨٤/  ١٨: سري أعالم النبالء ( األندلسي القرطيب 
وإين أنا أميل إىل حمبة أيب حممد حملبته باحلديث الصحيح ومعرفة به وإن كنت ال أوافقه : بعد ما ذكر مناقبة ومعائبة 

يف كثري مما يقوله يف الرجال والعلل واملسائل البشعة يف األصول والفروع وأقطع خبطئه يف غري مسألة ولكن ال 
أجل : واملساحمة وأخضع لفرط ذكائه وسعة علمه ورأيته ذكر قول من يقول  أكفره وال أضلله وأرجو له العفو

بل أوىل الكتب بالتعظيم صحيحا البخاري ومسلم وصحيح ابن السكن ومنتقى ابن اجلارود : املصنفات املوطأ فقال 
أيب جعفر واملنتقى لقاسم ابن أصبغ مث بعدها كتاب أيب داود وكتاب النسائي ومصنف القاسم بن أصبغ ومصنف 

ما ذكر سنن ابن ماجه وال جامع أيب عيسى الترمزي فإنه ما رآمها وال أدخال إىل األندلس إال بعد : الطحاوي قلت 
ومسند البزار ومسند ابن أيب شيبة ومسند أمحد بن حنبل ومسند إسحق ومسند الطيالسي ومسند : موته قال 

مد املسندي ومسند يعقوب بن شيبة ومسند علي بن احلسن بن سفيان ومسند ابن سنجر ومسند عبد اهللا بن حم
املديين ومسند ابن أيب غرزة وما جرى جمرى هذه الكتب اليت أفردت بكالم رسول اهللا صرفا مث الكتب اليت فيها 
كالمه وكالم غريه مث مصنف عبد الرزاق ومصنف أيب بكر بن أيب شيبة ومصنف بقي بن خملد وكتاب حممد بن 

ب ابن املنذر األكرب واألصغر مث مصنف محاد بن سلمة وموطأ مالك بن أنس وموطأ ابن أيب ذئب نصر املروزي وكتا
وموطأ ابن وهب ومصنف وكيع ومصنف حممد بن يوسف الفريايب ومصنف سعيد بن منصور ومسائل أمحد وفقه 

( سنن أيب داود النسائي أيب عبيد وفقه أيب ثور قلت ما أنصف ابن حزم بل رتبة املوطأ أن يذكر تلو الصحيحني مع 
عد اجلمهور املوطأ يف الطبقة األوىل من كتب احلديث منهم .  ٤٧، واألجوبة الفاضلة ص  ٥٤تدريب الراوي ص 

لكنه تأدب وقدم )  ٣٢/  ١مقدمة أوجز املسالك . اإلمام ويل اهللا الدهلوي وابنه العالمة عبد العزيز الدهلوي 
( انتهى كالم الذهيب . أ لوقعا يف النفوس ومهابة يف القلوب ال يوازيها شيء املسندات النبوية الصرفة وإن للموط

  )  ٢٠٣ - ٢٠١/  ١٨: سري أعالم النبالء 

قد يتوهم التعارض بني ما مر نقله عن الشافعي أن أصح الكتب بعد كتاب اهللا املوطأ وقول مجهور : الفائدة الرابعة 
اب مسلم وأن أعلى األحاديث من حيث األصحية ما اتفقا عليه مث ما احملدثني أن أصح الكتب كتاب البخاري مث كت

انفرد به البخاري مث ما انفرد به مسلم مث ما كان على شرطهما مث ما كان على شرط البخاري مث ما كان على شرط 
مسلم مث باقي الصحاح على حسب مراتبها ومنهم من فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري فإن كان مراده 

" ( فتح القدير " حيث األصحية فهو غلط وأن كان من وجه آخر فهو أمر خارج عن البحث وإلبن اهلمام يف من 
حاشية اهلداية كالم يف هذا املقام لكنه مدفوع بعد دقة النظر عند األعالم وتفصيل هذا البحث مذكور )  ١٨٦/  ٣

فتح " حلسنة باحلبيب وجوابه على ما يف يف شروح األلفية وشروح شرح النخبة ودراسات اللبيب يف األسوة ا
نسبة إىل سخا قرية من : هو مشس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوي ( للسخاوي " املغيث شرح ألفية احلديث 

تدريب الراوي شرح " و ) ) ش . ( هـ باملدينة املنورة  ٩٠٢أعمال مصر تلميذ احلافظ ابن حجر املتوىف سنة 
/  ١فتح املغيث ( ي وغريمها أن قول الشافعي كان قبل وجود كتاب البخاري ومسلم للسيوط" تقريب النواوي 

" نقال عن )  ١٠ص " ( فتح الباري " وقال احلافظ ابن حجر يف مقدمة ) .  ٩١/  ١، وتدريب الراوي  ٢٧
ثر صوابا من كتاب ما أعلم يف األرض كتابا يف العلم أك: أما ما روينا عن الشافعي أنه قال " : مقدمة ابن الصالح 

مالك ومنهم من رواه بغري هذا اللفظ أصح من املوطأ فإمنا قال ذلك قبل وجود كتايب البخاري ومسلم مث أن كتاب 
قد استشكل بعض األئمة إطالق تفضيل البخاري : وقال أيضا . انتهى . البخاري أصح الكتابني وأكثرمها فوائد 

لصحة والتثبت واملبالغة يف التحري وكون البخاري أكثر حديثا ال على كتاب مالك مع اشتراكهما يف اشتراط ا



يلزم منه أفضلية الصحة واجلواب عن ذلك أن ذلك حممول على شرائط الصحة فمالك ال يرى االنقطاع يف اإلسناد 
 قادحا فلذلك خيرج املراسيل واملنقطعات والبالغات يف أصل موضوع كتابه البخاري يرى أن االنقطاع علة فال

خيرج ما هذا سبيله إال يف غري أصل موضوع كتابه كالتعليقات والتراجم وال شك أن املنقطع وإن كان عند قوم مما 
حيتج به فاملتصل أقوى منه إذا اشترك رواهتما يف العدالة واحلفظ فبان بذلك فضيلة صحيح البخاري واعلم أن 

اجلوامع املوجودة يف زمانه كجامع سفيان الثوري ومصنف الشافعي إمنا أطلق على املوطأ فضيلة الصحة بالنسبة إىل 
  انتهى . محاد بن سلمة وغري ذلك وهو تفضيل مسلم ال نزاع فيه 

  من فضائل املوطأ اشتماله كثريا على األسانيد الىت حكم احملدثون عليها باألصحية : الفائدة اخلامسة 
مسلم بن عبد اهللا بن شهاب الزهري عن سامل بن عبد أصح األسانيد ما رواه حممد بن : وقد اختلف فيه فقيل  -

اهللا بن عمر عن أبيه عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب وهذا مذهب أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه صرح به ابن 
أصحها حممد بن سريين عن عبيدة بن عمرو السلماين عن علي بن أيب طالب قاله علي بن املديين : الصالح وقيل 
. وقيل إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد اهللا بن مسعود قاله حيىي بن معني والنسائي . الفالس  وعمرو ابن علي

الزهري عن زين العابدين علي بن احلسني عن أبيه احلسني بن علي بن أيب طالب حكاه ابن الصالح عن أيب : وقيل 
ر وهذا قول البخاري وبه صدق العراقي بكر بن أيب شيبة والعراقي عن عبد الرازق وقيل مالك عن نافع عن ابن عم

كالمه وهو أمر متيل إليه النفوس وتنجذب إليه القلوب وبناء على هذا قال أبو منصور عبد القاهر التميمي 
الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ألنه مل يكن يف الرواه عن مالك أجل من : إن أجل األسانيد : البغدادي 
، طبع بتحقيق الدكتور عائشة عبد الرمحن على هامشها حماسن  ٨٦ن الصالح ص انظر مقدمة اب( الشافعي 

وبىن عليه بعضهم أن أجلها أمحد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن إبن عمر لكون أمحد ) . االصطالح 
يمي يف وتعقب احلافظ مغلطاي أبا منصور التم. أجل من أخذ عن الشافعي وتسمى هذه الترمجة سلسلة الذهب 

ذكره الشافعي برواية أيب حنيفة عن مالك إن نظرنا إىل اجلاللة وابن وهب والقعنيب إن نظرنا إىل اإلتقان وقال 
أما أبو حنيفة فهو وإن روى عن مالك كما ذكره الدارقطين لكن مل ) :  ٨٦ص " ( حماسن اإلصطالح " البلقيين يف 

( رواية أيب حنيفة عن مالك فيما ذكره الدارقطين يف : العراقي تشتهر روايته عنه كاشتهار رواية الشافعي وقال 
ليست من روايته عن نافع ابن عمر واملسألة مفروضة يف ذلك نعم ذكر اخلطيب حديثا كذلك يف روايته ) غرائبه 

ك وإمنا أما اعتراضه بأيب حنيفة فال حيسن ألن أبا حنيفة مل يثبت روايته عن مالك: عن مالك وقال احلافظ ابن حجر 
أوردها الدارقطين مث اخلطيب لروايتني وقعتا هلما عنه بإسنادين فيهما مقال وأيضا فإن رواية أيب حنيفة عن مالك إمنا 

وأما . هي فيما ذكره يف املذاكرة ومل يقصد الرواية عنه كالشافعي الذي الزمه مدة طويلة وقرأ عليه املوطأ بنفسه 
وهو أبو عبد  -بفتح القاف وسكون العني وفتح النون  -إىل جده قعنب  ينسب( اعتراضه بابن وهب والقعنيب 

فال شك أن الشافعي أعلم ) هـ  ٢٢١الرمحن عبد اهللا بن مسلمة أحد رواة املوطأ عن مالك تويف بالبصرة سنة 
ن إن ابن وهب غري جيد التحمل فيحتاج إىل صحة النقل عن أهل احلديث أنه كان أتق: منهما وقال غري واحد 

أصح األسانيد شعبة عن قتادة عن سعيد بن : وقيل . انتهى ملخصا . الرواية عن مالك نعم كان كثري اللزوم به 
عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ذكره اخلطيب عن ابن معني وقيل حيىي : املسيب يعين عن شيوخه وقيل 

أيوب عن نافع عن ابن عمر رواه : ود الشاذكوين وقيل بن أيب كثري بن أيب سلمة عن أيب هريرة قاله سليمان بن دا
شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أيب موسى األشعري نقله اخلطيب عن : خلف بن هشام البزار عن أمحد وقيل 

. سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا بن مسعود قاله ابن مبارك والعجلي : وكيع وقيل 



ملال أكرم " شرح شرح خنبة الفكر " و )  ٧٧ - ٧٤انظر تدريب الراوي ص " ( تدريب السيوطي  "هذا ما يف 
  ويف املقام تفصيل ليس هذا موضع ذكره ) .  ٥١ - ٥٠ص ( السندي 

الرواة عن مالك فيهم كثرة ) :  ١٢ - ١٠/  ١ص " ( تنوير احلوالك " يف : قال السيوطي : الفائدة السادسة 
ف ألحد من األئمة رواة كرواته وقد أفرد احلافظ أبو بكر اخلطيب كتابا يف الرواة عن مالك أورد جدا حبيث ال يعر

فيه ألف رجل إال سبعة وذكر القاضي عياض أنه ألف يف رواته كتابا وذكر فيه نيفا على ألف اسم وثالمثائة وأما 
 -وسيأيت ذكرهم  -ري األربعة املشهورين الذين رووا عنه املوطأ فعقد هلم القاضي يف املدارك بابا ومسى منهم غ

الشافعي ومطرف بن عبد اهللا وعبد اهللا بن عبد احلكم وبكار بن عبد اهللا الزبريي وحيىي بن حيىي النيسابوري وزياد 
شرح : هكذا يف األصل والصحيح شبطون بشني معجمة موحدة وطاء مهملة ( بن عبد اهللا األندلسي وسبطون 

أبو : " يف األصل ( عبد اهللا األندلسي وحممد بن شروس الصنعاين وأبا قرة السكسكي وأبا بن )  ٦/  ١الزرقاين 
فالن السهمي البغدادي وأمحد بن منصور النامزاين وقتيبة بن سعيد وعتيق بن يعقوب الزبريي ) وهو حتريف " فالن 

بن عبد السالم األندلسي وأسد بن الفرات القروي وإسحق بن عيسى الطباع وبديرة املغين البغدادي وحفص 
وأخاه حسان وحبيب بن أيب حبيب وخلف بن جرير بن فضالة وخالد بن نزارة اإليلي والغازي بن قيس األندلسي 
وقرعوس بن العباس األندلسي وحمرز املدين وسعيد ابن عبد احلكم األندلسي وسعيد بن أيب هند األندلسي وسعيد 

ر الدمشقي وعبد الرحيم بن خالد املصري وإمساعيل بن أيب أويس بن عبدوس األندلسي وعبد األعلى بن مسه
وأخاه أبا بكر وعلي بن زياد التونسي وعباس بن ناصح األندلسي وعيسى بن شجرة التونسي وأيوب بن صاحل 

 وعبد الرمحن بن عبد اهللا األندلسي) وهو حتريف " الطيطلي : " يف األصل ( املدين وعبد الرمحن بن هند الطليطلي 
فهؤالء الذين حققنا أهنم رووا عنه املوطأ ونص على : وعبيد بن حبان الدمشقي وسعيد بن داود املدين قال القاضي 

ذلك أصحاب األثر واملتكلمون يف الرجال وقد ذكروا أيضا أن حممد بن عبد اهللا األنصاري البصري أخذ املوطأ عنه 
بو يوسف صاحب أيب حنيفة فرواه عن رجل عنه وذكروا أن كتابة وإمساعيل بن إسحق أخذه مناولة وأما القاضي أ

هارون الرشيد وبنيه األمني واملأمون واملؤمتن أخذوا عنه املوطأ وقد ذكر عن املهدي واهلادي أهنما مسعا منه ورويا 
عنه أو من عنه وال مرية يف أن رواة املوطأ أكثر من هؤالء ولكن إمنا ذكرنا منهم من بلغنا نصا مساعه منه وأخذه له 

اتصل إسنادنا له فيه منه والذي اشتهر من نسخ املوطأ عنه مما رويته أو وقفت عليه أو كان يف رواية شيوخنا أو نقل 
منه أصحاب اختالفات املوطآت حنو عشرين نسخة وذكر بعضهم أهنا ثالثون وقد رأيت املوطأ برواية حممد بن محيد 

هذا كله كالم . وهو غريب ومل يقع ألصحاب اختالف املوطآت  بن عبد الرحيم بن سروس الصنعاين عن مالك
إسحاق بن موسى املوصلي موىل : وذكر اخلطيب ممن روى عن مالك املوطأ ) .  ٩ص : تنوير احلوالك ( القاضي 

وقال اخلليلي يف اإلرشاد وقال أمحد بن حنبل كنت مسعت املوطأ من بضعة عشر رجال من حفاظ . بين خمزوم 
أقومهم وقال أبو بكر بن ) يف األصل وجدت والظاهر وجدته ( ك فأعدته على الشافعي ألين وجدته أصحاب مال

وسألته عن رواة املوطأ فقال أثبت الناس يف : مسعت حيىي بن معني يقول : مسعت نصر بن مرزوق يقول : خزمية 
وهكذا أطلق املديين والنسائي : افظ املوطأ عبد اهللا بن مسلمة القعنيب وعبد اهللا بن يوسف التنيسي بعده قال احل

" مسنده " اختار أمحد يف : وقال بعض الفضالء . وقال أبو حامت أثبت أصحاب مالك وأوثقهم معن بن عيسى 
رواية عبد الرمحن بن مهدي والبخاري رواية عبد اهللا بن يوسف التنيسي ومسلم رواية حيىي بن حيىي التميمي 

حيىي املذكور ليس هو صاحب الرواية : قلت . القعنيب والنسائي رواية قتيبة بن سعيد النيسابوري وأبو داوود رواية 
املشهورة وهو حيىي بن حيىي بن بكري بن عبد الرمحن النيسابوري أبو زكريا مات سنة ستة وعشرين ومائتني يف صفر 



الليثي األندلسي مات يف رجب وأما حيىي صاحب الرواية املشهورة فهو حيىي بن حيىي بن كثري بن وسالس أبو حممد 
  انتهى ملخصا . سنة أربع وثالثني ومئتني 

  ] نسخ املوطأ : [ الفائدة السابعة 
: " يف االصل . هجري  ١٢٣٩هو الشيخ عبد العزيز احملدث الدهلوي املتويف ( قد أورد بعض أعيان دهلي  -

ان الفارسي يف ذكر حال املوطأ وترمجة مؤلفه املؤلف باللس" بستان احملدثني " يف كتابه ) وهو حتريف " الدهلي 
وخالصة ما ذكره فيه معربا أن نسخ املوطأ اليت توجد يف ديار العرب يف هذه . واختالف نسخه تفصيال حسنا 

  األيام متعددة 
( ي املروجة يف بالدنا املفهومة من املوطأ عند اإلطالق يف عصرنا هي نسخة حيىي بن حيىي املصمود: النسخة األوىل 

هو أبو حممد )  ٨٣/  ٢، وشذرات الذهب  ٦٠ ٥٨انظر ترمجته يف اإلنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء ص 
حيىي بن حيىي بن كثري بن وسالس بفتح الواو وسكون السني املهملة ابن مشلل بفتح الشني املعجمة واللالم األوىل 

صمودي بالفتح نسبة إىل مصمودة قبيلة من بربر وأول من أسلم بينهما ميم ابن منقايا بفتح امليم وسكون النون امل
من أجداده منقايا على يد يزيد بن عامر الليثي وأول من سكن األندلس منهم جده كثري وأخذ حيىي املوطأ أوال من 
ل زياد بن عبد الرمحن بن زياد اللخمي املعروف بالشبطون وكان زياد أول من أدخل مذهب مالك يف األندلس ورح
إىل مالك لإلستفادة مرتني ورجع إىل وطنه واشتغل بإفادة علوم احلديث وطلب منه أمري قرطبة قبول قضاء قرطبة 

فامتنع وكان متورعا زاهدا مشارا إليه يف عصره وفاته يف السنة اليت مات فيها اإلمام الشافعي وهي سنة أربع 
باب : بال واسطة إال ثالثة أبواب من كتاب اإلعتكاف ومائتني وارحتل حيىي إىل املدينة فسمع املوطأ من مالك 

خروج املعتكف إىل العيد وباب قضاء االعتكاف وباب النكاح يف االعتكاف وكانت مالقاته ومساعه يف السنة اليت 
مات فيها مالك يعين سنة تسع وسبعني بعد املائة وكان حاضرا يف جتهيزه وتكفينه وأخذ املوطأ أيضا من أجل تالمذة 

الك عبد اهللا بن وهب وأدرك كثريا من أصحابه وأخذ العلم عنهم ووقعت له رحلتان من وطنه ففي األوىل أخذ م
عن مالك وعبد اهللا بن وهب وليث بن سعد املصري وسفيان بن عيينة ونافع بن نعيم القاري وغريهم ويف الثانية 

مالك وبعدما صار جامعا بني الرواية والدراية  أخذ العلم والفقه عن ابن القاسم صاحب املدونة من أعيان تالمذة
عاد إىل أوطانه وأقام باألندلس يدرس ويفيت على مذهب مالك وبه وبعيسى بن دينار تلميذ مالك انتشر مذهبه يف 

مالك " وقوت الصالة " بالد املغرب وكانت وفاة حيىي يف سنة أربعة وثالثني بعد املائتني وأول نسخته بعد البسملة 
هاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصالة يوما فدخل عليه عروة بن الزبري فأخربه أن املغرية بن شعبة أخر ابن ش

ما هذا يا مغرية ؟ أليس قد علمت أن جربيل : الصالة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود األنصاري فقال 
   احلديث... نزل فصلى معه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث صلى 

،  ٧٣/  ٦، هتذيب التهذيب  ٤٢١/  ٢ترتيب املدارك : أنظر ترمجته يف ( نسخة ابن وهب : النسخة الثانية 
أخربنا مالك عن أيب الزناد وعن األعرج عن أيب : أوهلا ) :  ١٢٦، طبقات احلفاظ ص  ١٣٣الديباج املذهب 

احلديث وهذا ... اس حىت يقولوا ال إله إال اهللا أمرت أن أقاتل الن: هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
وهو أبو حممد عبد اهللا بن . احلديث من متفردات ابن وهب وال يوجد يف املوطآت األخر إال موطأ ابن القاسم 

سلمة الفهري املصري ولد يف ذي القعدة سنة مخس وعشرين بعد مائة وأخذ عن أربع مائة شيخ منهم مالك وليث 
ن عبد الرمحن والسفيانان وابن جريج وغريهم وكان جمتهدا ال يقلد أحدا وكان تعلم طريق بن سعد وحممد ب

االجتهاد والتفقه من مالك وليث وكان يف عصره كثري الرواية للحديث وذكر الذهيب وغريه أنه وجد يف تصانيفه 



ساقط وموضوع ومن  مائة ألف حديث وعشرون ألف من رواياته ومع هذا ال يوجد يف أحاديثه منكر فضال عن
تصانيفه كتاب مشهور جبامع ابن وهب وكتاب املناسك وكتاب املغازي وكتاب تفسري املوطأ وكتاب القدر وغري 
ذلك وكان صنف كتاب أهوال القيامة فقرئ عليه يوما فغلب عليه اخلوف حىت عرض له الغشي وتويف يف تلك 

  احلالة يوم خامس شعبان سنة سبع وتسعني بعد مائة 
مالك عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة أن : نسخة ابن القاسم ومن متفرداهتا : نسخة الثالثة ال

من عمل عمال أشرك فيه معي غريي فهو له كله أنا أغىن : قال اهللا : " رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  إال يف موطأ ابن القاسم وابن عفري هذا احلديث ال يوجد : قال أبو عمر بن عبد الرب " . الشركاء 

، الديباج  ٢٧٦/  ١وفيات االعيان : انظر ترمجته يف ( وهو أبو عبد اهللا عبد الرمحن بن القاسم بن خالد املصري 
ولد سنة . )  ١٤٨، طبقات السيوطي  ٣٥٦/  ١، تذكرة احلفاظ  ٣٠٣/  ١، حسن احملاضرة  ١٤٦املذهب 

لعلم عن كثري من الشيوخ منهم مالك وكان زاهدا فقيها متورعا كان خيتم القرآن كل اثنتني وثالثني بعد مائة أخذ ا
وعليها اعتمد فقهاء مذهبه وكانت وفاته يف مصر سنة " املدونة " يوم ختمتني وهو أول من دون مذهب مالك يف 

  إحدى وتسعني بعد مائة 
كان : يب النضر عن أيب سلمة عن عائشة قالت مالك عن سامل أ: معن بن عيسى ومن متفرداهتا : النسخة الرابعة 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي من الليل فإذا فرغ من صالته فإن كنت يقظانة حتدث معي وإال اضطجع 
  حىت يأتيه املؤذن 

 ٣٤٧، والديباج  ٢٥٢/  ١٠، هتذيب التهذيب  ٦١االنتقاء البن عبد الرب ص : له ترمجة يف ( وهو أبو حيىي معن 
بالفتح ابن عيسى بن دينار املدين القزاز يعين بائع القز األشجعي موالهم من كبار أصحاب مالك وحمققيهم مالزما ) 

عصا مالك ألن مالك كان يتكئ عليه حني خروجه من املسجد بعدما كرب وأسن وتويف باملدينة سنة : له ويقال له 
  مثانية وتسعني ومائة يف شوال 

أخربنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن : ة القعنيب ومن متفرداهتا نسخ: النسخة اخلامسة 
ال تطروين كما أطرت النصارى عيسى بن مرمي : مسعود عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إمنا أنا عبد فقولوا عبده ورسوله 
،  ٣٨٣/  ١تذكرة احلفاظ : له ترمجة يف ( قعنب احلارثي القعنيب وهو أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن مسلمة بن 

كان أصله من املدينة . بفتح القاف وسكون العني نسبة إىل جده )  ٣٨٢/  ١، والعرب  ١٣١والديباج املذهب 
وسكن البصرة ومات مبكة يف شوال سنة إحدى وعشرون بعد املائتني وكانت والدته بعد ثالثني ومائة وأخذ عن 

ما رأينا من حيدث هللا إال وكيعا والقعنيب له فضائل مجة وكان : لك والليث ومحاد وشعبة وغريهم قال ابن معني ما
  جماب الدعوات وعد من األبدال 

/  ١، تقريب التهذيب  ٨٨/  ٦هتذيب التهذيب : له ترمجة يف ( نسخة عبد اهللا بن يوسف : النسحة السادسة 
ملسكن إىل تنيس بكسر التاء املثناة الفوقية وكسر النون املمشددة بعدها ياء الدمشقي األصل التنيسي ا)  ٤٦٣

) وهو خطأ " من بالد : " يف األصل ( مثناة حتتية آخره سني مهملة بلدة من بالد املغرب وذكر السمعاين أهنا من 
: لنسبة إىل موطأ ابن وهب وثقه البخاري وأبو حامت وأكثر عنه البخاري يف كتبه ومن متفرداهتا إال با. بالد مصر 

أي : أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مالك عن ابن شهاب عن حبيب موىل عروة عن عروة 
  احلديث ... إميان باهللا : األعمال أفضل ؟ قال 



تذكرة احلفاظ : له ترمجة يف ( نسخة حيىي بن حيىي بن بكري أبو زكريا املعروف بابن بكري املصري : النسخة السابعة 
أخذ عن مالك والليث وغريمها وروى عنه )  ٧١/  ٢، شذرات الذهب  ٤٣٧/  ١، حسن احملاضرة  ٤٢٠/  ٢

البخاري ومسلم بواسطة يف صحيحيهما ووثقه مجاعة ومن مل يوثقه مل يقف على مناقبه مات يف صفر سنة إحدى 
ن أيب بكر عن عمرة عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا مالك عن عبد اهللا ب: ومن متفرداهتا . وثالثني بعد املائتني 

هذا احلديث موجود يف موطأ : قلت " . ما زال جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه ليورثنه : " عليه و سلم قال 
حممد أيضا برواية مالك عن حيىي بن سعيد عن أيب بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة كما ستقف عليه إن شاء اهللا 

  )  ٩٣٥رقم احلديث ( تعاىل 
،  ٧٤/  ٤، وهتذيب النهذيب  ٤٢٧/  ٢تذكرة احلفاظ : له ترمجة يف ( نسخة سعيد بن عفري : النسخة الثامنة 

وهو سعيد بن كثري بن عفري بن مسلم األنصاري أخذ عن مالك والليث وغريمها )  ١٥٥/  ٢وميزان االعتدال 
ومن . عد مائة تويف يف رمضان سنة ست وعشرين بعد املائتني وروى عنه البخاري وغريه ولد سنة ست وأربعني ب

يا رسول اهللا : مالك عن ابن شهاب عن إمساعيل بن حممد بن ثابت بن قيس بن مشاس عن جده أنه قال : متفرداهتا 
. يث احلد... هنانا اهللا أن حنمد مبا مل نفعل وأجدين أحب أن حنمد : مل ؟ قال : لقد خشيت أن أكون قد هلكت قال 

  هذا موجود يف موطأ حممد أيضا : قلت 
،  ٦٢، واالنتقاء ص  ١٠٠/  ٢شذرات الذهب : له ترمجة يف ( نسخة أبو مصعب الزهري : النسخة التاسعة 
أمحد بن أيب بكر القاسم بن احلارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرمحن بن عوف )  ٣٤٧/  ٣وترتيب املدارك 

وقضاهتا ولد سنة مخسني مائة والزم مالكا وتفقه وأخرج عنه أصحاب الكتب الستة الزهري من شيوخ أهل املدينة 
إال أن النسائي روى عنه بواسطة تويف يف رمضان سنة اثنتني وأربعني بعد املائتني وقالوا موطأه آخر املوطآت اليت 

ملوطأت األخر ومن عرضت على مالك ويوجد يف موطئه وموطأ أبو حذافة السهمي حنو مائة حديث زائدا على ا
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل عن الرقاب : مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : متفرداهتا 

  هذا احلديث موجود يف موطأ حيىي أيضا : وقال ابن عبد الرب . أغالها مثنا وأنفسها عند أهلها : أيها أفضل ؟ قال 
، تويف  ١٧٢ - ١٧٠/  ٣ترتيب املدارك : له ترمجة يف ( اهللا الزبريي نسخة مصعب بن عبد : النسخة العاشرة 

مالك عن عبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا : قال بعضهم من متفرداهتا )  ٤٣٩/  ٥هـ وطبقات ابن سعد  ٢٣٦سنة 
ني اإل أن ال تدخلوا على هؤالء القوم املعذب: " بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ألصحاب احلجر 

ويف موطأ : هذا موجود يف موطأ حيىي بن بكري وسليمان أيضا قلت : احلديث وقال ابن عبد الرب ... " تكونوا باكني 
  حممد أيضا 

، تقريب  ٤٢٤/  ٩هتذيب التهذيب : له ترمجة يف ( نسخة حممد بن مبارك الصوري : النسخة احلادية عشر 
  )  ٢٠٤/  ١التهذيب 

  )  ٤٦٠/  ٢ترتيب املدارك : له ترمجة يف ( نسخة سليمان بن برد : ة النسخة الثانية عشر
، وميزان االعتدال  ١٦/  ١هتذيب التهذيب ( نسخة أيب حذافة السهمي أمحد بن إمساعيل : النسخة الثالثة عشرة 

نه مل يكن آخر أصحاب مالك موتا كانت وفاته ببغداد سنة تسع ومخسني بعد املائتني يوم عيد الفطر لك)  ٨٣/  ١
  معتربا يف الرواية ضعفه الدارقطين وغريه 

روى عنه مسلم )  ٢٧٢/  ٤هتذيب التهذيب ( نسخة سويد بن سعيد أيب حممد اهلروي : النسخة الرابعة عشرة 
مالك عن هشام عن : وابن ماجه وغريمها وكان من احلفاظ املعتربين مات سنة أربعني بعد املائتني ومن مفرداهتا 



إن اهللا ال يقبض العلم : " بيه عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عروة عن أ
  احلديث . . " إنتزاعا 

نسخة حممد بن حسن الشيباين تلميذ اإلمام أيب حنيفة ومن مفرداته على ما سيأيت ذكره : النسخة اخلامسة عشر 
  أيضا " البستان " وقد ذكر يف . مع زيادات عليه " البستان " صة ما يف هذا خال" . إمنا األعمال بالنية " حديث 

وهي نسخة حيىي بن حيىي التميمي وقال إن آخر أبوابه باب ما جاء يف أمساء النيب صلى اهللا : النسخة السادسة عشر 
 عليه و سلم قال عليه و سلم وقال فيه مالك عن ابن الشهاب عن حممد بن جببري بن مطعم أن رسول اهللا صلى اهللا

أنا حممد وأنا أمحد وأنا املاحي الذي ميحو اهللا يب الكفر وأنا احلاشر الذي حيشر الناس على قدمي : يل مخسة أمساء : 
  وأنا العاقب 

قال ( وهو حيىي بن حيىي بن بكري بن عبد الرمحن التميمي احلنظلي النيسابوري املتويف سنة اثنتني وعشرين بعد املائتني 
وله ترمجة يف املدارك . مات يف آخر صفر سنة ست وعشرين بعد املائتني :  ٢٩٦/  ١١ظ يف هتذيب التهذيب احلاف
" : االتنوير " قال السيوطي يف .  ٤١٥/  ٢، وتذكرة احلفاظ  ١٣، واالنتقاء ص  ٣٤٩، والديباج  ٤٠٨/  ٢

روى عنه )  ٣٩/  ١" ز املسالك أوج" مقدمة . وحيىي بن حيىي هذا ليس هو صاحب الرواية املشهورة اآلن 
نسخة املصمودي ) أي آخر أبواب نسخة املصمودي أيضا ( هذا هو آخر : قلت . البخاري ومسلم وغريمها 

" وقد ذكر السيوطي يف . األندلسي املتعارفة يف ديارنا وشرح عليها الزرقاين وغريه كما ال خيفى على من طالعه 
قال احلافظ صالح الدين " : تنوير احلوالك " عشر نسخة حيث قال يف مقدمة أربعة )  ١٠/  ١" ( تنوير احلوالك 

روى املوطأ عن مالك مجاعات كثرية وبني رواياهتم اختالف يف تقدمي وتأخري وزيادة ونقص وأكثرها زيادة : العالئي 
مصعب زيادة عن سائر  يف موطأ أيب: رواية القعنيب ومن أكربها وأكثرها زيادة رواية أيب مصعب فقد قال ابن حزم 

أي أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهللا بن حممد الفقيه " مسند املوطأ " املوطآت حنو مائة حديث وقال الغافقي يف 
اشتمل ) :  ١٤٨، الديباج املذهب ص  ٤٨تزين املمالك ص ( املالكي املتويف سنة إحدى ومثانني بعد ثالث مائة 

ستة وستني حديثا وهو الذي انتهى إلينا من مسند موطأ مالك وذلك أين نظرت كتابنا هذا على ستة مائة حديث و
املوطأ من ثنيت عشرة رواية رويت عن مالك وهي رواية عبد اهللا بن وهب وعبد الرمحن بن القاسم وعبد اهللا بن 

بكري وأيب  مسلمة القعبين وعبد اهللا بن يوسف التنيسي ومعن بن عيسى وسعيد بن عفري وحيىي بن عبد اهللا بن
مصعب أمحد بن أيب بكر الزهري ومصعب عبد اهللا الزبريي وحممد بن املبارك الصوري وسليمان بن برد وحيىي بن 

حيىي األندلسي فأخذت األكثر من رواياهتم فذكرت اختالفهم يف احلديث واأللفاظ وما أرسله بعضهم أو أوقفه 
دة رجال مالك الذين روى عنهم يف هذا املسند مخسة وأسنده غريهم وما كان من املرسل الالحق باملسند وع

وتسعون وعدة من روي له فيه من رجال الصحابة مخسة ومثانون رجال ومن نسائهم ثالث وعشرون إمرأ ة ومن 
أبو الزبري من أهل مكة ومحيد الطويل وأيوب : التابعني مثاين وأربعون رجال كلهم من أهل املدينة إال ستة رجال 

ن أهل البصرة وعطاء بن عبد اهللا من أهل خراسان وعبد الكرمي من أهل اجلزيرة وإبراهيم بن أيب عبلة السختياين م
  هذا كله كالم الغافقي . من أهل الشام 

رواية سويد بن سعيد واألخرى : وقد وقفت على املوطأ من روايتني أخريني سوى ما ذكره الغافقي أحدمها : قلت 
إمنا األعمال " أيب حنيفة وفيها أحاديث يسرية زائدة على سائر املوطآت منها حديث برواية حممد بن احلسن صاحب 

" الشرح الكبري " وبذلك تبني صحة قول ما عزا روايتة إىل املوطأ ووهم من خطأه يف ذلك وقد بنيت يف " بالنية 
  انتهى كالم السيوطي . على هذه الروايات األربعة عشر 



" مراده الرد على قول : إخل ... وفيها أحاديث يسرية : بعد نقل قوله )  ٦/  ١(  قال الزرقاين يف مقدمة شرحه
إال : " يف األصل ( هذا احلديث متفق على صحته أخرجه األئمة املشهورون إال صاحب املوطأ " : فتح الباري 

وقال . انتهى . ق مالك ووهم من زعم أنه يف املوطأ مغترا بتخريج الشيخني له والنسائي بطري) وهو خطأ " املوطأ 
" مل يهم فإنه وإن مل يكن يف الروايات الشهرية فإنه يف رواية حممد بن احلسن أورده يف آخر " : منتهى األعمال " يف 

قبل آخر الكتاب بثالث ورقات وتاريخ النسخة اليت وقفت عليها مكتوبة يف صفر سنة أربع " كتاب النوارد 
سرية زائدة عن الروايات املشهورة وهي خالية من عدة أحاديث ثابتة يف سائر ومخسني ومخسمائة وفيها أحاديث ي

  وانتهى كالم الزرقاين . الروايات 
ملصطفى بن القسطنطيين عبد اهللا الشهري مبال كاتب اجلليب " ( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون " ويف 

) :  ١٩٠٨/  ٢كشف الظنون ( ن حسني الشافعي قال أبو القاسم حممد ب) ) : ش . ( هجري  ١٠٦٧املتويف سنة 
موطأ حيىي بن حيىي وابن بكري وأيب : املوطآت املعروفة عن مالك إحدى عشر معناها متقارب واملستعمل منها أربعة 

ويف تقدمي األبواب . مصعب الزهري وابن وهب مث ضعف اإلستعمال إال يف موطأ حيىي مث يف موطأ ابن بكري 
يف النسخ وأكثر ما يوجد فيها ترتيب الباجي وهو أن يعقب الصالة باجلنائز مث الزكاة مث الصيام وتأخريها اختالف 

شاورين : عن مالك أنه قال " حلية األولياء " مث اتفقت النسخ إىل احلج مث اختلفت بعد ذلك وقد روى أبو نعيم يف 
ال تفعل فإن أصحاب رسول اهللا : يه فقلت هارون الرشيد يف أن يعلق املوطأ على الكعبة وحيمل الناس على ما ف

وروى . وفقك اهللا يا أبا عبد اهللا : صلى اهللا عليه و سلم اختلفوا يف الفروع وتفرقوا يف البلدان وكل مصيب فقال 
عزمت على أن آمر بكتبك هذة اليت وضعتها : عن مالك أنه ملا حج املنصور قال يل " الطبقات " ابن سعد يف 

ىل كل مصر من أمصار املسلمني منها نسخة وآمرهم أن يعملوا مبا فيها وال يتعدوا إىل غريها فقلت فتنسخ مث أبعث إ
ال تفعل هذا فإن الناس قد سبقت إليهم األقاويل ومسعوا أحاديث ورووا روايات وأخذ كل قوم مبا سبق إليهم 

  انتهى . اجلمان كذا يف عقود . ودانوا به فدع الناس وما اختار أهل كل بلد منهم ألنفسهم 

  ] عدد أحاديثه : [ الفائدة الثامنة 
مجلة ما يف املوطأ من اآلثار عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وعن الصحابة والتابعني ألف : قال األهبري أبو بكر  -

وسبعمائة وعشرون حديثا املسند منها ستمائة حديث واملرسل مائتان واثنان وعشرون واملوقوف ستمائة وثالثة 
أحصيت ما يف موطأ " مراتب الديانة " وقال ابن حزم يف كتاب . عشر ومن قول التابعني مائتان ومخسة ومثانون 

مالك فوجدت من املسند مخسمائة ونيفا وفيه ثالث مائة ونيف مرسال وفيه نيف وسبعون حديثا قد ترك مالك نفسه 
  )  ٨/  ١تنوير احلوالك ( رده السيوطي كذا أو. العمل هبا وفيه أحاديث ضعيفة وهاها مجهور العلماء 

مراده بالضعف الضعف اليسري كما يعلم مما قد مر وليس فيه حديث ساقط وال موضوع كما ال خيفى على : قلت 
  املاهر 

  يف ذكر من علق على موطأ اإلمام مالك : الفائدة التاسعة 
راء الفضالء فكم من شارح له وحمش وكم من ال خيفى أنه مل يزل هذا الكتاب مطرحا ألنظار النبالء ومعركة آل -

  ملخص له ومنتخب 
فمنهم أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن السيد بكسر السني البطليوسي املالكي نزيل بلنسية ذكره أبو نصر الفتح بن  -

األوائل  روضة املناظر يف أخبار" املتوىف سنه مخس وثالثني ومخسمائة على ما يف  -حممد بن عبد اهللا بن خاقان 



وبالغ يف وصفه بعبارات رائقة ) .  ٢٢١ص " ( قالئد العقيان " يف كتابه  -حملمد بن الشحنة احلليب " واألواخر 
كما هو دأبه يف ذلك الكتاب وذكر له كثريا من النظم والنثر يدل على جودة طبعه وقوة بالغته وقال السيوطي 

كان عاملا باللغات واآلداب : يف ترمجته " عاة يف طبقات النحاة بغية الو" يف  -وسيأيت ذكره  -أحد شراح املوطأ 
متبحرا فيهما انتصب إلقراء علم النحو وله يد طوىل يف العلوم القدمية وكان البن احلجاج صاحب قرطبة ثالثة من 

  : األوالد من أمجل الناس صورة رمحون وعزون وحسون فأولع هبم وقال فيهم 
  ومهت يف حب عزون فعـــزوين ...  أخفيت سقمي حىت كاد خيفيين
  نفسي إىل ريق حسون فحسوين ... مث ارمحوين برمحون فإن ظمئت 

شرح سقط الزند  - ٣شرح املوطأ  - ٢شرح أدب الكاتب  - ١: مث خاف على نفسه فخرج من قرطبة صنف 
 - ٨املثلث  - ٧مل اخللل يف شرح أبيات اجل - ٦إصالح اخللل الواقع يف اجلمل  - ٥شرح ديوان املتنيب  - ٤

كتاب سبب اختالف الفقهاء ولد سنة أربع وأربعني وأربعمائة ومات يف رجب سنة  - ٩املسائل املنثورة يف النحو 
  : ومن شعره . إحدى عشرة ومخسمائة 

  وأوصاله حتت التراب رميم ... أخو العلم حي خالد بعد موته 
  ياء وهو عدمي يظن من األح... وذو اجلهل ميت وهو ماش على الثرى 

  انتهى ملخصا 
بفتح الباء املوحدة والطاء املهملة وسكون الالم وضم الياء املثناة التحتية بعدها واو بعدها : ونسبته إىل بطليوس 

ملة وضم الالم آخره سني مهملة مدينة باألندلس وهو بفتح األلف وسكون النون وفتح الدال امله: سني مهملة 
هو أبو سعد عبد الكرمي بن حممد بن ( إقليم بالد املغرب مشتمل على بالد كثرية كذلك ذكره أبو سعد السمعاين 

)  ٢٤٢،  ٢٤١/  ٢" ( األنساب " يف كتاب ) ) ش ( هجري  ٥٦٣منصور بن حممد بن عبد اجلبار املتويف سنة 
تنوير احلوالك " وذكر السيوطي يف مقدمة شرحه ) .  ١٦٠/  ١" ( ر األنساب لب اللباب يف حتري" والسيوطي يف 

هو يف حواشيه على تفسري البيضاوي : وقال " . املقتبس " نقال عن القاضي عياض أن اسم شرح البطليوسي " 
مكتوبا " الدين تذكرة اإلمام تاج " قد رأيت يف : املسماة بنواهد األبكار وشواهد األفكار يف تفسري سورة البقرة 

قد " : املقتبس شرح موطأ مالك بن أنس " قال اإلمام أبو حممد عبد اهللا بن السيد البطليوسي يف كتاب : خبطه 
إن اهللا : فجعله قوم حقيقة وقالوا " اشتكت النار إىل رهبا : " اختلف الناس يف معىن قوله عليه الصالة و السالم 

لوا مجيع ما ورد من حنوه يف القرآن واحلديث على ظاهره وهو احلق قادر على أن ينطق كل شيء إذا شاء ومح
والصواب وذهب قوم إىل أن هذا كله جماز وما تقدم هو احلق من محل الشيء على ظاهره حىت يقوم دليل على 

 خالفه هذا لفظه حبروفه مع أن البطليوسي املذكور كان من األئمة املتبحرين يف املعقوالت والعلوم الفلسفية
والتدقيقات وهؤالء هم الذين يقولون بالتأويل وإخراج األحاديث عن ظواهرها ويرون أن ذلك من التحقيق 

  والتدقيق انتهى كالمه 
كشف الظنون عن أسامي الكتب " هجري ذكره صاحب  ٤٥٦ابن رشيق القريواين املالكي املتويف سنة : ومنهم  -

" العمدة يف صناعة الشعر " حسن بن رشيق على وزن كرمي صاحب  وهو العالمة البليغ الشاعر أبو علي" والفنون 
كان شاعرا حنويا لغويا أديبا حاذقا كثري : قال ياقوت " والشذوذ يف اللغة " و " األمنوذج يف شعراء القريوان " و 

قريوان التصنيف حسن التأليف تأدب على حممد بن جعفر القريواين النحوي ولد سنة تسعني وثالث مائة ومات بال
" ( سري النبالء " وذكره أبو عبد اهللا الذهيب يف ) .  ١٠٩/  ٢( كذا يف بغية الوعاة . سنة ست ومخسني وأربع مائة 



وقال علمه أبوه صناعة الشعر فرحل إىل قريوان ومدح ملكها فلما أخذته العرب واستباحوه دخل )  ٣٢٥/  ١٨
إىل أن مات سنة ثالث وستني وأربعمائة )  ٤٠/  ٥" لدان معجم الب" من مدن صقلية ( إىل صقلية وسكن مازرا 

" وقد صحح ابن خلكان القول األول أما الثاين فقد قاله ياقوت يف ( يف ذي القعدة سنة ست ومخسني : ويقال 
، وقال  ١٠٩/  ٢" بغية الوعاة " ، وذكر أنه مات بالقريوان وتابعه على ذلك السيوطي يف  ١١١/  ٨" معجمه 

  انتهى ) . ، مات مبأزر يف حدود سنة مخسني وأربعمائة  ٣٠٣/  ١" أنباه الرواة "  القفطي يف
بفتح القاف وسكون الياء املنقوطة باثنتني من حتت وفتح الراء ) :  ١٣٠/  ٥( ونسبته إىل القريوان قال السمعاين 

  املهملة والواو يف آخرها النون بلدة يف املغرب عند إفريقية 
بضم القاف والطاء املهملة بينهما : روان عبد امللك بن حبيب بن سليمان القرطيب نسبة إىل قرطبة أبو م: ومنهم  -

،  ١٢٢/  ٢، ومرآة اجلنان  ١٥٤الديباج املذهب : له ترمجة يف ( راء مهملة ساكنة مدينة باألندلس املالكي 
  )  ٢٣٧وطبقات السيوطي 

إمام " : البلغة " زبيدي يف الطبقة الثانية من حناة اندلس وقال يف ذكره ال)  ١٠٩/  ٢" ( البغية " قال السيوطي يف 
كان حنويا شاعرا حافظا لألخبار واألنساب متصرفا يف فنون : يف النحو واللغة والفقه واحلديث وقال ابن الفرضي 

عراب إ" و " الواضحة " العلم حافظا للفقه ومل يكن له يف احلديث ملكة وال يعرف صحيحه من سقيمه صنف 
وغري ذلك مات سنة مثان وقيل سنة تسع " طبقات الفقهاء " و " تفسري املوطأ " و " غريب احلديث " و " القرآن 

  انتهى . وثالثني ومائتني عن أربع وستني سنة 
وهو نفيس جدا يستحسنه األخيار مبسوط كاف " االستذكار " احلافظ ابن عبد الرب قد طالعت شرحه : ومنهم  -

تذكرة " و " سري النبالء " وبسيط واف مغن عن غريه وقد بسط يف ترمجته شيخ اإلسالم الذهيب يف  مع اختصاره
" قال يف . وغريمها وغريه يف غريه ومل يزل من جاء بعده من احملدثني يقرون بفضله ويستمدون من تصانيفه " احلفاظ 

حافظ املغرب شيخ اإلسالم أبو عمر يوسف بن  اإلمام العالمة) :  ١٥٣/  ١٨سري أعالم النبالء " ( سري النبالء 
عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري األندلسي القرطيب املالكي صاحب التصانيف الفائقة مولده سنة مثان 

هـ وأدرك الكبار وطال  ٣٩٠يف مجادى األوىل وطلب العلم بعد سنة : وستني وثالث مائة يف الربيع اآلخر وقيل 
سنده وتكاثر عليه الطلبة ومجع وصنف ووثق وضعف وسارت بتصانيفه الركبان وخضع لعلمه علماء  عمره وعال

الزمان وكان فقيها عابدا متهجدا إماما دينا ثقة متقنا عالمة متبحرا صاحب سنة واتباع وكان أوال أثريا ظاهرا فيما 
له ذلك فإنه ممن بلغ رتبة األئمة اجملتهدين ومن  قيل مث حتول مالكيا مع ميل بني إىل فقه الشافعي يف مسائل وال ينكر

فقيه حافظ مكثر عامل : وقال احلميدي . نظر يف مصنفاته بان له منزلته من سعة العلم وقوة الفهم وسيالن الذهن 
مل يكن أحد ببلدنا يف احلديث مثل قاسم بن : وقال أبو علي الغساين . بالقراآت واخلالف وبعلوم احلديث والرجال 

مد وأمحد بن خالد ومل يكن ابن عبد الرب بدوهنما وكان من النمر بن قاسط طلب وتقدم ولزم أبا عمر أمحد بن حم
عبد امللك الفقيه وأبا الوليد بن الفرضي ودأب يف احلديث وبرع براعة فاق هبا من تقدم من رجال األندلس وكان 

ة يف علم النسب واألخبار جال عن وطنه فكان يف مع تقدمه يف علم األثر وبصره بالفقه واملعاين له بسطة كثري
" سري أعالم النبالء " ويف : كذا يف األصل ( املغرب مدة مث حتول إىل شرق األندلس فسكن دانية وبلنسية وشاطبية 

هي مدينة يف شرقي األندلس وشرقي قرطبة وهي مدينة كبرية قدمية جيوز أن يقال إن : قال ياقوت " شاطبية : " 
وفيات األعيان " ، و  ٦٧٨/  ٢" الصلة " انظر ( وهبا تويف " ) ها من الشطبة وهي السعفة اخلضراء الرطبة اشتقاق

. مات ليلة اجلمعة سلخ الربيع اآلخر سنة ثالث وستني وأربعمائة : وقال أبو داود املقرئ ) .  ٦٦ - ٦٦/  ٧" 



التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد " كتاب : منها كتبا مفيدة " املوطأ " قال أبو علي الغساين ألف أبو عمر يف 
: قلت . فرتبه على أمساء شيوخ مالك على حروف املعجم وهو كتاب مل يتقدمه أحد إىل مثله وهو سبعون جزء " 

مث صنع كتاب . ال أعلم يف الكالم على فقه احلديث مثله فكيف أحسن منه : هي أجزاء ضخمة جدا قال ابن حزم 
هو خمتصر التمهيد شرح فيه املوطأ " الستذكار ملذاهب علماء األمصار فيما تضمنه املوطأ من معاين الرأي واألثار ا" 

كتاب جامع يف بيان فضائل العلم " وله " االستيعاب يف أمساء الصحابة " على وجهه ومجع كتابا جليال مفيدا وهو 
الكايف " وله كتاب . قا يف التأليف معانا عليه ونفع اهللا بتواليفه إىل غري ذلك وكان موف" وما ينبغي يف محله وروايته 

يف مكتبة " كتاب الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي " قد طبع يف جزأين باسم ( يف مذهب مالك مخسة عشر جملدا " 
اإلنباه عن " كتاب و" التقصي يف اختصار املوطأ " وكتاب " االكتفاء يف قراءة نافع وأيب عمرو " وكتاب ) الرياض 

" البيان يف تالوة القرآن " وكتاب " االنتقاء ملذاهب علماء مالك وأيب حنيفة والشافعي " وكتاب " قبائل الرواة 
الشواهد يف " وكتاب " القصد واألمم يف نسب العرب والعجم " وكتاب " املغازي " وكتاب " الكىن " وكتاب 

انتهى " . أشعار أبو العتاهية " وكتاب " الفرائض " وكتاب " أمساء اهللا  اإلنصاف يف" وكتاب " إثبات خرب الواحد 
  ملتقطا 

هو بضم القاف وسكون الراء وضم : يف نسبة القرطيب وقال )  ٩٨/  ١٠" ( األنساب " وذكره السمعاين يف 
لس وهي دار ملك الطاء املهملة يف آخره الباء هذة النسبة إىل قرطبة وهي بلدة كبرية من بالد املغرب باألند

  انتهى . السلطان 
نسبة إىل جتيب بالضم وكسر اجليم ( أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجييب : ومنهم  -

األندلسي القرطيب الباجي الذهيب املالكي أصله من مدينة بطليوس ) ) ش " ( لب اللباب " قبيلة من كندة قاله يف 
كم إىل اجلنوب الشرقي  ١٤٠هي من أقدم مدن األندلس وتقع اليوم يف الربتغال على بعد و( فتحول جده إىل باجة 

بليدة بقرب إشبيلية فنسب إليها وما هو من باجة املدينة اليت بإفريقية اليت ينسب إليها احلافظ أبو حممد ) من لشبونة 
ث وأربعمائة وأخذ عن مجاعة وارحتل سنة ست ولد أبو الوليد سنة ثال. عبد اهللا بن حممد بن علي الباجي وابنه أمحد 

وعشرين فحج ولو مد الرحلة إىل أصفهان والعراق ألدرك إسنادا عاليا ولكنه جاور مبكة ثالثة أعوام مالزما 
للحافظ أيب ذر اهلروي فأكثر عنه مث ارحتل إىل دمشق وأخذ عن مجاعة وتفقه بالقاضي أيب الطيب والقاضي أيب عبد 

هب إىل املوصل فأقام هبا على القاضي جعفر السمناين املتكلم فربز يف احلديث والفقه والكالم اهللا الصيمري وذ
واألصول واألدب فرجع إىل األندلس بعد ثالث عشرة بعلم غزير حصله مع الفقر والتقنع اليسري حدث عنه أبو 

يف الفقه وشرح " املنتقى " تاب عمر بن عبد الرب وأبو بكر اخلطيب وغريمها وتفقه به أئمة واشتهر امسه وصنف ك
يف الفقه مخس " اإلمياء " وله كتاب " االستيفاء " املوطأ فجاء يف عشرين جملدا عدمي النظري وكتابا كبريا مساه 

" وكتاب " اجلرح والتعديل " وكتاب " اختالف املوطآت " يف الفقه ومل يتم وكتاب " السراج " جملدات وكتاب 
" أحكام الفصول يف إحكام األصول " يف أصول الفقه وكتاب " اإلشارة " وكتاب " حيد التسديد إىل معرفة التو

" فرق الفقهاء " وكتاب " سبل املهتدين " وكتاب " سنن الصاحلني وسنن العابدين " وكتاب " احلدود " وكتاب 
به وعظم جاهه وكان  وقد ويل قضاء األندلس وهنئت الدنيا. وغري ذلك " سنن املنهاج وترتيب احلجاج " وكتاب 

يستعمله األعيان يف ترسيلهم ويقبل جوائزهم وحصل له مال وافر إىل أن تويف يف املرية تاسع عشر رجب سنة أربع 
أما الباجي ذو الوزارتني فقيه متكلم أديب شاعر درس الكالم وصنف : وسبعني وأربعمائة وقال اإلمام أبو نصر 

( ومن شاء االطالع على أزيد منه فلريجع إليه " سري النبالء " صة ما يف هذا خال. وكان جليل القدر رفيع اخلطر 



  )  ٥٣٥/  ١٨سري أعالم النبالء 
القبس " مسى شرحه )  ١٩٧/  ٢٠له ترمجة يف سري أعالم النبالء ( القاضي أبو بكر بن العريب املالكي : ومنهم  -

هجري على مايف كشف الظنون وترمجته مع  ٦٨١ة املتويف سن( قال إبن خلكان " . يف شرح موطأ مالك بن أنس 
. ( املسماة بالتعليقات السنية " الفوائد البهية يف تراجم احلنفية " وجه شهرته بابن خلكان مبسوطة يف تعليقايت على 

مد بن أبو بكر حم: مترمجا له " وفيات األعيان يف أنباء أبناء الزمان " أبو العباس أمحد يف تارخيه املسمى بـ ) ) ش 
عبد اهللا بن أمحد املعروف بابن العريب املعافري األندلسي اإلشبيلي احلافظ املشهور ذكره ابن بشكوال يف كتاب 

هو احلافظ املتبحر ختام علماء األندلس وآخر أئمتها وحفاظها لقيته مبدينة إشبيلية : فقال )  ٥٩١/  ٢( الصلة 
ة سنة ست عشرة ومخسمائة فأخربين أنه رحل مع أبيه إىل املشرق ضحوة يوم االثنني لليلتني خلتا من مجادى اآلخر

يوم األحد مستهل الربيع األول سنة مخس ومثانني وأربعمائة وأنه دخل الشام ولقي هبا أبا بكر حممد بن الوليد 
 ٤٨٩الطرطوشي وتفقه عنده ودخل بغداد ومسع هبا مجاعة من أعيان مشاخيها مث دخل احلجاز فحج يف موسم سنة 

هـ مث عاد إىل بغداد وصحب هبا أبا بكر الشاشي وأبا حامد الغزايل ولقي مبصر واإلسكندرية مجاعة من احملدثني 
هـ وقدم إىل إشبيليا بعلم كثري مل يدخل أحد قبله مبثله ممن كانت له  ٤٩٣فكتب عنهم مث عاد إىل األندلس سنة 

ا مقدما يف املعارف متكلما يف أنواعها ثاقب الذهن يف متييز رحلة باملشرق وكان من أهل التفنن يف العلوم واجلمع هل
الصواب منها وجيمع إىل ذلك كله آداب األخالق مع حسن املعاشرة ولني الكنف واستقضي ببلده فنفع اهللا به أهله 

سنة ليلة اخلميس لثمان بقني من شعبان : مث صرف عن القضاء وأقبل على نشر العلم وبثه وسألته عن مولده فقال 
انتهى كالم . مثان وستني وأربعمائة وتويف بالعدوة ودفن مبدينة فاس يف الربيع اآلخر سنة ثالث وأربعني ومخسمائة 

طبع مبصر " ( عارضة األحوذي يف شرح جامع الترمذي " وهذا احلافظ له مصنفات منها : ابن بشكوال قلت أنا 
" هـ ضمن جمموعة فيها أربعة شروح على جامع  ١٢٩٩م وطبع يف اهلند سنة  ١٩٣١جملدا سنة )  ١٣( يف 

اخلفيف : القدرة على الكالم واألحوذي : وغريه والعارضة )  ١٩٧٧" ( معجم املطبوعات " انظر " . الترمذي 
ونسبته إىل إشبيلية ) .  ٢٩٧،  ٢٩٦/  ٤وفيات األعيان ( انتهى كالم ابن خلكان بتلخيصه . يف الشيء حلذقه 

نسبة إىل : واملعافري . الشني املعجمة وكسر الباء املوحدة بلدة من أمهات بالد األندلس  بكسر اهلمزة وسكون
  )  ٢٠،  ١٩/  ٢" . ( األنساب " كذا يف . معافر بفتح األول وكسر الرابع بطن من قحطان 

بكر هذا  القاضي أبو: أحدمها : أن ابن عريب اشتهر به اثنان " مناسك النووي " رأيت يف بعض شروح : فائدة 
فصوص " و " الفتوحات املكية " صاحب الوالية العظمى والرواية الكربى حميي الدين بن عريب مؤلف : وثانيهما 

وغريمها من التصانيف اجلليلة ويفرق بينهما بأنه يقال للقاضي ابن العريب باأللف والالم وللشيخ األكرب ابن " احلكم 
  )  ٤٨/  ١مقدمة أوجز املسالك ( عريب بغريه 

شرح سنن أيب داود وغريه ذكره صاحب كشف الظنون ممن انتخب " معامل السنن " اخلطايب مؤلف : ومنهم  -
املوطأ وخلصه وهو بفتح اخلاء املعجمة وتشديد الطاء املهملة نسبة إىل اجلد فإنه محد بن حممد بن إبراهيم البسيت 

بو سليمان اخلطايب الشافعي وهو إمام فاضل كبري الشأن بالضم نسبة إىل بست بلدة من بالد كابل بني هراة وغزنة أ
وغريها مسع أبا " غريب احلديث " وكتاب " شرح سنن أيب داود " و " شرح صحيح البخاري " جليل القدر له 

سعيد بن األعرايب مبكة وأبا بكر بن داسة بالبصرة وإمسعيل بن حممد الصفار ببغداد وغريهم وروى عنه احلاكم أبو 
وتويف سنة " تاريخ نيسابور "  احلافظ وأبو احلسني عبد الغافر الفارسي ومجاعة كثرية وذكره احلاكم أبو يف عبد اهللا

/  ٢وله ترمجة يف وفيات األعيان .  ١٥٩،  ١٧٥/  ٥( السمعاين " أنساب " كذا يف . مثان ومثانني وثالث مائة 



  )  ٤٥٠/  ١، ومعجم املؤلفني  ٢١٤
" ( غريب احلديث : " كان فقيها حمدثا أديبا له التصانيف املفيدة منها ) :  ٢١٤/  ٢" (  تاريخ ابن خلكان" ويف 

معامل " و ) هـ بتحقيق عبد الكرمي إبراهيم العزباوي  ١٤٠٢سنة  -مكة  -طبع الكتاب يف جامعة أم القرى 
ة بتحقيق أمحد حممد ، وطبع يف القاهر ١٩٣٤ - ١٩٢٠طبع الكتاب يف حلب " ( السنن يف شرح سنن أيب داود 

وقع يف وفيات األعيان " ( الشجاج " وكتاب " أعالم السنن يف شرح صحيح البخاري " و ) شاكر وحامد الفقي 
طبع الكتاب يف دار املأمون للتراث " ( شأن الدعاء " وكتاب ) باحلاء املهملة يف احلرفني ) الشحاح ( ،  ٢١٤/  ٢

طبع الكتاب يف دمشق بتحقيق الدكتور " ( صالح غلط احملدثني إ" وكتاب ) م  ١٩٨٤هـ  ١٤٠٤دمشق سنة 
هـ مبدينة  ٣٨٨وغري ذلك وكانت وفاته يف الربيع األول سنة ) م  ١٩٨٧حممد علي عبد الكرمي الرديين سنة 

إنه من ذرية عمر بن اخلطاب وقد مسع يف امسه أمحد أيضا باهلمزة والصحيح : بست واخلطايب نسبة إىل جده وقيل 
سألت أبا القاسم املظفر بن طاهر بن حممد البسيت الفقيه عن اسم أيب سليمان أمحد أو محد فقال : ول قال احلاكم األ
  انتهى ملخصا . امسي الذي مسـت به محد ولكن الناس كتبوا أمحد فتركته عليه : قال : 

عتىن باملوطأ شرحا أو تلخيصا أو نقال عن القاضي عياض مجعا كثريا ممن ا" تنوير احلوالك " وقد ذكر السيوطي يف 
مل يعنت بكتاب من كتب " : املدارك " قال القاضي عياض يف : غري ذلك ممن ذكرناه ومن مل نذكره حيث قال 

وأبو الوليد بن " االستذكار " و " التمهيد " احلديث والعلم اعتناء الناس باملوطأ فممن شرحه ابن عبد الرب يف 
وابن " املسالك " القاضي حممد بن سليمان بن خليفة وأبو بكر بن سابق الصقلي ومساه و" املوعب " الصفار ومساه 

" أيب صفرة والقاضي أبو عبد اهللا بن احلاج وأبو الوليد بن الفؤاد وأبو حممد السيد البطليوسي النحوي ومساه 
ر الطلمنكي والقاضي أبو بكر وأبو القاسم بن أجمد الكاتب وأبو احلسن اإلشبيلي وابن شراحيل وابن عم" املقتبس 

املقرب " وحممد بن أيب زمنني ومساه " املستقصية " وعاصم النحوي وحيىي بن مزين ومساه " القبس " بن العريب ومساه 
الربقي : وممن ألف يف شرح غريبه " و االستيفاء " اإلمياء " و " املنتقى : " وأبو الوليد الباجي وله ثالثة شروح " 

القاضي أبو عبد اهللا بن احلذاء وأبو : ن األخفش وأبو القاسم العثماين املصري وممن ألف يف رجاله وأمحد بن عمرا
قاسم بن أصبغ وأبو القاسم اجلوهري وأبو " مسند املوطأ " عبد اهللا بن مفرح والربقي وأبو عمر الطلمنكي وألف 

ي بن حبيب السجلماسي واملطرز وأمحد بن وأبو ذر اهلروي وأبو احلسن عل" امللخص " احلسن القابسي يف كتابه 
هبزاد الفارسي والقاضي ابن مفرج وابن األعرايب وأبو بكر أمحد بن سعيد بن فرضخ األمخيمي وألف القاضي 

وكذا القاضي أبو الوليد الباجي " اختالف املوطآت " وألف أبو احلسن الدارقطين كتاب " شواهد املوطأ " إمساعيل 
مجع املوطأ " أبو عمرو الطليطلي وإبراهيم بن نصر السرقسطي والبن جوصا : رواية القعنيب " مسند املوطأ " وألف 

وأليب بكر بن ثابت اخلطيب " موطأ املوطأ " من رواية ابن وهب وابن القاسم وأليب احلسن بن أيب طالب كتاب " 
وأليب عبد اهللا بن عيشون " له التقصي يف مسند حديث املوطأ ومرس" والبن عبد الرب " أطراف املوطأ " كتاب 

وأليب حممد بن يربوع كتاب يف " السافر عن آثار املوطأ " وحلازم بن حممد بن حازم " توجيه املوطأ " الطليطلي 
  )  ١٢ص ( والسيوطي )  ٨٠/  ٢( انتهى كالم القاضي " . تاج احللية وسراج البغبة " الكالم على أسانيده مساه 

. من شراح املوطأ زين الدين عمر بن الشماع احللي " عن أسامي الكتب والفنون  كشف الظنون" وذكر صاحب 
هـ موطأ أضعاف موطأ مالك وخلص موطأ مالك أبو احلسن علي  ٧٨٤وإلبراهيم بن حممد األسلمي املتوىف سنة 

ناد بن حممد بن خلف القابسي وهو املشهور مبلخص املوطأ مشتمل على مخسمائة وعشرين حديثا متصل اإلس
  انتهى ملخصا . واقتصر على رواية عبد الرمحن بن القاسم املصري من رواية أيب سعيد سحنون بن سعيد عنه 



وقد طالعته " إسعاف املبطأ برجال املوطأ " ومن املعتنني باملوطأ اجلالل السيوطي الشافعي فإنه أفرد لرجاله كتابا مساه 
وقد " تنوير احلوالك " وشرحا آخر خمتصرا منه مساه " طا كشف املغ" واستفدت منه وصنف شرحا كبريا مساه 

" هذا تعليق لطيف على موطأ اإلمام مالك على منط ما علقته على صحيح البخاري املسمى : طالعته قال فيه 
وما علقته على صحيح مسلم املسمى بالديباج وأوسع منهما قليال خلصته من شرحي األكرب الذي مجع " بالتوشيح 
  انتهى " . تنوير احلوالك على موطأ مالك " مد إىل اجلفلى حني دعا وقد مسيت هذا التعليق فأوعى وع

: وله ترمجة يف .  ٣٤٤ - ٣٣٥/  ١حسن احملاضرة : انظر ( وهو خامتة احلفاظ عبد الرمحن جالل الدين السيوطي 
بضم األولني )  ١٢٨ / ٥، معجم املؤلفني  ٣٣٥ - ٣٢٨/  ١، البدر الطالع  ٥٥ - ٥١/  ٨شذرات الذهب 

األسيوطي بضم اهلمزة وسكون السني املهملة نسبة إىل بلدة أسيوط من البالد املصرية ابن كمال الدين : وقد يقال 
أيب بكر بن حممد بن سابق الدين بن الفخر عثمان بن ناظر الدين حممج بن يوسف الدين خضر بن جنم الدين أيب 

حسن " الشيخ مهام الدين اهلمام اخلضريي كذا ساق نسبة هو يف كتابه  الصالح أيوب بن ناصر الدين حممد ابن
قد ذكر بعض الفضالء املعاصرين يف ( وترجم لنفسه ترمجة طويلة وذكر فيها " احملاضرة يف أخبار مصر والقاهرة 

النافع الكبري " يات وغريه أنه من تالمذة ابن حجر العسقالين وتعقبته يف منه" اجلنة باألسوة احلسنة بالسنة " رسالته 
هـ فأىن يصح له التلمذة ؟ مث أصر على ما كتبه  ٨٤٩هـ ووالدة السيوطي سنة  ٨٥٢أن وفاة ابن حجر سنة " 

وهو أمر ليس . هكذا ذكره الشوكاين فقط : وكتب يف منهيته " هدية السائل إىل أجوبة املسائل " يف رسالة أظنها 
" ين مث ذكر يف رسالة أخرى حنوه وكتب يف منهيته عبارة لعلي القاري يف بدافع للتعقب فإن التواريخ تكذب الشوكا

دالة على أن السيوطي روى عن احلافظ وهو أيضا مل يشف العليل فإن مثل هذا اإليراد وارد " املرقاة شرح املشكاة 
ن حيث إنه ناقل ال يرد عليه أيضا ولو اكتفى على النقل عن الشوكاين أو القاري أوال لسلم من اإليراد فإن الناقل م

عليه شيء والقول الفيصل أن السيوطي ليس له تالمذة وال إجازة خاصة من احلافظ بل مل يكن له قابلية لذلك عند 
ولعل احلافظ " النور السافر " وفاة احلافظ لكنه أحضره والده مرة جملس احلافظ وهو ابن ثالث سنني كما ذكره يف 

حسن " ة ملن فيه فدخل السيوطي فيها ويشهد ملا ذكرنا أن السيوطي ترجم نفسه يف يف ذلك اجمللس أجاز إجازة عام
أن والدته كانت ) ) ش ( وذكر أساتذته ومراتبه ومل يذكر تلمذة من احلافظ مع أنه فخر عظيم أي فخر " احملاضرة 

شرع يف االشتغال بالعلم ليلة األحد مستهل رجب سنة تسع وأربعني ومثان مائة وحفظ القرآن وله دون مثان سنني و
هـ فأخذ الفقه والنحو عن مجاعة من الشيوخ والفرائض عن فرضي زمانه شهاب الدين  ٨٦٤من سنة 

ـ  ٨٧٨الشارمساحي والزم يف الفقه شيخ اإلسالم علم الدين البلقيين إىل أن مات مث الزم ولده وبعد وفاته سنة  ه
وأخذ عن حميي " خمتصر الوقاية " ة التقي الشمين احلنفي شارح الزم شرف الدين املناوي ولزم يف احلديث والعربي

الدين الكافيجي احلنفي مجيعا من الفنون والزمه أربع عشرة سنة وذكر أن له إىل اآلن ثالث مائة تأليف سوى ما 
ويف .  غسلت عنه ورجعت عنه مث ذكر تصانيفه يف التفسري كاإلتقان والدر املنثور وحاشية تفسري البيضاوي وغريها

احلديث تعليقات الصحاح الستة وغريها ويف الفقه كثريا من الرسائل املشتتة يف املسائل املتفرقة ويف فن العربية 
يف التفسري مخسة وعشرون تأليفا ويف احلديث ومتعلقاته تسع ومثانون ويف : والتاريخ واألدب ومجلة ما ذكرها فيه 

ة ومتعلقاته اثنان وثالثون ويف األصول والبيان والتصوف اثنان أو ثالث الفقه ومتعلقاته أربع وستون ويف فن العربي
وقد طالعت كثريا من هذه التصانيف وغريها وكلها مشتملة . وعشرون ويف األدب والتاريخ سبع وأربعون تصنيفا 

له أن مصنفاته على فوائد لطيفة وفرائد شريفة وله تصانيف كثرية مل يذكرها ههنا حىت إنه ذكر بنفسه يف بعض رسائ
وتآليفه كلها تشهد بتبحره وسعة نظره ودقة فكره وأنه حقيق بأن يعد من جمددي امللة احملمدية يف . بلغت مخسمائة 



وغريه وشهد بكونه حقيقا به من جاء " شرح سنن أيب داود " بدء املائة العاشرة وآخر التاسعة كما ادعاه بنفسه يف 
  وغريه " قاة شرح املشكاة املر" بعده كعلي القاري املكي يف 
هو ابن عبد اهللا بن عبد اهللا أبو بكر اليمين احلضرمويت اهلندي املتوىف بأمحد آباد سنة ( وقال عبد القادر العيدروس 

/  ٤الضوء الالمع : انظر ترمجته يف .  ٥٤ - ٥١ص " ( النور السافر يف أخبار القرن العاشر " يف ) هـ  ١١٣٠
 - ١٨٨/  ١، حسن احملاضرة  ٣٣٥ - ٣٢٨/  ١، البدر الطالع  ٥٥ - ٥١/  ٨ ، شذرات الذهب ٧٠ - ٦٥
يف يوم اجلمعة سنة إحدى عشرة أي بعد تسعمائة وقت العصر تاسع اجلمادى األوىل تويف الشيخ العالمة ) :  ١٩٥

ن بشرقي باب احلافظ أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن كمال الدين أيب بكر بن عثمان السيوطي الشافعي ودف
القرافة مرض ثالثة أيام وجد خبطه أنه مسع ممن يوثق به أن والده كان يذكر أن جده األعلى كان عجميا أو من 
املشرق وأمه أم ولد تركية وكان يلقب بابن الكتب ألن أباه كان من أهل العلم واحتاج إىل مطالعة كتاب فأمر 

فأجاءها املخاض وهي بني الكتب فوضعته مث مساه والده بعبد الرمحن  امرأته أن تأيت به من بني كتبه فذهبت لتأيت به
ما كنيتك : ولقبه جالل الدين وكناه شيخه قاضي القضاة عز الدين أمحد بن إبراهيم الكناين ملا عرض عليه وقال له 

ل الشيخ هـ وجع ٨٦٥أبو الفضل وتويف والده ليلة االثنني خامس صفر من سنة : ال كنية يل فقال : ؟ فقال 
وأحضره والده وعمره ثالث سنني جملس شيخ اإلسالم احلافظ . كمال الدين بن اهلمام وصيا عليه فلحظه بنظره 

ابن حجر وحضر هو وهو صغري جملس احملدث زين الدين رضوان العقيب مث اشتغل بالعلم على عدة مشايخ وحج 
وويل املشيخة يف مواضع متعددة من  هـ ووصلت مصنفاته حنو ستمائة سوى ما رجع عنه وغسله ٨٦٩سنة 

القاهرة مث إنه زهد يف مجيع ذلك وانقطع إىل اهللا بالروضة وكانت له كرامات وكان بينه وبني السخاوي منافرة كما 
  انتهى كالمه . يكون بني األكابر 

لضوء الالمع يف ا" وقد ترمجه مشس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوي املصري تلميذ احلافظ ابن حجر يف كتاب 
بترمجة طويلة مشتملة على حط مرتبته ونقص رتبته ولن يقبل كالمه )  ٧٠ - ٦٥/  ٤" ( أعيان القرن التاسع 

" إرشاد الساري شرح صحيح البخاري " و " املواهب اللدنية " وكذا كالم تلميذه أمحد القسطالين صاحب 
ملا علم من املنافرة " الكاوي على السخاوي " املسماة بـ  وغريمها فيه كما ال يقبل كالمه على السخاوي يف مقامته

  بينهم وال يسمع كالم األقران بعضهم يف بعضهم 
، فهرس  ٣٣ - ٣٢/  ٤، سلك الدرر  ٣١١/  ٢هدية العارفني : انظر ترمجته يف ( ومن املعتنني به الزرقاين 

لميذ أيب الضياء علي الشرباملسي بشني املالكي حممد بن عبد الباقي بن يوسف ت)  ٣٤٣ - ٣٤٢/  ١الفهارس 
معجمة فموحدة فراء مهملة على وزن سكرى مضافا إىل ملس بفتح امليم وكسر الالم املشددة والسني املهملة نسبة 

وشرحه للموطأ شرح نفيس مشتمل على ما ال بد منه . إىل شرباملس قرية مبصر املتويف سنة سبع ومثانني بعد األلف 
  ه ابتدأه سنة تسع بعد مائة وألف ذكر يف أوائله أن
وقد أنعم اهللا اجلواد الكرمي الرؤوف الرحيم بتمام هذا ) :  ٤٣٦/  ٤: شرح الزرقاين على املوطأ ( وقال يف آخره 

الشرح املبارك على املوطأ جلامعه العبد الفقري احلقري حممد بن عبد الباقي بن يوسف بن أمحد شهاب الدين بن حممد 
لكي ووافق الفراغ من تسويده وقت أذان العصر يوم االثنني حادي عشر ذي احلجة سنة ثنيت عشرة بعد الزرقاين املا
  " املواهب اللدنية " وله شرح نفيس على . إخل ... مائة وألف 

  وكانت وفاته على ما يف كشف الظنون يف السنة الثانية والعشرين بعد ألف ومائة 
ن أوالد الشيخ عبد احلق احملدث الدهلوي له شرح على املوطأ برواية حيىي الشيخ سالم اهللا احلنفي م: ومنهم  -



هـ مل يطبع بعد ونصفه األخري موجود يف مكتبة  ١٢١٥فرغ من تأليفه يف سنة " ( احمللى بأسرار املوطا " مساه 
جح وقيل سنة هـ على الرا ١٢٢٩سنة  -رمحه اهللا  -تويف . اهلند  -املدرسة العلية مظاهر علوم يف سهارنفور 

  وله شرح مشائل الترمذي وغري ذلك )  ٥١/  ١مقدمة أوجز املسالك . هـ  ١٢٢٣
انظر ترمجته يف اجلزء اللطيف وأنفاس العارفني واإلمام ( الشيخ ويل اهللا احملدث احلنفي الدهلوي : ومنهم  -

قطب الدين أمحد بن عبد ) م  ١٩٨٥سنة  -الكويت  -طبع دار القلم . الدهلوي تأليف مساحة الشيخ الندوي 
. الرحيم بن وجيه الدين الشهيد بن معظم بن منصور بن أمحد وتنتهي سلسلة نسبه إىل عمر الفاروق رضي اهللا عنه 
ولد رمحه اهللا كما ذكر يف بعض رسائله يوم األربعاء رابع شوال من سنة أربع عشرة بعد ألف ومائة وختم حفظ 

ل العلوم على حضرة والده وكان من تالمذة السيد الزاهد اهلروي وألجله القرآن وسنه سبع سنني واشتغل بتحصي
وفرغ من مجيع الفنون الرمسية حني كان عمره مخس " شرح املواقف " صنف السيد الزاهد حواشيه املشهورة على 

ني عشرة سنة وتويف والده حني كان عمره سبع عشرة سنة فجلس جملسه يف التدريس واإلفادة وراح إىل احلرم
الشيخ أبو طاهر املدين وعاد إىل الوطن سنة مخس : الشريفني سنة ثالث وأربعني وأخذ عن مجع من املشائخ منهم 

وأربعني وكانت وفاته سنة ست وسبعني بعد مائة وألف وقيل أربع وسبعني وله تصانيف كثرية كلها تدل على أنه 
ه بالرشد واإلنصاف متجنبا التعصب واالعتساف ماهرا يف كان من أجلة النبالء وكبار العلماء موفقا من احلق سبحان

كتاب عدمي النظري يف بابه " إزالة اخلفاء عن خالفة اخللفاء "  - ١: العلوم الدينية متبحرا يف املباحث احلديثية منها 
" ل التفسري الفوز الكبري يف أصو" و  - ٤" قرة العينني يف تفضيل الشيخني " و  - ٣" حجة اهللا البالغة " و  - ٢
" البدور البازغة " و  - ٧" اإلنصاف يف بيان سبب االختالف " و  - ٦" عقد اجليد يف أحكام التقليد " و  - ٥

" و  - ١١" فتح اخلبري " و  - ١٠" فتح الرمحن ترمجة القرآن " و  - ٩" سرور احملزون " و  - ٨يف الكالم 
و  - ١٤" االنتباه يف سالسل أولياء اهللا " و  - ١٣" احلرمني إنسان العني يف مشائخ " و  - ١٢" فيوض احلرمني 

القول " و  - ١٦" النوادر من أحاديث سيد األوائل واألواخر " و  - ١٥" الدر الثمني يف مبشرات النيب األمني " 
لة املقا" و  - ٢٠" ألطاف القدس " و  - ١٩" التفهيمات اإلهلية " و  - ١٨" اهلمعات " و  - ١٧" اجلميل 

" و  - ٢٤" السطعات " و  - ٢٣" اللمعات " و  - ٢٢" تأويل األحاديث " و  - ٢١" الوضيئة يف النصيحة 
اخلري " و  - ٢٧" شفاء القلوب " و  - ٢٦" أنفاس العارفني " و  - ٢٥" املقدمة السنية يف انتصار الفرقة السنية 

أحدمها باللسان  - ٢٩: ملوطأ برواية حيىي شرحني وقد شرح ا. وغري ذلك " . . الزهراوين " و  - ٢٨" الكثري 
جرد فيه األحاديث واآلثار وحذف أقوال مالك وبعض بالغاته وتكلم فيه ككالم " املصفى " الفارسية مساه 

اكتفى فيه على ذكر اختالف املذاهب وعلى قدر من شرح " املسوى " وثانيهما بالعربية ومساه بـ  - ٣٠اجملتهدين 
مما البد منه كذا قاله ابنه الشيخ عبد العزيز الدهلوي صاحب التصانيف الشهرية والفتاوى املشهورة الغريب وغريه 

كتفسري فتح العزيز والتحفة االثنا عشرية يف الرد على الشيعة وغري ذلك املتوىف على ما قيل سنة تسع وثالثني بعد 
  األلف واملائتني 

  " بستان احملدثني " ألف يف كتابه وكانت والدته يف سنة تسع ومخسني بعد مائة و
ومنهم العالمة إبراهيم الشهري ببريى زاده احلنفي شرح املوطأ برواية حممد شرحا حسنا قال الفاضل حممد بن  -

 ٢٢٠ - ٢١٩/  ٢خاصة األثر " ( خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر " فضل اهللا احمليب الدمشقي يف كتابه 
الشيخ إبراهيم بن حسني بن أمحد بن حممد بن أمحد بن بريى ) :  ٢٢١، معجم املؤلفني  ٣٤/  ١، هدية العارفني 

مفيت مكة أحد أكابر الفقهاء احلنفية وعلمائهم املشهورين ومن تبحر يف العلم وحترى يف نقل األحكام وحرر املسائل 



ة يف االهنماك على مطالعة الكتب سارت وانفرد يف احلرمني بعلم الفتوى وجدد من مآثر العلم مادثر له اهلمة العلي
بذكره الركبان حبيث إن علماء كل إقليم يشريون إىل جاللته أخذ عن عمه العالمة حممد بن بريى وعبد الرمحن 

املرشدي وغريمها وأخذ احلديث عن ابن عالن وأجازه كثري من املشائخ وله مؤلفات ورسائل تنيف على السبعني 
يف مقدمة ( وشرح املوطأ رواية حممد بن احلسن " عمدة ذوي البصائر " والنظائر مساه منها حاشية على األشباه 

وقد رأيت هذا الشرح الوجيز يف البلدة الطاهرة الطيبة مسي بالفتح الرمحاين : قلت )  ٥٣/  ١( أوجز املسالك 
كتبة احملمودية بالبلدة الطاهرة أكثر فيه األخذ عن العالمة العيين وقد أخذت منه يف بعض املواضع وهو موجود يف امل

ملال علي القاري رمحه " املنسك الصغري " يف جملدين وشرح تصحيح القدوري للشيخ قاسم وشرح ) خبط املؤلف 
اهللا ورسالة يف جواز العمرة يف أشهر احلج وشرح منظومة ابن الشحنة يف العقائد والسيف املسلول يف دفع الصدقة 

سك والزيارة وأخرى يف مجرة العقبة وأخرى يف اإلشارة يف التشهد ورسالة يف بيض آلل الرسول ورسالة يف املن
الصيد إذا أدخل احلرم ورسالة جليلة يف عدم جواز التلفيق رد فيها على عصرية مكي بن فروخ وغري ذلك وكانت 

وتسعني وألف ودفن والدته يف املدينة املنورة يف نيف وعشرين وألف وتويف يوم األحد سادس عشر شوال سنة تسع 
يا إبراهيم مت : مبعالة قرب السيدة خدجية وكان قلقا من املوت فرأى النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املنام يقول له 

يارسول اهللا على شرط أن يكتب يل ثواب احلج يف كل سنة فقال رسول اهللا صلى : فإن لك يب أسوة حسنة فقال 
  لخصا انتهى م. لك ذلك : اهللا عليه و سلم 

،  ١٨٦/  ٣خالصة األثر ( صاحب العلم الباهر والفضل الظاهر الشيخ علي القاري اهلروي مث املكي : ومنهم  -
، البضاعة املزجاة ملن يريد مطالعة املرقاة شرح املشكاة وأفراده األستاذ خليل إبراهيم  ٣٩٤/  ٤مسط النجوم 

م  ١٩٨٧سنة  -بريوت  -طبع يف دار البشائر " لم احلديث اإلمام علي القاري وأثره يف ع" قوتالي بتأليف كتاب 
له شرح على موطأ حممد يف جملدين مشتمل على نفائس لطيفة وغرائب شريفة إال أن فيه يف تنقيد الرجال ) 

شرح "  - ١: مساحمات كثرية كما ستطلع عليها إن شاء اهللا تعاىل يف مواضعها وله تصانيف كثرية فمنها ما طالعته 
" و  - ٤" شرح الشفاء " و  - ٣" شرح الشمائل املسمى جبمع الوسائل " و  - ٢" اة املسمى باملرقاة املشك

يف " شرح الشاطبية " و  - ٦املسمى باحلرز الثمني " شرح احلصن احلصني " و  - ٥" شرح شرح خنبة الفكر 
" و  - ٩يف الفقه " ح خمتصر الوقاية شر" و  - ٨" سند األنام شرح مسند اإلمام األعظم اهلمام " و  - ٧القراءة 

رسالة يف " و  - ١١مسماة باالهتداء " رسالة يف االقتداء باملخالف " و  - ١٠" األمثار اجلنية يف طبقات احلنفية 
رسالة " و  - ١٢" الرد على إمام احلرمني وصالة القفال املسماة بتشييع الفقهاء احلنفية بتشنيع السفهاء الشافعية 

 - ١٣" ول يف حديث البخاري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان أول ما قدم املدينة نزل على أجداده يف نصب أ
" املشرب الوردي يف مذهب املهدي " و  - ١٤" إعراب القاري على أول باب البخاري " ورسالة مسماة بـ 

رفع " و  - ١٧" ا من سنن األنبياء اإلنباء بأن العص" و  - ١٦" املقالة العذبة يف العمامة والعذبة " و  - ١٥
ورسالة يف حب اهلرة من اإلميان  - ١٩ورسالة يف البسملة أول براءة  - ١٨" اجلناح يف أربعني حديثا يف النكاح 

" وأخرى فيه مسماة بـ  - ٢١" تزيني العبارة لتحسني اإلشارة " ورسالة يف اإلشارة يف التشهد مسماة بـ  - ٢٠
 - ٢٤" التجريد يف إعراب كلمة التوحيد " و  - ٢٣" احلظ األوفر يف احلج األكرب " و  - ٢٢" التدهني للتزيني 

فرائد القالئد البهية ختريج " و  - ٢٦" أربعون يف جوامع الكلم " و  - ٢٥" أربعون حديثا يف القرآن " و 
يف املوضوع مسسماة ورسالة خمتصرة  - ٢٨" تذكرة املوضوعات " و  - ٢٧" أحاديث شرح العقائد النسفية 

املورد " و  - ٣١وشم العوارض يف ذم الروافض  - ٣٠" تبعيد العلماء عن تقريب األمراء " و  - ٢٩باملصنوع 



املقدمة الساملة يف خوف اخلامتة " و  - ٣٣" الدرر املضيئة يف الزيارة املصطفية " و  - ٣٢" الروي يف املولد النبوي 
" و  - ٣٦" حتقيق االحتساب يف االنتساب " و  - ٣٥" كة من حج عن الغري فعل اخلري إذا دخل م" و  - ٣٤" 

و  - ٣٩" االعتناء بالفناء " و  - ٣٨" واملعدن العدين يف فضل أويس القرين  - ٣٧" النافعة للنساك يف االستياك 
دعي إميان فر العون من م" و  - ٤٠" عن أمر اخلضر ) وهو حتريف " احلذر : " يف األصل ( كشف اخلدر " 

 - ٤٤وأخرى يف تكفري احلج الذنوب  - ٤٣ورسالة يف وحدة الوجود  - ٤٢ورسالة يف النية  - ٤١" فرعون 
شرح املنسك املتوسط ملال رمحة اهللا السندي املسمى باملسلك " و  - ٤٥وأخرى يف ليلة الرباءة وليلة القدر 

و  - ٤٩وشرح املقدمة اجلزرية  - ٤٨البخاري وله شرح ثالثيات  - ٤٧وشرح الفقه األكرب  - ٤٦" املتقسط 
ورسالة يف إبطال  - ٥١" نزهة اخلاطر يف ترمجة الشيخ عبد القادر " و  - ٥٠" الناموس ملخص القاموس " 

وتصانيفه كلها جامعة مفيدة حاوية على فوائد لطيفة ولوال ما يف بعضها من . إرسال اليدين يف الصالة وغري ذلك 
  هيب لكان أجود وأجود رائحة التعصب املذ

علي بن حممد سلطان اهلروي املعروف بالقاري احلنفي نزيل : مترمجا له )  ١٨٦/  ٣" ( خالصة األثر " قال يف 
مكة وأحد صدور العلم فرد عصره الباهر السمت يف التحقيق و تنقيح العبارات وشهرته كافية عن اإلطراء يف 

ن األستاذ أيب احلسن البكري والسيد زكريا احلسيين والشهاب أمحد بن وصفه ولد هبراة ورحل إىل مكة وأخذ هبا ع
حجر املكي اهليثمي والشيخ أمحد املصري تلميذ القاضي زكريا والشيخ عبد اهللا السندي والعالمة قطب الدين 

ربع املكي وغريهم واشتهر ذكره وطار صيته وألف التآليف الكثرية اللطيفة وكانت وفاته مبكة يف شوال سنة أ
عشرة وألف ودفن باملعالة وملا بلغ خرب وفاته علماء مصر صلوا عليه جبامع األزهر صالة الغيبة يف جممع حافل جيمع 

  انتهى ملخصا . أربعة آالف نسمة فأكثر 
  ترمجة الشارح 

ي ترمجة العبد الضعيف جامع هذه األوراق أوردها ليكون مذكرا ومعرفا عن أحوايل ملن غاب عين أو يأيت بعد
لإلمام حممد يف " اجلامع الصغري " فيذكرين بدعاء حسن اخلامتة وخري الدنيا واآلخرة وقد ذكرت نبذا منها يف مقدمة 

بعد ما ذكرت تراجم شراحه ليحشرين ريب معهم " النافع الكبري ملن يطالع اجلامع الصغري " الفقه احلنفي املسماة 
كتاب تراجم علماء اهلند الذي أنا مشتغل جبمعه وتأليفه وفقين  وجيعلين معهم ولست منهم والبسط فيها مفوض إىل

اهللا خلتمه ونذكر قدرا منها ههنا من غري اختصار خمل وال تطويل ممل رجاء أن حيشرين ريب يف زمرة الشراح 
أنا الراجي : السابقني وجيعلين يف الدنيا واآلخرة يف عداد احملدثني ويناديين معهم يوم يدعو كل أناس بإمامهم فأقول 

عفو ربه القوي كنييت أبو احلسنات كناين به والدي بعد بلوغي وامسي عبد احلي مساين به والدي يف اليوم السابع من 
فصار هذا فأال ) حرف مل : يعين ( حذفتم من امسكم حرف النفي : والديت وحني مساين به قال له بعض الظرفاء 

 تعاىل أن يصدق هذا الفأل ويرزقين بربكة امسه املضاف إليه حسنا ألن يطول عمري وحيسن عملي أرجو من اهللا
ووالدي موالنا حممد عبد احلليم صاحب التصانيف . حياة طويلة مع حسن األعمال وعيشا مرضيا يوم الزلزال 

الشهرية والفيوض الكثرية الذي كان بفتخر بوجوده أفاضل اهلند والعرب والعجم ويستند به أماثل العامل الفائق 
على أقرانه وسابقيه يف حسن التدريس والتأليف البارع السابق على أهل عصره ومن سبقه يف قبول التصنيف املتوىف 

يف السنة اخلامسة والثمانني بعد األلف واملائتني من هجرة رسول الثقلني ابن موالنا حممد أمني اهللا ابن موالنا حممد 
عقوب ابن موالنا عبد العزيز ابن موالنا حممد سعيد ابن مال قطب الدين أكرب ابن املفيت أمحد أيب الرحم ابن املفيت ي

وقد . الشهيد السهالوي وينتهي نسبه إىل سيدنا أيب أيوب األنصاري صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



وتراجم كثري من ذكرته يف رساليت اليت ألفتها يف ترمجة الوالد املرحوم املسماة حبسرة العامل يف وفاة مرجع العامل 
  فلتطلب منها " إنباء اخلالن أنباء علماء هندوستان " أجدادي وأعزيت مبسوطة يف رساليت 

وكانت والديت يف بلدة باندا حني كان والدي مدرسا مبدرسة النواب ذي الفقار الدولة املرحوم يف السادس 
  األلف واملائتني  والعشرين من ذي القعدة يوم الثالثاء من السنة الرابعة والستني بعد

واشتغلت حبفظ القرآن اجمليد من حني كان عمري مخس سنني وقرأت يف أثنائه بعض كتب اإلنشاء واخلط وغري 
ذلك وفرغت من احلفظ حني كان عمري عشر سنني وصليت إماما يف التراويح حسب العادة عند ذلك وكان 

  احلاج إمام خبش املرحوم  ذلك يف جونفور حني كان والدي املرحوم مدرسا هبا يف مدرسة
مث شرعت على حضرة الوالد يف حتصيل العلوم ففرغت من حتصيلها منقوال ومعقوال حني كان عمري سبع عشرة 
سنة ومل أقرأ شيئا من كتب العلوم على غريه إال كتبا عديدة من العلوم الرياضية قرأهتا على خال والدي وأستاذه 

  نور اهللا املرحوم املتوىف يف بنارس يف احملرم سنة تسعني موالنا حممد نعمت اهللا ابن موالنا 
وقد ألقى اهللا يف قليب حمبة التدريس والتأليف من بدء التحصيل فصنفت الدفاتر الكثرية يف الفنون العديدة ففي علم 

شرح  التبيان يف" و  - ٣ورسالة أخرى مسماة جباركل  - ٢" امتحان الطلبة يف الصيغ املشكلة "  - ١: الصرف 
إزالة اجلمد عن " و  - ٥" خري الكالم يف تصحيح كالم امللوك ملوك الكالم "  - ٤: ويف علم النحو " امليزان 

تعليقا قدميا على حواشي غالم حيىي املتعلقة باحلواشي الزاهدية  - ٦: ويف املنطق واحلكمة " إعراب أكمل احلمد 
وتعليقا جديدا عليها مسمى مبصباح الدجى يف  - ٧ لواء اهلدى املتعلقة بالرسالة القطبية مسمى هبداية الورى إىل

التعليق العجيب حلل حاشية اجلالل " و  - ٩وتعليقا أجد مسمى بنور اهلدى حلملة لواء اهلدى  - ٨لواء اهلدى 
" لرباهني الكالم املتني يف حترير ا" و  - ١١" حل املغلق يف حبث اجملهول املطلق " و  - ١٠" الدواين على التهذيب 

اإلفادة اخلطرية يف حبث " و  - ١٣" ميسر العسري يف حبث املثناة بالتكرير " و  - ١٢أي براهني إبطال الالتناهي 
: وتكملة حاشية الوالد املرحوم على النفيسي شرح املوجز يف الطب ويف علم املناظرة  - ١٤" سبع عرض شعرية 

 ١٧" حسرة العامل بوفاة مرجع العامل "  - ١٦: ويف علم التاريخ " ة اهلدية املختارية شرح الرسالة العضدي"  - ١٥
ومقدمة اهلداية  - ١٩" التعليقات السنية على الفوائد البهية " و  - ١٨" الفوائد البهية يف تراجم احلنفية " و  -
: علم الفقه واحلديث  ومقدمة اجلامع الصغري املسماة بالنافع الكبري ويف - ٢١وذيله املسمى مبذيلة الدراية  - ٢٠
القول " و  - ٢٤" القول األشرف يف الفتح عن املصحف " و  - ٢٣هذه احلاشية املسماة بالتعليق املمجد  - ٢٢

زجر أرباب الريان عن شرب " و  - ٢٦وتعليقه املسمى بالقول املنثور  - ٢٥" املنشور يف هالل خري الشهور 
" و  - ٢٨سماة بترويح اجلنان بتشريح حكم شرب الدخان وجعلته جزءا لرسالة أخرى م - ٢٧" الدخان 

حتفة الطلبة " و  - ٣٠" اإلفصاح عن حكم شهادة املرأة يف الرضاع " و  - ٢٩" اإلنصاف يف حكم االعتكاف 
أحكام " و  - ٣٣وسباحة الفكر يف اجلهر بالذكر  - ٣٢وتعليقه املسمى بتحفة الكملة  - ٣١" يف مسح الرقبة 
" و  - ٣٦وتعليقه ظفر األنفال  - ٣٥" غاية املقال يف ما يتعلق بالنعال " و  - ٣٤" حكام البسملة القنطرة يف أ

رفع الشر عن كيفية " و  - ٣٨" خري اخلرب بأذان خري البشر " و  - ٣٧" السهسهة بنقض الوضوء بالقهقهة 
إفادة اخلري يف " و  - ٤٠" املقتدين قوت املغتذين بفتح " و  - ٣٩" إدخال امليت وتوجيهه إىل القبلة يف القرب 

" الكالم اجلليل فيما يتعلق باملنديل " و  - ٤٢" التحقيق العجيب يف التثويب " و  - ٤١" االستياك بسواك الغري 
إقامة احلجة " و  - ٤٥وتعليقه املسمى بنخبة األنظار  - ٤٤" حتفة األخيار يف إحياء سنة سيد األبرار " و  - ٤٣

الفلك " و  - ٤٧" حتفة النبالء فيما يتعلق جبماعة النساء " و  - ٤٦" ار يف التعبد ليس ببدعة على أن اإلكث



الفلك " و  - ٤٩" زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس " و  - ٤٨" الدوار فيما يتعلق برؤية اهلالل بالنهار 
إمام " و  - ٥١" لة العشرة الكاملة األجوبة الفاضلة لألسئ" و  - ٥٠" املشحون يف انتفاع املرهتن باملرهون 

" و  - ٥٣" تدوير الفلك يف حصول اجلماعة باجلن وامللك " و  - ٥٢" الكالم فيما يتعلق بالقراءة خلف اإلمام 
وتعليقه املسمى بالنفحة بتحشية النزهة  - ٥٤" نزهة الفكر يف سبحة الذكر امللقبة هبدية األبرار يف سبحة األذكار 

" الكالم املربم يف نقض القول احملقق احملكم " و  - ٥٦" النفائس يف أداء األذكار بلسان فارس آكام " و  - ٥٥
هذه الرسائل " السعي املشكور يف رد املذهب املأثور " و  - ٥٨" والكالم املربور يف رد القول املنصور  - ٥٧

" و  - ٥٩و سلم وافترى على علماء العامل  الثالثة ألفتها ردا على رسائل من حج ومل يزر قرب النيب صلى اهللا عليه
اآليات " و  - ٦١" دافع الوسواس يف أثر ابن عباس رضي اهللا عنهما " و  - ٦٠" هداية املعتدين يف فتح املقتدين 

  وهذه الرسائل الستة باللسان اهلندية " البينات على وجود األنبياء يف الطبقات 
"  - ١: تصانيفي اليت مل تتم إىل اآلن وفقين اهللا الختتامها كما وفقين لبدئها  هذه تصانيفي املدونة إىل هذا اآلن وأما
دافع الكالل عن طالب تعليقات الكمال على احلواشي الزاهدية " و  - ٢" املعارف مبا يف حواشي شرح املواقف 

وحاشية  - ٤" ياكل تعليق احلمائل على حواشي الزاهد على شرح اهل" و  - ٣" املتعلقة بشرح التهذيب للجالل 
ورسالة يف  - ٧ورسالة مسماة بتبصرة البصائر يف األواخر  - ٦ورسالة يف تفصيل اللغات  - ٥بديع امليزان 

وشرح شرح  - ١٠ورسالة يف الزجر عن الغيبة  - ٩ورسالة يف تراجم فضالء اهلند  - ٨األحاديث املشتهرة 
  الوقاية املسمى بالسعاية 

على الكتب الدرسية فهي كثرية أسأل اهللا أن جيعل مجيع تصنيفايت وحتريرايت خالصة لوجهه وأما تعليقات املتفرقة 
  الكرمي ينفع هبا عباده وجيعلها ذريعة لفوزي بالنعيم 

وقد أجازين جبميع كتب احلديث ومنها هذا الكتاب ومجيع كتب املعقول واملنقول والفروع واألصول كثري من 
عالم فمنهم والدي املرحوم أجازين جبميع ما أجازه شيخ اإلسالم ببلد اهللا احلرام موالنا املشائخ العظام والفضالء األ

الشيخ مجال احلنفي املتوىف يف سنة أربع ومثانني بعد األلف واملائتني ومفيت الشافعية مبكة املعظمة موالنا السيد أمحد 
د الغرب الشافعي ونزيل املدينة الطيبة موالنا بن زيين دحالن واملدرس باملسجد النبوي موالنا الشيخ حممد بن حمم

الشيخ عبد الغين ابن الشيخ أيب سعيد اجملددي املتوىف يف سادس احملرم من السنة السادسة والتسعني وموالنا الشيخ 
علي ملك باشلي احلريري املدين وموالنا حسني أمحد احملدث املليح آبادي املتويف السنة السادسة والسبعني يف 

من تالمذة الشيخ عبد العزيز الدهلوي وغريهم عن شيوخهم وأساتذهتم على ما هو مبسوط يف قراطيس  ومضان
إجازاهتم ودفاتر أسانيدهم وأجازين أيضا بال واسطة موالنا السيد أمحد دحالن عن شيوخه يف السنة التاسعة 

 مع الوالد املرحوم وموالنا الشيخ علي الشريفني" ) باحلرمني : " يف األصل ( والسبعني حني تشرفت بزيارة احلرمني 
احلريري املدين شيخ الدالئل أجازين بدالئل اخلريات يف أوائل احملرم من سنة مثانني حني دخلت املدينة الطيبة وأيضا 
 موالنا الشيخ عبد الغين املرحوم تشرفت مبالقاته مرة ثانية يف أوائل احملرم من السنة الثالثة والتسعني ومل يتيسر يل
طلب اإلجازة منه فلما وصلت إىل الوطن كتبت إليه رقعة بطلب اإلجازة فكتب إيل إجازة مبا أجازه به الشيخ 

" موالنا حممد إسحق والشيخ خمصوص اهللا ابن موالنا رفيع الدين وحمدث املدينة موالنا الشيخ عابد السندي مؤلف 
والشيخ إمساعيل أفندي ووالده موالنا الشيخ أبو " الشارد ) وهو خطأ " احلصر الشارد : " يف األصل ( حصر 

سعيد اجملددي وأيضا أجازين مفيت احلنابلة مبكة املعظمة موالنا حممد بن عبد اهللا بن محيد املتوىف السنة اخلامسة 
 والتسعني تشرفت مبالقاتة مبكة يف ذي القعدة من السنة الثانية والتسعني وبعث إيل ورقة إجازة يف السنة الثالثة



البدور " والتسعني مبا أجازه السيد الشريف حممد بن علي السنوسي احلسين عن شيوخه على ما هو مثبت يف كتابه 
والسيد حممد األهدل والسيد حممود أفندي اآللوسي مفيت بغداد مؤلف " الشارقة يف أثبات ساداتنا املغاربة واملشارقة 

إنباء اخلالن " يد مشائخي وشيوخ مشائخي موكول إىل رساليت التفسري املشهور بروح البيان وغريهم وتفصيل أسان
  وفقين اهللا إلمتامه " بأنباء علماء هندوستان 

  : يف نشر مآثر اإلمام حممد وشيخيه أيب يوسف وأيب حنيفة : الفائدة العاشرة 
بالشيخني واألول والثالث  وهم املراد بأئمتنا الثالثة يف كتب أصحابنا احلنفية ويعرف األوالن بالصاحبني والثانيان -

بالطرفني وقد ذكرت ترامجهم يف كثري من الرسائل كمقدمة اهلداية ومقدمة اجلامع الصغري وطبقات احلنفية وغريها 
  واآلن نذكر قدرا ضروريا منها 

،  ٥٧٤/  ١وفيات األعيان : انظر ترمجته يف ( أما حممد فهو أبو عبد اهللا حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين  -
، طبقات الفقهاء  ١٤/  ٦، الكامل يف التاريخ  ٢٠٢/  ١، البداية والنهاية  ٨٠/  ١هتذيب األمساء واللغات 

نسبة والء إىل شيبان بفتح الشني )  ١٦٣، الفوائد البهية  ١٨٢ - ١٧٢/  ٢، تاريخ بغداد  ١١٤للشريازي 
مشق من أهل قرية يقال هلا حرستا بفتح احلاء املعجمة قبيلة معروفة الكويف صاحب اإلمام أيب حنيفة أصله من د

املهملة وسكون الراء املهملة وفتح السني املهملة قدم أبوه العراق فولد له حممد بواسط ونشأ بالكوفة وتلمذ أليب 
حنيفة ومسع احلديث عن مسعر بن كدام وسفيان الثوري وعمرو بن دينار ومالك بن مغول واإلمام مالك بن أنس 

ربيعة بن صاحل وبكري والقاضي أيب يوسف وسكن بغداد وحدث هبا وروى عنه اإلمام الشافعي حممد واألوزاعي و
بن إدريس وأبو سليمان موسى بن سليمان اجلوزجاين وهشام بن عبيد اهللا الرازي وأبو عبيد القاسم بن سالم وعلي 

ء بالرقة فصنف كتابا مسمى وكان الرشيد واله القضا. بن مسلم الطوسي وأبو حفص الكبري وخلف بن أيوب 
بالرقيات مث عزله وقدم بغداد فلما خرج هارون الرشيد إىل الري اخلرجة األوىل أمره فخرج معه فمات بالري سنة 

مات أيب وترك ثالثني ألف درهم فأنفقت مخسة عشرة ألفا على النحو : وحكي عنه أنه قال . تسع ومثانني ومائة 
ما رأيت مسينا أخف روحا من حممد بن احلسن وما : ديث والفقه وقال الشافعي والشعر ومخسة عشر ألفا على احل

ما رأيت أعقل من حممد بن : رأيت أفصح منه كنت أظن إذا رأيته يقرأ القرآن كأن القرآن نزل بلغته وقال أيضا 
وهل رأيت : فعي فقال له الشا: خالفك الفقهاء : احلسن وروي عنه أن رجال سأله عن مسألة فأجابه فقال الرجل 

ما : ووقف رجل على املزين فسأله عن أهل العراق فقال . فقيها قط ؟ اللهم إال أن يكون رأيت حممد بن احلسن 
: فمحمد بن احلسن ؟ قال : أتبعهم للحديث قال : أبو يوسف ؟ قال " سيدهم قال : تقول يف أيب حنيفة ؟ فقال 

ما ناظرت أحدا إال تغري وجهه ما خال : ي عن الشافعي أنه قال فزفر أحدهم قياسا ورو: أكثرهم تفريعا ؟ قال 
حممد بن احلسن ولو مل يعرف لساهنم حلكمنا أهنم من املالئكة حممد يف فقهه والكسائي يف حنوه واألصمعي يف شعره 

أبو : قال  من هم ؟: إذا كان يف املسألة قول ثالثة مل يسمع خمالفتهم فقيل له : وروي عن أمحد بن حنبل أنه قال 
حنيفة وأبو يوسف وحممد بن احلسن فأبو حنيفة أبصرهم بالقياس وأبو يوسف أبصر الناس باآلثار وحممد أبصر 

  ) ط بريوت  ٤٣١/  ٧" ( كتاب األنساب " هذا كله أورده السمعاين يف . الناس بالعربية 
ن احلسن الشيباين أبو عبد اهللا أحد الفقهاء حممد ب) :  ٥١٣/  ٣" ( ميزان االعتدال " وقال أبو عبد اهللا الذهيب يف 

  انتهى . لينه النسائي وغريه من قبل حفظه يروي عن مالك بن أنس وغريه وكان من حبور العلم والفقه قويا يف مالك 
هو حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين موالهم ) :  ١٢٢ - ١٢١/  ٥" ( لسان امليزان " وقال احلافظ ابن حجر يف 

ط ونشأ بالكوفة وتفقه على أيب حنيفة ومسع احلديث من الثوري ومسعر وعمر بن ذر ومالك بن مغول ولد بواس



واألوزاعي ومالك بن أنس وربيعة بن صاحل ومجاعة وعنه الشافعي وأبو سليمان اجلوزجاين وهشام الرازي وعلي بن 
: قال حممد : عت الشافعي يقول مس: مسلم الطوسي وغريهم ويل القضاء يف أيام الرشيد وقال ابن عبد احلكم 

: مسعت الشافعي يقول : أقمت على باب مالك ثالث سنني ومسعت منه أكثر من سبعمائة حديث وقال الربيع 
  انتهى . صدوق : محلت عن حممد وقر بعري كتبا وقال عبد اهللا بن علي املديين عن أبيه يف حق حممد بن احلسن 

" صحيح مسلم " هو حيىي بن شرف بن حسن النووي الدمشقي شارح ( ووي للن" هتذيب األمساء واللغات " ويف 
ولد حممد بواسط ونشأ بالكوفة ومسع احلديث هبا من أيب حنيفة ومسعر : قال اخلطيب ) : هـ  ٦٧٧املتوىف سنة 

 بن كدام وسفيان الثوري وعمر بن ذر ومالك بن مغول وكتب أيضا عن مالك بن أنس وربيعة بن صاحل وبكري بن
عامر وأيب يوسف وسكن بغداد وحدث هبا وروى عنه الشافعي وأبو سليمان اجلوزجاين وأبو عبيد وغريهم وقال 

يف ( كان أصل حممد من اجلزيرة وكان أبوه من جند الشام فقدم واسطا فولد له : حممد بن سعد كاتب الواقدي 
ونشأ بالكوفة وطلب احلديث ومسع مساعا كثريا  حممد سنة ثنتني وثالثني ومائة) وهو حتريف " فولد هبا : " األصل 

عليه وعرف به وتقدم فيه ) وهو حتريف " فغلبت : " يف األصل ( وجالس أبا حنيفة ومسع منه ونظر يف الرأي فغلب 
وقدم بغداد فنزل هبا واختلف إليه الناس ومسعوا منه احلديث والرأي وخرج إىل الرقة وهارون الرشيد فيها فواله 

مث روى .  عزله فقدم بغداد فلما خرج هارون إىل الري أمره فخرج معه فمات فيها سنة تسع ومثانني قضاءها مث
وكان : أقمت على باب مالك ثالث سنني وكسرا قال : قال حممد بن احلسن : اخلطيب بإسناده إىل الشافعي قال 

منزله وكثر الناس حىت يضيق عليهم  يقول إنه مسع لفظا أكثر من سبعمائة حديث وكان إذا حدثهم عن مالك امتأل
كان حممد جيلس يف مسجد الكوفة وهو ابن عشرين سنة : املوضع وبإسناده عن إمساعيل بن محاد بن أيب حنيفة قال 

كان إذا أخذ يف املسألة كأنه : ما رأيت مبدنا قط أذكى من حممد بن احلسن وعنه : وبإسناده عن الشافعي قال 
محلت عنه وقري خبيت كتبا وعن : وال يؤخره وعنه كان حممد ميأل العني والقلب وعنه قال  قرآن ينزل ال يقدم حرفا

ما رأيت أعلم يف كتاب اهللا منه : عن حممد بن احلسن وعن أيب عبيد " اجلامع الصغري " كتبت : حيىي بن معني قال 
من كتب حممد بن احلسن : ال من أين لك هذه املسائل الدقيقة ؟ ق: قلت ألمحد : وعن إبراهيم احلريب قال 

يا أبا : رأيت حممد بن احلسن يف املنام فقلت : وكنا نعده من األبدال قال : وبإسناده عن أيب رجاء عن حمموية قال 
ما فعل أبو يوسف : إين مل أجعلك وعاء للعلم وأنا أريد أن أعذبك قلت : قال يل ريب : عبد اهللا إالم صرت ؟ قال 

األمساء ( انتهى . فوقه بطبقات كثرية : فأبو حنيفة ؟ قال : قلت ) وق حممد بن احلسن أي ف( فوقي : ؟ قال 
  ملخصا )  ٨٢ - ٨٠/  ١واللغات 

هبذه العبارات الواقعة من األثبات وغريها من كلمات الثقات اليت تركنا ذكرها خوفا من التطويل يظهر : قلت 
رع مسعه هذه الكلمات ومل يصل بصره إىل كتب النقاد األثبات جاللة قدره وفضله اجلميل فمن طعن عليه كأنه مل تق

يعين أمحد بن عبد ( وقد أنكر ابن تيمية . وكفاك مدح الشافعي له بعبارات رشيقة وكلمات لطيفة وروايته عنه 
" مة منهاج الكرا" الذي ألفه يف رد " منهاج السنة " يف ) ) ش . ( هـ  ٧٢٨احلليم احلراين الدمشقي املتوىف سنة 

الشيعي تلمذ ) ) ش . ( هـ  ٧٢٦يعين احلسن بن يوسف بن مطهر احللي تلميذ الطوسي املتوىف سنة ( للحلي 
  الشافعي منه وقد كذبه من قبله كالنووي واخلطيب والسمعاين وغريهم وهم أعلم منه حبال إمامهم 

" هيب يف حفاظ احلديث يف كتابه فهو القاضي يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكويف ذكره الذ: أما أبو يوسف  -
،  ٢٢٠/  ٢، اجلواهر املضية  ٣٧٨/  ٦وفيات األعيان : وله ترمجة يف .  ٢٩٤ - ٢٩٢/  ١" ( تذكرة احلفاظ 
،  ٢٨٤/  ١، وعرب الذهيب  ٢٤٥/  ٣، وبروكلمان  ١٨٠/  ١٠، البداية والنهاية  ٣٨٢/  ١ومرآة اجلنان 



مسع هشام بن عروة وأبا إسحق الشيباين وعطاء بن السائب وطبقتهم : ته وقال يف ترمج)  ١٠٧/  ٢النجوم الزاهرة 
وعنه حممد بن احلسن الفقيه وأمحد بن حنبل وبشر بن الوليد وحيىي بن معني وعلي بن اجلعد وعلي بن مسلم 

ف أتبع أبو يوس: الطوسي وخلق سواهم نشأ يف طلب العلم وكان أبوه فقريا فكان أبو حنيفة يتعاهده قال املزين 
ليس يف أهل الرأي أحد أكثر حديثا وال أثبت : القوم للحديث وروى إبراهيم بن أيب داود عن حيىي بن معني قال 

كان أبو يوسف يصلي : أبو يوسف صاحب حديث وصاحب سنة وقال ابن مساعة : منه وروى عباس عنه قال 
يف احلديث مات سنة اثنتني ومثانني ومائة وله كان منصفا : بعدما ويل القضاء يف كل يوم مائيت ركعة وقال أمحد 

  انتهى ملخصا . أخبار يف العلم والسيادة وقد أفردته وأفردت صاحبه حممد بن احلسن يف جزء 
سعد : " يف األصل ( مسع أبا إسحق الشيباين وسليمان التيمي وحيىي بن سعيد ) : ط قدمي  ٤٣٩ص ( قال السمعاين 

ش وهشام بن عروة وعبيد اهللا بن عمر العمري وعطاء بن السائب وحممد بن وسليمان األعم) وهو حتريف " 
إسحق وليث بن سعد وغريهم وتلمذ أليب حنيفة وروى عنه حممد بن احلسن وبشر بن الوليد الكندي وأمحد بن 

حنبل وحيىي بن معني وغريهم وكان قد سكن بغداد وويل قضاء القضاة وهو أول من دعي بقاضي القضاة يف 
سالم ومل خيتلف حيىي بن معني وأمحد وابن املديين يف كونه ثقة يف احلديث وهو أول من وضع الكتب يف أصول اإل

  انتهى . الفقه على مذهب أيب حنيفة ونشر علمه يف أقطار األرض 
قد فله مناقب مجيلة ومآثر جليلة عقل اإلنسان قاصر عن إدراكها ولسانه عاجز عن تبياهنا و: وأما أبو حنيفة  -

صنف يف مناقبه مجع من علماء املذاهب املتفرقة ومل يطعن عليه إال ذو تعصب وافر أو جهالة مبينة والطاعن عليه إن 
كان حمدثا أو شافعيا نعرض عليه كتب مناقبه اليت صنفه علماء مذهبه ونربز عنده ما خفي عليه من مناقبه اليت 

" وابن حجر املكي مؤلف " ة يف مناقب اإلمام أيب حنيفة تبييض الصحيف" ذكرها فضالء مسلكه كالسيوطي مؤلف 
وأثىن عليه وأفرد يف " الكاشف " و " تذكرة احلفاظ " وكالذهيب ذكره يف " اخلريات احلسان يف مناقب النعمان 

 قد طبعت هذه الرسالة بعنوان مناقب اإلمام أيب حنيفة وصاحبيه بتحقيق الشيخ حممد زاهد الكوثري( مناقبه رسالة 
مرآة " وابن خلكان ذكر مناقبه يف تارخيه واليافعي مؤلف ) هـ  ١٤٠٨والشيخ أيب الوفاء األفغاين يف بريوت سنة 

وغريه وأثىن عليه والنووي شارح " التقريب " ذكر مناقبه فيه واحلافظ ابن حجر العسقالين ذكره يف " اجلنان 
وغريهم وإن " إحياء العلوم " مام الغزايل أثىن عليه يف واإل" هتذيب األمساء واللغات " صحيح مسلم أثىن عليه يف 

كان مالكيا نوقفه على مناقبه اليت ذكرها علماء مشربه كاحلافظ ابن عبد الرب وغريه وإن كان حنبليا نطلعه على 
وإن كان " تنوير الصحيفة يف مناقب أيب حنيفة " تصرحيات أصحاب مذهبه كيوسف بن عبد اهلادي احلنبلي مؤلف 

ن اجملتهدين املرتفع عن درجة املقلدين نسمعه ما جرى على لسان اجملتهدين واحملدثني من ذكر مفاخره وسرد مآثره م
وكفاك من . وإن كان عاميا ال مذهب له فهو من األنعام بل هو أضل نقوم عليه بالنكري وجنعله مستحقا للتعزيز 

" التابعني وهو وإن كان خمتلفا فيه كما قال ابن جنيم املصري يف مفاخره اليت امتاز هبا بني األئمة املشهورين كونه من 
السب الشتم والسلف كما يف : يف حبث عدم قبول شهادة من يظهر سب السلف " البحر الرائق شرح كنز الدقائق 

 السلف وكذا العلماء والفرق بني" فتح القدير " وزاد يف . انتهى . الصحابة والتابعون وأبو حنيفة " : النهاية " 
بفتح الالم من بعدهم يف اخلري وبالسكون : واخللف أن السلف الصاحل الصدر األول من الصحابة والتابعني واخللف 

وعطف أيب حنيفة على التابعني إما عطف خاص على عام بناء على أنه منهم " خمتصر النهاية " كذا يف . يف الشر 
أو ليس منهم بناء على ما صرح به شيخ اإلسالم ابن حجر " ة العناي" وصرح به يف " مناقب الكردري " كما يف 

تقريب " فإنه جعله من الطبقة السادسة ممن عاصر صغار التابعني ولكن مل يثبت له لقاء أحد من الصحابة ذكره يف 



على  انتهى كالم البحر لكن الصحيح املرجح هو كونه من التابعني فإنه رأى أنسا رضي اهللا عنه بناء" . التهذيب 
والذهيب والسيوطي وابن " التقريب " أن جمرد رؤية الصحابة كاف للتابعية كما حققه احلافظ ابن حجر يف غري 

حجر املكي وابن اجلوزي والدارقطين وابن سعد واخلطيب والويل العراقي وعلي القاري وأكرم السندي وأبو معشر 
هم من احملدثني واملؤرخني املعتربين ومن أنكره فهو ومحزة السهمي واليافعي واجلزري والتوربشيت والسراج وغري

إقامة احلجة على أن اإلكثار يف التعبد ليس " حمجوج عليه بأقواهلم وقد ذكرت تصرحياهتم وعباراهتم يف رساليت 
  ) هـ  ١٣٨٦طبعت هذه الرسالة يف حلب " ( ببدعة 

ام األعظم فقيه العراق النعمان بن ثابت هو زوطا أبو حنيفة اإلم) :  ١٦٨/  ١" ( تذكرة احلفاظ " قال الذهيب يف 
التيمي الكويف مولده سنة مثانني رأى أنس بن مالك غري مرة ملا قدم عليهم الكوفة رواه ابن سعد عن سيف بن جابر 

عن أيب حنيفة أنه كان يقوله وحدث عن عطاء ونافع وعبد الرمحن بن هرمز األعرج وسلمة بن كهيل وأيب جعفر 
لي وقتادة وعمرو بن دينار وأيب إسحق وخلق كثري تفقه به زفر بن هذيل وداود الطائي والقاضي أبو حممد بن ع

يوسف وحممد بن احلسن وأسد بن عمرو واحلسن بن زياد ونوح اجلامع وأبو مطيع البلخي وعدة وكان تفقه حبماد 
عاصم وعبد الرزاق وعبيد اهللا بن بن أيب سليمان وغريه وحدث عنه وكيع ويزيد بن هارون وسعد بن الصلت وأبو 

موسى وبشر كثري وكان إماما ورعا عاملا عامال متعبدا كبري الشأن ال يقبل جوائز السلطان بل يتجر ويتكسب قال 
الناس يف الفقه عيال على أيب حنيفة وروى أمحد بن حممد بن : أبو حنيفة أفقه الناس وقال الشافعي : ابن املبارك 

ال بأس به ومل يكن متهما ولقد ضربه يزيد بن هبرية على القضاء فأىب أن يكون : معني قال القاسم عن حيىي بن 
كنت أمشي مع أيب حنيفة : إن أبا حنيفة كان إماما وقال بشر بن الوليد عن أيب يوسف قال : قاضيا وقال أبو داود 

اس عين مبا مل أفعل فكان حييي الليل صالة واهللا ال يتحدث الن: هذا أبو حنيفة ال ينام الليل فقال : فقال رجل آلخر 
  انتهى كالمه . مناقب هذا اإلمام قد أفردهتا يف جزء : قلت . ودعاء وتضرعا 

كثريا من مناقبه يف أربع ورقات نقال عن اخلطيب )  ٢٢٣ - ٢١٦/  ١" ( هتذيب األمساء " وقد ذكر النووي يف 
مخسني ومائة على الصحيح املشهور بني اجلمهور ويف رواية غريبة  وغريه وذكر أنه ولد سنه مثانني وتويف ببغداد سنة

  أنه تويف سنة إحدى ومخسني وعن مكي بن إبراهيم أنه تويف سنة ثالث ومخسني 
بعدما ذكر حماسنه وحمامده يف ستة وثالثني فصال يف )  ٧٤ص " ( اخلريات احلسان " وقال ابن حجر املكي يف 

إنه أفرط بعض أصحاب احلديث يف ذم أيب حنيفة : حلافظ ابن عبد الرب ما حاصله الفصل السابع والثالثني قال ا
إذا صح احلديث بطل الرأي والقياس : وجتاوزوا احلد يف ذلك لتقدميه القياس على األثر وأكثر أهل العلم يقولون 

عليه مثله كإبراهيم النخعي  لكنه مل يرو إال بعض أخبار اآلحاد بتأويل حمتمل وكثري منه قد تقدمه إليه غريه وتابعه
وأصحاب ابن مسعود رضي اهللا عنه إال أنه أكثر من ذلك هو وأصحابه وغريه إمنا يوجد له ذلك قليال ومن مث ملا 

بلى ولكن أبو حنيفة أكثر رأيا : أليس مالك تكلم بالرأي قال : الرأي قيل : ما الذي نقم عليه ؟ قال : قيل ألمحد 
أحصيت على مالك سبعني : هذا حبصته وهذا حبصته ؟ فسكت أمحد وقال الليث بن سعد  فهل أتكلم يف: منه قيل 

مسألة قال فيها برأيه وكلها خمالفة لسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل جند أحدا من علماء األمة أثبت حديثا 
طعن يف سنده ولو رده أحد من عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث رده إال حبجة كادعاء نسخ أو بإمجاع أو 

غري حجة لسقطت عدالته فضال عن إمامته ولزمه اسم الفسق وعافاهم اهللا عن ذلك وقد جاء عن الصحابة 
. انتهى كالم ابن عبد الرب . اجتهادهم بالرأي القول بالقياس على األصول ما سيطول ذكره وكذلك التابعون 

  انتهى . قياس بل على ذلك عامة عمل فقهاء األمصار واحلاصل أن أبا حنيفة مل ينفرد بالقول بال



يف جامع بيان ( قال أبو عمر يوسف ابن عبد الرب ) :  ٨٤ص ( ويف اخلريات احلسان يف الفصل الثامن والثالثني 
الذين رووا عن أيب حنيفة ووثقوه وأثنوا عليه أكثر من الذين تكلموا فيه والذين ) :  ١٤٩/  ٢العلم وفضله 

أي عند ابن عبد الرب يف ( يه من أهل احلديث أكثر ما عابوا عليه اإلغراق يف الرأي والقياس أي وقد مر تكلموا ف
أبو حنيفة روى عنه الثوري : أن ذلك ليس بعيب وقد قال اإلمام علي بن املديين )  ١٤٨/  ٢جامع بيان العلم 

ن عون وهو ثقة ال بأس به وكان شعبة حسن وابن املبارك ومحاد بن زيد وهشام ووكيع وعباد بن العوام وجعفر ب
أكان : يفرطون يف أيب حنيفة وأصحابه فقيل له ) أهل احلديث : يعين ( أصحابنا : الرأي فيه وقال حيىي بن معني 

  ال : يكذب ؟ قال 
 احلذر كل احلذر أن تفهم أن قاعدهتم أن اجلرح مقدم)  ١٨٨/  ١" ( طبقات شيخ اإلسالم التاج السبكي " ويف 

على التعديل على إطالقها بل الصواب أن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه وندر جارحه وكانت هناك قرينة 
طبقات الشافعية ( دالة على سبب جرحه من تعصب مذهيب أو غريه مل يلتفت إىل جرحه مث قال أي التاج السبكي 

اجلرح وإن فسره يف حق من غلبت طاعاته على  قد عرفناك أن اجلارح ال يقبل فيه: بعد كالم طويل )  ١٩٠/  ١
معصيته ومادحوه على ذاميه ومزكوه على جارحيه إذا كانت هناك قرينة تشهد بأن مثلها حامل على الوقيعة فيه من 

قول الثوري وغريه يف أيب حنيفة غري موجود يف ( تعصب مذهيب أو مناقشة دنيوية وحينئذ فال يلتفت لكالم الثوري 
فلعلها يف بعض " الطبقات " نقال عن )  ٧٤ص " : ( اخلريات احلسان " املطبوعة وهو موجود يف " الطبقات " 

أمحد بن ( والنسائي يف ) الشافعي ( وابن معني يف ) مالك ( وابن أيب ذئب وغريه يف ) أبو حنيفة ( يف ) النسخ 
مة إذ ما من إمام إال وقد طعن فيه طاعنون ولو أطلقنا تقدمي اجلرح ملا سلم لنا أحد من األئ: وحنوه قال ) صاحل 

  انتهى . وهلك فيه هالكون 
أيضا يف الفصل التاسع والثالثني يف رد ما نقله اخلطيب يف )  ٧٦اخلريات احلسان يف مناقب النعمان ص ( وفيه 

 مجع ما قيل يف الرجل علم أنه مل يقصد بذلك إال) ) : ش ( أي يف أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل ( تارخيه من القادحني فيه 
على عادة املؤرخني ومل يقصد بذلك انتقاصه وال حط مرتبته بدليل أنه قدم كالم املادحني وأكثر منه ومن نقل مآثره 
مث عقبه بذكر كالم القادحني ومما يدل على ذلك أيضا أن األسانيد اليت ذكرها للقدح ال خيلو غالبها من متكلم فيه 

عا ثلم عرض مسلم مبثل ذلك فكيف بإمام من أئمة املسلمني وبفرض صحة ما ذكره أو جمهول وال جيوز إمجا
اخلطيب من القدح عن قائله ال يعتد به فإنه إن كان من غري أقران اإلمام فهو مقلد ملا قاله أو كتبه أعداؤه وإن كان 

الذهيب وابن حجر : ن من أقرانه فكذلك ملا مر أن قول األقران بعضهم يف بعض غري مقبول وقد صرح احلافظا
وما : ال سيما إذا الح أنه لعداوة أو ملذهب إذ احلسد ال ينجو منه إال من عصمه اهللا قال الذهيب : بذلك قاال 

ينبغي لك أيها املسترشد أن : علمت أن عصرا سلم أهله من ذلك إال عصر النبيني والصدقني وقال التاج السبكي 
وأن ال تنظر إىل كالم بعضهم يف بعض إال إذا أيت بربهان واضح مث إن قدرت  تسلك سبيل األدب مع األئمة املاضني

على التأويل وحسن الظن فدونك وإال فاضرب صفحا عما جرى بينهم وإياك مث إياك أن تصغي إىل ما اتفق بني أيب 
واحلارث بن أسد حنيفة وسفيان الثوري أو بني مالك وابن أيب ذئب أو بني النسائي وأمحد بن صاحل أو بني أمحد 

احملاسيب وهلم جرا إىل زمان العز بن عبد السالم والتقي بن الصالح فإنك إذا اشتغلت بذلك وقعت على اهلالك 
فالقوم أئمة أعالم وألقواهلم حمامل ورمبا مل نفهم بعضها فليس لنا إال التراضي والسكوت عما جرى بينهم كما نفعل 

  انتهى . فيما جرى بني الصحابة 
صح كما قاله الذهيب أنه رأى أنس بن مالك وهو صغري ويف رواية مرارا وكان " : الفصل السادس " أيضا يف وفيه 



خيضب باحلمرة وأكثر احملدثني على أن التابعي من لقي الصحايب وإن مل يصحبه وصححه النووي كابن الصالح 
اجلواهر " ين مسع منهم أبو حنيفة يف انظر أمساء الصحابة الذ( وجاء من طرق أنه روى عن أنس أحاديث ثالثة 

مدارها على من اهتمه األئمة باألحاديث : لكن قال أئمة احلديث )  ٢٨/  ١للقرشي " املضية يف طبقات احلنفية 
أنه أدرك مجاعة من الصحابة كانوا بالكوفة ألن مولده هبا سنة مثانني فهو من " فتاوى شيخ اإلسالم ابن حجر " ويف 

ومل يثبت ذلك ألحد من أئمة األمصار املعاصرين له كاألوزاعي بالشام واحلمادين بالبصرة والثوري طبقة التابعني 
: انتهى كالم احلافظ فهو من أعيان التابعني الذين مشلهم قوله تعاىل . بالكوفة ومالك باملدينة والليث بن سعد مبصر 

  انتهى ) .  ١٠٠آية : لتوبة سورة ا) ( والذين اتبعوهم بإحسان رضي اهللا عنهم ورضواعنه ( 
فهذه العبارات الواردة عن الثقات لعلها مل تقرع مسع جهالء عصرنا حيث يطعنون على أيب حنيفة وحيطون : قلت 

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب { : درجته عن املراتب الشريفة ويأىب اهللا إال أن يتم نوره ولو كره الكارهون 
وخالصة ما اشتهر بينهم والعجب أنه أدرج بعضها بعضهم يف ) .  ٢٢٧ية آ: سورة الشعراء ( } ينقلبون 

" أنه كان يقدم القياس على السنن النبوية وهذا فرية بال مرية ومن شك يف ذلك فليطالع : منها : تصانيفهم أمور 
  يظهر له أن زعمه موقع له يف خسران " امليزان " و " اخلريات احلسان 

وهذا ليس بطعن باحلقيقة فإن كثرة الرأي . رأي ولذا مسى احملدثون أصحابه بأصحاب الرأي أنه كان كثري ال: ومنها 
والقياس دالة على نباهة الرجل ووفور عقله عند األكياس وال يفيد العقل بدون النقل وال النقل بدون العقل 

وكشف احملدثون عن مجاهلا واعتقادنا واعتقاد كل منصف يف حقه أنه لو أدرك زمانا كثرت فيه رواية األحاديث 
ومال معني )  ٥٣/  ١( القناع بالكشف احلثيث لقل القياس يف مذهبه كما حققه عبد الوهاب الشعراين يف ميزانه 

  " دراسات اللبيب يف األسوة احلسنة باحلبيب " يف كتابه 
بته يف هذا تشابه املرتبة الصديقية أنه قليل الرواية لألخبار النبوية وهذا أيضا ليس بطعن يف احلقيقة فإن مرت: ومنها 

فإن كان هذا طعنا كان أبو بكر الصديق أفضل البشر بعد األنبياء بالتحقيق مطعونا فإنه أيضا قليل الرواية بالنسبة 
  إىل بقية الصحابة حاشاهم مث حاشاهم عن هذه الومسة 

لة وهذا قول صدر عن غفلة ولقد قف أنه كان كثري التعبد حىت إنه كان حييي الليل كله وهو بدعة ضال: ومنها 
شعري من مساعه ووقعت يف التعجب من قائله فإن كثرة العبادة حسب الطاقة كإحياء الليلة كلها وختم القرآن يف 
ليلة وأداء ألف ركعة وحنو ذلك منقول بالنقول الصحيحة عن كثري من الصحابة والتابعني ومن بعدهم من الفقهاء 

وابن عمر ومتيم الداري وعلي وشداد بن أوس رضي اهللا عنهم ومسروق واألسود النخعي  واحملدثني كعثمان وعمر
وعروة بن الزبري وثابت البناين وزين العابدين علي بن احلسني وقتادة وحممد بن واسع ومنصور بن زاذان وعلي بن 

طيب البغدادي وغريهم ممن ال عبد اهللا بن عباس واإلمام الشافعي وسعد بن إبراهيم الزهري وشعبة بن احلجاج واخل
حيصى عددهم فيلزم أن يكون هؤالء كلهم من املبتدعني ومن التزمه فهو أكرب املبتدعني الضالني وقد حققت املسألة 

إقامة احلجة على أن اإلكثار يف التعبد ليس ببدعة " كتاب : طبع من حلب " ( إقامة احلجة " مع ما هلا وما عليها يف 
  ) د الفتاح أبو غدة بتحقيق الشيخ عب" 

وهذا قول صدر عن . أنه قد جرحه سفيان الثوري والدارقطين واخلطيب والذهيب وغريهم من احملدثني : ومنها 
الغافلني فإن مطلق اجلرح إن كان عيبا يترك به اجملروح فليترك البخاري ومسلم والشافعي وأمحد ومالك وحممد بن 

اب املعاين فإن كال منهم جمروح ومقدوح بل مل يسلم من اجلرح إسحق صاحب املغازي وغريهم من أجلة أصح
بقبول اجلرح فيهم ؟ كال واهللا ال يقول به من هو من : أصحاب الرسول صلى اهللا عليه و سلم فهل يقول قائل 



أرباب العقول وإن كان بعض أقسام اجلرح موجبا لترك اجملروح فاإلمام بريء عنه عند أرباب اإلنصاف والنصوح 
" ( ميزان االعتدال " مبهم كقول الذهيب يف ) وهو حتريف " به : " يف األصل ( ن بعض اجلروح اليت جرح هبا فإ

  انتهى . إمساعيل بن محاد بن اإلمام أيب حنيفة ثالثتهم ضعفاء ) :  ٢٢٦/  ١: ميزان االعتدال 
لته وفسرت تعديالته واستقرت إمامته وقد تقرر يف األصول أنه ال يقبل اجلرح املبهم ال سيما يف حق من ثبتت عدا

الكالم املربور والسعي املشكور على رغم أنف من خالق الصحيح " وقد بسطت الكالم يف هذه املسألة يف رساليت 
وبعض اجلروح صدر من معاصريه وقد تقرر يف مقره أن جرح املعاصر ال يقبل يف حق املعاصر ال سيما " واجلمهور 

وإال فليقبل جرح ابن معني )  ١٨٩قد بسطه املؤلف يف كتابه اجلرح والتعديل ص ( ة إذا كانت لتعصب أو عداو
قد ( يف الشافعي وأمحد يف احلارث احملاسيب واحلارث يف أمحد ومالك يف حممد بن إسحق صاحب حديث القلتني 

اء حىت استوعب عشر كل االستيف) إمام الكالم ( يف كتابه ) حممد بن إسحاق ( استوىف املؤلف رمحه اهللا توثيق 
كال واهللا ال نقبل كالمهم فيهم ونوفيهم . والقراءة خلف اإلمام وغريهم ) )  ٢٠١ - ١٩٢ص : ( صفحات 

حظهم وبعض اجلروح صدر من املتأخرين املتعصبني كالدارقطين وابن عدي وغريمها ممن تشهد القرائن اجللية بأنه يف 
و منه البشر إال من حفظه خالق القوى والقدر وقد تقرر أن مثل ذلك هذا اجلرح من املتعسفني والتعصب أمر ال خيل

غري مقبول من قائله بل هو موجب جلرح نفسه ولقد صدق شيخ اإلسالم بدر الدين حممود العيين يف قوله يف حبث 
ق للتضعيف من أين له تضعيف أيب حنيفة ؟ وهو مستح: يف حق الدارقطين " البناية شرح اهلداية " قراءة الفاحتة من 

  انتهى . أحاديث سقيمة ومعلولة ومنكرة وغريبة وموضوعة " مسنده " فإنه روى يف 
وعلته ضعف أيب حنيفة فإساءة أدب وقلة حياء : وأما قول ابن القطان : ويف قوله يف حبث إجارة أرض مكة ودورها 

ا فما مقدار من يضعفه عند هؤالء األعالم منه فإن مثل اإلمام الثوري وابن املبارك وأضراهبما وثقوه وأثنوا عليه خري
  انتهى . 

وهناك خلق هلم تشدد يف جرح الرواة جيرحون الرواة من غري مباالة ويدرجون األحاديث الغري املوضوعة يف 
ابن اجلوزي والصغاين واجلوزقاين واجملد الفريوزآبادي وابن تيمية احلراين الدمشقي وأبو احلسن : املوضوعات منهم 

فال جيترئ على قبول قوهلم من دون " األجوبة الفاضلة " و " الكالم املربم " طان وغريهم كما بسطته يف بن الق
" ميزانه " والذهيب يف " كامله " التحقيق إال من هو غافل عن أحواهلم ومنهم من عادته يف تصانيفه كابن عدي يف 

همل فإياك مث إياك أن جترح أحدا مبجرد قوهلم من أنه يذكر كل ما قيل يف الرجل من دون الفصل بني املقبول وامل
وبعض اجلروح ال " السعي املشكور يف رد املذهب املأثور " دون تنقيده بأقوال غريهم كما ذكرت كل ذلك يف 

  تثبت برواية معتربة كروايات اخلطيب يف جرحه وأكثر من جاء بعده عيال على روايته فهي مردودة وجمروحة 
. كنوح اجلامع وأيب مطيع البلخي واحلسن اللؤلؤي : من تالمذته كانوا من الوضاعني واجملروحني  أن كثريا: ومنها 

ولو كان هذا جرحا لكان كثري من سادات أهل } وال تزر وازرة وزر أخرى { : وهذا جرح خمالف لقوله تعاىل 
  مذهتم كانوا رفاضا كذابني البيت كجعفر الصادق وحممد الباقر ومن فوقهما من اجملروحني فإن كثريا من تال

وهذا أمر مشترك بني العلماء فإن كثريا من رواة الشافعي ومالك وأمحد . أنه روى كثريا عن الضعفاء : ومنها 
  والبخاري ومسلم ومن حيذو حذوهم كانوا ضعفاء 

هل احلديث ومحلة أنه كان قليل العربية وهذا الطعن أدرجه بعضهم يف تصانيفهم مع كونه غري قادح عند أ: ومنها 
ابن خلكان بعد ذكر كثري من مناقبه وكثري من " تاريخ " األخبار ومع تصريح الثقات جبوابه واالعتذار كما يف 

شيئا كثريا منها مث أعقب ذلك بذكر ما كان األليق تركه واإلضراب عنه " تارخيه " وقد ذكر اخلطيب يف : مدائحه 



 ورعه وال حتفظه ومل يكن يعاب بشيء سوى قلة العربية فمن ذلك ما روي فمثل هذا اإلمام ال يشك يف دينه وال يف
هل يوجب القود أم ال ؟ كما هو عادة مذهبه : أن أبا عمرو بن العالء املقرئ النحوي سأله عن القتل باملثقل 

جلبل املطل مبكة وقد ولو قتله بأبا قبيس يعين ا: ولو قتله حبجر املنجنيق ؟ فقال : خالفا للشافعي فقال له أبو عمرو 
إن الكلمات الست املعربة باحلروف وهي أبوه وأخوه : اعتذروا عن أيب حنيفة أنه قال ذلك على لغة من يقول 

  : ومحوه وهنوه وفوه وذو مال إعراهبا يكون يف األحوال الثالث باأللف وأنشدوا يف ذلك 
  قد بلغا يف اجملد غايتاها ... إن أباها وأبا أباها 

  انتهى 
وباجلملة فمناقب اإلمام ال حتصى وال تعد ومعائبه وجروحه غري مقبولة على املعتمد وما مثله يف ذلك إال كمثل خامت 

أنبياء بين إسرائيل سيدنا عيسى وخامت اخللفاء األربعة علي املرتضى حيث هلك فيهما حمب مفرط ومبغض مفرط 
إنه ال حيسن يصلي فربأه اهللا مما قالوا : قالوا  وكمثل سعد حيث شكاه عند عمر أهل الكوفة يف كل شيء حىت

ومن أراد االطالع . وهلكوا بدعائه املستجاب وخسروا كما ال خيفى على ناظر كتب الصحاح والسنن املسانيد 
على التفصيل يف حماسنه فلريجع إىل كتب مناقبه وغريها فتندفع هبا املعائب اليت تومهها وفيما ذكرناه كفاية ألرباب 

صاف وأما أهل االعتساف فهم مطروحون خامدون ال يليق أن خياطب هبم أرباب االنتصاف وال حاجة لنا إىل اإلن
وأن  Eأن مندحه مبدائح كاذبة وحماسن غري ثابتة كما ذكر مجاعة من احملبني املفرطني أنه تعلم منه اخلضر على نبينا و

ه وأنه بشر به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقوله عيسى حني ينزل يف زمن الدجال واإلمام مهدي حيكمان مبذهب
احلديث فإن أمثال هذه األخبار كلها موضوعة ... " يكون يف أميت رجل يكىن بأيب حنيفة ويسمى بالنعمان : " 

" والسيوطي يف " املشرب الوردي مبذهب املهدي " وأشباه تلك املناقب كلها مكذوبة كما حققه علي القاري يف 
  " اخلريات احلسان يف مناقب النعمان " وابن حجر يف " حبكم عيسى عليه السالم اإلعالم 

  ] أمهية رواية حممد وترجيحها على رواية حيىي املشهورة : [ الفائدة احلادية عشرة 
قد كثر االعتماد على موطأ مالك برواية حيىي األندلسي الليثي املصمودي الذي شرحه الزرقاين وغريه ومر أنه  -
اشتهارا كثريا يف اآلفاق وأكب عليه ) أي بني روايات املوطأ ( تبادر باملوطأ عند اإلطالق واشتهر فيما بني املوطأ امل

العلماء ممن هو يف عصرنا وكثري ممن سبقنا بتدريسه ومدوا إليه األعناق وظن كثري منهم أن املوطأ برواية حممد بن 
ا الكتاب فمنهم من قال موطأ حممد ومنهم من قال موطأ مالك اختلف العلماء يف تسمية هذ( احلسن الشيباين 

برواية حممد بن حسن الشيباين وهذا هو األنسب عندي وقد حقق ذلك أخونا الدكتور الفاضل حممد بن علوي 
ليست بذاك وأهنا ) طبع بدولة قطر "  ١٧٢أنوار املسالك إىل روايات موطأ مالك ص " املالكي احلسين يف كتابه 

  عتربة وال داخلة يف ما هنالك ليست م
يف ( أن الوجوه اليت ختطر باألوهام باعثة على عدم االعتماد عليه : والذي أقول طالبا اإلنصاف من نقاد الفحول 

كلها غري مقبولة عند األعالم بل له ترجيح على املوطأ برواية حيىي " ) عليه : " والصواب " إليه : " األصل 
  لة عند أويل اإلفهام وتفضيل علية لوجوه مقبو

أن حيىي األندلسي إمنا مسع املوطأ بتمامه من بعض تالمذة مالك وأما مالك فلم يسمعه عنه بتمامه بل بقي : األول 
قدر منه وأما حممد فقد مسع منه بتمامه كما مر فيما مر ومن املعلوم أن مساع الكل من مثل هذا الشيخ بال واسطة 

  أرجح من مساعه بواسطة 
أنه قد مر أن حيىي األندلسي حضر عند مالك يف سنة وفاته وكان حاضرا يف جتهيزه وأن حممدا الزمه ثالث : ين الثا



  سنني من حياته ومن املعلوم أن رواية طويل الصحبة أقوى من رواية قليل املالزمة 
املرضية وكثري من التراجم أن موطأ حيىي اشتمل كثريا على ذكر املسائل الفقهية واجتهادات اإلمام مالك : الثالث 

يف ( ليس فيه إال ذكر اجتهاده واستنباطه من دون إيراد خرب وال أثر خبالف موطأ حممد فإنه ليست فيه ترمجة باب 
خالية عن رواية مطابقة لعنوان الباب موقوفة كانت أو مرفوعة ومن " ) باب : " والصواب " الباب : " األصل 

  ى نفس األحاديث من غري اختالط الرأي أفضل من املخلوط بالرأي املعلوم أن الكتاب املشتمل عل
أن موطأ حيىي اشتمل على األحاديث املروية من طريق مالك ال غريه وموطأ حممد مع اشتماله عليه مشتمل : الرابع 

  الفائدة على األخبار املروية من شيوخ أخر غريه ومن املعلوم أن املشتمل على الزيادة أفضل من العاري عن هذه 
وهو بالنسبة إىل احلنفية خاصة أن موطأ حيىي مشتمل كثريا على اجتهاد مالك املخالفة آلراء أيب حنيفة : اخلامس 

وأصحابه وعلى األحاديث اليت مل يعمل هبا أبو حنيفة وأتباعهم بادعاء نسخ أو إمجاع على خالفه أو إظهار خلل يف 
يف ( اليت ظهرت هلم فيتحري الناظر فيها ويبعث ذلك العامي على  السند أو أرجحية غريه وغري ذلك من الوجوه

الطعن عليهم أو عليها خبالف موطأ حممد فإنه مشتمل على ذكر األحاديث " ) على : " والصواب " إىل : " األصل 
ما ال خيفي على ك) وهو خطأ " بعد ما ذكر ما مل يعملوا هبا : " يف األصل ( اليت عملوا هبا بعد ذكر ما مل يعملوا به 

وهذا نافع للعامي وللخاص أما العامي فيصري حمفوظا عن . من طالع حبث رفع اليدين والقراءة خلف اإلمام وغريها 
سوء الظنون وأما اخلاص فيربز بتنقيد أحاديث الطرفني الترجيح املكنون وستطلع يف كتايب هذا إن شاء اهللا تعاىل 

  املذاهب املختلفة من دون احلمية محية اجلاهلية  على ذكر الترجيح يف مواضعه فيما بني
من املوطأ عند اإلطالق وهذا آية ) وهو خطأ " هي املتبادرة : " يف األصل ( إن موطأ حيىي هو املتبادر : فإن قلت 

  ترجيحه على سائر املوطآت خبالف موطأ حممد فإنه ال يتبادر منه عند اإلطالق 
على موطأ القعنيب والتنيسي أيضا ومها أثبت الناس يف املوطأ عند ابن معني وابن يلزم منه ترجيح موطأ حيىي : قلت 

املديين والنسائي وموطأ معن بن عيسى أيضا وهو أثبت الناس يف املوطأ عند أيب حامت كما مر ذكره يف الفائدة 
  السادسة وليس كذلك 

  يف اآلفاق وموطأ حممد ليس كذلك ) خطأ  وهو" هي املشهورة : " يف األصل ( فإن قلت موطأ حيىي هو املشهور 
هذا ال يستلزم الترجيح يف الشيء فإن وجه شهرته على ما ذكره الزرقاين يف شرحه أن حيىي ملا رجع إىل : قلت 

األندلس انتهت إليه رئاسة الفقه هبا وانتشر به املذهب وتفقه به من ال حيصى وعرض عليه القضاء فامتنع فعلت 
وقبل قوله عند السلطان فال يويل أحدا قاضيا يف أقطاره إال مبشورته واختياره وال يشري إال رتبته على القضاة 

  انتهى . بأصحابه فأكب الناس عليه لبلوغ أغراضهم وهذا سبب اشتهار املوطأ باملغرب من روايته دون غريه 
مد مشتمل عليه وعلى غريه موطأ مالك برواية حيىي مشتمل على األحاديث اليت من طريقه وموطأ حم: فإن قلت 

  فبهذا السبب موطأ حيىي صار مرجحا على موطأ حممد 
هذا يقتضي ترجيح موطأ حممد كما مر معنا ذكره وإمنا يصلح هذا سببا لتبادر موطأ حيىي عند اإلطالق : قلت 

  باملوطأ بالنسبة إىل موطأ حممد ال لترجيحه عليه 
  يس كذلك حيىي األندلسي ثقة فاضل وحممد ل: فإن قلت 

فقيه ثقة قليل احلديث : إن أريد به أنه مل يطعن على حيىي بشيء فهو غري صحيح ملا قال الزرقاين يف ترمجته : قلت 
وإن أريد به أن الطعن عليه ال يقدح يف وثاقته فكذلك حممد ال . انتهى . وله أوهام مات سنة أربع وثالثني ومائتني 

امليزان " عن الطعن عليه كاجلواب عن الطعن على شيخه على أنه مر عن يوجب طعن من طعن عليه تركه واجلواب 



  فإن ثبت ضعفه عن غري مالك فال يضر فيما هنالك : أنه كان من حبور العلم والفقه قويا يف مالك " 
  ) وهو حتريف " ضعيفة : " يف األصل ( كثري من شيوخ األسانيد اليت أوردها حممد ضعفاء : فإن قلت 

األسانيد اليت أوردها من طريق مالك فشيوخها هم املذكورون يف موطأ حيىي وغريه فال يضر الكالم فيهم أما : قلت 
وأما اليت أوردها من طريق غريه فليس أن مجيع رجاهلا ضعفاء بل أكثرهم ثقات أقوياء وكون بعضهم من الضعفاء ال 

  دعى أن كلهم ضعفاء فليأت بالشهداء يقدح يف املرام فإن هذا ليس أول قارورة كسرت يف اإلسالم ومن ا
مجاعة من املتحدثني ال يعدون موطأ حممد يف عداد املوطآت وال يعتمدون عليه كاعتمادهم على سائر : فإن قلت 
  املوطآت 

إن كان ذلك لوجه وجيه فعلى الرأس والعني وإال فإيراد هذا الكالم خارج عن البني وهناك مجاعة من : قلت 
  يف عداد املوطآت ونقدوا روايته كسائر الروايات  احملدثني قد عدوه

  كان حيىي وغريه من رواة املوطأ من احملدثني وحممد كان من أصحاب الرأي ال من احملدثني : فإن قلت 
هذا الكتاب وكتاب اآلثار وغريمها وحيىي مل : ليس كذلك فإن حملمد تصانيف عديدة يف الفقه واحلديث منها : قلت 

) وهو خطأ " كالمنا فيهما ال يف غريمها : " يف األصل ( ف سوى هذا املوطأ وكالمنا فيه ال يف غريمها يشتهر له تألي
وأما الطعن عليه بأنه كان من أصحاب الرأي فغري مقبول عند أرباب العقل وسالمة الرأي كما مر ذكره عند ذكر 

  شيخه 

  ] : بالتفصيل [  موطأ اإلمام حممد يف تعداد األحاديث واآلثار اليت يف: الفائدة الثانية عشرة 
  وقد اجتهدت يف مجعها وسهرت يف عدها فأن كان وقع فيه اخلطأ فأرجو من ريب العفو والعطاء  -

  بعضها من طريق مالك وبعضها عن غري مالك )  ١٠٠( من ابتداء الكتاب إىل باب األذان والتثويب مائة 
وآثار أنس )  ٤( وآثار أيب هريرة رضي اهللا عنه أربعة )  ٢٢( فاملرفوعة اثنان وعشرون : أما من طريق مالك 
وكذلك أثر عامر العدوي رضي اهللا عنه )  ١( وأثر عبد اهللا بن زيد رضي اهللا عنه واحد )  ٣( رضي اهللا عنه ثالثة 

ن عمر وأثر صفية زوجة اب)  ١( وأثر جابر رضي اهللا عنه واحد )  ١( وأثر أيب بكر الصديق واحد )  ١( واحد 
وأثر زيد )  ١( وأثر أيب بن كعب رضي اهللا عنه واحد )  ١( وأثر زيد بن ثابت رضي اهللا عنه واحد )  ١( واحد 

وآثار )  ١( وأثر أيب قتادة رضي اهللا عنه واحد )  ١( وأثر إبنة زيد بن ثابت واحد )  ١( بن أسلم موىل عمر واحد 
وآثار ابن عمر أحد )  ٢( سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه اثنان  وآثار)  ٧( عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه سبعة 

( وآثار سامل بن عبد اهللا بن عمر اثنان )  ٣( وآثار سعيد بن املسيب ثالثة )  ٢( وآثار عثمان اثنان )  ١١( عشر 
عائشة رضي اهللا  وآثار)  ٢( وكذلك آثار عروة بن الزبري بن العوام اثنان )  ٢( وآثار سليمان بن يسار اثنان )  ٢

  )  ٧٥( ومجلتها مخسة وسبعون )  ٥( عنها مخسة 
وطريق اإلمام أيب )  ١( من طريق أيوب بن عتبة اليمامي واحد ) :  ٤( وأما من غري طريق مالك فاملرفوعة أربعة 

لعباس رضي وآثار عبد اهللا بن ا. من غري ذكر السند )  ١( وبالغا )  ١( ومن طريق الربيع بن صبيع )  ١( حنيفة 
( وطريق أيب العوام البصري )  ١( وطريق إبراهيم املدين )  ١( من طريق طلحة املكي : أيضا )  ٤( اهللا عنه أربعة 

( من طريق اإلمام أيب حنيفة ) :  ٢( وآثار علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه اثنان )  ١( وطريق حممد بن أبان )  ١
 ١( من طريق أيب حنيفة ) :  ٣( ر عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه ثالثة وآثا) .  ١( وطريق مسعر بن كدام )  ١
( من طريق سالم )  ٢( وآثار حذيفة رضي اهللا عنه إثنان )  ١( وطريق أيب كدنية )  ١( وطريق سآلم بن سليم ) 
) .  ١( ن أبان وطريق حممد ب)  ١( من طريق حمل الضيب : وآثار إبراهيم النخعي اثنان )  ١( وطريق مسعر )  ١



وأثر ابن املسيب . وبال سند )  ١( من طريق عباد بن العوام )  ٢( اثنان : وكذلك آثار عائشة رضي اهللا عنه 
من طريق مسعر وأثر سعد )  ١( وكذلك أثر عمار بن ياسر رضي اهللا عنه . من طريق إبراهيم املديين )  ١( واحد 

وأثر أيب الدرداء رضي اهللا عنه من طريق إمساعيل بن عياش وأثر . ب من طريق حيىي بن املهل)  ١( رضي اهللا عنه 
( مخسة وعشرون : ومجلتها ) .  ١( وأثر علقمة بن قيس من طريق سالم . من طريق سفيان الثوري )  ١( جماهد 
٢٥  (  

  )  ٦٩( ومن باب األذان إىل باب اجللوس يف الصالة تسعة وستون 
وآثار ابن عمر رضي اهللا )  ٤( وآثار عمر رضي اهللا عنه أربعة )  ١٤( عة عشر أما من طريق مالك فاملرفوعة أرب

وأثر عثمان رضي اهللا عنه )  ٣( وآثار أيب هريرة ثالثة )  ٢( وآثار جابر رضي اهللا عنه اثنان )  ١٦( عنه ستة عشر 
وأثر كعب األحبار )  ١(  وأثر عائشة رضي اهللا عنها)  ١( وكذلك أثر عبد اهللا بن عمرو بن العاص )  ١( واحد 

  )  ٤٤( ومجلتها أربعة وأربعون ) .  ١( وأثر أيب بكر بن عبد الرمحن )  ١( 
وطريق أيب علي )  ١( وطريق أيب حنيفة )  ١( من طريق القاضي أيب يوسف ) :  ٤( وأما من غريه فاملرفوعة أربعة 

ومن طريق )  ١( من طريق حممد بن أبان ) :  ٢ (وآثار علي رضي اهللا عنه اثنان ) .  ١( وطريق إسرائيل )  ١( 
وطريق عبيداهللا )  ١( من طريق ابن أبان ) :  ٤( وآثار ابن عمر رضي اهللا عنه أربعة ) .  ١( أيب بكر النهشلي 

من ) :  ٦( وآثار ابن مسعود ستة ) .  ١( وطريق أسامة املدين )  ١( وطريق عبد الرمحن املسعودي )  ١( العمري 
 ١( وبال سند )  ١( وطريق حمل الضيب )  ١( وطريق ابن أبان )  ١( وطريق ابن عيينة )  ٢( ثوري اثنان طريق ال

 ١( وكذلك أثر عمر رضي اهللا عنه من طريقه . من طريق داود بن قيس )  ١( وأثر سعد رضي اهللا عنه واحد ) . 
وأثر القاسم بن حممد بن ) .  ١( ىي بن سعيد وأثر أنس رضي اهللا عنه من طريق حي) .  ١( وأثر زيد من طريقه ) . 

) :  ٣( وآثار إبراهيم النخعي ثالثة . من طريق بكري بن عامر )  ١( وأثر علقمة . من طريق أسامة )  ١( أيب بكر 
  )  ٢٥( ومجلتها مخسة وعشرون ) .  ١( وطريق إسرائيل )  ١( وطريق أيب يوسف )  ١( من طريق أبان 

  )  ٧٦( باب وقت اجلمعة ستة وسبعون ومن باب اجللوس إىل 
)  ٦( وآثار عمر ستة )  ٢٢( وآثار ابن عمر اثنان وعشرون )  ٢٨( أما من طريق مالك فاملرفوعة مثانية وعشرون 

وأثر معاذ )  ١( وكذلك أثر أم املؤمنني ميمونة رضي اهللا عنها )  ١( وأثر أم املؤمنني أم سلمة رضي اهللا عنها واحد 
وأثر زيد بن ثابت رضي )  ١( وأثر عائشة رضي اهللا عنها )  ١( وأثر أيب هريرة رضي اهللا عنه )  ١( ه رضي اهللا عن

وأثر ابن املسيب )  ١( وأثر سامل )  ١( وأثر أيب أيوب رضي اهللا عنه )  ١( وأثر أنس رضي اهللا عنه )  ١( اهللا عنه 
  )  ٦٦( ومجلتها ستة وستون )  ١( 

على اختالف النسخ وطريق )  ١( من طريق بشر أو بسر أو حممد بن بشر ) :  ٢( اثنان  وأما من غريه فاملرفوعة
)  ١( وطريق عمر بن ذر )  ١( ومن طريق أيب حنيفة )  ١( بالغا ) :  ٦( وآثار ابن عمر ستة ) .  ١( ابن أبان 

. بالغا )  ١( ر عمر واحد وأث) .  ١( وطريق الفضل بن غزوان )  ١( وطريق خالد الضيب )  ١( وطريق ابن أبان 
  )  ١٠( عن ابن عياش ومجلتها عشرة )  ١( وكذلك أثر عروة 

  )  ٧٠( ومن باب وقت اجلمعة إلىل باب أمر القبلة سبعون 
وآثار ابن )  ٣( وآثىر عثمان ثالثة )  ٨( وآثار عمر مثانية )  ١٨( أما من طريق مالك فاملرفوعة مثانية عشرة 

وأثر عبد اهللا بن )  ١( وكذلك أثر أيب بكر )  ١( وأثر علي واحد )  ٣( أيب هريرة ثالثة وآثار )  ٣( عمرثالثة 
( وأثر كعب )  ١( وأثر بن الصامت رضي اهللا عنه )  ١( وأثر ابن عباس )  ١( وأثر مسعود )  ١( عامر بن ربيعة 



   ) ٥٦( ومجلتها ستة ومخسة )  ٣( وآثار القاسم ثالثة )  ١( وأثر الزهري )  ١
( ومن طريق سعيد بن عروة )  ١( ومن طريق أيب حنيفة )  ١( بال سند : وأما من غري طريق مالك فاملرفوعة ثالثة 

بال سند ) :  ٥( وآثار ابن مسعود مخسة )  ١( ومن طريق أيب حنيفة )  ١( بال سند ) :  ٢( وآثار عمر اثنان )  ١
)  ١( ومن طريق أيب يوسف )  ١( يق أيب معاوية املكفوف ومن طر)  ١( ومن طريق عبد الرمحن املسعودي )  ١( 

( وأثار ابن عباس اثنان . بالغا )  ١( وكذلك أثر عمار . بال سند )  ١( وأثر ابن عمر ) .  ١( ومن طريق سالم 
  )  ١٤( ومجلتها أربعة عشر ) .  ١( ومن طريق امساعيل )  ١( بال سند ) :  ٢

  )  ١٨( مثانية عشر ومن باب القبلة إىل فضل اجلهاد 
من )  ١( من أثار ابن عمر من طريقه وأثر عمر واحد )  ٢( مرفوعة من طريق مالك واثنان )  ١٢( اثنتا عشرة 

  )  ١( طريقه وكذلك أثر زيد 
  )  ١( ومن طريق بكري )  ١( من طريق املبارك بن فضالة )  ٢( واملرفوعة حملمد اثنان 

  )  ٢٧( كاة سبعة وعشرون ومن باب فضل اجلهاد إىل كتاب الز
)  ١( وأثر أمساء زوجة أيب بكر واحد )  ٣( وأثر أيب هريرة ثالثة )  ٨( وآثار ابن عمر مثانية )  ٩( فاملرفوعة تسعة 

( فهذه مخسة وعشرون )  ١( وأثر عائشة )  ١( وأثر عمر )  ١( وأثر اخللفاء )  ١( وكذلك أثر عبد اهللا بن عمر 
  لك كلها من طريق ما)  ٢٥

  كالمها بالغا من حممد )  ١( وأثر علي )  ١( وأثر أيب هريرة 
  )  ٣٠( ومن كتاب الزكاة إىل أبواب الصيام ثالثون 

وأثر أيب بكر )  ٥( وآثار عمر مخسة )  ٤( وآثار ابن عمر أربعة )  ٣( وآثار عثمان ثالثة )  ٦( فاملرفوعة ستة 
وأثر ابن )  ١( وأثر سليمان بن يسار )  ١( وأثر أيب هريرة )  ١( وكذلك أثر عائشة )  ١( رضي اهللا عنه واحد 

كلها من طريق )  ٢٥( فهذه مخسة وعشرون )  ١( وأثر ابن شهاب )  ١( وأثر عمر بن عبد العزيز )  ١( املسيب 
  مالك 

  بال سند )  ٢( وأثر عمر اثنان . بال سند )  ١( بالغا واحد )  ٢( اثنان ) :  ٣( وحملمد من املرفوعة ثالثة 
  )  ٣٩( ومن كتاب الصيام إىل كتاب احلج تسعة وثالثون 

)  ٦( وأثار ابن عمر ستة )  ٢( وكذلك آثار عمر اثنان )  ٢( وآثار أيب هريرة اثنان )  ٢٠( فاملرفوعة عشرون 
الزهري وأثر )  ١( وأثر عمرو بن العاص )  ١( وأثر عثمان )  ١( وكذلك أثر ابن عباس )  ١( وأثر سعد واحد 

)  ٢( من طريق مالك وحملمد مرفوعان )  ٣٧( فهذه سبعة وثالثون )  ١( وأثر عائشة )  ١( وأثر عروة )  ١( 
  بالغا 

  )  ١٧٦( ومن كتاب احلج إىل كتاب النكاح مائة وستة وسبعون 
أو ابن عمر  وأثرعمر)  ٥٣( وآثار ابن عمر ثالثة ومخسون )  ٤٩( أما من طريق مالك فاملرفوعة تسعة وأربعون 

وآثار ابن عباس )  ٢٣( وآثار عمر ثالثة وعشرون )  ٦( وآثار عائشة ستة )  ١( على الشك من املؤلف واحد 
وأثر عبد اهللا )  ١( وكذا أثر سعد )  ١( وأثر الضحاك بن قيس واحد )  ٣( وآثار ابن املسيب ثالثة )  ٤( أربعة 

 ١( وأثر نافع )  ١( وأثر عروة )  ١( وأثر خارجة بن زيد بن ثابت )  ١( وأثر سامل )  ١( بن عياش بن أيب ربيعة 
وأثر أيب الزبري )  ١( وأثر أبان بن عثمان )  ١( وأثر أيب أيوب )  ١( وأثر املسور بن خمرمة )  ١( وأثر عثمان ) 

)  ١( ر ابنه عبد اهللا وأث)  ١( وأثر الزبري بن العوام )  ١( وأثر كعب األحبار )  ١( وأثر أيب هريرة )  ١( املكي 



( ومجلتها مائة وواحد وستون )  ٣( وآثار القاسم ثالثة )  ١( وأثر معاوية )  ١( وأثر علي )  ١( وأثر عمرة 
١٦١  (  

من طريق أيب )  ١( بالغا وواحد )  ٦( بال سند وستة )  ٣( ثالثة ) :  ١٠( وأما عن غري مالك فاملرفوعة عشرة 
( وأثر ابن مسعود )  ١( بال سند وكذلك أثر زيد )  ١( بال سند وأثر علي واحد )  ٢( يوسف وآثار عمر اثنان 

  )  ١٥( مجلتها مخسة عشر ) .  ١
  )  ٣٨( ومن كتاب النكاح إىل الطالق مثانية وثالثون 

ا أثر وكذ)  ١( وأثر عثمان )  ٦( وآثار عمر ستة )  ٣( وآثار زيد ثالثة )  ٩( أما من طريق مالك فاملرفوعة تسعة 
( وآثار ابن املسيب أربعة )  ١( وأثر عروة )  ١( وأثر القاسم )  ١( وأثر علي )  ١( وأثر أيب أيوب )  ١( سعد 
  )  ٢٨( ومجلتها مثانية وعشرون )  ٤

( من طريق احلسن بن عمارة ) :  ٣( وآثار عمر ثالثة . من طريق أيب حنيفة )  ١( وأما عن غريه فاملرفوع واحد 
من طريق احلسن بن )  ١( وأثر علي واحد ) .  ١( وطريق يزيد بن عبد اهلاد )  ١( حممد بن أبان وطريق )  ١

بال )  ١( وأثر عمار بن ياسر ) .  ١( وأثر زيد بالغا . من طريق أيب حنيفة )  ١( وكذا أثر ابن مسعود . عمارة 
  )  ١٠( ومجلتها عشرة ) .  ١( وقول مسروق بال سند . سند 

  )  ٨٠( لطالق إىل الرضاع مثانون ومن كتاب ا
)  ٧( وآثار عثمان أيضا سبعة )  ٧( وآثار عمر سبعة )  ١٧( وآثار ابن عمرسبعة عشر )  ٨( فاملرفوعة مثانية 

وكذا أثر )  ١( وآثار أم املؤمنني حفصة )  ٤( وآثار ابن املسيب )  ٤( وكذا آثار عائشة )  ٤( وآثار زيد أربعة 
)  ١( وأثر علي )  ١( وأثر عمرو بن العاص )  ١( وأثر ابن عباس )  ١( وأثر أيب هريرة  ) ١( رافع بن خديج 

وأثر أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن )  ١( وأثر القاسم )  ١( وأثر مروان )  ١( وأثر صفية زوجة ابن عمر 
  )  ٦١( ومجلتها واحد وستون . وهذه كلها من طريق مالك )  ١( هشام 
)  ١( وبالغا )  ١( ومن طريق أيب حنيفة )  ١( من طريق هشيم بن بشري ) :  ٣( طريقه آثار عمر ثالثة  ومن غري

)  ١( وطريق ابن عيينة )  ١( وطريق إبراهيم املكي )  ١( من طريق احلسن بن عمارة ) :  ٤( وآثار علي أربعة 
وآثار ابن . بالغا )  ١( ن طريق أيب حنيفة وواحد م)  ٢( اثنان ) :  ٣( وآثار ابن مسعود ثالثة ) .  ١( وبال سند 
 ١( من غري سند ) :  ٢( وآثار عثمان اثنان ) .  ١( ومن طريق عيسى اخلياط )  ١( بال سند ) :  ٢( عمر اثنان 

وكذا أثر . بالغا )  ١( وأثر زيد واحد ) .  ١( وبالغا )  ١( وكذا آثار ابن عباس بال سند ) .  ١( وبالغا ) 
 ١٩( وجعلتها تسعة عشرة . من طريقه )  ١( وأثر ابن املسيب . عشر من الصحابة من طريق عيسى اخلياط  ثالثة

 (  
  )  ١٤( ومن كتاب الرضاع إىل األضحية أربعة عشر 

وكذا آثار ابن )  ٢( وأثر ابن عباس اثنان )  ٣( وكذا آثار عائشة )  ٣( كلها من طريق مالك فاملرفوعة ثالثة 
  )  ١( وعمر )  ١( وحفصة )  ١( وكذا أثر عروة )  ١( وأثر ابن عمر واحد )  ٢( املسيب 

  )  ١٤( ويف كتاب األضحية والذبائح أربعة عشرة 
وكذا قول ابن )  ١( وأثر أيب أيوب واحد )  ٤( وآثار ابن عمر أربعة )  ٨( أيضا كلها عن مالك فاملرفوعة مثانية 

  )  ١( املسيب 
  )  ٢٢( ة اثنان وعشرون ويف كتاب الصيد والعقيق



وأثر )  ٢( وآثار فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اثنان )  ٦( وكذا آثار ابن عمر )  ٦( املرفوعة ستة 
)  ١( وأثر ابن عباس )  ١( وأثر زيد )  ١( وأثر عبد اهللا بن عمرو )  ١( وكذا أثر ابن املسيب )  ١( عمر واحد 

  )  ٢٠( ه من طريق مالك عشرون هذ)  ١( وأثر أيب هريرة 
  وأثر علي واحد من طريق عبد اجلبار ومرفوع من طريق أيب حنيفة 

  )  ٤( وآثار عمر أربعة )  ٧( أيضا فاملرفوعة سبعة )  ٢٢( ويف أبواب الديات والقسامة اثنان وعشرون 
 ١( وأثر زيد واحد )  ٢( ار اثنان وآثار سليمان بن يس)  ٣( وآثار ابن املسيب ثالثة )  ٢( آثار ابن عباس اثنان 

  )  ٢٠( هذه من طريق مالك عشرون )  ١( وكذا قول ابن شهاب ) 
  وأثر عمر كالمها حملمد بال سند )  ١( وأثر ابن مسعود 

  )  ١٣( ويف كتاب احلدود يف السرقة ثالثة عشر 
)  ١( وابن عمر )  ١( ر الصديق وأيب بك)  ١( وعثمان )  ١( وعائشة )  ١( وأثر عمر )  ٤( فاملرفوعة أربعة 

  )  ١٠( هذه من طريق مالك عشرة )  ١( وزيد واحد 
  وبالغا حملمد )  ٣( وآثار عمر وعلي وأيب بكر 

  )  ٢٣( ويف أبواب احلدود يف الزنا ثالثة وعشرون 
 ١( بن عامر أو عمر وا)  ١( وآثار أيب بكر )  ٢( وآثار عثمان اثنان )  ٦( وآثار عمر ستة )  ٨( فاملرفوعة مثانية 

وقول ابن )  ١( وأثر عمر بن عبد العزيز )  ١( وأثر عبد امللك بن مروان )  ١( على اختالف النسخ وأثر علي ) 
  هذه اثنان وعشرون من طريق مالك )  ١( شهاب واحد 

  )  ١( وأثر علي حملمد بال سند 
  )  ١٣( ويف أبواب األشربة ثالثة عشر 

  )  ١( وأنس واحد )  ١( وابن عمر )  ١( وأثر علي )  ٣( وآثار عمر ثالثة )  ٧( سبعة كلهاعن مالك فاملرفوعة 
وأثر عثمان )  ٦( وآثار عمر ستة )  ٥( فاملرفوعة مخسة )  ٢٣( ويف أبواب الفرائض والوصايا ثالثة وعشرون 

( وقول سعيد بن املسيب  ) ١( وأيب بكر )  ١( وأثر علي بن حسني )  ١( وكذا أثر أبان بن عثمان )  ١( واحد 
  هذه ستة عشر من طريق مالك )  ١

)  ٣( وكذا آثار أيب بكر وابن عباس وقول ابن شهاب )  ٣( وآثار عمر وعلي وابن مسعود حملمد بال سند 
  )  ١( ومرفوع له بال سند 

  )  ٢٠( ويف أبواب األميان والنذور عشرون 
وآثار ابن )  ٢( وكذا آثار ابن عباس )  ٢( وآثار عائشة اثنان )  ٤( وكذا آثار ابن عمر )  ٤( فاملرفوعة أربعة 

  )  ١٥( هذة عن مالك مخسة عشر )  ١( املسيب وابن يسار وعطاء بن أيب رباح كل منها واحد 
من )  ١( أثر جماهد واحد ) .  ١( وسفيان )  ١( ويونس )  ١( من طريق سالم ) :  ٣( وآثار عمر حملمد ثالثة 

  )  ١( وكذا أثر علي من طريق شعبة  .طريق سفيان 
  )  ٦٠( ومن كتاب البيوع إىل باب القضاء ستون 
وكذا آثار )  ٣( وآثار ابن عمر ثالثة )  ٤( وآثار عمر أربعة )  ٢٣( فمن طريق مالك املرفوعة ثالثة وعشرون 

 ١( الرمحن بن عبد يغوث واحد وأثر عبد )  ٢( وآثار زيد اثنان )  ٥( وآثار ابن املسيب مخسة )  ٣( عثمان ثالثة 
)  ١( واثر حممد بن عمرو بن حزم )  ١( وأثر القاسم )  ١( وأثر عمرة )  ١( وأثر علي )  ١( وكذا أثر سعد ) 



رضي اهللا  -وأثر عبد الرمحن بن عوف )  ١( وأثر سليمان بن يسار )  ١( وأثر هشام بن امساعيل )  ١( وأثر أبان 
  هذه مخسون )  ١(  -عنه 
وقول عمر )  ١( بال سند وكذا أثر احلسن البصري )  ١( بال سند وأثر ابن عباس )  ٢( من طريقه املرفوع اثنان و
وأثر )  ١( وأثر عمر من طريق يونس )  ١( وأثر زيد )  ١( وقول سعيد بن جبري )  ١( وقول ابن عمر )  ١( 

  )  ١( علي من طريق ابن أيب ذئب 
  )  ٣٨( لعتق مثانية وثالثون ومن باب القضاء إىل أبواب ا

وآثار ابن )  ٣( وآثار ابن عمر ثالثة )  ٩( تسعة  -رضي اهللا عنه  -وآثار عمر )  ١٥( فاملرفوعة مخسة عشر 
( وأثر رافع بن خديج رضي اهللا عنه )  ١( وكذا أثر عثمان )  ١( وأثر أيب بكر الصديق واحد )  ٦( املسيب ستة 

  من طريق مالك  ) ٣٦( هذه ستة وثالثون )  ١
  بال سند )  ١( أثر ابن جبري )  ١( وأثر شريح حملمد بالغا 

  )  ٣٢( ومن أبواب العتق إىل أبواب السري اثنان وثالثون 
)  ٢( وآثار ابن املسيب )  ٢( وآثار عثمان )  ٢( وكذا آثار عمر )  ٢( وآثار عائشة اثنان )  ٧( فاملرفوعة سبعة 

)  ١( وأثر زيد )  ١( وأثر مروان )  ١( وكذا أثر أم سلمة )  ١( وأثر الصديق واحد  ) ٣( وآثار ابن عمر ثالثة 
من )  ٢٥( هذة مخسة وعشرون )  ١( وأثر سليمان بن يسار )  ١( وأثر عبد امللك بن مروان )  ١( وأثر عروة 

  طريق مالك 
وأثر ابن عباس )  ١( د الرمحن بن يعلى ومن طريق عبد اهللا بن عب)  ١( بالغا واحد )  ٢( واملرفوعة حملمد اثنان 

( وأثر عطاء )  ١( بال سند وأثر ابن شهاب )  ١( بال سند وأثر ابن عمر )  ١( بالغا وكذا أثر زيد )  ١( واحد 
١  (  

  )  ١٦٣( ومن أبواب السري إىل آخر الكتاب مائة وثالثة وستون 
( وآثارابنه أحد عشر )  ١٤( وآثار عمر أربعة عشر )  ٤( وآثار ابن عباس أربعة )  ٩٢( فاملرفوعة اثنان وتسعون 

وآثار ابن املسيب مثانية )  ٢( وآثار عمر بن عبد العزيز )  ٢( وكذا آثار الصديق )  ٢( وآثار عثمان اثنان )  ١١
)  ١ (وأثر زيد )  ١( وأثر أيب هريرة )  ١( وكذا أثر سعد )  ١( وأثر علي واحد )  ٥( وآثار عائشة مخسة )  ٨( 

وأثر عامر )  ١( وأثر عبد الرمحن بن يغوث )  ١( وأثر أيب أيوب )  ١( وأثر سهل بن حنيف )  ١( وأثر أيب طلحة 
وأثر سيدنا عيسى على نبينا وعليه )  ١( وأثر عمر بن عبد اهللا )  ١( وأثر مجع من الصحابة مل يسموا )  ١( 

هذه كلها )  ١( وأثر مالك األصبحي )  ١( وأثر القاسم )  ١( وأثر حفصة )  ١( وأثر أيب الدرداء )  ١( السالم 
  )  ١٥٦( من طريق مالك مائة وستة ومخسون 

)  ١( وأثر ابن مسعود ) .  ١) ( وهو حتريف ) الرتاد : ( يف األصل ( وأثر زيد من طريق عبد الرمحن بن أيب الزناد 
( كذلك وأثر ابن مسعود )  ١( ري كذلك ومرفوع وأثر سعيد بن جب. بالغا )  ١( وأثر عمر . من طريق الثوري 

  )  ١( بال سند وكذلك أثر ابن عمر )  ١
فجميع ما يف هذا الكتاب من األحاديث املرفوعة واآلثار املوقوفة على الصحابة ومن بعدهم مسندة كانت أو غري 

( ه مائة ومخسة وسبعون وبغري طريق)  ١٠٠٥( منها عن مالك ألف ومخسة )  ١١٨٠( مسندة ألف ومائة ومثانون 
  والباقي عن غريمها )  ٤( ومن طريق أيب يوسف أربعة )  ١٣( منها عن أيب حنيفة ثالثة عشر )  ١٧٥

وليعلم أين أدخلت يف هذا التعداد كل ما يف هذا الكتاب من األخبار واآلثار سواء كانت مسندة أو غري مسندة 



متعددة عن رجل واحد أو عن رجال الصحابة وغريهم بسند واحد  بالغية أو غري بالغية وكثريا ما جتد فيه آثارا
  وجتد أيضا كثريا املرفوع واآلثار بسند واحد فذكرت يف هذا التعداد كل واحد على حدة فليحفظ ذلك 

  : يف عادات اإلمام حممد يف هذا الكتاب وآدابه : الفائدة الثالثة عشر 
  رواية عن اإلمام مالك موقوفة كانت أو مرفوعة  أنه يذكر ترمجة الباب ويذكر متصال به: منها 

أنه ال يذكر يف صدر العنوان إال لفظ الكتاب أو الباب وقد يذكر لفظ األبواب وليس فيه يف موضع لفظ : ومنها 
  الفصل إال يف موضع اختلفت فيه النسخ ولعله من أرباب النسخ 

وهبذا نأخذ أو به نأخذ ويذكر بعده تفصيال : ما أفادته  أنه يذكر بعد ذكر احلديث أو األحاديث مشريا إىل: ومنها 
  ) وهو حتريف " عليه : " يف األصل ( ما وقد يكتفي على أحدمها ومثل هذا دال على اختياره واإلفتاء به 

أما العالمات : يف جامع املضطرات واملشكالت " حواشي األشباه والنظائر " كما قال السيد أمحد احلموي يف 
وعليه الفتوى وبه يفىت وبه يعتمد وبه نأخذ وعليه االعتماد وعليه عمل األمة وعليه : لى الفتوى فقوله املعلمة ع

العمل اليوم وهو الصحيح وهو األصح وهو الظاهر وهو األظهر وهو املختار يف زماننا وفتوى مشائخنا وهو األشبه 
  انتهى . وهو األوجه 

أفادته روايته عن مالك ويذكر " ) مما : " والظاهر " ما : " يف األصل ( ا أنه ينبه على ما خيالف مسلكه مم: ومنها 
  سند مذهبه من غري طريق مالك 

أنه ال يكتفي فيما يرويه عن غري مالك على شيخ معني كاإلمام أيب حنيفة بل يسند عنه وعن غريه وعادته يف : ومنها 
  قليال  أنه يسند كثريا عن أيب حنيفة وعن غريه" كتاب اآلثار " 

أنه ال يقول يف روايته عن شيوخه إال أخربنا ال مسعت وال حدثنا وال غري ذلك والشائع يف اصطالح : ومنها 
املتأخرين الفرق بني حدثنا وأخربنا بأن األول خاص مبا مسع من لفظ الشيخ كسمعت والثاين مبا إذا قرأه بنفسه على 

م والنسائي وغريهم وعند مجع مها على هنج واحد وهو مذهب هو مذهب األوزاعي والشافعي ومسل: قيل . الشيخ 
احلجازيني والكوفيني ومالك وابن عيينة والبخاري وغريهم كذا يف شروح شرح النخبة وتفصيل هذا البحث 

  " ظفر األماين " ليطلب من رساليت 
  نادرا فيما خالفه فيه أبو حنيفة وهو قول أيب حنيفة إال : أنه يذكر بعد ذكر خمتاره موافقة مع شيخه بقوله : ومنها 
أنه يذكر كثريا بعد قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا ويريد بالفقهاء فقهاء العراق والكوفة والعامة يستعمل : ومنها 

ذهب مجاعة من أهل العربية : يف حبث إدراك اجلماعة " فتح القدير " يف استعماهلم مبعىن األكثر قال ابن اهلمام يف 
  انتهى . قال به عامة املشائخ وحنوه : العامة مبعىن األكثر وفيه خالف وذكر املشائخ أنه املراد يف قوهلم  إىل أن

والظاهر أنه ال يريد يف كل موضع من هذا اللفظ معىن األكثر بل يريد به معىن اجلماعة والطائفة فإن بعض املواضع 
  اليت ومسه به ليس مبسلك لألكثر 

  بذكر مذهب إبراهيم النخعي أيضا لكونه مدار مسلك احلنفية  أنه قد يصرح: ومنها 
 ١١ص " ( اإلنصاف يف بيان سبب االختالف " وغريه يف رسالته " حجة اهللا البالغة " قال احملدث الدهلوي مؤلف 

ولعمري إهنا حقيقة مبا مسيت به ومن طالعها بنظر صحيح خرج عن اعتسافه إذا اختلفت مذاهب الصحابة ) : 
ابعني يف مسألة فاملختار عند كل عامل مذهب أهل بلده وشيوخه ألنه أعرف يف الصحيح من أقاويلهم يف السقيم والت

فإن هكان  -فمذهب عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وأصحاهبم مثل سعيد بن املسيب . 
. باألخذ من غريه عند أهل املدينة  أحق -أحفظهم لقضايا عمر وحديث أيب هريرة وسامل وعكرمة وعظاء وأمثاهلم 



ومذهب عبد اهللا بن مسعود وأصحابه وقضايا علي وشريح والشعيب وفتاوى إبراهيم النخعي أحق باألخذ عند أهل 
السنة اليت : فإن اتفق أهل البلد على شيء أخذوا عليه بنواجذهم وهو الذي يقول يف مثله مالك . الكوفة من غريه 

  انتهى كالمه ملخصا . كذا وإن اختلفوا أخذوا بأقواها وأرجحها  ال اختالف فيها عندنا
كان مالك أعلمهم بقضايا عمر ) :  ١٣ص : اإلنصاف يف بيان سبب االختالف ( وقال أيضا يف تلك الرسالة 

ال وعبد اهللا بن عمر وعائشة وأصحاهبم من الفقهاء السبعة وكان أبو حنيفة ألزمهم مبذهب إبراهيم حىت ال جياوزه إ
وكان عظيم الشأن يف التخريج على مذهبه دقيق النظر يف وجوه التخرجيات مقبال على الفروع أمت . ما شاء اهللا 

عبد " جامع " حملمد و " كتاب اآلثار " إقبال وإن شئت أن تعلم حقيقة ما قلنا فلخص أقوال النخعي من كتاب 
 يفارق تلك احملجة إال يف مواضع يسرية وهو يف تلك ابن أيب شيبة مث قايسه مبذهبه جتده ال" مصنف " الرزاق و 

توىل قضاء القضاة أيام هارون . اليسرية أيضا ال خيرج عما ذهب إليه فقهاء الكوفة وكان أشهر أصحابه أبو يوسف 
الرشيد فكان سببا لظهور مذهبه والقضاء به يف أقطار العراق وخرسان وما وراء النهر وكان أحسنهم تصنيفا 

درسا حممد بن احلسن وكان من خربه أنه تفقه بأيب حنيفة وأيب يوسف مث خرج إىل املدينة فقرأ املوطأ على  وألزمهم
مالك مث رجع إىل نفسه فطبق مذهب أصحابه على املوطأ مسألة مسألة فإن وافق فيها وإال فإن رأى طائفة من 

ضعيفا أو خترجيا لينا خيالفه حديث صحيح مما الصحابة والتابعني ذاهبني إىل مذهب أصحابه فكذلك وإن وجد قياسا 
عمل به الفقهاء وخيالفه عمل أكثر العلماء تركه إىل مذهب من مذاهب السلف مما يراه أرجح مما هنالك ومها ال 

إما أن يكون : يزاالن على حمجة إبراهيم ما أمكن كما كان أبو حنيفة يفعل ذلك وإمنا كان اختالفهم يف أحد شيئني 
ختريج على مذهب إبراهيم يزامحانه فيه أو يكون هناك إلبراهيم ونظرائه أقوال خمتلفة خيالفان يف ترجيح لشيخهما 

ونفع كثريا من الناس فتوجه أصحاب أيب حنيفة إىل تلك . بعضها على بعض فصنف حممد ومجع رأي هؤالء الثالثة 
ىل خرسان وما وراء النهر فسمي ذلك مذهب أيب التصانيف تلخيصا وتقريبا وخترجيا وتأسيسا واستدالال مث تفرقوا إ

حنيفة وإمنا عد مذهب أيب يوسف وحممد واحدا مع أهنما جمتهدان مطلقان ألن خمالفتهما غري قليلة يف األصول 
انتهى كالمه " . اجلامع الكبري " و " املبسوط " ولتدوين مذهبهم محيعا يف . . والفروع لتوافقهم يف هذا األصل 

  ملتقطا 
مذهب صاحبه أيب يوسف ال موافقا وال خمالفا فإياك " كتاب اآلثار " أنه ال يذكر يف هذا الكتاب وكذا يف : ها ومن

أن تفهم باقتصاره على ذكر مذهبه ومذهب شيخه على سبيل مفهوم املخالفة خمالفته كما فهمه القاري يف بعض 
" اجلامع الصغري " خمالفا لذكره موافقته وعادته يف رسائله على ما ستطلع عليه يف موضعه أو بناء على أنه لو كان 

  وغريه من تصانيفه خبالفه 
هذا حسن أو مجيل أو مستحسن وأمثال ذلك ويريد به معىن أعم مقابل الواجب بقرينة : أن كثريا ما يقول : ومنها 

اك أن تفهم يف كل هذا حسن وليس بواجب فيشمل السنة املؤكدة وغري املؤكدة فإي: أنه يقول يف بعض مواضعه 
  أمر ومسه به استحبابه وعدم سنيته 

كما يف حبث التراويح وغريه ويريد به نفس اجلواز ال غريه ) ال بأس ( لفظة : أنه قد يقول يف بعض السنن : ومنها 
  وهو عند املتأخرين مستعمل غالبا يف املكروه تنزيها فإياك أن ال تفرق بني االستعمالني وتقع يف الشني 

ينبغي كذا وكذا فال تفهم منه نظرا إىل استعماالت املتأخرين أن كل أمر صدره به : أنه كثريا ما يقول : ا ومنه
اللفظة تستعمل يف عرف القدماء يف ) وهو خطأ " هذا : " يف األصل ( مستحب ليس بسنة وال واجب فإن هذه 

ينبغي للناس أن يلتمسوا اهلالل : ري يف خمتصره املعىن األعم الشامل للسنة املؤكدة والواجب ومن مث ملا قال القدو



  انتهى . أي جيب عليهم وهو واجب على الكفاية : يف اليوم التاسع والعشرين أي من شعبان فسره ابن اهلمام بقوله 
املشهور عند املتأخرين استعمال : حاشية الدر املختار يف كتاب اجلهاد " رد احملتار " وقال ابن عابدين الشامي يف 

ينبغي مبعىن يندب وال ينبغي مبعىن يكره تنزيها وإن كان يف عرف املتقدمني استعماله يف أعم من ذلك وهو يف القرآن 
" وقال يف ) .  ٢٥آية : سورة الفرقان ( } ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء { : كثري لقوله تعاىل 

  انتهى كالمه . أو يندب حبسب ما فيه من الطلب ينبغي أن يكون كذا وكذا معناه جيب " : املصباح 
  أنه قد يذكر مذهب شيخه مالك أيضا موافقا أو خمالفا ومذاهب الصحابة مسندة أو غري مسندة : ومنها 
أنه يطلق لفظ األثر ويريد معىن أعم شامال للحديث املرفوع واملوقوف على الصحابة ومن بعدهم وهو : ومنها 

صه بعض من خلفهم باملوقوف وهو مشهور عند متأخري الفقهاء كما حققه النووي يف كذلك يف عرف القدماء وخ
" ظفر األماين بشرح املختصر املنسوب إىل اجلرجاين " وفصلته أنا يف " املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج " 

  وفقين اهللا خلتمته كما وفقين لبدئه 
" رد احملتار " بلغنا وقد ذكروا كما يف : يصدر بعضها بقوله أنه يذكر بعض اآلثار واألخبار غري مسندة و: ومنها 

  وغريه أن بالغاته مسندة 

  خامتة

 :  
ليس يف هذا الكتاب حديث موضوع نعم فيه ضعاف أكثرها يسرية الضعف املنجرب بكثرة الطرق وبعضها شديدة  -

ك إن شاء اهللا تعاىل يف الضعف لكنه غري مضر أيضا لورود مثل ذلك يف صحاح الطرق وستطلع على مجيع ذل
هذا آخر املقدمة ومن اهللا أرجو حسن اخلامتة وعيش الدنيا واآلخرة واحلمد هللا رب العاملني والصالة على . مواضعها 

  رسوله حممد وآله وصحبه أمجعني 

  أبواب الصالة

  )  ١( بسم اهللا الرمحن الرحيم 
 _________  

عليها كأكثر املتقدمني دون احلمد والشهادة مع ورود قوله صلى اهللا  بسم اهللا الرمحن الرحيم مقتصرا: قوله )  ١( 
كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد : " وقوله " كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه حبمد اهللا أقطع : " عليه و سلم 

قال . رة وغريه من حديث أيب هري)  ٢٦١/  ٤كتاب األدب . انظر سنن أيب داود ( أخرجهما أبو داود " اجلذماء 
لكن ليس فيهما أن . ألن احلديثني يف كل منهما مقال سلمنا صالحتهما للحجة ) :  ٨/  ١فتح الباري ( احلافظ 

ذلك متعني بالنطق والكتابة معا فلعله محد وتشهد نطقا عند وضع الكتاب ومل يكتب ذلك اقتصارا على البسملة 
اقرأ باسم { : حصل هبا ويؤيده أن أول شيء نزل من القرآن ألن القدر الذي جيمع األمور الثالثة ذكر اهللا وقد 

ويؤيده أيضا وقوع كتب . فطريق التأسي به االفتتاح بالبسملة واالقتصار عليها ) .  ١آية : سورة العلق ( } ربك 
شرح " هذا من . النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل امللوك وكتبه يف القضايا مفتتحة بالتسمية دون احلمدلة وغريها 

للزرقاين حممد بن ) فأثبتناه يف العنوان " أبواب الصالة : " ويف بعض النسخ بعد التسمية .  ١٠/  ١" ( موطأ مالك 
  عبد الباقي املالكي 



  ) ٢) ( وقوت الصالة )  ١( باب (  - ١

بن )  ٤( هللا بن زياد موىل بين هاشم عن عبد ا)  ٣( أخربنا مالك بن أنس عن يزيد : قال حممد بن احلسن  - ١
)  ٨( أنه )  ٧( النيب صلى اهللا عليه و سلم عن أيب هريرة )  ٦( رضي اهللا عنها زوج )  ٥( رافع موىل أم سلمة 

 ١٢( إذا كان ظلك مثلك )  ١١( صل الظهر : أنا أخربك )  ١٠( فقال أبو هريرة )  ٩( سأله عن وقت الصالة 
وبني ثلث )  ١٥( والعشاء ما بينك )  ١٤( ذا غربت الشمس إذا كان ظلك مثليك واملغرب إ)  ١٣( والعصر ) 

  )  ١٩( الصبح بغلس )  ١٨( وصل )  ١٧( فإن منت إىل نصف الليل فال نامت عيناك )  ١٦( الليل 
وأما يف )  ٢١( يف وقت العصر وكان يرى اإلسفار يف الفجر )  ٢٠( هذا قول أيب حنيفة رمحه اهللا : قال حممد 

 ٢٣( من حني زالت الشمس فقد دخل )  ٢٢( إذا زاد الظل على املثل فصار مثل الشيء وزيادة : قولنا فإنا نقول 
  )  ٢٥( ال يدخل وقت العصر حىت يصري الظل مثليه ) :  ٢٤( وأما أبو حنيفة فإنه قال . وقت العصر ) 

 _________  
  )  ١١/  ١( قاله الزرقاين  قدمه ألهنا أصل يف وجوب الصالة فإذا دخل الوقت وجب الوضوء وغريه)  ١( 
لكن وجه رواية األكثرين : وقوت الصالة يف رواية ابن بكري أوقات مجع قلة وهو أظهر لكوهنا مخسة : قوله )  ٢( 

وقوت مجع كثرة وإهنا وإن كانت مخسة لكن لتكرارها كل يوم صارب كأهنا كثرية كقوهلم مشوس وأقمار وألن 
اخلمسني وألن كل واحد من اجلمعني قد يقوم مصام اآلخر توسعا أو ألهنما  الصالة فرضت مخسني وثواهبا كثواب

: يشتركان يف املبدأ من ثالثة ويفترقان يف الغاية على ما ذهب إليه بعض احملققني أو ألن لكل صالة ثالثة أوقات 
  )  ١١/  ١( قاله الزرقاين . اختباري وضروري وقضاء 

يزيد بن زياد أو ابن أيب زياد قد ) :  ٣٦٤/  ٢" ( تقريب التهذيب "  عن يزيد قال ابن حجر يف: قوله )  ٣( 
  ينسب إىل جده موىل بين خمزوم مدين ثقة 

عبد اهللا بن رافع املخزومي أبو رافع املدين ) :  ٤١٣/  ١تقريب التهذيب ( قوله عن عبد اهللا قال ابن حجر )  ٤( 
  موىل أم سلمة ثقة 

هند بنت أيب أمية وامسه حذيفة القرشية املخزومية تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه موىل أم سلمة هي : قوله )  ٥( 
  )  ٥٠ص " ( إسعاف السيوطي " ، كذا يف  ٦٢و سلم عقب وقعة بدر وماتت يف شوال سنة 

سورة ( } اسكن أنت وزوجك اجلنة { : البعل واملرأة أيضا ومنه قوله تعاىل : إخل الزوج ... قوله زوج النيب )  ٦( 
كذا يف جواهر القرآن حملمد ) .  ٢٨آية : سورة األحزاب ( } قل ألزواجك { : وقوله تعاىل )  ٣٥آية : البقرة 

  بن أيب بكر الرازي 
عن أيب هريرة هو حافظ الصحابة اختلف يف امسه واسم أبيه على أقوال كثرية أرجحها عند األكثر : قوله )  ٧( 

  )  ٤٨٤/  ٢" ( التقريب " قبلها بسنة أو سنتني كذا يف : وقيل  هـ ٥٩عبد الرمحن بن صخر مات سنة 
  أي أن أبا رافع سأل أبا هريرة )  ٨( 
  الواحدة أو اجلنس )  ٩( 
املوقوف من احلديث مايروى عن الصحابة رضي اهللا ( إخل هذا احلديث موقوف ... فقال أبو هريرة : قوله )  ١٠( 

ومسي موقوفا ألنه وقف عليهم ومل يتجاوزهم إىل النيب صلى اهللا عليه و . هم عنهم من أقواهلم أو أفعاهلم أو تقرير
  سلم 

قال ابن عبد الرب بعدما ذكر أثر أيب هريرة املذكور وفقه رواة املوطأ واملواقيت ال تؤخذ بالرأي وال تدرك إال ( 



واية مالك عن أيب هريرة وقد من ر) .  ٢٧٥/  ٢أماين األحبار . يعين فهو موقوف لفظا مرفوع حكما . بالتوقيف 
) ما أضيف إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم من أقواله أو أفعاله أو تقريره : املرفوع من احلديث ( ذكر عنه مرفوعا 

الظهر من الزوال إىل أن : واقتصر فيه على ذكر أواخر األوقات املستحبة دون أوائلها فكأنه قال " . التمهيد " يف 
لعصر من ذلك الوقت إىل أن يكون ظلك مثليك وجعل للمغرب وقتا واحدا وذكر من العشاء يكون ظلك مثلك وا

  البن عبد الرب املالكي )  ٦٩/  ١" ( االستذكار " أيضا آخر الوقت املستحب كذا يف 
إخل أمجع علماء املسلمني على أن أول وقت صالة الظهر زوال الشمس عن كبد ... . قوله صل الظهر )  ١١( 

: ء ووسط الفلك إذا استوقن ذلك يف األرض بالتأمل واختلفوا يف آخر وقت الظهر فقال مالك وأصحابه السما
. أخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس وهو أول وقت العصر بال فصل 

وضح لك أن آخر وقت الظهر هو أول ويف األحاديث الواردة بإمامة جربيل ما ي. وبذلك قال ابن املبارك ومجاعة 
آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله إال أن بني آخر وقت : وقت العصر وقال الشافعي وأبو ثور وداود 

الظهر وأول وقت العصر فاصلة وهو أن يزيد الظل أدىن زيادة على املثل وقال احلسن بن صاحل بن حي والثوري 
آخر وقت الظهر إذا كان ظل : إسحاق بن راهويه وحممد بن جرير الطربي وأبو يوسف وحممد وأمحد بن حنبل و

  كل شيء مثله مث يدخل وقت العصر ومل يذكروا فاصلة 
وخالفه أصحابه يف ذلك وذكر الطحاوي رواية . آخر وقت الظهر حني يصري ظل كل شيء مثليه : وقال أبو حنيفة 

شيء مثله مثل قول اجلماعة وال يدخل وقت العصر حىت  آخر وقت الظهر أن يصري ظل كل: أخرى عنه أنه قال 
  يصري ظل كل شيء مثليه وهذا مل يتابع عليه 

وأما أول وقت العصر فقد تبني من قول مالك ما ذكرناه فيه ومن قول الشافعي ومن تابعه ما وصفناه وقال أبو 
ث أيب هريرة املذكور يف الباب حدي( أول وقت العصر من حني يصري الظل مثلني وهذا خالف اآلثار : حنيفة 

يف ظاهر الرواية عنه أنه خيرج وقت الظهر  -رضي اهللا عنه  -صريح فيما ذهب إليه اإلمام األعظم أيب حنيفة 
ويدخل وقت العصر باملثلني وهبذا األثر استدل اإلمام حممد على مسلك اإلمام ألنه أمر بصالة الظهر إذا حتقق املثل 

أنه اقتصر على أواخر األوقات تأويل لتاييد مذهبه وتوهم " االستذكار " ن فما قال صاحب والعصر إذا صار املثال
من نقله من احلنفيه يف شرح كالم حممد رمحه اهللا تعاىل فإنه خيالف صريح قول اإلمام حممد ويكون من تأويل الكالم 

عند الفقهاء من أصحابه وغريهم وخالف اجلمهور وهو قول )  ١٥٩/  ١أوجز املسالك . مبا ال يرضى به قائله 
  مهجور 

آخره حني يصري ظل كل شيء مثليه وهو عندنا حممول على وقت : واختلفوا يف آخر وقت العصر فقال مالك 
  االختيار وما دامت الشمس بيضاء نقية فهو وقت خمتار أيضا للعصر عنده وعند سائر العلماء 

ما غروب الشمس وهذا كله ألهل الضرورة كاحلائض تطهر الظهر والعصر آخر وقته: وقال ابن وهب عن مالك 
إىل أن : وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله إىل أن تتغري الشمس وقال أبو ثور : وقال أبو يوسف وحممد . 

آخر وقته أن يدرك املصلي منها ركعة قبل الغروب وهو : تصفر الشمس وهو قول أمحد بن حنبل وقال إسحاق 
  ناس معذور وغري معذور قول داود لكل ال

واختلفوا يف آخر وقت املغرب بعدما اتفقوا على أن أول وقتها غروب الشمس فالظاهر من قول مالك أنه عند 
وقال . مغيب الشفق وهبذا قال أبو حنيفة وحممد وأبو يوسف واحلسن بن صاحل وأبو ثور والشفق عندهم احلمرة 

أن وقتها وقت واحد يف حالة االختيار : ممدود إىل مغيب الشفق والثاين  أنه: الشافعي يف وقت املغرب قولني أحدمها 



وأمجعوا على أن أول وقت العشاء مغيب الشفق واختلفوا يف آخر وقتها فاملشهور من مذهب مالك لغري أصحاب . 
  ال تفوت إال بطلوع الفجر : الضرورات ثلث الليل وقال أبو حنيفة وأصحابه 

  وروى القاسم . الصبح طلوع الفجر وانصداعه وهو البياض املعترض يف األفق الشرقي  وأمجعوا على أن أول وقت
آخر وقتها طلوع الشمس وهو قول الثوري واجلماعة : عن مالك أن آخر وقتها اإلسفار وقال ابن وهب عن مالك 

شرح املوطأ )  ٤٦،  ٢٦/  ١( هذا ملخص من االستذكار . إال أن منهم من شرط إدراك ركعة منها قبل الطلوع 
  البن عبد الرب رمحه اهللا 

أي مثل ظلك يعين قريبا منه بغري ) :  ٢٣/  ١: شرح الزرقاين ( إذا كان ظلك مثلك قال الزرقاين : قوله )  ١٢( 
ووجه تفسريه أنه إذا كان الظل مثال خيرج وقت الظهر فلذا فسره بالقرب وهذا الوقت هو . انتهى . يفء الزوال 

النيب صلى اهللا عليه و سلم جبربيل يف اليوم الثاين من يومي إمامته وصلى يف ذلك اليوم العصر إذا  الذي صلى فيه
صار الظل مثلني وأما يف اليوم األول فصلى الظهر حني زالت الشمس وصار الفيء مثل الشراك والعصر حني كان 

ابن عباس ويف روايتهم من حديث ظل كل شيء مثله وهكذا ورد يف رواية أيب داود واحلاكم وصححه من حديث 
جابر ويف رواية البيهقي والطرباين وإسحاق بن راهويه من حديث أيب مسعود األنصاري ويف رواية البزار والنسائي 

من حديث أيب هريرة ويف رواية عبد الرزاق من حديث عمرو بن حزم ويف رواية أمحد من حديث أيب سعيد اخلدري 
  وغريهم 

ذكر عن النيب صلى : بعد ذكر الروايات )  ٨٩/  ١شرح معاين اآلثار " ( شرح معاين اآلثار " وقال الطحاوي يف 
وأما آخر . اهللا عليه و سلم أنه صلى الظهر حني زالت الشمس وعلى ذلك اتفاق املسلمني أن ذلك أول وقتها 

 حني كان ظل كل شيء مثله وقتها فإن ابن عباس وأبا سعيد وجابرا وأبا هريرة رووا أنه صالها يف اليوم الثاين
فاحتمل أن يكون ذلك بعدما صار ظل كل شيء مثله فيكون هو وفت الظهر وحيتمل أن يكون ذلك على قرب أن 

  يصري ظل كل شيء مثله 
وهذا جائز يف اللغة فما روي أنه صلى الظهر يف اليوم الثاين حني صار ظل كل شيء مثله حيتمل أن يكون على 

يء مثله فيكون الظل إذا صار مثله فقد خرج وقت الظهر والدليل على ما ذكرنا من قرب أن يصري ظل كل ش
ذلك أن الذين ذكروا هذا عنه قد ذكروا عنه أيضا أنه صلى العصر يف اليوم األول حني صار ظل كل شيء مثله مث 

لى ذلك أيضا ما ما بني هذين وقت فاستحال أن يكون مابينهما وقت وقد مجعهما يف وقت واحد وقد دل ع: قال 
مث أخر الظهر : " يف حديث أيب موسى وذلك أنه قال يف ما أخرب عن صالته صلى اهللا عليه و سلم يف اليوم الثاين 

فأخرب أنه صالها يف ذلك اليوم يف قرب دخول وقت العصر ال يف وقت العصر فثبت " حىت كان قريبا من العصر 
. يصري ظل كل شيء مثله وقت العصر وأنه حمال أن يكون وقت الظهر بذلك إذا أمجعوا يف هذه الروايات أن بعدما 

وأما ما ذكر عنه يف صالة العصر فلم خيتلف عنه أنه صالها يف اليوم األول يف الوقت الذي ذكرناه عنه فثبت بذلك 
خر وقتها أنه أول وقتها وذكر عنه أنه صالها يف اليوم الثاين حني صار ظل كل شيء مثليه فاحتمل أن يكون هو آ

الذي خرج واحتمل أن يكون هو الوقت الذي ال ينبغي أن يؤخر الصالة عنه وأن من صالها بعده إن كان قد 
صالها يف وقتها مفرط وقد دل عليه ما حدثنا ربيع املؤذن نا أسد نا حممد بن الفضل عن األعمش عن أيب صاحل 

إن للصالة أوال وآخرا وإن أول وقت العصر حني : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : علن أيب هريرة قال 
ففي هذا أن آخر وقتها حني تصفر الشمس غري أن قوما ذهبوا " . يدخل وقتها وإن آخر وقتها حني تصفر الشمس 

إىل أن آخر وقتها إىل غروب الشمس واحتجوا مبا حدثنا ابن مرزوق نا وهب بن جرير نا شعبة عن سهيل بن أيب 



من أدرك ركعة من صالة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح ومن : عن أيب هريرة مرفوعا صاحل عن أبيه 
  انتهى كالم الطحاوي ملخصا . أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر 

  بالنصب أي وصله )  ١٣( 
قال ( وقد ذهب قوم )  ٩٢،  ٩١/  ١شرح معاين اآلثار ( إذا غربت الشمس قال الطحاوي : قوله )  ١٤( 

وذهب طاوس وعطاء ووهب بن منبه إىل أن أول وقت املغرب حني طلوع النجم وقال أبو بكر : العالمة العيين 
 ٩٢١/  ٢أماين األحبار . وقد ذهب شواذ من الناس إىل أن أول وقت املغرب حني يطلع النجم : اجلصاص الرازي 

ب حني يطلع النجم واحتجوا مبا حدثنا فهد نا عبد اهللا بن صاحل أخربين أول وقت املغر: إىل خالف ذلك فقالوا ) . 
صلى لنا رسول اهللا : الليث بن سعد عن جبري بن نعيم عن ابن هبرية الشيباين عن أيب متيم عن أيب نصر الغفاري قال 

افظ عليها إن هذه الصالة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن ح: " صلى اهللا عليه و سلم العصر فقال 
منكم أويت أجره مرتني وال صالة بعدها حىت يطلع الشاهد وحيتمل أن يكون الشاهد هو الليل وقد تواترت اآلثار 

  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يصلي املغرب إذا توارت الشمس باحلجاب 
، باب مواقيت  ٩٣/  ١" (  شرح معاين اآلثار" ما بينك وبني ثلث الليل تكلم الطحاوي يف : قوله )  ١٥( 

يظهر من جمموع األحاديث أن آخر وقت العشاء حني يطلع الفجر : ها ههنا كالما حسنا ملخصه أنه قال ) الصالة 
وذلك أن ابن عباس وأبا موسى وأبا سعيد رووا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أخرها إىل ثلث الليل وروى أبو 

الليل وروى ابن عمر أنه أخرها حىت ذهب ثلث الليل وروت عائشة أنه أعتم هريرة وأنس أنه أخرها حىت انتصف 
فثبت هبذا كله أن الليل كله وقت هلا ولكنه : قال " الصحيح " هبا حىت ذهب عامة الليل وكل هذه الروايات يف 

ذلك إىل  على أوقات ثالثة فأما من حني يدخل وقتها إىل أن ميضي ثلث الليل فأفضل وقت صليت فيه وأما بعد
كتب عمر : نصف الليل ففي الفضل دون ذلك وأما بعد نصف الليل فدونه مث ساق بسنده عن نافع بن جبري قال 

  وصل العشاء أي الليل شئت وال تغفلها : إىل أيب موسى 
عن أيب ) ، باب قضاء الفائتة ط دار الفكر  ١٨٤/  ٥صحيح مسلم بشرح النووي ( وملسلم يف قصة التعريس 

ليس يف النوم تفريط وإمنا التفريط أن يؤخر صالة حىت يدخل وقت : " أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال قتادة 
نصب الراية لتخريج أحاديث " فدل على أن بقاء وقت األوىل إىل أن يدخل وقت األخرى كذا يف " األخرى 
  )  ٢٣٥،  ٢٣٤/  ١( للزيلعي " اهلداية 

وقد يسكن الوسط وقد جاءت على الوجهني أخواته إىل العشر ذكره النووي يف  ثلث الليل بضمتني: قوله )  ١٦( 
  شرح صحيح مسلم 

فال نامت عيناك وهو دعاء بنفي االستراحة على من يسهو عن صالة العشاء وينام قبل أدائها كذا : قوله )  ١٧( 
  حملمد طاهر الفتين )  ٨٠٤/  ٤" ( جممع البحار " يف 
  تماما أو لطول الكالم فصال أعاد العامل اه)  ١٨( 
بغلس هو بفتح الغني املعجمة والباء املوحدة وشني معجمة يف رواية حيىي بن حيىي وزاد يعين الغلس : قوله )  ١٩( 

هي ظلمة آخر الليل وقيل اختالط ضياء : ويف رواية حيىي بن بكري والقعنيب وسويد بن سعيد بغلس قال الرافعي 
الغبش بالباء والشني املعجمة قيل الغبس بالسني املهملة وبعده الغلس بالالم : اخلطايب  وقال. الصبح بظلمة الليل 

  للسيوطي رمحه )  ٢٠،  ١٨/  ١" ( تنوير احلوالك على موطأ مالك " وهي كلها يف آخر الليل كذا يف 
أنه يدل على بقاء وقت إخل إشارة إىل ما يشهد به ظاهر حديث أيب هريرة ف... هذا قول أيب حنيفة : قوله )  ٢٠( 



الظهر إىل املثل حيث جوز الظهر عند كون الظل بقدر املثل وعلى أن وقت التصر حني يدخل ظل كل شيء مثليه 
حيث أخرب عن وقت العصر بأنه إذا صار ظل كل شيء مثليه والذي يقتضيه النظر أنه ليس غرض أيب هريرة من 

أواخرها فإنه لو محل على األول مل يصح كالمه يف الظهر فإن أول  هذا الكالم بيان أوائل أوقات الصالة وال بيان
وقته عند دلوك الشمس ولو محل على الثاين مل يصح كالمه يف العصر والصبح فإن صريورة الظل مثلني ليس آخر 
م وقت العصر وال الغلس آخر وقت الصبح بل غرضه بيان األوقات اليت صلى فيها النيب صلى اهللا عليه وآله وسل
جبربيل يف اليوم الثاين من يومي إمامته ليعرف به منتهى األوقات املستحبة فإنه قد ورد يف روايات من أشرنا إليه 

سابقا وغريهم أن جربيل أم النيب صلى اهللا عليه و سلم يف يومني فصلى معه الظهر يف اليوم األول حني زوال 
لغروب والعشاء عند غيبوبة الشفق والصبح بغلس مث الشمس والعصر حني صار ظل كل شيء مثله واملغرب عند ا

صلى معه يف اليوم الثاين الظهر حني صار ظل كل شيء مثله والعصر حني صار ظل كل شيء مثليه واملغرب يف 
الوقت األول والعشاء عند ثلث الليل والصبح حبيث أسفر جدا فبني أبو هريرة تلك األوقات مشريا إىل ذلك وزاد 

شري إىل أن وقته إىل نصف الليل آخذا ذلك مما مسع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن للصالة يف العشاء ما ي
" أوال وآخرا وأن أول وقت العشاء حني يغيب الشفق وأن آخر وقتها حني ينتصف الليل أخرجه الطحاوي يف 

( ه والترمذي أيضا يف جامعه من حديث)  ٩٣/  ١أخرجه الطحاوي يف باب مواقيت الصالة " ( شرح معاين اآلثار 
وأما الصبح فإن كان قد صالها جربيل مع رسول اهللا صلى اهللا )  ١٥١أخرجه الترمذي يف أبواب الصالة رقم 

عليه و سلم يف اليوم الثاين حني أسفر لكن ملا كان النيب صلى اهللا عليه و سلم داوم على الغلس بعد ذلك إال أحيانا 
  فى بذكره أشار إىل كونه مستحبا واكت

وإذا حتقق هذا فليس يف هذا األثر ما يفيد مذهب أيب حنيفة أنه جيوز الظهر إىل الظل وال يدخل وقت العصر إال عند 
  الظلني 

وكان يرى اإلسفار بالفجر أي كان يعتقد أبو حنيفة استحباب اإلسفار بالفجر : بالفجر قوله : يف نسخة )  ٢١( 
والفعلية واآلثار أما اختالف األخبار فمنها ما ورد يف اإلسفار ومنها ما ورد يف وقد اختلفت فيه األخبار القولية 

  التغليس 
، والترمذي يف باب  ١٦٢/  ١أخرجه أبو داود يف املواقيت ( أما أحاديث اإلسفار فأخرج أصحاب السنن األربعة 

،  ١١٩/  ١قت الفجر ، وابن ماجه يف باب و ٩٤/  ١، والنسائي  ٢٩٠/  ١ما جاء يف اإلسفار بالفجر 
وغريهم من )  ١٨٢/  ١: ، والتلخيص احلبري  ٢٧٧/  ١، والبيهقي يف السنن الكربى  ١٠٥/  ١الطحاوي 

أسفروا بالفجر فإنه أعظم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حديث حممود بن لبيد عن رافع بن خديج قال 
  حديث حسن صحيح : قال الترمذي " . لألجر 
فكلما أصبحتم بالصبح : " ويف لفظ له " . أسفروا بصالة الصبح فإنه أعظم لألجر : " جه ابن حبان بلفظ وأخر

  " وكلما أسفرمت بالفجر فإنه أعظم لألجر : " ويف لفظ للطرباين " فإنه أعظم ألجوركم 
  حنوه  من حديث حممود بن لبيد مرفوعا والبزار يف مسنده من حديث بالل" وأخرجه أمحد يف مسنده 

  " أسفروا بصالة الفجر فإنه أعظم لألجر : " وأخرجه البزار من حديث أنس بلفظ 
كتاب " وأخرجه الطرباين والبزار من حديث قتادة بن النعمان والطرباين أيضا من حديث ابن مسعود وابن حبان يف 

  من حديث أيب هريرة والطرباين من حديث حوا األنصارية بنحو ذلك " الضعفاء 
ج ابن أيب شيبة وإسحاق بن راهويه والطرباين عن رافع بن خديج مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال وأخر



  " يا بالل نور بصالة الصبح حىت يبصر القوم مواضع نبلهم من اإلسفار : " لبالل 
اسم بن ثابت وأخرج اإلمام أبو حممد الق" كامله " وابن عدي يف " علله " وأخرجه أيضا ابن أيب حامت يف 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي الصبح حني يفسح : " عن أنس " غريب احلديث " السرقسطي يف 
  " البصر 

نوروا بالفجر فإنه أعظم لألجر وعن بالل : " من حديث رافع مرفوعا " شرح معاين اآلثار " وأخرج الطحاوي يف 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ألنصار من الصحابة أهنم قالوا مثله وعن عاصم بن عمرو عن رجال من قومه من ا

  " أصبحوا الصبح فكلما أصبحتم فهو أعظم لألجر : " سلم 
أنه صلى اهللا عليه و سلم كان ينصرف من صالة الغداة حني : وأخرج البخاري ومسلم وغريمها عن أيب هريرة 

  " يعرف الرجل جليسه 
مارأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى صالة لغري وقتها إال جبمع فإنه : " ل وأخرجا أيضا عن ابن مسعود قا

  مجع بني املغرب والعشاء جبمع وصلى صالة الصبح من الغد قبل وقتها يعين وقتها املعتاد فإنه صلى هناك يف الغلس 
  " الفجر تغنموا أسفروا ب: " وأخرج أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن عبيد عن أيب الدرداء مرفوعا 

صليت بعبد اهللا بن الزبري الصبح بغلس فلما سلمت أقبلت على : وأما أحاديث الغلس فأخرج ابن ماجة عن مغيث 
هذه كانت صالتنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأيب بكر وعمر : ما هذه الصالة ؟ قال : ابن عمر فقلت 

  فلما طعن عمر أسفر هبا عثمان 
كن نساء املؤمنني يصلني مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : البخاري ومسلم وغريهم عن عائشة وأخرج مالك و

  الصبح مث ينصرفن متلففات مبروطهن ما يعرفن من الغلس 
عن أيب مسعود أنه صلى اهللا " كتاب الناسخ واملنسوخ " واحلازمي يف " صحيحه " وأخرج أبو داود وابن حبان يف 

لصبح بغلس مث صلى مرة أخرى فأسفر هبا مث كانت صالته بعد ذلك بالغلس إىل أن مات ومل عليه و سلم صلى ا
  يعد إىل أن يسفر 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي الظهر باهلاجرة : من حديث جابر " معجمه " وأخرج الطرباين يف 
  عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلس  والعصر والشمس حية واملغرب إذا وجبت الشمس والعشاء إذا كثر الناس

  ويف الباب أحاديث كثرية مروية يف كتب شهرية 
  وأما اختالف اآلثار فأثر أيب هريرة املذكور يف الكتاب يدل على اختيار الغلس 

تسحرنا مع علي فلما فرغ من : عن قرة بن حبان )  ١٠٦/  ١" ( شرح معاين اآلثار " وأخرج الطحاوي يف 
كان علي يصلي بنا الفجر وحنن نتراءى : وعن داود بن يزيد األودي عن أبيه . ؤذن فأقام الصالة السحور أمر امل

وعن حرشة . كان علي ينور بالفجر أحيانا ويغلس هبا أحيانا : وعن عبد خري . بالشمس خمافة أن يكون قد طلعت 
ة يوسف ويونس وقصار املثاين كان عمر بن اخلطاب ينور بالفجر ويغلس ويصلي يف ما بني ذلك ويقرأ بسور: 

صلينا وراء عمر بن اخلطاب صالة الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف : وعن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة . واملفصل 
صليت خلف : وعن السائب . أجل : واهللا إذا لقد كان يقوم حني يطلع الفجر ؟ قال : واحلج قراءة بطيئة فقلت 

. لو طلعت مل جتدنا غافلني : طلعت فقال : ا انصرفوا استشرفوا الشمس فقالوا عمر الصبح فقرأ فيها بالبقرة فلم
صلى بنا عمر صالة الصبح فقرأ بين إسرائيل والكهف حىت جعلت أنظر إىل جدار املسجد هل : وعن زيد بن وهب 

و قال أن صل الفجر بسواد أ: وعن حممد بن سريين عن املهاجر أن عمر كتب إىل أيب موسى . طلعت الشمس 



  فغلس وأطل القراءة 
: كادت الشمس تطلع فقال : صلى بنا أبو بكر صالة الصبح فقرأ بسورة آل عمران فقالوا : وعن أنس بن مالك 

  لو طلعت مل جتدنا غافلني 
  كنا نصلي مع ابن مسعود فكان يسفر بصالة الصبح : وعن عبد الرمحن بن يزيد 

  أسفروا هبذه الصالة : فغلس فقال أبو الدرداء  صلى بنا معاوية الصبح: وعن جبري بن نفري 
  ما اجتمع أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على شيء ما اجتمعوا على التنوير : وعن إبراهيم النخعي قال 

أبو حنيفة وأصحابه : فذهب الكوفيون . ويف الباب آثار كثرية وقد وقع االختالف باختالف األخبار واآلثار 
سن بن حي وأكثر العراقيني إىل أن اإلسفار أفضل من التغليس يف األزمنة كلها وذهب مالك والليث والثوري واحل

بن سعد واألوزاعي والشافعي وأمحد وأبو ثور وداود بن علي وأبو جعفر الطربي إىل أن الغلس أفضل كذا ذكره 
  )  ٥١/  ١االستذكار ( ابن عبد الرب 

تأويل اإلسفار حصول اليقني بطلوع : ابه عما خيالفها فمن املغلسني من قال وقد استدل كل فرقة مبا يوافقها وأج
ويرده أيضا بعض ألفاظ اخلرب الدالة صرحيا على التنوير كما مر ومنهم من قال . الصبح وهو تأويل باطل يرده اللغة 

ألن النسخ ال يثبت  اإلسفار منسوخ ألنه صلى اهللا عليه و سلم ـ أسفر مث غلس إىل أن مات وهذا أيضا باطل: 
لو كان اإلسفار أفضل ملا : باالحتمال واالجتهاد ما مل يوجد نص صريح على ذلك ويتعذر اجلمع ومنهم من قال 

ومنهم من ناقش . داوم النيب صلى اهللا عليه و سلم على خالفه وهذا جواب غري شاف بعد ثبوت أحاديث اإلسفار 
ل حتتها إذ ال شك يف ثبوت بعض طرقها وضعف بعضها ال يضر على يف طرق أحاديث اإلسفار وهي مناقشة ال طائ

  أن اجلمع مقدم على الترجيح على املذهب الراجح 
التغليس كان يف االبتداء مث نسخ وفيه أنه نسخ اجتهادي مع ثبوت حديث الغلس إىل وفاته : ومن املسفرين من قال 

حبا ملا اجتمع الصحابة على خالفه وفيه أن اإلمجاع غري لو كان الغلس مست: صلى اهللا عليه و سلم ومنهم من قال 
ومنهم من ادعى انتفاء الغلس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أخذا من حديث . ثابت ملكان االختالف فيما بينهم 

وهذا كقول بعض املغلسني أن اإلسفار مل يثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم باطل فإن كال . ابن مسعود وغريه 
ملا اختلفت األحاديث املرفوعة تركناها ورجعنا إىل اآلثار يف : ومنهم من قال . منهما ثابت وإن كان الغلس أكثر 

( اإلسفار وفيه أن اآلثار أيضا خمتلفة ومنهم من سلك مسلك املناقشة يف طرق أحاديث الغلس وهي مناقشة أخرى 
  من املناقشة األوىل ) أخزى : يف نسخة 

سلك اجلمع باختيار االبتداء يف الغلس واالختتام يف اإلسفار بتطويل القراءة وبه جيتمع أكثر ومنهم من سلك م
وحكم بأنه املستحب وأن أحاديث )  ١٠٩/  ١شرح معاين اآلثار ( وهذا الذي اختاره الطحاوي . األخبار واآلثار 

هذا هو مذهب أيب حنيفة وأيب : ه وقال اإلسفار حممولة على االختتام يف اإلسفار وأحاديث الغلس على االبتداء في
يوسف وحممد وهو مجع حسن لوال ما دل عليه حديث عائشة من انصراف النساء بعد الصالة مبروطهن ال يعرفن 
من الغلس إال أن يقال إنه كان أحيانا والكالم يف هذا املبحث طويل ال يتحمله هذا التعليق بل املتكفل له شرحي 

  لشرح الوقاية 
  التنوين للتحقري والتقليل وهي كمية الفيء باختالف الفصول واألمكنة )  ٢٢( 
فقد دخل وقت العصر به قال أبو يوسف واحلسن وزفر والشافعي وأمحد والطحاوي وغريهم وهو : قوله )  ٢٣( 

ة احمللى حلي" كذا يف " املبسوط " رواية احلسن عن أيب حنيفة على ما يف عامة الكتب ورواية حممد عنه على ما يف 



حلبة اجمللي شرح : " هنا وفيما سيأيت مرارا وهو حتريف قطعا والصواب : هكذا يف األصل " ( شرح منية املصلى 
وسكون الالم يليها باء موحدة واجمللي بضم امليم وفتح اجليم وكسر الالم " حلبة " بفتح احلاء من " منية املصلي 

هو املأخوذ : : غرر األذكار " حملمد بن أمري حاج احلليب ويف ) .  ١٩٧ص : املشددة انظر هامش األجوبة الفاضلة 
. عليه عمل الناس اليوم وبه يفىت : للكركي " الفيض " هو األظهر ويف " : الربهان شرح مواهب الرمحن " به ويف 
  منها أحاديث التعجيل اليت ستأيت يف الكتاب : واالستناد هلم بأحاديث " الدر املختار " كذا يف 

  ومنها أحاديث إمامة جربيل اليت مرت اإلشارة إليها وهي أصرح من أحاديث التعجيل 
ومنها حديث جابر املروي يف سنن النسائي وغريه أنه صلى اهللا عليه و سلم صلى العصر حني صار ظل كل شيء 

  مثله 
  ويف الباب آثار وأخبار كثرية تدل على ذلك مبسوطة يف موضعها 

  الفقهاء رجوعه عنه إىل املثل  قد ذكر مجع من)  ٢٤( 
  : حىت يصري الظل مثليه أي سوى يفء الزوال يف بلدة يوجد هو فيها واستدالله أحاديث : قوله )  ٢٥( 

قدمنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة فكان يؤخر العصر ما دامت : منها حديث علي بن شيبان 
  وهذا يدل على أنه كان يصلي عند املثلني . ن ماجة رواه أبو داود واب. الشمس بيضاء نقية 
رواه ابن أيب شيبة . صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني صار ظل كل شيء مثليه : ومنها حديث جابر 

وفيه أهنما إمنا يدالن ) .  ٣٣/  ٥" ( عمدة القاري شرح صحيح البخاري " بسند ال بأس به كذا ذكره العيين يف 
  از الصالة عند املثلني ال على أنه ال يدخل وقت العصر إال عند ذلك على جو

  ومنها أثر أيب هريرة املذكور يف الكتاب وقد مر ما له وما عليه 
وأخبار املثلني ليست صرحية يف أنه ال يدخل وقت . واإلنصاف يف هذا املقام أن أحاديث املثل صرحية صحيحة 

املثلني إمنا ذكر يف توجيهه أحاديث استنبط منها هذا األمر واألمر املستنبط ال العصر إىل املثلني وأكثر من اختار 
فيه ويف رسالة مستقلة فلم يأت مبا يفيد " البحر الرائق " يعارض الصريح ولقد أطال الكالم يف هذا املبحث صاحب 

  املدعى ويثبت الدعوى فتفطن 

رضي اهللا )  ٤( حدثتين عائشة : قال )  ٣( عن عروة  ) ٢( الزهري )  ١( أخربنا مالك أخربين ابن شهاب  - ٢
أن تظهر )  ٧( قبل )  ٦( يف حجرهتا )  ٥( عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي العصر والشمس 

 )٨  (  
 _________  

مسلم بن  حممد بن) :  ٩٠/  ١" ( هتذيب األمساء واللغات " ابن شهاب الزهري قال النووي يف : قوله )  ١( 
عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب بن عبد اهللا بن احلارث بن زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي أبو بكر 

تارة الزهري وتارة ابن شهاب ينسبونه إىل جد جده : سكن الشام وكان بأيلة ويقولون . القرشي الزهري املدين 
ا أمامة وأبا الطفيل وروى عنه خالئق من كبار التابعني تابعي صغري مسع أنسا وسهل بن سعد والسائب بن زيد وأب

: ما رأيت قط عاملا أمجع من ابن شهاب وال أكثر علما منه وقال الشافعي : وأتباعهم روينا عن الليث بن سعد قال 
. هـ ودفن بقرية أطراف الشام يقال هلا شغب  ١٢٤لوال الزهري لذهبت السنن من املدينة تويف يف رمضان سنه 

  تهى ملخصا ان
  " األنساب " بضم الزاي وسكون اهلاء نسبة إىل زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي كذا يف )  ٢( 



أعلم الناس حبديث : عن عروة هو ابن الزبري بن العوام األسدي أبو عبد اهللا املدين قال ابن عيينة : قوله )  ٣( 
  )  ٢٩ص " ( إسعاف السوطي " هـ كذا يف  ٩٤ات سنة القاسم وعروة وعمرة بنت عبد الرمحن م: عائشة ثالثة 

حدثتين عائشة هي بنت أيب بكر الصديق زوجة النيب صلى اهللا عليه و سلم وأحب أزواجه إليه : قوله )  ٤( 
ـ  ٥٧تزوجها وهي ابنة ست سنني قبل اهلجرة بسنتني أو ثالث وبىن هبا باملدينة وهي ابنة تسع وتوفيت سنة  ه

لو مجع علم عائشة إىل مجيع علم أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعلم : ـ قال الزهري ه ٥٨سنة : وقيل 
  " استيعاب ابن عبد الرب " مجيع النساء لكان علم عائشة أفضل كذا يف 

إرشاد الساري " والشمس املراد من الشمس ضوءها ال عينها والواو يف قوله والشمس للحال كذا يف : قوله )  ٥( 
  للقسطالين " صحيح البخاري شرح 

  البيت مسي به ملنعها املال : بضم احلاء وسكون اجليم : احلجرة : يف داخل بيتها قال السيوطي : أي )  ٦( 
يف حجرهتا أي بيت عائشة كأهنا جردت واحدة من النساء وأثتتت هلا حجرة وأخربت مبا أخربت به وإال : قوله 

  " إرشاد الساري "  كذا يف" حبجريت " فالقياس التعبري 
ما معىن قوهلا قبل أن تظهر الشمس والشمس ظاهرة على كل شيء من : إخل فإن قال قائل ... قبل : قوله )  ٧( 

والفيء يف حجرهتا قبل أن تعلو على البيوت فكنت بالشمس عن الفيء : طلوعها إىل غروهبا فاجلواب أهنا أرادت 
" ألنه ينزل من السماء ويف بعض الروايات مل يظهر الفيء كذا يف ألن الفيء عن الشمس كما مسي املطر مساء 
  للكرماين " الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري 

  علوته : يقال ظهرت السطح أي " الكواكب الدراري " قبل أن يعلو على اجلدار كذا يف : أي )  ٨( 
احلجرة كانت قصرية اجلدار فلم تكن الشمس ال داللة فيه على التعجيل الحتمال أن : تظهر قال الطحاوي : قوله 

وتعقب . عنها إال بقرب غروهبا فيدل على التأخري ) وهو خطأ " فلم يكن الشمس حيتجب : " يف األصل ( حتتجب 
بأن الذي ذكره من االحتمال إمنا يتصور مع اتساع احلجرة وقد عرف باالستفاضة واملشاهدة أن حجر أزواج النيب 

لم مل تكن متسعة وال يكون ضوء الشمس باقيا يف قعر احلجرة الصغرية إال والشمس قائمة صلى اهللا عليه و س
/  ٢( ولكن رد عليه العيين يف عمدة القاري .  ٢١/  ٢" ( فتح الباري شرح صحيح البخاري " مرتفعة كذا يف 

ر إال بقرب غروهبا قلت ال وجه للتعقب فيه ألن الشمس ال حتتجب عن احلجرة الصغرية اجلدا: بقوله )  ٥٣٩
) وهذا يعلم باملشاهدة فال حيتاج إىل املكابرة وال دخل التساع احلجرة وال لضيقها وإمنا الكالم يف قصر جدرها 

  للحافظ ابن حجر 

( كنا نصلي العصر : بن مالك أنه قال )  ٢( الزهري عن أنس )  ١( أخربين ابن شهاب : أخربنا مالك قال  - ٣
  )  ٩( الشمس مرتفعة )  ٨( و )  ٧( فيأتيهم )  ٦( قباء )  ٥( إىل )  ٤( مث يذهب الذاهب )  ٣

 _________  
  هو حممد بن مسلم الزهري )  ١( 
عن أنس بن مالك هو خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خدمه عشر سنني ودعا له رسول اهللا : قوله )  ٢( 

ـ  ٩٢هـ وقيل سنة  ١٠٢مات سنه " لده وأدخله اجلنة اللهم أكثر ماله وو: " صلى اهللا عليه و سلم بقوله  ه
  للسيوطي )  ٧ص " ( إسعاف املبطأ برجال املوطأ " وقد جاوز املئة كذا يف 

ليس فيه ذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم " املوطأ " هكذا هو يف : كنا نصلي العصر قال ابن عبد الرب : قوله )  ٣( 
يف رواية يونس بن عبد األعلى عنه وخالد بن خملد وابنه عامر العقدي كلهم عن  ورواه عبد اهللا بن نافع وابن وهب



. احلديث ... مالك عن الزهري عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي العصر مث يذهب الذاهب 
عن أنس أن رسول  وكذلك رواه عبد اهللا بن املبارك عن مالك عن الزهري وإسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة مجيعا

فيأتيهم وهم يصلون وقال : اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي العصر مث يذهب الذاهب إىل قباء قال أحدمها 
  ورواه أيضا كذلك معمر وغريه من احلفاظ عن الزهري فهو حديث مرفوع . فيأتيهم والشمس مرتفعة : اآلخر 
هري وعند مسلم وأيب داود وابن ماجه من طريق الليث هو كذلك عند البخاري من طريق شعيب عن الز: قلت 

" تنوير احلوالك على موطأ مالك " عن الزهري وعند الدارقطين من طريق إبراهيم بن أيب عبلة عن الزهري كذا يف 
  للسيوطي )  ٢٦/  ١( 
  أي ممن صلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ٤( 

أراد نفسه ملا أخرجه النسائي والطحاوي من طريق أيب األبيض عن : ن حجر مث يذهب الذاهب قال احلافظ اب: قوله 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي بنا العصر والشمس بيضاء حملقة مث أرجع إىل قومي فأقول : أنس قال 

  قوموا فصلوا فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد صلى : هلم 
كان : ه الدار قطين والطرباين من طريق عاصم بن عمر بن قتادة عن أنس قال بل أعم من ذلك ملا أخرج: قلت 

أبعد رجلني من األنصار من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دارا أبو لبابة بن عبد املنذر وأهله بقباء وأبو عبس بن 
قومهما وما صلوا لتعجيل  جرب ومسكنه يف بين حارثة فكانا يصليان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث يأتيان

  )  ٢٦/  ١" ( تنوير احلوالك " رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هبا كذا يف 
رواه : وقال الدارقطين " . إىل العوايل " واملعروف " إىل قبا " مل يتابع مالك على قوله : إىل قبا قال النسائي )  ٥( 

" الذي قاله مجاعة أصحاب ابن شهاب عنه : ال ابن عبد الرب إبراهيم بن أيب عبلة عن الزهري فقال إىل العوايل وق
وهم ال شك فيه إال أن املعىن متقارب فإن " إىل قبا " وهو الصواب عند أهل احلديث وقول مالك " إىل العوايل 

ومثل هذا هي العوايل خمتلفة املسافة فأقرهبا إىل املدينة ما كان على ميلني أو ثالثة ومنها ما يكون على مثانية أميال 
إىل : يقولون " املوطأ " إىل العوايل وسائر رواة : وقد رواه خالد بن خملد عن مالك فقال . املسافة بني قبا واملدينة 

نسبه الوهم فيه إىل مالك منتقد فإنه إن كان ومها احتمل أن يكون منه وأن يكون من : قباء وقال احلافظ ابن حجر 
" كذا يف " إىل قبا " لباجي نقل عن الدارقطين أن ابن أيب ذئب رواه عن الزهري الزهري حني حدث به مالكا فإن ا

  )  ٢٧ - ٢٦/  ١" ( تنوير احلوالك 
ميد ويقصر ويصرف وال يصرف ويذكر ويؤنث واألفصح التذكري والصرف واملد : قباء قال النووي : قوله )  ٦( 

  )  ٢٦/  ١" ( ك تنوير احلوال" وهو على ثالثة أميال من املدينة كذا يف 
  أي يأيت الذاهب إىل أهل قبا )  ٧( 
  الواو حالية )  ٨( 
  أي ظاهرة عالية )  ٩( 

تعجيل العصر خالفا ألهل العراق الذي " موطئه " والشمس مرتفعة املعىن الذي أدخل مالك هذا احلديث يف : قوله 
كان إبراهيم يؤخر الصالة جدا : مش يقولون بتأخريها نقل ذلك خلفهم عن سلفهم بالبصرة والكوفة قال األع

" وأما أهل احلجاز فعلى تعجيل العصر سلفهم وخلفهم كذا يف . وإمنا مسيت العصر لتعصر : وقال أبة قالبة 
  )  ٧٠/  ١" ( االستذكار 



نصلي )  ٣( كنا : قال )  ٢( عن أنس بن مالك )  ١( أخربنا مالك أخربنا إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة  - ٤
  يصلون العصر )  ٧( فيجدهم )  ٦( إىل بين عمرو بن عوف )  ٥( العصر مث خيرج اإلنسان )  ٤ (

)  ١٢( والشمس )  ١١( من تعجيلها إذا صليتها )  ١٠( عندنا )  ٩( أفضل )  ٨( تأخري العصر : قال حممد 
قول أيب )  ١٧( وهو )  ١٦( جاءت عامة اآلثار )  ١٥( وبذلك )  ١٤( مل تدخلها صفرة )  ١٣( بيضاء نقية 

  )  ١٨( حنيفة 
  )  ٢٢( تعصر وتؤخر )  ٢١( إمنا مسيت العصر ألهنا ) :  ٢٠( بعض الفقهاء )  ١٩( وقد قال 

 _________  
وثقه أبو زرعة وأبو ) :  ٦ص : اإلسعاف ( أخربنا إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة قال السيوطي : قوله )  ١( 

  هـ  ١٣٤ثقة حجة مات سنة : ني حامت والنسائي وقال ابن مع
  هذا احلديث قد أخرجه البخاري ومسلم من طريق مالك والنسائي وغريهم )  ٢( 
هذا يدخل عندهم يف املسند فصرح برفعه ابن املبارك : إخل قال ابن عبد الرب ... . كنا نصلي العصر : قوله )  ٣( 

وهذا . انتهى . لعصر مع النيب صلى اهللا عليه و سلم وعتيق بن يعقوب الزهري كالمها عن مالك بلفظ كنا نصلي ا
اختيار احلاكم أن قول الصحايب كنا نفعل كذا مسند ولو مل يصرح بإضافته إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال 

 ٢٤/  ١( إنه موقوف لفظا مرفوع حكما قاله الزرقاين : وهو موقوف قال احلافظ عبد احلق : الدارقطين واخلطيب 
 (  
  أي يف مسجد املدينة )  ٤ (
  ممن صلى مع النيب صلى اهللا عليه و سلم )  ٥( 
  كانت منازهلم على ميلني بقبا )  ٣٦/  ٥" ( عمدة القاري شرح البخاري " قال العيين يف )  ٦( 
: " والظاهر " يعجل : " يف األصل ( فيجدهم يصلون كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعجل : قوله )  ٧( 

يف أول وقتها ولعل تأخريهم لكوهنم كانوا أهل أعمال يف زروعهم وحوائطهم فإذا فرغوا من " ) يعجل العصر 
  أعماهلم تأهبوا للصالة بالطهارة وغريها مث اجتمعوا هلا فتأخرت صالهتم إىل وسط الوقت 

 ظل كل شيء مثليه ال يدخل وقت العصر حىت يصري: هذا احلديث حجة على احلنفية حيث قالوا : قال النووي 
  " الكواكب الدراري " كذا يف 

  أي ال يف يوم غيم )  ٨( 
وغريه من أصحابنا بأن يف تأخريه تكثري النوافل لكراهتها بعده وهو " اهلداية " أفضل علله صاحب : قوله )  ٩( 

الصحاح الستة تعليل يف مقابلة النصوص الصحيحة الصرحية الدالة على فضيلة التعجيل وهو كثرية مروية يف 
بتكثرب النوافل ليس مبقابلة النصوص الصحيحة الصرحية يف أفضلية التعجيل " اهلداية " إن تعليل صاحب ( وغريها 

وما روي منها يف الصحاح الستة وغريها ليس شيء منها مما يشري إىل أفضلية أول الوقت وما روى أبو داود عن 
وأنه يقطع منه بالتأخري الكامل إىل آخر الوقت املستحب وأنه غري  شيبان بن علي صريح يف التأخري ونفي التعجيل

) )  ٤٣تنسيق النظام ص . ( مستحب عندنا حىت حيتمل وقوعها يف شيء من الوقت املكروه على أنا بصدد املنع 
  : ألفضلية التأخري أحاديث " البناية شرح اهلداية " وقد مر نبذ منها يف الكتاب وذكر العيين يف 

قدمنا على رسول اهللا صلى : ما أخرجه أبو داود عن عبد الرمحن بن علي بن شيبان عن أبيه عن جده قال :  األول
  اهللا عليه و سلم املدينة فكان يؤخر العصر مادامت الشمس بيضاء نقية 



ذه الصالة ما أخرجه الدارقطين عن رافع بن خديج أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يأمر بتأخري ه: والثاين 
  يعين العصر 

  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أشد تعجيال للظهر منه : ما أخرجه الترمذي عن أم سلمة : والثالث 
  كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي العصر والشمس بيضاء : ما أخرجه الطحاوي عن أنس : والرابع 

  ث وال خيفى على املاهر ما يف االستناد هبذه األحادي
أما احلديث األول فال يدل إال على أنه كان يؤخر العصر ما دام كون الشمس بيضاء وهذا أمر غري مستنكر فإنه مل 

  يقل أحد بعدم جواز ذلك والكالم إمنا هو يف أفضلية التأخري وهو ليس بثابت منه 
عمل يف أكثر األحاديث لبيان املست" كان " هذا احلديث يدل على أن التأخري كان عادته يشهد به لفظ : ال يقال 

لو دل على ذلك لعارضه كثري من األحاديث القوية الدالة على أن عادته كانت التعجيل : عادته املستمرة ألنا نقول 
  فاألوىل أن ال حيمل هذا احلديث على الدوام دفعا للمعارضة واعتبارا لتقدمي األحاديث القوية 

دخلت مسجد الكوفة فأذن مؤذن : عن عبد الواحد بن نافع قال " سننه " وأما الثاين فقد رواه الدارقطين يف 
إن أيب أخربين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يأمر بتأخري هذه الصالة : بالعصر وشيخ جالس فالمه وقال 

ارقطين يف ما قال الد: وقال " سننه " ورواه البيهقي يف . هذا عبد اهللا بن رافع بن خديج : فسألت عنه فقالوا 
هذا حديث ضعيف اإلسناد والصحيح عن رافع ضده ومل يروه عن عبد اهللا بن : أخربنا عنه أبو بكر بن احلارث 

رافع غري عبد الواحد بن نافع وهو يروي عن أهل احلجاز املقلوبات وعن أهل الشام املوضوعات ال حيل ذكره يف 
حدثنا : يف ترمجة عبد اهللا بن رافع " تارخيه الكبري " لبخاري يف ورواه ا. انتهى . الكتب إال على سبيل القدح فيه 

عبد الواحد : ال يتابع عليه يعين عن عبد اهللا بن رافع وقال ابن القطان . . أبو عاصم عن عبد الواحد بن نافع وقال 
حبان يف ثقات  ذكر ابن: قلت ) :  ٤٤٢ - ٤٤١/  ١( يف اجلوهر النقي ( بن نافع جمهول احلال خمتلف يف حديثه 

صحيح : التابعني عبد اهللا بن رافع وذكر يف ثقات أتباع التابعني عبد الواحد بن نافع وأخرجه احلاكم بسنده وقال 
  " ختريج أحاديث اهلداية " كذا ذكره الزيلعي يف ) . على شرط البخاري 

   على استحبابه تأخري العصر وأما الثالث فإمنا يدل على كون التعجيل يف أظهر أشد من التعجيل يف العصر ال
  وأما الرابع فال يدل أيضا على استحباب التأخري 

كنا جلوسا مع علي رضي اهللا عنه يف املسجد : ومن اآلثار املقتضية للتأخري ماروي عن زياد بن عبد هللا النخعي 
ا الكلب يعلمنا الصالة هذ: الصالة فقال اجلس فجلس مث عاد فقال له ذلك فقال علي : األعظم فجاء املؤذن فقال 

فقام علي فصلى بنا العصر مث انصرفنا فرجعنا إىل املكان الذي كنا فيه جلوسا فجثونا للركب لنزول الشمس 
  للغروب نتراآها 

ذكره ( صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وأخرجه الدارقطين وأعله بأن زياد بن عبد اهللا جمهول : أخرجه احلاكم وقال 
شرح " ومما يدل على التأخري ما أخرجه الطحاوي يف )  ٢٥٦/  ٤الثقات البن حبان : ابعني ابن حبان يف ثقات الت

كنا يف جنازة مع أيب هريرة فلم يصل العصر حىت رأينا الشمس على رأس أطول : عن عكرمة قال " معاين اآلثار 
  جبل باملدينة 

لتعجيل جبوابات ال خيلو واحد منها عن وقد أورد الطحاوي آثارا أخر أثبت هبا ألتأخري وأجاب عن أحاديث ا
أحاديث التبكري والتعجيل ليست بألفاظها مفسرة بل نصوصا يف األداء : قلت ( مناقشة وليس هذا موضع بسطه 

ألول وقتها بل ظاهرة فيه لوال قرائن صارفة عن هذا املعىن بل التعمق يرشد إىل أن املراد منها التعجيل والتقدم على 



ول وقت الكراهة وبيان التبكري والتأكيد فيه ألنه ال يقع يف هذا الوقت املكروه أو ينقضي وقتها صفرة الشمس ودخ
كما يشري إليه كثري من ألفاظ األحاديث كحديث صالة املنافق فيه فنقر أربعا وغري ذلك وذلك ألن األخبار بعد 

كون الشمس حية ونقية بيضاء وككوهنا يف االستقصاء يف باب التعجيل عامتها ترجع إما إىل ما فيه ألفاظ مبهمة ك
حجرة عائشة وغري ذلك مما ال قاطع فيه باألداء يف أول الوقت بل هو شامل إىل آخر مايدخلها الصفرة أي آخر 

  )  ٤٣ص " تنسيق النظام " الوقت املستحب 
  معاشر احلنفية أو معاشر أهل الكوفة )  ١٠( 
  أيها املصلي )  ١١( 
  الواو حالية )  ١٢( 
  أي مطهرة من اختالط االصفرار )  ١٣( 
" . شرح معاين اآلثار " ذكره الطحاوي يف . مل تدخلها صفرة فإن دخلتها صفرة كرهت الصالة : قوله )  ١٤( 

واختلفوا يف مقدار تغري الشمس فقدره بعضهم بأنه إذا بقي مقدار رمح مل يتغري ودونه يتغري وعن إبراهيم النخعي 
" حميط رضي الدين " وزاعي أنه يعترب التغري يف ضوئها وبه قال احلاكم الشهيد وعليه ظاهر ما يف وسفيان الثوري األ

عن أيب حنيفة وأيب يوسف أنه يعترب التغري يف قرص الشمس ال يف الضوء ونسبه مشس " النوادر " وذكر حممد يف 
  " حلبة اجمللي شرح منية املصلي " األئمة السرخسي إىل الشعيب كذا يف 

  أي بالتأخري )  ١٥( 
/  ١( عامة اآلثار أي أكثر األخبار املأثورة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أو عن أصحابه فإن األثر : قوله )  ١٦( 
يف عرف القدماء يكلق على كل مروي مرفوعا كان أو موقوفا ومن مث مسى )  ٤٣/  ١وانظر تدريب الراوي .  ٦٣

مع أنه ذكر فيه األحاديث املرفوعة أكثر " مشكل اآلثار " وكتابا آخر مساه " ار شرح معاين اآلث" الطحاوي كتابه 
املذهب املختار الذي قاله احملدثون وغريهم واصطلح عليه السلف ومجاهري : وقال النووي يف شرح صحيح مسلم 

. الصحايب موقوفا عليه  ما يضاف إىل: األثر : اخللف أن األثر يطلق على املروي مطلقا وقال الفقهاء اخلراسانيون 
ظفر " وقد بسطت الكالم فيه يف شرح رسالة أصول احلديث املنسوبة إىل السيد الشريف املسمى بـ . انتهى 

  فليطالع " يف املختصر املنسوب إىل اجلرجاين )  ٥،  ٤ص ( األماين 
  أي التأخري )  ١٧( 
د امللك وإبراهيم النخعي والثوري وابن شربمة وأمحد قول أيب حنيفة وبه قال أبو قالبة حممد بن عب: قوله )  ١٨( 

إن األفضل : يف رواية وهو قول أيب هريرة وابن مسعود وقال الليث واألوزاعي والشافعي وإسحاق وغريهم 
عن صاحل بن عبد )  ١١٥/  ١" ( شرح معاين اآلثار " للعيين وأخرج الطحاوي يف " البناية " التعجيل كذا يف 
: إمنا مسيت العصر لتعصر وتؤخر مث قال الطحاوي : بن منصور نا هشيم أنا خالد عن أيب قالبة  الرمحن نا سعيد

فأخرب أبو قالبة أن امسها هذا ألن سببها أن تعصر وهذا الذي استحسناه من تأخري العصر من غري أن يكون ذلك إىل 
  انتهى . وحممد وبه نأخذ  وقت قد تغريت فيه الشمس أو دخلتها صفرة وهو قول أيب حنيفة وأيب يوسف

  وأخرج أيضا عن أبراهيم النخغي استحباب التأخري وأن أصحاب عبد اهللا بن مسعود كانوا يؤخرون 
  تأييد ملا ذهب إليه باالستنباط من لفظ العصر التأخري )  ١٩( 
  )  ٧٠/  ١" ( االستذكار " املراد به أبو قالبة كما يعلم من )  ٢٠( 
   أي صالة العصر)  ٢١( 



إمنا مسي العصر عصرا ألهنا تعصر وتقع يف آخر النهار فهي مؤخرة عن : ألهنا تعصر وتؤخر قد يقال : قوله )  ٢٢( 
  مجيع صلوات النهار ووقتها مؤخر عن مجيع أوقات صلوات النهار ال ألهنا تعصر عن أول وقتها 
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احلسن: كتاب  بن  ية حممد  وطأ اإلمام مالك روا   م
األصبحي : املؤلف  عبداهللا  و  أب بن أنس   مالك 

  )باب ابتداء الوضوء (  - ٢

أنه )  ٤( عن أبيه حيىي )  ٣( بن أيب حسن املازين )  ٢( بن حيىي بن عمارة )  ١( أخربنا مالك أخربنا عمرو  - ٥
من أصحاب رسول اهللا )  ٩( وكان )  ٨( عبد اهللا بن زيد بن عاصم )  ٧( يسأل )  ٦( جده أبا حسن )  ٥( مسع 

كيف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ١١( أن تريين )  ١٠( هل تستطيع : صلى اهللا عليه و سلم قال 
 ١٥( على يديه فغسل يديه مرتني )  ١٤( فأفرغ )  ١٣( فدعا بوضوء )  ١٢( نعم : يتوضأ قال عبد اهللا بن زيد 

مث )  ٢٠( مرتني )  ١٩( مث غسل وجهه ثالثا مث غسل يديه إىل املرفقني )  ١٨) (  ١٧) (  ١٦( مث مضمض ) 
مث ردمها إىل املكان الذي منه بدأ مث غسل )  ٢٣( إىل قفاه )  ٢٢( من مقدم رأسه حىت ذهب هبما )  ٢١( مسح 
  )  ٢٤( رجليه 

( واالثنان جيزيان والواحدة إذا أسبغت )  ٢٧( أفضل )  ٢٦( ا والوضوء ثالثا ثالث)  ٢٥( هذا حسن : قال حممد 
  قول أيب حنيفة )  ٣٠( وهو )  ٢٩( جتزئ أيضا )  ٢٨

 _________  
  بفتح العني وثقه النسائي وأبو حامت قاله السيوطي )  ١( 
  بضم العني وخفة امليم )  ٢( 
  بكسر الزاي من بىن مازن صفة لعمرو )  ٣( 
  ي قاله السيوطي وثقه النسائ)  ٤( 
قال لعبد اهللا بن زيد فنسب  - حيىي بن عمارة : أي  -مسع وقع يف رواية حيىي األندلسي عن مالك أنه : قوله )  ٥( 

  السؤال إليه وهو على اجملاز 
امسه كنيته ال اسم له غري ذلك وقيل امسه متيم بن عبد عمرو وهو جد حيىي بن : جده أبا حسن قيل : قوله )  ٦( 

االستيعاب يف " إنه ممن شهد العقبة وبدرا كذا يف : والد عمرو بن حيىي شيخ مالك مدين له صحبة يقال  عمارة
  )  ٤٣/  ٧االستيعاب ( البن عبد الرب " أحوال األصحاب 

وأليب مصعب وأكثر رواة املوطأ أن رجال قال لعبد " املدونة " إخل كذا ساقه سحنون يف ... . يسأل : قوله )  ٧( 
وملعن بن عيسى عن عمرو عن أبيه حيىي أنه مسع أبا حسن وهو جد عمرو بن حيىي وعند البخاري من طريق اهللا 

شهدت عمرو بن أيب حسن سأل عبد اهللا بن زيد وعنده أيضا من طريق : وهيب عن عمرو بن حيىي عن أبيه قال 
كان عمرو يكثر الوضوء فقال لعبد : عمرو بن حيىي عن أبيه قال " ) عن " كذا يف األصل والصواب ( سليمان بن 

قال . اهللا ويف املستخرج أليب نعيم من طريق الدراوردي عن عمرو بن حيىي عن أبيه عن عمه عمرو بن أيب حسن 
اجتمع عند عبد اهللا بن زيد أبو حسن األنصاري وابنه : الذي جيمع هذا االختالف أن يقال : احلافظ ابن حجر 

عن صفة الوضوء وتوىل السؤال منهم عمرو بن أيب حسن فحيث نسب إليه السؤال عمرو وابن ابنه حيىي فسألوه 
" كان على احلقيقة وحيث نسب إىل أيب حسن فعلى اجملاز لكونه أكرب وحيث نسب ليحىي فعلى اجملاز أيضا كذا يف 

ري إىل جد واألوجه عندي أن يرجع الضم:  ١٨٩/  ١" أوجز املسالك " ويف  ٤٠،  ٣٩/  ١" ( تنوير احلوالك 



عمرو املذكور إذ كون عبد اهللا بن زيد من الصحابة ظاهر وكون السائل من الصحابة يف حيز اخلفاء بعد مع أنه 
قريب لفظا وكونه سائال لصفة وضوئه صلى اهللا عليه و سلم أيضا يوهم عدم صحبته فإذا التنبيه على كونه صحابيا 

  )  واهللا أعلم أشد احتياجا من التنبيه على بيان صحبة عبد اهللا
وهو جد عمرو بن حيىي : عبد اهللا بن زيد بن عاصم وقع يف رواية حيىي األندلسي عن مالك ها هنا : قوله )  ٨( 

فظنوا أن الضمري يعود إىل عبد اهللا وبناء عليه قال صاحب الكمال وهتذيب الكمال يف ترمجة عمرو بن حيىي بن 
" صم وليس كذلك بل الضمري يعود إىل السائل عن عبد اهللا كذا يف عمارة أنه ابن بنت عبد اهللا بن زيد بن عا

  للحافظ ابن حجر " هتذيب التهذيب 
عبد اهللا بن زيد بن عاصم وهو غري عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه راوي حديث األذان : وكان أي : قوله )  ٩( 

ـ  ٦٣ة ووهم من قال باحتادمها وذكر السيوطي أن عبد اهللا املازين هذا مات سن   ه
فيه مالطفة الطالب للشيخ وكأنه أراد اإلراءة بالفعل : أرين قال احلافظ : هل تستطيع أن تريين أي : قوله )  ١٠( 

 ١( ليكون أبلغ يف التعليم وسبب االستفهام ما قام عنده من احتمال أن يكون نسي ذلك لبعد العهد قاله الزرقاين 
 /٤٣  (  
  وتعلمين  تبصرين: من اإلراءة أي )  ١١( 
  أستطيع : أي )  ١٢( 
الفتح يف الوجهني : وقال اخلليل . بوضوء هو بالفتح املاء الذي يتوضأ به وبالضم إذا أردت الفعل : قوله )  ١٣( 

: ومل يعرف الضم وكذا عندهم الطهور والطهور والغسل والغسل وحكى غسال وغسال مبعىن وقال ابن األنباري 
مشارق األنوار على صحاح " ريق بينهما وهو املعروف الذي عليه أهل اللغة كذا يف التف: األوجه هو األول أي 

  للقاضي عياض " اآلثار 
  صب : أي )  ١٤( 
كذا ملالك ووقع يف رواية وهيب عند التخاري وخالد بن عبد اهللا عند مسلم : مرتني قال احلافظ : قوله )  ١٥( 

حفاظ وقد اجتمعوا ورواياهتم مقدمة على رواية احلافظ الواحد ويف  فهؤالء" ثالثا : " والدراوردي عند أيب نعيم 
 ٦٤/  ١: وانظر منتقى الباجي  ٤٠/  ١" ( التنوير " باإلفراد على إرادة اجلنس كذا يف " يده " رواية أيب مصعب 

 (  
جيعل املاء يف فيه وال وأقلها أن : قال النووي ( املضمضة حتريك املاء ويف االصطالح استيعاب املاء يف الفم )  ١٦( 

  ) باب صفة الوضوء  ٥٠٥/  ١شرح صحيح مسلم . يشترط اإلدارة على املشهور عند اجلمهور 
  حيتمل مرتني نظرا ملا قبله وحيتمل ثالثا اعتبارا مبا بعده )  ١٧( 
: ويل الدين  قال الشيخ. مث مضمض واستنثر كذا يف رواية حيىي ويف رواية أيب مصعب بدله استنشق : قوله )  ١٨( 

الذي عليه اجلمهور من أهل اللغة وغريهم أن : للنووي " شرح مسلم " فيه إطالق االستنثار على االستنشاق ويف 
االستننثار غري االستنثاق وأنه إخراج املاء من األنف بعد االستنشاق مأخوذ من النثرة وهي طرف األنف وأما 

  )  ٤٠/  ١" ( التنوير " وجذبه بالنفس إىل أقصاه كذا يف  فهو إيصال املاء إىل داخل األنف: االستنشاق 
  العظم الناتئ يف آخر الذراع : تثنية مرفق بكسر امليم وفتح الفاء وبالعكس )  ١٩( 
املنقول يف علم العربية أن أمساء األعداد واملصادر واألجناس إذا : مرتني مرتني قال الشيخ ويل الدين : قوله )  ٢٠( 

جاء القوم اثنني اثنني أو رجال : مثال ذلك . اد حصوهلا مكررة ال التوكيد اللفظي فإنه قليل الفائدة كررت كان املر



مل : أفرد كل واحدة منهما بالغسل مرتني وقال احلافظ : غسلهما مرتني بعد مرتني أي : رجال وهذا املوضع منه أي 
 مسلم من طريق حبان بن واسع عن عبد اهللا بن ختتلف الروايات عن عمرو بن حيىي يف غسل اليدين مرتني ولكن يف

زيد أنه رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم توضأ وفيه وغسل يده اليمىن ثالثا مث األخرى ثالثا فيحمل على أنه وضوء 
  )  ٤١/  ١" ( تنوير احلوالك " آخر لكون خمرج احلديثني غري متحد كذا يف 

قال ( روى سفيان هذا احلديث فذكر فيه مسح الرأس مرتني : عبد الرب إخل قال ابن ... . مث مسح : قوله )  ٢١( 
واملشهور عند املالكية أن .  ٥٢٠/  ١شرح مسلم . مسح مجيع الرأس مستحب باتفاق العلماء : النووي 

ظاهر مذهب أمحد االستيعاب : االستيعاب واجب وبعض الرأس عند الشافعي ومها روايتان عن أمحد وقال املوفق 
/  ١أوجز املسالك . ق الرجل ويكفي املرأة أن متسح مقدم رأسها وربع الرأس أو مقدار الناصية عند احلنفية يف ح
مل جييء يف حديث عبد اهللا بن زيد لألذنني ذكر وميكن أن : وهو خطأ مل يذكره أحد غريه وقال القرطيب )  ١٩٣

رأيت رسول : احلاكم والبيهقي أخرجا من حديثه يكون ذلك ألن اسم الرأس يضمهما وتعقبه الشيخ ويل الدين بأن 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ فأخذ ماء ألذنيه خالف املاء الذي مسح به رأسه 

  )  ٤٢/  ١" ( التنوير " وقاال صحيح كذا يف 
  اليدين : أي )  ٢٢( 
  بالفتح منتهى الرأس من املؤخر )  ٢٣( 
  إىل الكعبني زاد وهيب يف روايته عند البخاري )  ٢٤( 
هذا حسن إشارة إىل ما ورد يف رواية عبد اهللا بن زيد من تثليث غسل بعض األعضاء وتثنية غسل : قوله )  ٢٥( 

ففي بعضها تثليث : بعضها وقد اختلفت الروايات عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك باختالف األحوال 
اد غسل الكل ويف بعضها تثليث البعض وتثنية البعض وكذا غسل الكل ويف بعضها تثنية غسل الكل ويف بعضها إفر

مسح الرأس ورد يف بعضها اإلفراد ويف بعضها التعدد والكل جائز ثابت غاية ما يف الباب أن يكون بعضها أقوى 
  ثبوتا من بعض 

  يف املغسوالت دون املسح : أي )  ٢٦( 
هذا وضوء ال يقبل اهللا الصالة إال : أ مرة مرة وقال أفضل ملا روي أنه صلى اهللا عليه و سلم توض: قوله )  ٢٧( 

هذا وضوئي ووضوء : هذا وضوء من يضاعف له األجر مرتني وتوضأ ثالثا وقال : به وتوضأ مرتني مرتني وقال 
األنبياء من قبلي أخرجه الدار قطين والبيهقي وروى حنوه ابن ماجه وأمحد والطرباين وابن حبان وغريهم بأسانيد 

/  ١" ( بالسعاية يف كشف ما يف شرح الوقاية " ضها بعضا واملتكفل لبسطه شرحي شرح الوقاية املسمى يقوي بع
٤٩  (  

  لعلي القارئ " شرح املوطأ " إذا استوعبت كذا يف : أسبغت بصيغة اخلطاب أو بالتأنيث جمهوال أي : قوله )  ٢٨( 
 عليه ألن اإلمث بترك الواجب دون السنة واختاره والكل جائز إذا استوعب وال إمث( جتزئ أيضا : قوله )  ٢٩( 

)  ١٥/  ٢إن الواجب هو املرة الواحدة وتثليث الغسل سنة مرقاة املفاتيح : وقال القاري  ٦/  ١صاحب اهلداية 
عن شرح الطحاوي أو مع كراهة كما هو ظاهر كالم اجلمهور حيث " جامع املضمرات " بال كراهة كما يف : أي 

وغريها أنه " اخلالصة " و " اجملتىب " و " جامع املضمرات " و " البناية " من السنن املؤكدة وذكر يف  عدوا التثليث
  إ اعتاد االكتفاء بالواحدة أو االثنني أمث وإال ال 

  قوله وهو كون الثالث أفضل وجواز االكتفاء بالواحدة والثنتني )  ٣٠( 



إذا توضأ : عن أيب هريرة قال )  ٣( األعرج )  ٢( بد الرمحن عن ع)  ١( أخربنا مالك حدثنا أبو الزناد  - ٦
  )  ٥( مث ليستنثر )  ٤( أحدكم فليجعل يف أنفه 

 _________  
أبو الزناد بكسر الزاي هو عبد اهللا بن ذكوان وأبو الزناد لقبه وكان يغضب منه ملا فيه من معىن يالزم : قوله )  ١( 

أبو الزناد عن األعرج عنه قال الواقدي : أصح أسانيد أيب هريرة : ل البخاري النار ولكنه اشتهر به جلودة ذهنه قا
  )  ٢٢إسعاف املبطأ ص ( هـ كذا قال السيوطي وغريه  ١٣٠مات سنة : 
هـ باإلسكندرية كذا قال  ١١٧هو عبد الرمحن بن هرمز اشتهر باألعرج وثقه حيىي والعجلي مات سنة )  ٢( 

  )  ٢٧أ ص إسعاف املبط( السيوطي وغريه 
األعرج بفتح األلف وسكون العني املهملة وفتح الراء يف " : األنساب " قال السمعاين يف : األعرج : قوله )  ٣( 

آخره جيم هذه النسبة إىل العرج واملشهور هبا أبو حازم عبد الرمحن بن هرمز بن كيسان األعرج موىل حممد بن 
  هريرة روى عنه الزهري وأبو الزناد ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب يروي عن أيب 

  يف أنفه ماء قاله السيوطي : رواه القعنيب وابن بكري وأكثر الرواة فقالوا )  ٤( 
  يقال نثر وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة يف الطهارة وهي طرف األنف : قال الفراء . لينتثر : يف نسخة )  ٥( 

أن رسول اهللا صلى اهللا : عن أيب هريرة )  ٢( اخلوالين )  ١( أخربنا مالك حدثنا الزهري عن أيب إدريس  - ٧
  ) "  ٥( فليوتر )  ٤( ومن استجمر )  ٣( من توضأ فليستنثر : " عليه و سلم قال 

) .  ٨( للمتوضئ أن يتمضمض ويستنثر وينبغي له أيضا أن يستجمر )  ٧( نأخذ ينبغي )  ٦( وهبذا : قال حممد 
  )  ١٠( وهو قول أيب حنيفة )  ٩ (االستنجاء : واالستجمار 

 _________  
أيب إدريس امسه عائذ اهللا بن عمرو القاري العابد أبوه صحايب ولد هو يف العهد النبوي ثقة حجة مات : قوله )  ١( 

  هـ قاله السيوطي وغريه  ٨٠سنة 
  نسبة إىل قبيلة بالشام )  ٢( 
  خياشيمه  أي فليبالغ يف استنشاقه فإن الشيطان يبيت على)  ٣( 

  استنبطوا منه أن االستنثار سنة على حدة غري االستنشاق 
  " االستذكار " وليس يف املوطأ يف حديث مسند لفظ االستنشاق وال يكون االستنثار إال بعد االستنشاق كذا يف 

  االستجمار املسح باجلمار وهي األحجار الصغار )  ٤( 
. من فعل فقد أحسن ومن ال فال حرج : د وابن ماجة بإسناد حسن فليوتر أي ندبا لزيادة أيب داو: قوله )  ٥( 

  وهبذا أخذ مالك وأبو حنيفة يف أن اإليتار مستحب ال شرط كذا قال الزرقاين 
  أي مبا أفاده هذا اخلرب )  ٦( 
صحابه إخل املضمضة واالستنشاق سنتان يف الوضوء فرضان يف اجلنابة عند أيب حنيفة وأ... . ينبغي : قوله )  ٧( 

والثوري وعند الشافعي ومالك واألوزاعي والليث بن سعد والطربي سنتان فيهما وعند ابن أيب ليلى وإسحاق بن 
/  ١" ( االستذكار " راهويه فرضان فيهما وعند أيب ثور وأيب عبيد املضمضة سنة واالستنشاق واجب كذا يف 

ستنثار للوجوب فيلزم من قال بوجوب االستنشاق أن ظاهر أمر اال" : فتح الباري " وذكر ابن حجر يف )  ١٥٩
وصرح ابن بطال بأن بعض العلماء قال . من احلنابلة " املغين " لورود األمر به القول بوجوبه وهو ظاهر كالم 



هاهنا مبين على أنه أراد به املعىن األعم ال الذي " ينبغي " استعمال حممد : إذا عرفت هذا فنقول . انتهى . بوجوبه 
القدماء يف ما هو أعلم من االستحباب واالستنان والوجوب وقس " . يستحب " يف املتأخرين من كونه مبعىن  شاع

فتفسري ينبغي ها هنا بيستحب كما صدر عن القارئ ليس كما " ينبغي " عليه أكثر املواضع اليت استعمل فيها حممد 
  ينبغي 

  قبل أن يشرع يف التوضؤ )  ٨( 
  اء هو إزالة النجو أي األذى من املخرج باملاء أو األحجار االستنج: قوله )  ٩( 

أو املراد باالستجمار التبخر كما يكون يف األكفان ( إنه مأخوذ من االستجمار : جيوز أن نقول : وقال ابن القصار 
وقد . ة بالبخور الذي به يطيب الرائح)  ٨٥/  ١" بذل اجملهود " وكان مالك يقوله أوال مث رجع عنه انظر هامش 

املراد به يف البخور أن يأخذ : االستنجاء وقيل : اختلف قول مالك يف معىن االستجمار املذكور يف احلديث فقيل 
إنه : واألول أظهر وقال النووي : قال عياض . منه ثالث قطع أو يأخذ ثالث مرات يستعمل واحدة بعد األخرى 

  " التنوير " الصحيح املعروف كذا يف 
هل هو واجب أم سنة ؟ فذهب مالك وأبو حنيفة : ول أيب حنيفة اختلف الفقهاء يف االستنجاء وهو ق)  ١٠( 

وأصحاهبما إىل أن ذلك ليس بواجب وأنه سنة ال ينبغي تركها فإن صلى كذلك فال إعادة عليه إال أن مالكا 
أصله وقال الشافعي  يستحب اإلعادة يف الوقت وأبو حنيفة يراعي ما خرج على فم املخرج مقدار الدرهم على

" ( االستذكار " االستنجاء واجب ال جيزئ صالة من صلى من دون أن يستنجي باالحجار أو باملاء كذا يف : وأمحد 
١٧٣/  ١  (  

( من توضأ فأحسن ) :  ٣( أنه مسع أبا هريرة يقول )  ٢( بن عبد اهللا اجملمر )  ١( أخربنا مالك أخربنا نعيم  - ٨
)  ١٠( وأنه )  ٩( ما كان يعمد )  ٨( فهو يف صالة )  ٧( إىل الصالة )  ٦( عامدا )  ٥ (وضوءه مث خرج )  ٤

سيئة فإن مسع )  ١٥( عنه باألخرى )  ١٤( حسنة ومتحى )  ١٣( خطوتيه )  ١٢( له بإحدى )  ١١( تكتب 
)  ٢١( قالوا )  ٢٠( أبعدكم دارا )  ١٩( فإن أعظمكم أجرا )  ١٨) (  ١٧( اإلقامة فال يسع )  ١٦( أحدكم 

  )  ٢٤( اخلطا )  ٢٣( من أجل كثرة : يا أبا هريرة ؟ قال )  ٢٢( مل : 
 _________  

  هو أبو عبد اهللا املدين وثقه ابن معني وأبو حامت وغريمها قاله السيوطي )  ١( 
جملمر قدام عمر اجملمر بضم امليم وسكون اجليم وكسر امليم صفة لنعيم بضم النون ألنه كان يأخذ ا: قوله )  ٢( 

كان جيمر املسجد لزم نعيم أبا : رضي اهللا عنه إذا خرج إىل الصالة يف رمضان قاله ابن حبان وقال ابن ماكوال 
: " يف األصل ( وصف " : فتح الباري " ويف " أنساب السمعاين " هريرة عشرين سنة وروى عنه كثريا كذا يف 

ه عبد اهللا بذلك ألهنما كانا يبخران مسجد النيب صلى اهللا هو وأبو" ) وصف : " وهو خطأ والصواب " وصنف 
  عليه و سلم وزعم بعض العلماء أنه وصف أبيه حقيقة ووصف ابنه نعيم بذلك جماز وفيه نظر 

كان نعيم يوقف كثريا من حديث أيب هريرة ومثل هذا ال يقال : يقول أي موقوفا قال ابن عبد الرب : قوله )  ٣( 
العلي : " يف األصل ( قد ورد معناه من حديث أيب هريرة وغريه بأسانيد صحاح كذا قال علي بالرأي فهو مسند و

  القاري ) وهو حتريف " القاري 
  فأحسن وضوءه بإتيانه بفرائضه وسننه وفضائله وجتنب منهياته : قوله )  ٤( 
  أي من بيته وفيه داللة على فضل الوضوء قبل اخلروج )  ٥( 



  دون غريها أي قاصدا هلا )  ٦( 
نعم إذ املراد أنه ال : لو أراد االعتكاف هل يدخل يف هذا احلكم أم ال ؟ قلت : إىل الصالة فإن قلت : قوله )  ٧( 

  " الكواكب الدراري " يريد إال العبادة وملا كان الغالب منها الصالة فيه ذكر لفظ الصالة كذا يف 
نه مأمورا بترك العبث ويف استعمال اخلشوع وللوسائل حكم فهو يف صالة أي يف حكمها من جهة كو: قوله )  ٨( 

بكسر امليم يقصد وزنا ومعىن وما ضيه عمد كقصد ويف لغة قليلة من " ما دام يعمد " املقاصد وهذا احلكم مستمر 
باب فرح مث املراد أن يكون باعث خروجه قصد الصالة وإن عرض له يف خروجه أمر دنيوي فقضاه واملدار على 

إذا توضأ أحدكم يف بيته مث أتى املسجد كان يف صالة : ص ويف معناه ما روى احلاكم عن أيب هريرة مرفوعا اإلخال
وروى أمحد وأبو داود والترمذي وصححه ابن خزمية وابن حبان . حىت يرجع فال يفعل هكذا وشبك بني أصابعه 

ا إىل الصالة فال يشبكن بني يديه فإنه إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه مث خرج عامد: عن كعب بن عجرة مرفوعا 
  يف صالة كذا قال الزرقاين 

ما كان يعمد أي ما دام مستمرا على ما يريده وفيه إشارة إىل ما ورد أن احلسنة تكتب بقصدها ونيتها : قوله )  ٩( 
  ر مناف له وإن مل يفعلها فإذا خرج عامدا إىل الصالة فهو يف صالة حيث الثواب ما مل يبطل قصدها بعمل آخ

  بفتح اهلمزة وكسرها )  ١٠( 
  جمهول من الكتابة )  ١١( 
  هي اليمىن )  ١٢( 
خطوتيه بضم اخلاء ما بني القدمني وبالفتح املرة الواحدة قاله اجلوهري وجزم اليعمري أهنا ها هنا : قوله )  ١٣( 

  بالفتح والقرطيب واحلافظ بالضم كذا قال الزرقاين 
حيتمل أن يريد أن خلطاه حكمني فيكتب له ببعضها حسنات : إخل قال الباجي ... . نه ومتحي ع: قوله )  ١٤( 

وميحى عنه ببعضها سيآت وأن حكم زيادة احلسنات غري حكم حمو السيآت وهذا ظاهر اللفظ ولذلك فرق بينهما 
  " التنوير " وقد ذكر قوم أن معىن ذلك واحد وأن كتابة احلسنات بعينه حمو السيآت كذا يف 

باألخرى فيه إشعار بأن هذا اجلزاء للماشي ال للراكب أي بال عذر وروى الطرباين واحلاكم : قوله )  ١٥( 
إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء مث خرج إىل املسجد ال ينزعه إال الصالة مل : وصححه البيهقي عن ابن عمر رفعه 

  خل املسجد كذا قال الزرقاين تزل رجله اليسرى متحو عنه سيئة وتكتب له اليمىن حسنة حىت يد
  وهو ماش إليها )  ١٦( 
  أي ال يسرع بل ميشي على هيئته )  ١٧( 
املراد : وهو يشعر باإلسراع قلت } فاسعوا إىل ذكر اهللا { : فال يسع فإن قلت قال اهللا تعاىل : قوله )  ١٨( 

  " الكواكب " سعيت إىل كذا أي ذهبت إليه كذا يف : بالسعي الذهاب يقال 
إخل تعليل ملا حكم به من عدم السعي ملا يستبعد ذلك من أجل أن اإلسراع ... . فإن أعظمكم : قوله )  ١٩( 

والرغبة إىل العبادة أحسن وحاصله أن أعظمكم أجرا من كان داره بعيدة من املسجد وما ذلك إال لكثرة خطاه 
" صحيح مسلم " تقل خطاه فيقل ثوابه وقد ورد يف الباعثة لكثرة الثواب فلهذا الوجه بعينه حيكم بعدم السعي لئال 

خلت البقاع حول املسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب املسجد فقال هلم النيب صلى اهللا : من طريق جابر قال 
يا بين سلمة دياركم تكتب آثاركم : نعم قال : بلغين أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب املسجد ؟ قالوا : عليه و سلم 

وأخرج البخاري ومسلم . وغريه " صحيح البخاري " وورد مثله من حديث أنس يف . م تكتب آثاركم ديارك



إذا مسعتم اإلقامة فامشوا إىل الصالة وعليكم بالسكينة والوقار : والترمذي وغريهم من حديث أيب هريرة مرفوعا 
  هذا لفظ البخاري . وال تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم بأمتوا 

ألن شؤمها " شؤم الدار بعدها عن املسجد : " أبعدكم دارا وال ينافيه ما ورد من قوله عليه السالم : قوله )  ٢٠( 
من حيث أنه قد يؤدي إىل تفويث الصالة باملسجد وفضلها بالنسبة إىل من يتحمل املشقة ويتكلف املسافة فشؤمها 

  وفضلها أمران اعتباريان قاله علي القاري 
  اضرون يف جملسه أي احل)  ٢١( 
  أي ألي شيء بعد الدار أعظم أجرا ؟ )  ٢٢( 
  أي بسبب كثرة األقدام يف املشي )  ٢٣( 
  بضم اخلاء وفتح الطاء مجع خطوة بالضم )  ٢٤( 

  ) ٢) ( يف الوضوء )  ١( باب غسل اليدين (  - ٣

: " اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أن رسول )  ٣( أخربنا مالك أخربنا أبو الزناد عن األعرج عن أيب هريرة  - ٩
( فإن أحدكم )  ٨( يف وضوئه )  ٧( قبل أن يدخلها )  ٦( فليغسل يده )  ٥( من نومه )  ٤( إذا استيقظ أحدكم 

  )  ١١( أين باتت يده )  ١٠( ال يدري )  ٩
لذي إن تركه وليس من األمر الواجب ا)  ١٤( وهكذا ينبغي أن يفعل )  ١٣( حسن )  ١٢( هذا : قال حممد 
  قول أيب حنيفة رمحه اهللا )  ١٦( وهو )  ١٥( تارك أمث 

 _________  
قوله غسل اليدين بفتح الغني مبعىن إزالة الوسخ وحنوه بإمرار املاء عليه وأما بالضم فهو اسم لالغتسال وهو )  ١( 

  " املغرب " يف غسل متام اجلسد واسم للماء الذي يغتسل به وبالكسر اسم ملا يغسل به الرأس كذا 
  يف اتبدائه وهو غسلهما إىل الرسغني : أي )  ٢( 
عن أيب هريرة هذا احلديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة الطحاوي وأمحد : قوله )  ٣( 

بط وقد استن. وغريهم من حديثه بألفاظ متقاربة وأخرج بنحوه ابن ماجه والدارقطين من حديث ابن عمر وجابر 
قيد االستيقاظ من النوم : الفقهاء من هذا احلديث استنان تقدمي غسل اليدين إىل الرسغني عند بداية الوضوء وقالوا 

  اتفاقي 
  فيه رمز إىل أن نوم النيب صلى اهللا عليه و سلم غري ناقض للوضوء )  ٤( 
وخصه أمحد بنوم الليل لقوله يف من نومه أخذ بعمومه الشافعي واجلمهور فاستحبوه عقيب كل نوم : قوله )  ٥( 

إذا قام : " ألن حقيقة املبيت تكون بالليل ويف رواية أليب داود ساق مسلم إسنادها " باتت يده : " آخر احلديث 
إذا قام : " وكذا للترمذي من وجه آخر صحيح وأليب عوانة يف رواية ساق مسلم إسنادها أيضا " أحدكم من الليل 

لكن التعليل يقتضي إحلاق نوم النهار بنوم الليل وإمنا خص نوم الليل بالذكر " . يصبح أحدكم إىل الوضوء حني 
الكراهة يف الغمس ملن نام ليال أشد منها ملن نام هنارا ألن : ميكن أن يقال " : شرح املسند " للغلبة قال الرافعي يف 

  االحتمال يف نوم الليل أقرب لطوله عادة 
ب ومحله أمحد على الوجوب يف نوم الليل دون النهار وعنه يف رواية استحبابه يف نوم مث األمر عند اجلمهور للند

  النهار 



واستدل هلم مبا ورد من األمر . ينجس : واتفقوا على أنه لو غمس يده مل يضر املاء وقال إسحاق وداود والطربي 
لجمهور التعليل بأمر يقتضي الشك لكنه حديث أخرجه ابن عدي والقرينة الصارفة لألمر عن الوجوب ل. بإراقته 

واستدل أبو عوانة على عدم الوجوب بوضوئه . ألن الشك ال يقتضي وجوبا يف احلكم استصحابا ألصل الطهارة 
يقتضي اختصاصه بغريه " أحدكم : " وتعقب بأن قوله . صلى اهللا عليه و سلم من الشن املعلق بعد قيامه من النوم 

ب بأنه صح عنه غسل يديه قبل إدخاهلما اإلناء يف حال اليقظة فاستحبابه بعدم النوم وأجي. صلى اهللا عليه و سلم 
فليغسلها : " وأيضا فقد قال يف هذا احلديث يف روايات مسلم وأيب داود وغريمها . أوىل ويكون تركه لبيان اجلواز 

ووقع يف رواية مهام . يدل على الندبية والتقييد بالعدد يف غري النجاسة العينية " ثالث مرات : " ويف رواية " ثالثا 
واملراد باليد ها هنا الكف . والنهي فيه للتنزيه " فال يضع يده يف الوضوء حىت يغسلها : " عن أيب هريرة عند أمحد 

  " فتح الباري " دون مازاد عليها كذا يف 
فليغسل يده قبل أن يدخلها : " له فليغسل يده يف هذا احلديث من الفقه إجياب الوضوء من النوم لقو: قوله )  ٦( 

" وهذا أمر جممع عليه يف النائم واملضطجع إذا غلب عليه النوم واستثقل نوما أن الوضوء عليه واجب كذا يف " . 
  " االستذكار 

وهو " فال يغمس يده يف اإلناء حىت يغسلها : " قبل أن يدخلها ملسلم وابن خزمية وغريمها من طرق : قوله )  ٧( 
يف املراد من رواية اإلدخال ألن مطلق اإلدخال ال يترتب عليه كراهة كمن أدخل يده يف إناء واسع فاغترف أبني 

  " فتح الباري " منه بإناء صغري من غري أن يالمس يده املاء كذا يف 
يف إنائه أو  : "والبن خزمية " يف اإلناء : " املاء الذي أعد للوضوء ويف رواية مسلم : يف وضوئه أي : قوله )  ٨( 

والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء ويلتحق به إناء الغسل وكذا باقي اآلنية قياسا وخرج . على الشك " وضوئه 
  " الفتح " كذا يف . بذكر اإلناء احلياض اليت ال تفسد بغمس اليد فيها على تقدير جناستها 

اعث على األمر بذلك احتمال النجاسة ألن الشارع فيه إمياء إىل أن الب: فإن أحدكم قال البيضاوي : قوله )  ٩( 
فإنه " إذا ذكر حكما وعقبه بعلة دل على أن ثبوت احلكم ألجلها ومثله قوله يف حديث احملرم الذي سقط فمات 

إذا ذكر الشارع حكما : وعبارة الشيخ أكمل الدين . بعد هنيهم عن تطييبه فنبه على علة النهي " يبعث ملبيا 
نظريه اهلرة ليست بنجسة فإهنا من الطوافني . صدرا بالفاء كان ذلك إمياء إىل أن ثبوت احلكم ألجله وعقبه أمرا م

  عليكم والطوافات 
كانوا يستجمرون وبالرهم حارة فرمبا عرق أحدهم إذا نام فيحتمل أن تطوف يده على احملل أو : وقال الشافعي 

يف هذا احلديث مبعىن صارت منهم ابن " باتت " ري واحد أن وذكر غ. على بثرة أو دم حيوان أو قذر أو غري ذلك 
  عصفور كذا يف التنوير 

  ال يدري تعيني املوضع الذي باتت يده فيه فلعلها أصابتها جناسة : أي )  ١٠( 
  من جسده : أي " منه " زاد ابن خزمية والدار قطين )  ١١( 
( هلما اإلناء عند االستيقاظ على ما دل عليه احلديث تقدمي غسل اليدين قبل إدخا: هذا حسن أي : قوله )  ١٢( 

  ) عشرين فائدة مستنبطة من هذا احلديث )  ٧٦١إىل  ٧٥٥/  ١( وذكر العيين يف عمدة القاري 
  مستحسن : أي )  ١٣( 
وليس من األمر : وهكذا ينبغي أن يفعل إشارة إىل أن األمر حممول على الندب كما صرح به بقوله : قوله )  ١٤( 

وروى ابن . أنه أدخل يده يف اإلناء قبل أن يغسل : عن ابن عمر " سننه " الواجب ولذا روى سعيد بن منصور يف 



كان أصحاب رسول اهللا صلى : وروى عن الشعيب . أنه أدخل يده يف املطهرة قبل أن يغسلها : أيب شيبة عن الرباء 
وهذا عند عدم تيقن النجاسة على يده وظنها وأما عند .  اهللا عليه و سلم يدخلون أيديهم يف املاء قبل أن يغسلوها
  ذلك فال جيوز إدخال اليد قبل الغسل لئال يتنجس املاء 

الذي إن تركه تارك أمث قد زعم بعض من يف عصرنا بأن اإلمث منوط بترك الواجب وما فوقه وال : قوله )  ١٥( 
كشف " اهلا وليس كذلك فقد صرح األصوليون كما يف يلحق اإلمث بترك السنة املؤكدة واغتر هبذه العبارة وأمث

" التلويح " وغريه أن تارك السنة املؤكدة يلحقه إمث دون إمث تارك الواجب وصرح صاحب " أصول البزدوي 
وهذا هو الصحيح ملا أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس ومسلم من . وغريه بأن ترك السنة قريب من احلرام 

وابن حبان " املعجم الكبري " وأخرج الطرباين يف " من رغب عن سنيت فليس مين : " وعا حديث أيب هريرة مرف
الزائد يف كتاب اهللا واملكذب : ستة لعنتهم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : واحلاكم عن عائشة قالت 

واملستحل حلرم اهللا واملستحل من عتريت بقدر اهللا واملتسلط على أميت باجلربوت ليذل من أعزه اهللا ويعز من أذله اهللا 
من سره أن يلقى اهللا غدا مسلما فليحافظ على هؤالء الصلوات : ( وأخرج مسلم عن ابن مسعود " والتارك لسنيت 

احلديث وفيه ولو أنكم صليتم يف بيوتكم كما يصلي هذا الرجل املتخلف يف بيته ... اخلمس حيث ينادى هبن 
ال : ( عن معاذ بن جبل " حلية األولياء " وأخرج أبو نعيم يف ) كتم سنة نبيكم لضللتم لتركتم سنة نبيكم ولو تر

  ) تقل إن يل مصلى يف بييت فأصلي فيه فإنكم إن فعلتم ذلك تركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم 
على أن اإلمث منوط بترك الواجب  "فتح القدير " واألخبار املفيدة هلذا املطلب كثرية شهرية وقد سلك ابن اهلمام يف 

  وغريه بأحسن رد " البحر الرائق " ورده صاحب 
املراد من الواجب يف الكتاب الالزم أعم من أن يكون لزوم سنة أو لزوم وجوب أو : وإذا عرفت هذا كله فنقول 

على هذا الترتيت لزوم افتراض فإن اللزوم خمتلف فلزوم الفرض أعلى ولزوم الواجب أوسط ولزوم السنة أدىن و
ترتيب اإلمث ال الوجوب االصطالحي الذي جعلوه قسيما لالفتراض واالستنان وحينئذ فال داللة لكالم حممد على 

  قصر اإلمث على الواجب 
" بعد تسليم أن املراد بالواجب يف كالمه هذا مايشمل الفرض والواجب دون السنة إن التنوين يف قوله : أو نقول 

إمث وهو أمر ال ريب فيه : فال يستفاد منه إال أن الواجب يلحق تاركه أي تارك كان ولو تركه مرة للتنكري " تارك 
يف ( فإن الفرض والواجب يلزم من تركهما ولو مرة بشرط أن يكون لغري عذر إمث وال كذلك السنة فإنه لو تركها 

إن اعتاد ذلك أو جعل الفعل وعدمه  مرة أو مرتني ال بأس به لكن" ) تركها : " والظاهر " تركه : " األصل 
فال يفيد حينئذ كالمه إال قصر اإلمث على . البن أمري احلاج " شرح حترير األصول " متساويني أمث كما صرح به يف 

  سبيل العموم واإلطالق على الواجب ال قصر مطلق اإلمث عليه 
ؤكدة فال يفيد كالمه حينئذ إال قصر اإلمث العظيم على املراد باإلمث مقابل املالمة اليت تلزم بترك السنة امل: أو نقول 

  الواجب ال مطلق اإلمث 
: " وهو حتريف والصواب " فاالغترار : " يف األصل ( وهذا كله إذا سلم داللة كالمه على القصر وإال فاالفتراض 

مدعاه عند املاهر ولوال ساقط من أصله وقد استدل من مل يوجب بترك السنة إمثا بأحاديث ال تفيد " ) فاالفتراض 
  خشية التطويل لطولت الكالم يف ما له وما عليه 

  كونه حسنا ال واجبا : أي )  ١٦( 

  )يف االستنجاء )  ١( باب الوضوء (  - ٤



: أخربه )  ٤( عن عثمان بن عبد الرمحن أن أباه )  ٣( بن حممد بن طحالء )  ٢( أخربنا مالك أخربنا حيىي  - ١٠
  )  ٩( ملا حتت إزاره )  ٨( وضوء )  ٧) (  ٦( رضي اهللا عنه يتوضأ )  ٥( اخلطاب أنه مسع عمر بن 

قول أيب حنيفة رمحه اهللا )  ١٢( وهو )  ١١( إلينا من غريه )  ١٠( وهبذا نأخذ واالستنجاء باملاء أحب : قال حممد 
  تعاىل 

 _________  
وهو " النهاية " ن الوضاءة وهي احلسن كذا يف الوضوء بالفتح قد يراد به غسل بعض األعضاء م: قوله )  ١( 

  املراد ها هنا واملقصود به غسل موضع االستنجاء باملاء 
إخل هو حيىي بن حممد بن طحالء املدين التيمي روى عن أبيه وعثمان وعنه مالك والدراوردي ... حيىي : قوله )  ٢( 

   وآخرون ذكره ابن حبان يف ثقات التابعني كذا ذكره الزرقاين
  بفتح الطاء ممدودا )  ٣( 
أن أباه هو عبد الرمحن بن عثمان بن عبيد اهللا التيمي املدين صحايب قتل مع ابن الزبري وابنه عثمان من : قوله )  ٤( 

  " التقريب " اخلامسة ثقة كذا يف 
اء الراشدين عمر بن اخلطاب هو أبو حفص عمر بن اخلطاب العدوي القرشي أحد العشرة وأحد اخللف: قوله )  ٥( 

واهللا إين : امللقب بالفاروق أسلم سنة ست من النبوة وقيل سنة مخس وظهر اإلسالم بإسالمه قال ابن مسعود 
له فضائل . ألحسب لو أن علم عمر وضع يف كفة امليزان ووضع علم سائر أهل األرض يف كفة لرجح علم عمر 

  لصاحب املشكاة " أمساء رجال املشكاة " كذا يف . كثرية استشهد يف ذي احلجة سنة ثالث وعشرين 
  يتطهر : أي )  ٦( 
إن عمر كان ال يستنجي باملاء وإمنا : ردا على من قال " املوطأ " قوله يتوضأ أدخل مالك هذا احلديث يف )  ٧( 

لنساء إمنا ذلك وضوء ا: كان استنجاؤه وسائر املهاجرين باألحجار وذكر قول سعيد بن املسيب يف االستنجاء باملاء 
أنه سئل عن االستنجاء : نا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن مهام عن حذيفة : وذكر أبو بكر بن أيب شيبة 

  وهو مذهب معروف عند املهاجرين . إذا ال يزال يف يدي ننت : باملاء ؟ فقال 
طهارتني فيستنجي باألحجار مث وأما األنصار فاملشهور عنهم أهنم كانوا يتوضؤون باملاء ومنهم من كان جيمع بني ال

  " االستذكار " يتبع باملاء كذا يف 
  " باملاء " زاد حيىي )  ٨( 
  إنه باملاء أفضل منه باحلجر : كناية عن موضع االستنجاء أي )  ٩( 
  واجلمع بينهما أفضل إمجاعا خالفا للشيعة حيث مل يكتفوا بغري املاء )  ١٠( 
تفاء باألحجار خالفا للبعض أخذا مما أخرجه ابن أيب شيبة عن حذيفة أنه سئل من غريه أي من االك: قوله )  ١١( 

وعن ابن . وعن نافع أن ابن عمر كان ال يستنجي باملاء . إذن ال يزال يف يدي ننت : عن االستنجاء باملاء ؟ فقال 
  ما كنا نفعله : الزبري 

ه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ففي صحيح ووجه كون االستنجاء باملاء أفضل كونه أكمل يف التطهري وثبوت
كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا خرج حلاجته أجيء أنا وغالم معنا إداوة من ماء يعين : البخاري عن أنس 

والبن . كان صلى اهللا عليه و سلم إذا تربز حلاجته أتيته مباء فيغسل به : وللبخاري أيضا عن أنس . يستنجي به 
وللترمدي . أنه صلى اهللا عليه و سلم دخل الغيضة فقضى حاجته فأتاه جرير بأداوة فاستنجى هبا :  خزمية عن جرير



والبن . فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يفعله : مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر البول والغائط : عن عائشة قال 
  ج من غائط قط إال استنجى من ماء ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خر: حبان من حديث عائشة 

و " فتح الباري " وهبذه األحاديث يرد على من أنكر وقوع االستنجاء باملاء من النيب صلى اهللا عليه و سلم كذا يف 
  " إرشاد الساري " 

} ا رجال حيبون أن يتطهرو{ أي يف مسجد قبا } فيه { وأما اجلمع بني املاء واحلجر فهو أفضل األحوال وفيه نزلت 
مذيلة " وقد سقت األخبار فيه يف رساليت . أخرجه ابن خزمية والبزار وغريمها . وكان أهل قبا جيمعون بينهما 

واملعلوم من األحاديث املروية يف الصحاح أن اجلمع كان غالب أحواله صلى اهللا عليه و " الدراية ملقدمة اهلداية 
نجاء من البول فلم نعلم فيه خربا يدل على اإلنقاء باحلجر إال ما سلم وهذا كله يف االستنجاء من الغائط وأما االست

  حيكىعن عمر أنه بال ومسح ذكره على التراب وقد فصلته يف رساليت املذكورة 
  أي كونه أحب )  ١٢( 

  )باب الوضوء من مس الذكر (  - ٥

: قال )  ٣( بن سعد )  ٢ (بن حممد بن سعد بن أيب وقاص عن مصعب )  ١( أخربنا مالك حدثنا إمساعيل  - ١١
ذكرك فقلت )  ٨( لعلك مسست : فقال )  ٧( فاحتككت )  ٦( املصحف على سعد )  ٥) (  ٤( كنت أمسك 

  مث رجعت )  ١٠( فقمت فتوضأت : قال )  ٩( قم فتوضأ : نعم قال : 
 _________  

  هـ كذا قال السيوطي  ١٣٤ثقة حجة مات سنة : قال ابن معني )  ١( 
 ١٠٣عن مصعب بن سعد هو مصعب بن سعد بن أيب وقاص الزهري أبو زرارة املدين ثقة مات سنة  قوله)  ٢( 

هـ وأبوه سعد بن أيب وقاص مالك بن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب الزهري أبو إسحاق أحج العشرة 
بنه إمساعيل بن حممد بن هـ وابن ا ٥٥املبشرة باجلنة مناقبه كثرية وهو آخر العشرة وفاة مات على املشهور سنة 

  " تقريب التهذيب " هـ كذا يف  ١٣٤سعد أبو حممد املدين ثقة حجة من التابعني مات سنة 
  ابن أيب وقاص )  ٣( 
  أي آخذه )  ٤( 
عن أيب بكرة عن أيب " شرح معاين اآلثار " إخل هذا األثر أخرجه الطحاوي يف ... . قال كنت أمسك : قوله )  ٥( 

كنت أمسك املصحف على أيب : مسعت مصعب بن سعد بن أيب وقاص يقول : عن احلكم قال داود ثنا شعبة 
نا أبو عامر نا عبد اهللا بن جعفر عن إمساعيل بن . فمسست فرجي فأمرين أن أتوضأ مث روى عن إبراهيم بن مرزوق 

جك ؟ أصبت فر: كنت أمسك املصحف على أيب فاحتككت فأصبت فرجي فقال : حممد عن مصعب بن سعد 
مث روى عن خزمية نا عبد اهللا بن رجاء نا زائدة عن . اغمس يدك بالتراب ومل يأمرين أن أتوضأ : نعم قال : قلت 

قم فاغسل يدك مث قال الطحاوي : إمساعيل عن أيب خالد عن الزبري ابن عدي عن مصعب بن سعد مثله غري أنه قال 
ثه عن مصعب هو غسل اليد على ما بينه عنه الزبري حىت ال فقد جيوز أن يكون الوضوء الذي رواه احلكم يف حدي: 

  تتضاد الروايتان 
  أي ألجله حال قراءته )  ٦( 
  أي حتت إزاري )  ٧( 



  بكسر السني األوىل وفتحها أي ملست بكف يدك )  ٨( 
  ألنه ال ميس القرآن إال طاهر )  ٩( 
  لشبهة مالقاة النجاسة قاله القاري وهو مستبعد  فتوضأت حيتمل أن يراد به الوضوء اللغوي دفعا: قوله )  ١٠( 

أنه كان يغتسل مث يتوضأ )  ٣( عن أبيه )  ٢( بن عبد اهللا )  ١( أخربنا مالك أخربين ابن شهاب عن سامل  - ١٢
أمس ذكري فأتوضأ )  ٧( ولكين أحيانا )  ٦( بلى : ؟ قال )  ٥( أما جيزيك الغسل من الوضوء : له )  ٤( فقال 

 )٨  (  
  كثرية )  ١٢( ويف ذلك آثار )  ١١( قول أيب حنيفة )  ١٠( وهو )  ٩( ال وضوء يف مس الذكر : قال حممد 

 _________  
مل يكن أحد يف : عن سامل هو سامل بن عبد اهللا بن عمر أبو عمرو أو أبو عبد اهللا املدين الفقيه قال مالك : قوله )  ١( 

أصح األسانيد : هد والفضل منه وقال أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه زمانه أشبه مبن مضى من الصاحلني يف الز
وأبوه علد . هـ على األصح  ١٠٦مدين تابعي ثقة مات سنة : ابن شهاب الزهري عن سامل عن أبيه وقال العجلي 

ندق اهللا بن عمر بن اخلطاب بن نفيل القرشي أبو عبد الرمحن أسلم قدميا وهو صغري وهاجر مع أبيه وشهد اخل
 ٧٤هـ وقيل  ٧٣واملشاهد كلها ومساه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالعبد الصاحل وله مناقب مجة مات سنة 

  للحافظ ابن حجر " هتذيب التهذيب " هـ كذا يف 
  ابن عمر )  ٢( 
" يف  عن أبيه هذا األثر يكشف أن ابن عمر كان يرى الوضوء من مس الذكر ويشيده ما رواه مالك: قوله )  ٣( 

: كنت مع ابن عمر يف سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ مث صلى فقلت له : عن نافع عن سامل قال " املوطأ 
إين بعد أن توضأت لصالة الصبح مسست فرجي مث نسيت أن أتوضأ : إن هذه الصالة ما كنت تصليها قال 

مل نعلم أحدا من أصحاب رسول اهللا صلى " : شرح معاين اآلثار " وقال الطحاوي يف . فتوضأت وعدت لصاليت 
  انتهى . اهللا عليه و سلم أفىت بالوضوء منه غري ابن عمر وقد خالفه يف ذلك أكثر الصحابة 

ليس كذلك فقد علمنا أن مجعا من الصحابة أفىت مبثله منهم عمر بن اخلطاب وأبو هريرة على اختالف عنه : أقول 
" وجابر بن عبد اهللا وسعد بن أيب وقاص يف رواية أهل املدينة عنه كذا يف  وزيد بن خالد اجلهين والرباء بن عازب

ذهب إليه من التابعني سعيد بن املسيب يف رواية عبد الرمحن بن حرملة رواه عنه ابن أيب : وفيه أيضا " االستذكار 
أيب ذئب عن أن الوضوء واجب على من مس ذكره وروى ابن : ذئب وحامت بن إمساعيل عن عبد الرمحن عنه 

وهذا أصح عندي من حديث ابن حرملة . أنه كان ال يتوضأ منه : احلارث بن عبد الرمحن عن سعيد بن املسيب 
وكان عطاء بن أيب رباح وطاووس وعروة بن الزبري وسليمان بن يسار وأبان بن . ألنه ليس باحلافظ عندهم كثريا 

عكرمة ومجاعة من أهل الشام واملغرب كانو يرون عثمان وجماهد ومكحول الشعيب وجابر بن زيد واحلسن و
الوضوء من مس الذكر وبه قال األوزاعي والليث بن سعد الشافعي وأمحد وإسحاق واضطرب قول مالك والذي 

تقرر عنه عند أهل املغرب من أصحابه أن من مس ذكره أمره بالوضوء ما مل يصل فإن صلى أمره باإلعادة يف 
  انتهى . عليه  الوقت فإن خرج فال إعادة

  أي ابنه سامل )  ٤( 
  أي أما يكفيك ال سيما مع سبق الوضوء الذي هو السنة )  ٥( 
  أي جيزي )  ٦( 



  أي يف بعض األوقات بعد الغسل )  ٧( 
  ال ألن الغسل ال جيزي )  ٨( 
  أي ال جيب نعم يستحب اعتبارا ملوضع اخلالف )  ٩( 
  أي عدم الوضوء )  ١٠( 
أيب حنيفة وإليه ذهب أصحابه ومجهور علماء العراق وروي ذلك عن علي وعبد اهللا بن مسعود  قول: قوله )  ١١( 

وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان وعبد اهللا بن عباس وأيب الدرداء وعمران بن حصني مل خيتلف عنهم يف ذلك 
ري وشريك واحلسن بن صاحل واختلف يف ذلك عن أيب هريرة وسعد وبه قال ربيعة بن أيب عبد الرمحن وسفيان الثو

ويف جعله ابن عباس ممن مل خيتلف عنه نظر فقد روى الطحاوي عن سليمان بن شعيب . بن حي كذا يف االستذكار 
نا عبد الرمحن بن زياد نا شعبة عن قتادة كان ابن مسعود وابن عباس يقوال يف الرجل ميس ذكره يتوضأ فقلت 

. أنه كان ال الوضوء منه : مث روى بإسناده عن ابن عباس . أيب رباح  عن عطاء ابن: عمن هذا ؟ قال : لقتادة 
  وروى الطحاوي عن سعيد بن املسيب واحلسن البصري أيضا أهنما كانا ال يريان الوضوء . فثبت االختالف عنه 

  املراد باألثر أعم من املرفوع واملوقوف كما مر )  ١٢( 

)  ٤( أن أباه )  ٣( عن قيس بن طلق )  ٢( ة التيمي قاضي اليمامة بن عتب)  ١( أخربنا أيوب : قال حممد  - ١٣
هل هو إال : سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن رجل مس ذكره أيتوضأ ؟ قال )  ٥( أن رجال : حدثه 
  )  ٧( من جسدك )  ٦( بضعة 

 _________  
اليمامة من بين قيس بن ثعلبة خمتلف يف أبو حيىي قاضي  -بضم العني  -أيوب هو أيوب بن عتبة : قوله )  ١( 

روى عن حيىي بن أيب كثري وعطاء وقيس بن طلث احلنفي " : هتذيب التهذيب " توثيقه وتضعيفه قال ابن حجر يف 
: ومجاعة وعنه أبو داود الطيالسي وأسود بن عامر وحممد بن احلسن وأمحد بن يونس وغريهم قال حنبل عن أمحد 

قال أبو : ثقة إال أنه ال يقيم حديث حيىي بن أيب كثري وقال الدوري عن ابن معني :  ضعيف وقال يف موضع آخر
وكان سيئ احلفظ : ضعيف زاد عمرو : ليس بشيء وقال ابن املديين واجلوزجاين وعمرو بن على ومسلم : كامل 

. انتهى ملخصا .  هو عندهم لني: يكتب حديثه وليس بالقوي وقال البخاري : وهو من أهل الصدق وقال العجلي 
وشيخ أيوب قيس بن طلق من التابعني صدوق وأبوه طلق بن علي بن املنذر احلنفي نسبة إىل قبيلة بين حنيفة أبو 

  وغريه " التقريب " على اليمامي معدود يف الصحابة ذكره ابن حجر يف 
  بالفتح اسم بلدة )  ٢( 
  ابن علي )  ٣( 
  طلق : أي )  ٤( 
حديث طلق منسوخ ألن طلقا قدم " : املصابيح " إخل قال حميي السنة البغوي يف ... .  أن رجال: قوله )  ٥( 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يبين املسجد النبوي وذلك يف السنة األوىل وقد روى أبو هريرة وهو أسلم 
انتهى . ه وبينها شيء فليتوضأ إذا أفضى أحدكم بيده إىل ذكره ليس بين: " سنة سبع أنه صلى اهللا عليه و سلم قال 

بأن ادعاء النسخ فيه مبين " شرح املشكاة " فضل اهللا التوربشيت على ما نقله الطييب يف " املصابيح " وتعقبه شارح . 
على االحتمال وهو خارج عن االحتياط إال أن يثبت أن طلقا تويف قبل إسالم أيب هريرة أو رجع إىل أرضه ومل يبق 

وقد ذكر اخلطايب أن أمحد بن حنبل . وما يدري أن طلقا مسع هذا احلديث بعد إسالم أيب هريرة  له صحبة بعد ذلك



كان يرى الوضوء من مس الذكر وكان ابن معني يرى خالف ذلك ويف ذلك دليل ظاهر على أن ال سبيل إىل 
مسع هذا احلديث بعد إسالم  فيه ما فيه فإن احتمال أن يكون طلقا: قلت . انتهى . معرفة الناسخ واملنسوخ منهما 

أيب هريرة مردود مبا جاء يف رواية النسائي عن هناد عن مالزم نا عبد اهللا بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه 
خرجنا وفدا حىت قدمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبايعناه وصلينا معه فلما قضى الصالة جاء رجل : قال 

وهل هو إال مضغة منك أو بضعة : " ل اهللا ما ترى يف رجل مس ذكره يف الصالة ؟ قال يا رسو: كأنه بدوي فقال 
فظاهر هذه الروايات أن مساع طلق هذا احلديث كان . ومثله يف رواية ابن أيب شيبة وعبد الرزاق وغريمها " . منك 

رة ومل يثبت أنه قدم مرة ثانية أيضا عند قدومه يف اجمللس النبوي ومن املعلوم أن قدومه كان يف السنة األوىل من اهلج
  ومسع احلديث عند ذلك 

كالم حميي السنة بأن دعوى النسخ إمنا يصح بعد ثبوت صحة حديث أيب هريرة وحنن ال " البناية " وتعقب العيين يف 
  انتهى . نسلم صحته 

والطرباين " مسنده " يف وصححه وأمحد " املستدرك " وفيه أيضا ما فيه فإن حديث أيب هريرة أخرجه احلاكم يف 
والبيهقي والدارقطين ويف سنده يزيد بن عبد امللك متكلم فيه لكن ليس حبيث يترك حديثه مع أن حديث النقض 
مروي من طرق عن مجاعة الصحابة منهم أم حبيبة وعائشة وعبد اهللا بن عمر وبسرة وأبو أيوب بل قد روي عن 

أخرجه " . من مس ذكره فليتوضأ : " ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رسو: طلق بن علي راوي عدم النقض قال 
عن احلسن بن على عن محاد بن حممد احلنفي عن أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه " معجمه " الطرباين يف 

يستلزم تأخر وغريه أن رواية الصحايب املتأخر اإلسالم ال " فتح املنان " واألوىل أن يتعقب كالم حميي السنة مبا يف 
  حديثه فيجوز أن يكون املتأخر مسعه من صحايب متقدم فرواه بعد ذلك وإذا جاء االحتمال بطل االستدالل 

ال سبيل إىل اجلزم بالنسخ يف هذا البحث يف طرف من الطرفني لكن الذي : واإلنصاف يف هذا البحث أن يقال 
  يقرب أنه إن كان هناك نسخ فهو حلديث طلق ال بالعكس 

كذا يف " وهل هو إال بضعة : " ومنه " فاطمة بضعة مين " وقد تكسر ومنه . القطعة من اللحم : هو بالفتح )  ٦( 
  " جممع البحار " 
من جسدك هذا احلديث رواه عن قيس بن طلق احلنفي مجاعة منهم أيوب بن عتبة كما أخرجه حممد : قوله )  ٧( 

ومنهم حممد بن جابر أخرجه ابن . باس اللؤلؤي نا أسد نا أيوب ها هنا وأخرجه الطحاوي أيضا عن حممد بن الع
ماجه عن على بن حممد نا وكيع نا حممد بن جابر مسعت قيس بن طلق احلنفي عن أبيه مسعت رسول اهللا صلى اهللا 

وأخرج الطحاوي عن يونس نا سفيان " . ليس فيه وضوء إمنا هو منك : " قال " عليه و سلم سئل عن نس الذكر 
ومنهم األسود أخرجه الطحاوي عن أيب . حممد بن جابر عن قيس وعن أيب بكرة نا مسدد نا حممد بن جابر  عن

وذكر أبو داود . أمية نا األسود عن عامر وخلف بن الوليد وأمحد بن يونس وسعيد بن سليمان عن أسود عن قيس 
ومنهم . لرازي عن حممد بن جابر عن قيس أنه قد رواه هشام بن حسان وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة وجرير ا

خرجنا وفدا حىت قدمنا على رسول اهللا : عبد اهللا بن بدر أخرجه النسائي عن هناد عن مالزم عنه عن قيس عن أبيه 
يا رسول اهللا ما ترى يف : صلى اهللا عليه و سلم فبايعناه وصلينا معه فلما قضى الصالة جاء رجل كأنه بدوي فقال 

وأخرج الترمذي عن هناد بإساند " . وهل هو إال مضغة منك أو بضعة منك : " يف الصالة ؟ قال رجل مس ذكره 
وقد روى هذا احلديث أيوب بن عتبة وحممد بن جابر عن . هذا احلديث أحسن شيء يف الباب : النسائي وقال 

: بدر عن قيس عن أبيه وقد تكلم أهل احلديث يف أيوب وحممد وحديث مالزم بن عمرو عن عبد اهللا بن . جابر 



قدمنا على رسول اهللا صلى : ورواه أبو داود عن مسدد عن مالزم بالسند املذكور ولفظه . انتهى . أصح وأحسن 
هل : " يا نيب اهللا ما ترى يف مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ ؟ فقال : اهللا عليه و سلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال 

حديث مالزم مستقيم اإلسناد غري مضطرب يف إسناده وال : وقال الطحاوي " هو إال مضغة منك أو بضعة منك ؟ 
  انتهى . يف متنه 

خرجنا وفدا حىت قدمنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ويف رواية ابن أيب شيبة وعبد الرزاق عن طلق 
وهل هو إال بضعة : " ة ؟ فقال يا رسول اهللا ماترى يف مس الذكر يف الصال: فبايعناه وصلينا معه فجاء رجل فقال 

يا رسول اهللا إن أحدنا يكون يف الصالة فيحك فيصيب بيده : ويف رواية ابن حبان عنه أن رجال قال " . منك 
ذكره قال ال بأس به إنه كبعض جسدك فهذه طرق حديث طلق وألفاظه ومما يشيده ما أخرجه ابن منده من طريق 

أن رجال أتىي : عن حكيم بن سلمة عن رجل من بين حنيفة يقال له خريسة  سالم بن الطويل عن إمساعيل بن رافع
" . امض يف صالتك : " إين أكون يف صاليت فتقع يدي على فرجي فقال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

ابن ماجه  وأخرج. انتهى . سالم ضعيف وكذا إمساعيل " : اإلصابة يف أحوال الصحابة " قال احلافظ ابن حجر يف 
ويف طريقه " . إمنا هو جزء منك : " سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن مس الذكر ؟ فقال : عن أيب أمامة 

كذاب وقال النسائي والدارقطين متروك : قال شعبة . جعفر بن الزبري الراوي عن القاسم الراوي عن أيب أمامة 
وهو " احلطمي : " يف األصل ( عن عصمة بن مالك اخلطمي احلديث كذا يف هتذيب التهذيب وأخرج الدارقطين 

وأنا أفعل : رضي اهللا عنه أن رجال قال يا رسول اهللا إين احتككت يف الصالة فأصابت يدي فرجي فقال ) حتريف 
أحاديثه منكرة كذا قال الزيلعي وأخرج أبو يعلى يف مسنده عن : ذلك ويف سنده الفضل بن خمتار قال ابن عدي 

: دخلت أنا ورجل معي على عائشة فسألناها عن الرجل ميس فرجه أو املرأة ؟ فقالت : عبد اهللا قال  سيف بن
  " ما أبايل إياه مسست أو أنفي : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

: قال )  ٣ (عن ابن عباس )  ٢( أخربنا عطاء بن أيب رباح )  ١( أخربنا طلحة بن عمرو املكي : قال حممد  - ١٤
  مسسته أو مسست أنفي )  ٥( ما أبايل : يف الصالة قال )  ٤( يف مس الذكر وأنت 

 _________  
" إخل هو طلحة بن عمرو بن عثمان احلضرمي املكي متكلم فيه قال يف ... . أخربنا طلحة بن عمرو : قوله )  ١( 

علقمة وابن الزبري وسعيد بن جبري وغريهم روى عن عطاء بن أيب رباح وحممد بن عمرو بن " : هتذيب التهذيب 
ال شيء متروك احلديث وقال ابن : وعنه جرير بن حازم والثوري وأبو داود الطيالسي ووكيع وغريهم قال أمحد 

روى عنه : غري مرضي يف حديثه وروى له ابن عدي أحاديث وقال : ليس بشيء ضعيف وقال اجلوزجاين : معني 
اجتمعت أنا وشعبة والثوري وابن : مسعت معمرا يقول :  يتابع عليه وقال عبد الرزاق قوم ثقات وعامة ما يرويه ال

جريح فقدم علينا شيخ فأملى علينا أربعة آالف حديث عن ظهر قلب فما أخطأ إال يف موضعني وحنن ننظر الكتاب 
وهذا الضعف ال يضر . ا انتهى ملخص. ومل يكن اخلطأ منا وال منه إمنا كان من فوق وكان الرجل طلحة بن عمرو 

  يف أصل املقصود فقد تابعه عن عطاء وعكرمة بن عمار وتابع عطاء سعيد بن جبري يف رواية الطحاوي 
عطاء بن أيب رباح بفتح الراء املهملة هو عطاء بن أيب رباح أسلم أبو حممد القرشي املكي روى عن : قوله )  ٢( 

زاعي وابن جريج وأبو حنيفة والليث وغريهم ثقة فقيه فاضل مات عائشة وابن عباس وأيب هريرة وخلق وعنه األو
  ابن حجر " تقريب " الذهيب و " كاشف " هـ على املشهور كذا يف  ١١٤سنة 

عن ابن عباس هو عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب اهلامشي ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قوله )  ٣( 



" اإلصابة " و " كأسد الغابة " علمه وله فضائل شهرية مذكورة يف كتب الصحابة يقال له احلرب والبحر لكثرة 
البناية " قال العيين يف " . التهذيب " هـ وقيل سنة سبعني ذكره يف  ٦٩هـ وقيل سنة  ٦٨وغريمها مات سنة 

. بد اهللا بن عباس إذا أطلق ابن عباس ال يراد به إال ع: يف كتاب احلج يف حبث الوقوف مبزدلفة " شرح اهلداية 
أن احملدثني اصطلحوا على أهنم إذا ذكروا عبد اهللا " : احلظر واإلباحة " يف كتاب " البناية " وذكر أيضا يف . انتهى 

قال ابن عمر : من غري نسبة يريدون به عبد اهللا بن مسعود وإن كان يتناول غريه حبسب الظاهر وكذلك يقولون 
مجع الوسائل " وقال علي القاري املكي يف . انتهى . أن عمر له أوالد غري عبد اهللا  ويريدون به عبد اهللا بن عمر مع

اصطالح احملدثني على أنه إذا أطلق علي يف آخر األمساء فهو علي بن أيب : مشائل الترمذي : أي " بشرح الشمائل 
ريه إطالق أيب بكر وعمر طالب وإذا أطلق عبد اهللا فهو ابن مسعود وإذا أطلق احلسن فهو احلسن البصري ونظ

  وعثمان انتهى 
إذا أطلق ابن عباس ال يراد به إال عبد اهللا وكذا " : األمثار اجلنية يف طبقات احلنفية " وقال القاري أيضا يف كتابه 

. إذا أطلق ابن عمر وابن الزبري وأما إذا أطلق عبد اهللا فهو ابن مسعود يف اصطالح العلماء من الفقهاء واحملدثني 
  فليحفظ هذا فإنه نافع . نتهى ا

  خطاب عام )  ٤( 
ال أخاف يعين مس الذكر ومس األنف متساويان يف عدم انتقاض : ما أبايل متكلم من املباالة أي : قوله )  ٥( 

نا . ومبثله أخرج الطحاوي عن أيب بكرة نا يعقوب بن إسحاق . الوضوء به فال أبايل مسست ذكري أو أنفي 
ما أبايل إياه مسست أو أنفي وأخرج أيضا عن صاحل بن عبد : عطاء عن ابن عباس أنه قال  عكرمة بن عمار نا

أنه كان ال يرى : الرمحن نا سعيد بن منصور نا هشيم أنبأنا االعمش عن حبيب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس 
  يف مس الذكر وضوء 

عن )  ٥( موىل التوأمة )  ٤( أخربنا صاحل )  ٣(  ) ٢( ابن حممد املدين )  ١( أخربنا إبراهيم : قال حممد  - ١٥
  يف مس الذكر وضوء )  ٦( ليس : ابن عباس قال 

 _________  
إبراهيم بن حممد هو إبراهيم بن حممد بن أيب حيىي وامسه مسعان األسلمي أبو إسحاق املدين خمتلف يف : قوله )  ١( 

روى عن الزهري وحيىي بن سعيد األنصاري " : ب التهذيب هتذي" و " هتذيب الكمال " قال يف . توثيقه وتضعيفه 
ال : وصاحل موىل التوأمة وحممد بن املنكدر وغريهم وعنه الثوري والشافعي وأبو نعيم قال أبو طالب عن أمحد 

سألت أمحد : ثقة يف احلديث وقال ابن عدي : يكتب حديثه كان يروي أحاديث منكرة ال أصل هلا وقال الشافعي 
نعم نا أمحد بن حيىي : هل تعلم أحدا أحسن القول يف إبراهيم غري الشافعي فقال : بن سعيد يعين ابن عقدة  بن حممد

نظرت يف : نعم قال يل أمحد بن حممد بن سعيد : أتدين حبديث إبراهيم ؟ قال : مسعت محدان بن األصبهاين قلت 
لذي قاله كما قال وقد نظرت أنا أيضا يف حديثه وهذا ا: حديث إبراهيم كثريا وليس مبنكر احلديث قال ابن عدي 

موطأ " أضعاف " املوطأ " الكثري فلم أجد فيه منكرا إال عن شيوخ حيتملون وهو يف مجلة من يكتب حديثه وله 
  انتهى ملخصا . هـ  ١٩١سنة : هـ وقيل  ١٨٤مات سنة " مالك 

  ويف نسخة حممد بن املدين )  ٢( 
  ملدينة السكنية هو بفتحتني نسبة إىل ا)  ٣( 
صاحل هو صاحل بن أيب صاحل نبهان املديين روى عن ابن عباس وعائشة وأيب هريرة وغريهم وعنه ابن : قوله )  ٤( 



ليس بثقة وقال أمحد بن حنبل : سألت مالكا عنه فقال : أيب ذئب وابن جريج والسفيانان وغريهم قال بشر بن عمر 
منه قدميا فذاك وقد روى عنه أكابر أهل املدينة وهو صاحل احلديث ما كأن مالكا أدركه وقد اختلط فمن مسع : 

صاحل موىل التوأمة ثقة حجة قلت إن مالكا : مسعت ابن معني يقول : أعلم به بأسا وقال أمحد بن سعيد بن أيب مرمي 
حديث ابن أيب ذئب تغري أخريا ف: إن مالكا إمنا أدركه بعد أن كرب وخرف وقال اجلوزجاين : ترك السماع منه فقال 

ال بأس به إذا روى القدماء عنه مثل ابن أيب : عنه مقبول لسماعه القدمي والثوري جالسه بعد التغري وقال ابن عدي 
  " هتذيب التهذيب " كذا يف . هـ  ١٢٥تابعي ثقة مات سنة : ذئب وابن جريج وزياد بن سعد وقال العجلي 

ثناة الفوقية مث الواو الساكنة بعدها مهزة بعدها ميم مث تاء هي بنت أمية بن موىل التوأمة بفتح التاء امل: قوله )  ٥( 
خلف املدين أخت ربيعة بن أمية بن خلف وكانت معها أخت هلا يف بطنها فسميت تلك باسم التوأمة وإليها ينسب 

  " األنساب " صاحل نبهان املدين كذا قال أبو سعد السمعاين يف كتاب 
  ال جيب : أي )  ٦( 

بن )  ٣( أنه مسع سعيد )  ٢( بن أيب ذباب )  ١( أخربنا إبراهيم بن حممد املدين أخربنا احلارث : قال حممد  - ١٦
  ليس يف مس الذكر وضوء : يقول )  ٤( املسيب 

 _________  
اب احلارث بن أيب ذباب هو احلارث بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن سعد وقيل املغرية بن أيب ذب: قوله )  ١( 

الدوسي املدين روى عن أبيه وعمه وسعيد بن املسيب وجماهد وغريهم وعنه ابن جريج وإمساعيل بن أمية وغريهم 
" هـ كذا يف  ١٢٦كان من املتقنني مات سنة : وذكره ابن حبان يف الثقات وقال . ليس به بأس : قال أبو زرعة 

  " هتذيب التهذيب 
  " ريب التق" بضم الذال املعجمة كذا يف )  ٢( 
طفت األرض كلها : سعيد بن املسيب هو أبو حممد القرشي املدين من سادات التابعني قال مكحول : قوله )  ٣( 

هـ كذا ذكره صاحب املشكاة يف  ٩٣فلم ألق أعلم من ابن املسيب ولد لسنتني مضتا من خالفة عمر ومات سنة 
  " أمساء رجال املشكاة " 
   بفتح الياء أشهر من كسرها)  ٤( 

)  ٢( يا أبا حممد : سأل رجل عطاء بن أيب رباح قال : قال )  ١( أخربنا أبو العوام البصري : قال حممد  - ١٧
إن : إن ابن عباس رضي اهللا عنهما كان يقول ) :  ٤( بعد ما توضأ ؟ قال رجل من القوم )  ٣( رجل مس فرجه 
  هذا واهللا قول ابن عباس : باح بن أيب ر)  ٧( فاقطعه قال عطاء )  ٦) (  ٥( كنت تستنجسه 

 _________  
الباهلي أبو  -بالتشديد  -عبد العزيز بن الربيع " : التقريب " ابو العوام البصري قال ابن حجر يف : قوله )  ١( 

عبد العزيز بن الربيع الباهلي أبو العوام البصري روى " : هتذيب التهذيب " العوام البصري ثقة من السابعة ويف 
ثقة وذكره ابن :  الزبري املكي وعطاء وعنه الثوري والنضر بن مشيل ووكيع وروح بن عبادة قال ابن معني عن أيب

  انتهى " . الثقات " حبان يف 
وظن بعض أفاضل عصرنا أن أبا العوام البصري املذكور يف هذه الرواية هو عمران بن داور أبو العوام القطان 

روى عن قتادة وحممد بن سريين وأيب إسحاق الشيباين ومحيد : يف ترمجته " هتذيب التهذيب " البصري قال يف 



أرجو أنه صاحل : الطويل وعنه ابن مهدي وأبو داود الطيالسي وأبو علي احلنفي وغريهم قال عبد اهللا عن أبيه أمحد 
  ى ملخصا انته. بصري ثقة : صدوق يهم وقال العجلي : احلديث وذكره ابن حبان يف الثقات وقال البخاري 

  كنية لعطاء )  ٢( 
الفرج يطلق على : قال أصحابنا " التهذيب " مس فرجه بفتح الفاء وسكون الراء قال النووي يف : قوله )  ٣( 

أرسلنا املقداد إىل : القبل والدبر من الرجل واملرأة ومما يستدل به إلطالق الفرج على قبل الرجل حديث علي قال 
" توضأ وانضح فرجك : " سلم يسأله عن املذي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  رواه مسلم 
  أي احلاضرين يف ذلك اجمللس )  ٤( 
  أي الفرج )  ٥( 
  أي تعتقده جنسا ذاته )  ٦( 
  ملا مسع من الرجل هذا الكالم )  ٧( 

بن )  ٣( النخعي عن علي )  ٢( عن إبراهيم )  ١( عن محاد  -رمحه اهللا  -أخربنا أبو حنيفة : قال حممد  - ١٨
  )  ٥( مسسته أو طرف أنفي )  ٤( ما أبايل : أيب طالب رضي اهللا عنه يف مس الذكر قال 

 _________  
ما رأيت أحدا : عن محاد هو محاد بن أيب سليمان مسلم األشعري أبو إمساعيل الكويف الفقيه قال معمر : قوله )  ١( 

كويف ثقة : صدوق وقال العجلي : محاد ثقة وقال أبو حامت : لزهري ومحاد وقتادة وقال ابن معني أفقه من هؤالء ا
" هـ كذا يف  ١١٩هـ وقيل سنة  ١٢٠ثقة إال أنه مرجئ مات سنة : كان أفقه أصحاب إبراهيم وقال النسائي 

  " هتذيب التهذيب 
ا عني مهملة نسبة إىل خنع قبيلة من العرب نزلت الكوفة قوله إبراهيم النخعي بفتح النون واخلاء املعجمة بعده)  ٢( 

السمعاين وذكر " أنساب " من هذه القبيلة علقمة واألسود وإبراهيم كذا يف : ومنها انتشر ذكرهم قال ابن ماكوال 
إن إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود بن عمرو أبو عمران النخعي الكويف مفيت أهل " : هتذيب التهذيب " يف 

ما ترك أحدا أعلم منه وقال : كان خريا يف احلديث وقال الشعيب : الكوفة كان رجال صاحلا فقيها قال األعمش 
: وهو مكثر من اإلرسال ومجاعة من األئمة صححو ا مراسيله وقال األعمش قلت إلبراهيم : أبو سعيد العالئي 

قال عبد اهللا فهو : فهر الذي مسعت وإذا قلت إذا حدثتكم عن رجل عن عبد اهللا : أسند يل عن ابن مسعود فقال 
  عن غري واحج وقا ال 

ـ  ٩٦مل يلق النخعي أحدا من الصحابة إال عائشة ومل يسمع منها وأدرك أنسا ومل يسمع منه مات سنة : حامت  ه
  هـ  ٥٥ووالدته سنة 

ن عم رسول اهللا صلى اهللا عن علي هو ابن أيب طالب عبد مناف بن عبد املطلب القرشي اهلامشي اب: قوله )  ٣( 
أسد " هـ كما يف  ٤٠عليه و سلم وزوج بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم له مناقب كثرية استشهد سنة 

  وغريه وبه يعلم أن رواية إبراهيم النخعي عنه مرسلة ألنه مل يدرك زمانه " الغابة 
وأخرج الطحاوي بسنده عن قابوس عن أيب . ا أيض" اآلثار " ما أبايل هكذا رواه حممد يف كتاب : قوله )  ٤( 

عن قيس بن " مصنفه " وأخرج عبد الرزاق يف . ما أبايل أنفي مسست أو أذين أو ذكري : ظبيان عن علي أنه قال 



  السكن أن عليا وابن مسعود وحذيفة وأبا هريرة ال يرون من مس الذكر وضوء 
  يان أي حيث مها عضوان طاهران ويف حق املس متساو)  ٥( 

سئل عن الوضوء من مس الذكر )  ١( أن ابن مسعود : أخربنا أبو حنيفة عن محاد عن إبراهيم : قال حممد  - ١٩
  فاقطعه )  ٢( إن كان جنسا : ؟ فقال 

 _________  
ما أبايل : قال ابن مسعود : إخل وكذا أخرجه الطحاوي عن قيس بن السكن قال . . أن ابن مسعود : قوله )  ١( 

وأخرج ابن أيب شيبة عن وكيع عن سفيان عن أيب قيس عن هذيل أن . سست يف الصالة أم أذين أم أنفي ذكري م
وأخرج عن . إن علمت أن منك بضعة جنسة فاقطعها : إين أحك بيدي إىل فرجي فقال : أخاه سأل ابن مسعود فقا 

وابن مسعود هو عبد اهللا . مي أو أنفي ما أبايل مسست ذكري أو أذين أو إهبا: قال عبد اهللا : قيس يب السكن قال 
بن مسعود أبو عبد الرمحن اهلذيل من خواص أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وصاحب نعليه وسواكه 
هاجر احلبشة وشهد بدرا وما بعدها وويل قضاء الكوفة يف خالفة عمر إىل صدر خالفة عثمان مث صار إىل املدينة 

  " أمساء رجال املشكاة "  هـ كذا يف ٣٢فمات هبا سنة 
جنسا بفتح اجليم هو املشهور عند الفقهاء ويراد به عني النجاسة خبالف كسرها فإنه املتنجس عندهم : قوله )  ٢( 

  ومها مصدران يف أصل اللغة 

إمنا هو : عن إبراهيم النخعي يف مس الذكر يف الصالة قال )  ٢( الضيب )  ١( أخربنا حمل : قال حممد  - ٢٠
  )  ٣( عة منك بض

 _________  
انتهى . بكسر امليم واحلاء املهملة كسجل اسم مجاعة من احملدثني " شرحه " حمل الضيب قال القاري يف : قوله )  ١( 
ابن خليفة  -بضم أوله وكسر ثانيه وتشديد الالم  -حمل " التقريب " وهذا القدر ال يكفي يف هذا املقام ويف . 

انتهى . هـ أي بعد املائة  ٥٣لرابعة وحمل بن حمرز الضيب الكويف البأس به من السادسة سنة الطائي الكويف ثقة من ا
" وهو يؤذن أن حمل الضيب بضم أوله وكسر الثاين وتشديد الثالث وبه صرح حممد طاهر الفتين حيث قال يف . 

وبه ظهر . انتهى . ل بن حمرز حمل بن خليفة مبضمومه وكسر حاء مهملة وقيل بفتحها وشدة الم وكذا حم" : املغين 
حمل بن خليفة الطائي عن جده عدي بن حامت وأيب السمح : الذهيب " كاشف " خطأ القاري والعلم عند الباري ويف 

  انتهى . وعنه شعبة وسعد أبو جماهد فأما حمل بن حمرز الضيب عن الشعيب فإنه أصغر منه 
  بتشديد املوحدة )  ٢( 
عة منك هذه اآلثار كلها تشهد بصحة حديث طلق وتوافقه وهناك أحاديث مرفوعة إمنا هو بض: قوله )  ٣( 

: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : فمن ذلك ما أخرجه ابن ماجة عن أم حبيبة قالت . معارضة هلا 
باب وهو حديث إن حديث أم حبيبة أصح يف هذا ال: ونقل الترمذي عن أيب زرعة أنه قال . من مس فرجه فليتوضأ 

هو حسن : عن أمحد بن حنبل أنه قال " االستذكار " العالء عن مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة ونقل صاحب 
  اإلسناد وأعله الطحاوي بأن فيه انقطاعا فإن مكحوال مل يسمعه عن عنبسة بل مسع أبا مسهر عنه 

وصححه وأمحد والطرباين والدارقطين من " املستدرك " واحلاكم يف " صحيحه " ومنها ما أخرجه ابن حبان يف 
) إخل . . إذا أفضى ) :  ١٣٦/  ١" ( املستدرك " هكذا يف األصل ويف ( من أفضى " حديث أيب حريرة مرفوعا 



من أفضى بيده إىل فرجه ليس دوهنا : ولفظ البيهقي . أحدكم بيده إىل فرجه وليس بينهما ستر وال حائل فليتوضأ 
ال بأس به وقال : تكلموا فيه وقال أمحد : ويف سنده يزيد بن عبد امللك قال البيهقي . ة حجاب فعليه وضوء الصال

  هو منكر احلديث ال يساوي حديثه شيئا : الطحاوي 
وفيه إسحاق بن أيب فروة قال أمحد ال . من مس فرجه فليتوضأ : ومنها ما أخرجه ابن ماجة عن أيب أيوب مرفوعا 

  " هتذيب التهذيب " متروك احلديث كذا يف : ائي حتل الرواية عنه وقال النس
إذا أفضى : ولفظ البيهقي . إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء : ومنها ما أخرجه ابن ماجة عن جابر مرفوعا 

  أحدكم بيده إىل فرجه فليتوضأ 
ليتوضأ ويف سنده من مس فرجه ف: ومنها ما أخرجه أبو نعيم وابن منده والدار قطين عن أروى بنت أنيس مرفوعا 

  " اإلصابة " هشام بن زياد ضعيف كذا يف 
ويل للذين ميسون فروجهم مث يصلون وال يتوضؤون قالت بأيب : ومنها ما أخرجه الدار قطين عن عائشة مرفوعا 

ويف سنده عبد الرمحن بن . إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ للصالة : وأمي هذا للرجال أفرأيت النساء ؟ قال 
  " ميزان االعتدال " متروك كذا يف : هللا بن عمر العمري قال النسائي عبد ا

ويف سنده . من مس ذكره فليتوضأ وضوءه للصالة : ومنها ما أخرجه الدارقطين والطحاوي عن ابن عمر مرفوعا 
  صدقة بن عبد اهللا ضعيف قاله الطحاوي 

  من مس فرجه فليتوضأ : ا ومنها ما أخرجه أمحد والبزار والطرباين عن زيد بن خالد مرفوع
وفيه محاد بن . من مس ذكره فليتوضأ : عن طلق بن علي مرفوعا " معجمه الكبري " ومنها ما أخرجه الطرباين يف 

  حممد احلنفي ضعيف 
أميا رجل مس فرجه فليتوضأ وأميا امرأة : ومنها ما أخرجه أمحد والبيهقي عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص مرفوعا 

  فلتتوضأ  مست فرجها
وأحاديثهم ال ختلو . وقد أخرج ابن عدي من حديث ابن عباس واحلاكم من حديث سعد بن أيب وقاص وأم سلمة 

  من علة ذكره العيين 
ما أخرجه مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم أنه مسع عروة بن  -وهو أجودها  -ومنها 

ومن مس الذكر الوضوء : كم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان دخلت على مروان بن احل: الزبري يقول 
: أخربتين بسرة بنت صفوان أهنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ما علمت هبذا فقال مروان " قال عروة 

: األصل  يف( وأخرجه ابن ماجة عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة . إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ 
وقال . من مس ذكره فال يصل حىت يتوضأ : بنت صفوان مثله وأخرجه الترمذي بلفظ ) وهو حتريف " البسرة " 

وأخرج حديث . أصح شيء يف هذا الباب حديث بسرة : هذا حديث حسن صحيح ونقل عن البخاري أنه قال 
" وغريهم بألفاظ متقاربة وذكر ابن عبد الرب يف بسرة أبو داود والنسائي والطرباين والدارقطين وابن حبان والبيهقي 

  أن أمحد كان يصحح حديث بسرة وأن حيىي بن معني صححه أيضا " االستذكار 
ويف الباب أخبار أخر توافق هذه األحاديث لوال قصد االختصار ألتيت هبا وقد طال الكالم يف هذا املبحث من 

  : قائلني بعدم االنتقاض على قائلني االنتقاض فمن وجوه اجلانبني والنزاع من الفريقني أما الكالم من ال
  وفيه أن ضعف أكثرها ال يضر بعد صحة بعضه وضعف الكل ممنوع . أن أحاديث النقض ضعيفة : منها 

وفيه أنه صرح ابن حجر يف . ومنها أن حديث بسرة الذي صححوه مروي من طريق مروان ومعاذ اهللا أن حنتج به 



  يف احلديث ) وهو خطأ " ال يهتم يف احلديث : " يف األصل ( أنه كان ال يتهم " فتح الباري " مقدمة 
وفيه أهنا بسرة بنت صفوان بن نوفل القرشية األسدية هلا سابقة قدمية وهجرة وروى عنها . أن بسرة جمهولة : ومنها 

  ملصنفة يف أحوال الصحابة وغريه من الكتب ا" اإلصابة " مجاعة من الصحابة وغريهم كما ال خيفى على من طالع 
وفيه أنه قد رواه مجع من الصحابة مع أن يف ثبوت هذه . أن خرب اآلحاد فيما يعم به البلوى غري مقبول : ومنها 

  القاعدة نظرا 
أن احلكم بالنقض منسوخ حبديث طلق وفيه أن النسخ ال حيكم به باالحتمال بل إذا ثبت أن حديث طلق : ومنها 

ل األمر بالعكس ألن قدوم طلق كان أول سنة من اهلجرة كما صرح به ابن حبان وغريه مؤخر وليس كذلك ب
وكان مساعه احلديث يف عدم النقض يف ذلك اجمللس وحديث النقض رواه أبو هريرة الذي أسلم سنة سبع وغريه من 

  أحداث الصحابة 
   وفيه أنه ال دخل له بعد ورود األخبار. أن النقض خالف القياس : ومنها 

  : أما الكالم من القائلني بالنقض فمن وجوه أيضا 
  تضعيف رواة أخبار عدم النقض كأيوب وحممد بن جابر وفيه أنه ال عربة به بعد ثبوت طريق عبد اهللا بن بدر : منها 

  كثرة طرق أحاديث النقض وهي من وجوه الترجيح : ومنها 
املتأخر اإلسالم ال تدل على النسخ جلواز أن يكون  وفيه أن رواية الصحايب. كون حديث طلق منسوخا : ومنها 

هذا ملخص الكالم فيما . مقدمة على حديث العدم . مسع من متقدم اإلسالم فيجوز أن تكون أحاديث النقض 
  : بينهم وقد سلك مجاعة مسلك اجلمع 

  عض الروايات من محل الوضوء يف أحاديث النقض على غسل اليدين وفيه أنه يأباه صريح ألفاظ ب: فمنهم 
  وفيه أنه ينكره صريح كثري من الروايات . مس الذكر كناية عن البول : ومنهم من قال 
  أمر التوضؤ لالستحباب وفيه أيضا ما فيه : ومنهم من قال 

إذا تعارضت األخبار املرفوعة تركناها ورجعنا إىل آثار الصحابة وفيه : وسلك مجاعة أخرى مسلك التعارض وقالوا 
الصحابة أيضا خمتلفة واإلنصاف يف هذا املبحث أنه إن اختري طريق النسخ فالظاهر انتساخ حديث طلق ال  أن آثار

العكس وإن اختري طريق الترجيح ففي أحاديث النقض كثرة وقوة وإن اختري طريق اجلمع فاألوىل أن حيمل األمر 
األمر لالستحباب تنظيفا والنفي لنفي الوجوب وميكن التطبيق بينهما بأن ( على العزمية وعدم النقض على الضرورة 

  ) ولكن يندب للخروج من اخلالف ال سيما لإلمام )  ١٥٢ - ١( فال حاجة إىل النسخ كما قال يف الدر املختار 

( عن أرقم )  ٣( عن أيب قيس )  ٢( عن منصور بن املعتمر )  ١( أخربنا سالم بن سليم احلنفي : قال حممد  - ٢١
: أنا يف الصالة فأمس ذكري فقال )  ٥( إين أحك جسدي و : لعبد اهللا بن مسعود : قلت : ل قال بن شرحبي)  ٤

  منك )  ٦( إمنا هو بضعة 
 _________  

سالم بن سليم احلنفي االسم األول بتشديد الالم وفتح السني والثاين بضم السني وفتح الالم والنسبة : قوله )  ١( 
احلنفي بفتح احلاء املهملة والنون نسبة إىل بين حنيفة هم قوم " : األنساب " عاين يف إىل بين حنيفة قبيلة قال السم

أكثرهم نزلوا اليمامة وكانوا تبعوا مسيلمة الكذاب املتنبئ مث أسلموا زمن أيب بكر واملشهور بالنسبة إليها مجاعة 
بو األحوص الكويف روى عن أيب إسحاق سالم بن سليم احلنفي موالهم أ" : هتذيب التهذيب " ويف . انتهى . كثرية 

السبيعي ومساك بن حرب وزياد بن عالقة واألسود بن قيس ومنصور وغريهم وعنه وكيع وابن مهدي وأبو نعيم 



ثقة وذكره ابن : كان ثقة صاحب سنة واتباع وقال أبو زرعة والنسائي : وسعيد بن منصور وغريهم قال العجلي 
  " الثقات " حبان يف 
" مغين " ويف . انتهى ملخصا . هـ يعين ومائة  ٧٩مات سنة : حدثين عبد اهللا بن أيب األسود قال : ري قال البخا

سالم كله بالتشديد إال عبد اهللا بن سالم وأبو عبد اهللا حممد بن سالم شيخ البخاري وشدده مجاعة ويف غري : الفتين 
: وفيه أيضا . انتهى . بن سالم وسالم بن أيب احلقيق سالم بن حممد وحممد بن عبد الوهاب : الصحيحني ثالثة أيضا 

  انتهى . سليم كله بالضم إال سليم بن حيان 
. انتهى . منسوب إىل أيب حنيفة حبذف الزوائد كالفرضي : أنه وجه نسبة احلنفي بقوله " شرح القاري " ورأيت يف 

  وهو خطأ واضح الظن أنه من نساخ كتابه المنه 
ور بن املعتمر بضم امليم وسكون العني وفتح التاء وكسر امليم الثانية هو أبو عتاب بفتح العني عن منص: قوله )  ٢( 

ـ روى عنه الثوري وشعبة وسليمان التيمي وغريهم كذا  ١٣٢وتشديد التاء السلمي الكويف ثقة ثبت مات سنة  ه
  ابن حجر " وتقريب " البن األثري اجلزري " جامع االصول " يف 
عن أيب قيس امسه عبد الرمحن بن ثروان األودي بفتح اهلمزة وسكون الواو يف آخرها دال مهملة نسبة  :قوله )  ٣( 

عبد الرمحن بن ثروان أبو قيس األودي عن : الذهيب " كاشف " ويف " األنساب " إىل أود قبيلة من مذحج كذا يف 
ن بن ثروان مبثلثة مفتوحة وراء ساكنة أبو عبد الرمح" : التقريب " ويف . انتهى . شريح وعنه شعبة وسفيان ثقة 

  قيس األودي الكويف صدوق مات سنة عشرين ومائة 
عن أرقم بن شرحبيل االسم األول بفتح اهلمزة وسكون الراء املهملة وفتح القاف والثاين بضم الشني : قوله )  ٤( 

هتذيب التهذيب " تين وغريه وقال يف وفتح الراء وسكون احلاء وكسر الباء وسكون الياء بعدها الم كذا ضبطه الف
أرقم بن شرحبيل الكويف األودي روى عن ابن عباس وابن مسعود وعنه أبو إسحاق وأخوه هذيل بن شرحبيل " : 

هو حديث صحيح وأرقم ثقة جليل وأورد : ثقة واحتج أمحد بن حنبل حبديثه وقال ابن عبد الرب : قال أبو زرعة 
كان هذيل وأرقم ابنا شرحبيل من خيار أصحاب ابن مسعود : حاق السبيعي قال العقيلي بسند صحيح عن أيب إس

  انتهى ملخصا . 
  الواو حالية )  ٥( 
  بفتح الباء )  ٦( 

بن قيس قال )  ٢( عن الرباء )  ١( أخربنا سالم بن سليم عن منصور بن املعتمر عن السدوسي : قال حممد  - ٢٢
  إمنا هو كمسه رأسه : عن الرجل مس ذكره فقال  ) ٤( ابن اليمان )  ٣( سألت حذيفة : 

 _________  
عن السدوسي هو بالفتح فضم نسبة إىل سدوس بن شيبان وبضمتني إىل سدوس بن أصبغ بن أيب عبيد : قوله )  ١( 

لب اللباب " بن ربيعة بن نضر بن سعد الطائي وليس يف العرب سدوس بالضم غريه كذا ذكره السيوطي يف كتابه 
بكسر " املغين " واملراد به ههنا هو إياد بن لقيط كما صرح به يف الرواية اآلتية ضبطه الفتين يف " رير األنساب يف حت

إياد ين " : هتذيب التهذيب " اهلمزة وفتح الياء املثناة التحتية يف آخره دال مهملة واسم أبيه بفتح الالم وقال يف 
ث بن حسان العامري وأيب رمثة وغريهم وعنه ابنه عبيد اهللا لقيط السدوسي روى عن الرباء بن عازب واحلار
ثقة : صاحل احلديث وقال يعقوب بن سفيان : ثقة وقال أبو حامت : والثوري ومسعر وغريهم قال ابن معني والنسائي 

  انتهى " . الثقات " وذكره ابن حبان يف 



الرباء بن قيس أبو كبشة الكويف عداده يف أهل : عن الرباء بن قيس قال ابن حبان يف ثقات التابعني : قوله )  ٢( 
  الكوفة يروي عن حذيفة وسعد وروى عنه الناس 

حذيفة بن اليمان بضم احلاء املهملة بعدها ذال مفتوحة واسم اليمان حسل بكسر احلاء وإسكان : قوله )  ٣( 
حليف بين عبد األشهل من  بن جابر بن عمرو بن ربيعة العبسي -بالتصغري  -السني املهملتني ويقال حسيل 

االنصار ولقب والده باليمان ألنه أصاب دما يف قومه فهرب إىل املدينة وحالف األنصار فسماه قومه اليمان ألنه 
حالف األنصار وهم من اليمن أسلم حذيفة وأبوه وشهدا أحدا وقتل اليمان يف غزوة أحد قتله املسلمون خطأ 

ب سر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وله مناقب كثرية مات باملدائن فوهب حذيفة هلم دمه وكان حذيفة صاح
  للنووي " هتذيب األمساء واللغات " سنة ست وثالثني كذا يف 

  كذا أخرجه عنه الطحاوي وابن أيب شيبة أيضا )  ٤( 

فيه عمار كنت يف جملس : النخعي قال )  ٢( بن كدام عن عمري بن سعد )  ١( أخربنا مسعر : قال حممد  - ٢٣
  )  ٥( وإن لكفك ملوضعا غريه )  ٤( إمنا هو بضعة منك : فذكر مس الذكر فقال )  ٣( بن ياسر 

 _________  
مسعر بن كدام بكسر امليم وسكون السني وفتح العني بعدها راء وبكسر الكاف وفتح الدال ابن : قوله )  ١( 

  وغريه " التقريب " هـ كذا يف  ١٥٥هـ وقيل سنة  ١٥٣ظهري اهلاليل أبو سلمة الكويف ثقة ثبت فاضل مات سنة 
نسبة إىل  -بضم الصاد املهملة وسكون اهلاء  -عن عمري بن سعد وقيل سعيد النخعي الصهباين : قوله )  ٢( 

" و " األنساب " صهبان بطن من النخع كنيته أبو حيىي ثقة ثبت مات سنة سبع وقيل مخس عشرة ومائة كذا يف 
  " التقريب 

ابن  -بكسر السني  -ابن ياسر  -بفتح العني وتشديد امليم  -عمار بن ياسر هو أبو اليقظان عمار : قوله  ) ٣( 
عامر بن مالك بن كنانة أسلم وهاجر إىل احلبشة واملدينة وشهد بدرا واملشاهد كلها وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

" هللا عنه قتله أصحاب معاوية سنة سبع ثالثني كذا يف تقتلك الفئة الباغية فقتل بالصفني مع علي رضي ا: و سلم 
  اجلزري " ) أثري : " يف األصل ( البن األثري " جامع األصول 

  إمنا هو بضعة منك مثل أنفي وأنفك : ويف رواية الطحاوي )  ٤( 
  يعين األوىل أن ال ميس من غري ضرورة )  ٥( 

قال حذيفة بن اليمان : عن الرباء بن قيس قال )  ١( لقيط أخربنا مسعر بن كدام عن إياد بن : قال حممد  - ٢٤
  يف مس الذكر مثل أنفك 

 _________  
  على وزن كرمي )  ١( 

عن علي بن أيب طالب رضي )  ٢( عن أيب ظبيان )  ١( أخربنا مسعر بن كدام حدثنا قابوس : قال حممد  - ٢٥
  ين مسست أو أنفي أو أذ)  ٣( ما أبايل إياه : اهللا عنه قال 

 _________  
بفتح املعجمة وسكون  -قابوس بن أيب ظبيان " : التقريب " حدثنا قابوس قال احلافظ ابن حجر يف : قوله )  ١( 



" ويف . انتهى . الكويف فيه لني  -بفتح اجليم وسكون النون بعدها باء موحدة  -اجلنيب  -املوحدة بعدها حتتانية 
م وسكون النون يف آخرها الباء املنقوطة بواحدة نسبة إىل جنب عدة قبائل اجلنيب بفتح اجلي: السمعاين " أنساب 

وقيل قبيلة من مذحج واملنتسب إليه أبو ظبيان اجلنيب وامسه حصني بن جندب يروي عن علي رضي اهللا عنه وابن 
  مسعود وابنه قابوس بن أيب ظبيان اجلنيب انتهى ملخصا 

هو بكسر الظاء املعجمة وسكون الباء املوحدة بعدها ياء :  وابن ماكوال عن أيب ظبيان قال عبد الغين: قوله )  ٢( 
بضم احلاء  -أكثر أهل احلديث واللغة يقولونه بفتح الظاء وسكون الباء امسه حصني : وقال احلازمي . حتتانية مثناة 

 -اجلنيب املذحجي ابن جندب بن عمرو بن احلارث بن وحشي بن مالك بن ربيعة  -املهملة وفتح الصاد املهملة 
نسبة إىل مذحج قبيلة من أهل الكوفة تابعي مشهور مسع  -بفتح امليم وسكون الذال املعجمة وكسر احلاء املهملة 

هـ كذا ذكره ابن األثري  ٩٠عليا وعمارا وأسامة بن زيد وروى عنه ابنه قابوس واألعمش مات بالكوفة سنة 
روى عن عمر وعلي وابن مسعود وسلمان وأسامة بن زيد " : هذيب هتذيب الت" ويف " جامع األصول " اجلزري يف 

وعمار وحذيفة وأيب موسى وابن عباس وابن عمر وعائشة ومن التابعني عن علقمة وأيب عبيدة بن عبد اهللا بن 
مسعود وحممد بن سعد بن أيب وقاص وغريهم وعنه ابنه قابوس وأبو إسحاق السبيعي وسلمة بن كهيل واألعمش 

" الثقات " ثقة وذكره ابن حبان يف : ن حرب قال ابن معني والعجلي وأبو زرعة والنسائي والدارقطين ومساك ب
هـ وقال ابن سعد  ٨٩مات سنة : نعم قال ابن أيب عاصم : ألقي أبو ظبيان عمر وعليا ؟ قال : " وسئل الدارقطين 

  هـ وقيل غري ذلك انتهى  ٩٠مات سنة : وغريه 
  أي الذكر )  ٣( 

عن أيب قيس عبد الرمحن )  ٢( حيىي بن املهلب عن أيب إسحاق الشيباين )  ١( أخربنا أو كدينة : قال حممد  - ٢٦
إين مسست ذكري وأنا يف : عن قيس قال جاء رجل إىل عبد اهللا بن مسعود قال )  ٤( عن علقمة )  ٣( بن ثروان 

  ؟ )  ٧( جسدك )  ٦( ك إال كسائر وهل ذكر: مث قال )  ٥( أفال قطعته ؟ : الصالة فقال عبد اهللا 
 _________  

أبو كدينة بضم الكاف وفتح الدال املهملة وسكون املثناة التحتية بعدها نون حيىي بن املهلب بضم : قوله )  ١( 
حيىي بن املهلب أبو " : التقريب " قال يف " املغين " امليم وفتح اهلاء وتشديد الالم املفتوحة كذا ضبطه الفتين يف 

  دينة البجلي الكويف ثقة صدوق من أثبات التابعني ك
عن أيب إسحاق الشيباين نسبة إىل شيبان بفتح الشني املعجمة وسكون الباء املثناة التحتية بعدها باء : قوله )  ٢( 

وهو سليمان بن أيب سليمان أبو إسحاق الشيباين " األنساب " موحدة قبيلة يف بكر بن وائل ذكره السمعاين يف 
الهم الكويف روى عن عبد اهللا بن أيب أوىف وزر بن حبيش وأيب بردة بن أيب موسى وعبد اهللا بن شداد بن اهلاد مو

وعبد العزيز بن رفيع وعكرمة وإبراهيم النخعي وغريهم وعنه ابنه إسحاق وأبو إسحاق السبيعي وإبراهيم بن 
: صدوق صاحل احلديث وقال العجلي : أيب حامت ثقة حجة وقال ابن : قال ابن معني . طهمان وابن عيينة وغريهم 

ـ  ١٣٩مات سنة : هـ وقال ابن منري  ١٢٩مات سنة : كان ثقة من كبار أصحاب الشعيب قال حيىي بن بكري  ه
  " هتذيب التهذيب " مهران كذا يف : خاقان وقيل : واسم أبيه فريوز ويقال 

" واو مث ألف مث نون كذا ضبطه احلافظ عبد الغين يف كتاب بفتح الثاء املثلثة وسكون الراء املهملة بعدها )  ٣( 
  " مشتبه النسبة 

هو علقمة بن أيب علقمة بالل موىل عائشة أم املؤمنني روى عن أنس " : شرحه " عن علقمة قال القاري يف )  ٤( 



ل عداده يف أهل والذي يف ظين أنه غريه ألن علقمة بن بال. انتهى . بن مالك عن أمه وعنه مالك بن أنس وغريه 
املدينة والرواة يف هذا السند من تقدم ومن تأخر كلهم من أهل الكوفة فالظن أن علقمة هذا أيضا من أهل الكوفة 

علقمة بن : رجاال من أهل الكوفة مسمون بعلقمة أحدهم " تقريب التهذيب " و " هتذيب التهذيب " وقد ذكر يف 
عن أبيه واملغرية بن شعبة وعنه أخوه عبد اجلبار وابن أخيه سعيد وائل بن حجر احلضرمي الكندي الكويف روى 

" الثقات " وغريهم ذكره ابن حبان يف ... وعبد امللك بن عمري وعمر بن مرة ومساك بن حرب وسلمة بن كهيل 
بن علقمة بن مرثد احلضرمي أبو احلارث الكويف روى عن سعد : وثانيهم . كان ثقة قليل احلديث : وقال ابن سعد 

عبيدة وزر بن حبيش وكارق بن شهاب واملستورد بن األحنف وسليمان بن بريدة وحفص بن عبد اهللا بن أنيس 
وروى عنه شعبة والثوري ومسعر املسعودي وإدريس بن يزيد األودي واحلكم . وغريهم . . والقاسم بن خميمرة 

ثبت يف احلديث : اهللا بن أمحد عن أبيه قال عبد . وغريهم . . بن ظهري وأبو حنيفة وحفص بن سليمان القاري 
علقمة بن قيس : وثالثهم " . الثقات " ثقة وذكره ابن حبان يف : صاحل يف احلديث وقال النسائي : وقال أبو حامت 

بن عبد اهللا بن مالك بن علقمة أبو شبيل النخعي الكويف عم األسود النخعي ولد يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه 
عن عمر وعثمان وعلي وسعد وحذيفة وأيب الدرداء وابن مسعود وأيب موسى وخالد بن الوليد  و سلم وروى

وعنه ابن أخيه عبد الرمحن بن يزيد بن قيس النخعي وابن أخته . وغريهم . . وسلمة بن يزيد اجلعفي وعائشة 
ن سلمة وأبو إسحاق السبيعي إبراهيم بن يزيد النخعي وابراهيم بن سويد النخعي وعامر الشعيب وأبو وائل شقيق ب

أعلم الناس بعبد اهللا بن مسعود علقمة واألسود وعبيدة واحلارث وثقه ابن معني وشعبة : وغريهم قال ابن املديين 
 ١٦٢هـ وقيل سنة  ١٦١مات سنة . وابن سريين وغريهم وأثثوا عليه خريا وهو من أجل أصحاب ابن مسعود 

  هـ وقيل بعده  ١٧٢وقيل سنة  هـ ١٦٥هـ وقيل سنة  ١٦٣هـ وقيل سنة 
هذا فلينظر يف أن علقمة املذكور يف هذه الرواية أيهم ومل يظهر يل إىل اآلن تشخيصه لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرا 

يف الكتاب من النساخ وعبارته علقمة بن قيس كما هو يف بعض النسخ " عن " والظاهر أنه علقمة بن قيس وإن 
" يف أكثر النسخ فالظاهر أن املراد بقيس هو قيس ابن السكن الكويف بدليل ما يف وإن كان عن قيس كما وجدنا 

حدثنا أبو بكرة ثنا حيىي بن محاد نا أبو عوانة عن سليمان عن املنهال بن عمرو عن قيس بن " : شرح معاين اآلثار 
  ما أبايل مسست يف الصالة ذكري أم أذين أم أنفي : السكن قال عبد اهللا بن مسعود 

  مسعت هذيال حيدث عن عبد اهللا حنوه : حدثنا بكر بن إدريس قال نا آدم بن أيب إياس نا شعبة نا أبو قيس قال 
  انتهى . حدثنا صاحل نا سعيد نا هشيم أنا األعمش عن املنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد اهللا مثله 

كويف روى عن ابن مسعود واألشعث بن قيس وعنه قيس بن السكن األسدي ال" : هتذيبه " و " التهذيب " قال يف 
ابن النعمان وأبو إسحاق السبيعي وعمارة بن عمري وسعد بن عبيدة واملنهال بن عمرو وأبو الشعثاء احملاريب قال ابن 

: وقال أبو حامت " الثقات " ثقة وعده أبو الشعثاء يف الفقهاء من أصحاب ابن مسعود وذكره ابن حبان يف : معني 
تويف يف زمن مصعب : يف زمن مصعب بن الزبري له عندمها حديث واحد يف صوم عاشوراء وقال ابن سعد  تويف

  انتهى . بالكوفة وله أحاديث وكان ثقة 
عن علقمة بعدما كتبت ما كتبت سالفا من اهللا علي مبطالعة كتاب احلج فإذا فيه هذا األثر بعينه سندا ومتنا : قوله 
فظهر قطعا صحة ما يف بعض النسخ وأن املراد بعلقمة هو ثالث الثالثة الذين ذكرناهم  عن علقمة بن قيس: وفيه 

  وهللا احلمد على إظهاره ما متنيت ظهوره . وتيقن أن ما فسره به القاري خطأ بال شبهة 
  أي إن كنت تزعم أنه جنس العني فإن وجوده مانع لصحة الصالة )  ٥( 



رض ما يفيده هذا األثر وغريه من اآلثار املتقدمة من تسوية الذكر مع سائر إال كسائر جسدك قد يعا: قوله )  ٦( 
إذا بال أحدكم فال يأخذن ذكره : األعضاء وكونه كسائر اجلسد مبا روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

ن وسائر اجلسد بكان ال فلو كان الذكر مبنزلة اإلهبام واألنف واألذ. أخرجه البخاري وأبو داود وغريمها . بيمينه 
وجياب عنه بأن النهي عن مس الذكر باليمني ليس مطلقا بل إذا بال بناء على أن جماور . بأس علينا أن منسه بأمياننا 

هبجة " الشيء يعطى حكمه وما ورد من األحاديث املطلقة يف النهي حممول على ذلك كذا حققه ابن أيب مجرة يف 
إمنا هو بضعة منك " خاري واستدل على اإلباحة يف غري حالة البول حبديث طلق شرح خمتصر صحيح الب" النفوس 

  لكن قد ذهب مجاعة من العلماء إىل أن النهي عنه مطلق غري مقيد حبالة البول " . 
  ال بأس مبسه )  ٧( 

جاء : قال )  ٢( عن قيس بن أيب حازم )  ١( أخربنا حيىي بن املهلب عن إمساعيل بن أيب خالد : قال حممد  - ٢٧
بضعة )  ٣( إن علمت أن منك : أحيل يل أن أمس ذكري وأنا يف الصالة ؟ فقال : رجل إىل سعد بن أيب وقاص قال 

  )  ٤( جنسة فاقطعها 
 _________  

بفتح اهلمزة وسكون  -عن إمساعيل هو إمساعيل بن أيب خالد األمحسي موالهم الكويف نسبة إىل أمحس : قوله )  ١( 
طائفة من جبلة نزلوا الكوفة كما ذكره السمعاين روى عن أبيه وأيب جحيفة وعبد اهللا بن أيب أوىف  -ملة احلاء امله

قال ابن . وغريهم وعنه شعبة والسفيانان وابن املبارك وحيىي القطان وغريهم  -وأكثر عنه  -وقيس بن أيب حازم 
ال أقدم عليه أحدا من أصحاب : وقال أبو حامت  كويف تابعي ثقة: ثقة وقال العجلي : معني وابن مهدي والنسائي 
  " هتذيب التهذيب " هـ كذا يف  ١٢٦الشعيب وهو ثقة مات سنة 

عن قيس بن أيب حازم هو أبو عبد اهللا البجلي الكويف تابعي كبري هاجر إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم : قوله )  ٢( 
. وعنه بيان بن بشر وإمساعيل بن أيب خالد وخلق وثقوه  وفاتته الصحبة بليال وروى عن أيب بكر وعمر وغريمها

التقريب " إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة املبشرة مات بعد التسعني أو قبلها وجاوز املائة كذا يف : ويقال 
أنه روى عن العشرة املبشرة إال عن عبد الرمحن بن عوف قال " جامع األصول " وذكر ابن األثري يف " والكاشف 

 -ما كان بالكوفة أروى عن أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم من قيس بن أيب حازم واسم أيب حازم : ن عيينة اب
حصني بن عون ويقال عبد عوف بن احلارث وقيل عوف بن احلارث من بين أسلم بن أمحس بن  -بكسر الزاي 

  الغوث بن أمنار األمحسي البجلي 
  من مجلة أعضائك : أي )  ٤( 
  أن كان جنسا فاقطعه : يف رواية الطحاوي عن إمساعيل بن قيس سئل سعد عن مس الذكر فقال و)  ٥( 

عن عبيد )  ٣( عن حبيب )  ٢( حدثين جرير بن عثمان : قال )  ١( أخربنا إمساعيل بن عياش : قال حممد  - ٢٨
  إمنا هو بضعة منك : أنه سئل عن مس الذكر فقال )  ٥( عن أيب الدرداء )  ٤( 

___ ______  
العنبسي أبو عتبة احلمصي قال  -بفتح العني وتشديد الياء  -قوله إمساعيل بن عياش هو إمساعيل بن عياش )  ١( 

: والظاهر " الشام : " يف األصل ( تكلم فيه قوم وهو ثقة عدل أعلم الناس حبديث أهل الشام : يعقوب بن سفيان 
ما رأيت أحفظ من : ت املدنيني واملكيني وقال يزيد بن هارون يغرب عن ثقا: وأكثر ما قالوا " ) أهل الشام " 



أرجو أن ال يكون به بأس وقال حممد بن : إمساعيل بن عياش ما أدري ما سفيان الثوري وقال عثمان الدارمي 
ثقة فيما روى عن الشاميني وأما روايته عن أهل احلجاز فإن كتابه ضاع : عثمان بن أيب شيبة عن حيىي بن معني 

  " هتذيب التهذيب " هـ كذا يف  ١٨٢هـ وقيل سنة  ١٨١خلط يف حفظه عنهم مات سنة ف
يف " األنساب " حدثين جرير بن عثمان بفتح اجليم وكسر الراء املهملة األوىل ذكره السمعاين يف : قوله )  ٢( 

أبو عثمان جرير بن عثمان بن ومن املنتسبني إليه : نسبة إىل بين رحبة بطن من محري فقال  -بفتحتني  -نسبة الرحيب 
جرب بن أمحر بن أسعد الرحيب احلمصي ويقال أبو عون مسع عبد اهللا بن بسر الصحايب وراشد بن سعد وعبد الرمحن 

بن ميسرة وغريهم وروى عنه بقية وإمساعيل بن عياش وعيسى بن يونس ومعاذ بن معاذ العنربي واحلكم بن نافع 
وحكى : جرير شامي ثقة وحكى عنه أنه كان يشتم علي بن أيب طالب : العجلي ومجاعة سواهم كان ثقة ثبتا قال 

  انتهى ملخصا . هـ  ١٦٣هـ ومات سنة  ٨٠رجوعه عنه ولد سنة 
حبيب بن عبيد الرحيب أبو حفص احلمصي روى عن " : هتذيب التهذيب " عن حبيب قال يف : قوله )  ٣( 

بن نفري وبالل بن أيب الدرداء وغريهم وعنه جرير بن عثمان وثور العرباض بن سارية واملقدام بن معديكرب وجبري 
ثقة وقال حبيب بن عبيد أركت سبعني رجال من الصحابة وقال العجلي : بن يزيد ومعاوية بن صاحل قال النسائي 

  انتهى ملخصا . ثقة وذكره ابن حبان يف الثقات 
البن حبان كثري من " ثقات التابعني " ويف كتاب  عن عبيد بضم العني لعله والد حبيب أو غريه: قوله )  ٤( 

وهذا على ما . الكوفيني والشاميني ممن امسه عبيد ومل أدر إىل اآلن تعيينه ها هنا ولعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرا 
فالراوي عن " عن حبيب بن عبيد " وجدنا يف بعض النسخ وال أظنه صحيحا والصحيح ما يف بعض النسخ املعتمدة 

  درداء هو حبيب بال واسطة أيب ال
عن أيب الدرداء بفتح الدالني املهملتني بينهما راء مهملة ساكنة عومير بن عامر وقيل عامر من بين : قوله )  ٥( 

كعب بن اخلزرج األنصاري اخلزرجي وقد اختلفوا كثريا يف امسه ونسبه واشتهر بكنيته والدرداء بنته كان فقيها 
جامع " هـ كذا يف  ٣٤هـ وقيل سنة  ٣١هـ وقيل  ٣٢الشام ومات بدمشق سنة  عاملا شهد ما بعد أحد وسكن

  " األصول 

  ) ٢) ( مما غريت النار )  ١( باب الوضوء (  - ٦

أبا )  ٥( رأيت : بن عبد اهللا يقول )  ٤( مسعت جابر : بن كيسان قال )  ٣( أخربنا مالك حدثنا وهب  - ٢٩
  صلى ومل يتوضأ  مث)  ٧( الصديق أكل حلما )  ٦( بكر 

 _________  
الوضوء مما غريت النار قد اختلف أهل العلم يف هذا الباب فبعضهم ذهب إىل الوضوء مما مست النار : قوله )  ١( 

ابن عمر وأبو طلحة وأنس وأبو موسى وعائشة وزيد بن ثابت وأبو هريرة وعمر بن عبد : وممن ذهب إىل ذلك 
وذهب أكثر أهل العلم وفقهاء األمصار إىل ترك الوضوء . سن البصري والزهري العزيز وأبو جملز وأبو قالبة واحل

أبو بكر وعمر : مما مست النار ورأوه آخر األمرين من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وممن مل بر منه وضوءا 
واملغرية بن شعبة وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وعامر بن ربيعة وأيب بن كعب وأبو أمامة وأبو الدرداء 

عبيدة السلماين وسامل بن عبد اهللا والقاسم بن حممد ومالك والشافعي وأهل : وجابر بن عبد اهللا ومن التابعني 
االعتبار يف الناسخ واملنسوخ " احلجاز عامتهم والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وابن املبارك وأمحد وإسحاق كذا يف 



  للحازمي " من األخبار 
  طعام غريته النار ووصل فيه أثره : أي )  ٢( 
وهب بن كيسان القرشي موالهم أبو نعيم املدين " : اإلسعاف " وهب بن كيسان بفتح الكاف قال يف : قوله )  ٣( 

ـ  ١٢٧وثقه النسائي وابن سعد مات سنة    ه
سلمة األنصاري من  جابر هو أبو عبد اهللا جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام بن عمرو بن سواد بن: قوله )  ٤( 

وما بعدها وأبوه أحد النقباء االثين عشر وكف بصر جابر آخر عمره  -على ما قيل  -مشاهري الصحابة شهد بدرا 
" هـ وهو آخر من مات باملدينة من الصحابة كذا يف  ٧٨هـ وقيل سنة  ٧٧هـ وقيل سنة  ٧٤مات باملدينة سنة 

  " جامع األصول 
 أعلم مالك الناظر يف موطئه أن عمل اخللفاء الراشدين بترك الوضوء مما مسته النار إخل... . رأيت : قوله )  ٥( 

إذا جاء : روى حممد بن احلسن عن مالك أنه مسعه يقول : دليل على أنه منسوخ وقد جاء هذا املعىن عن مالك نصا 
د احلديثني وتركا اآلخر كان ذلك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حديثان خمتلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عمال بأح

  " االستذكار " دليال على أن احلق يف ما عمال به كذا يف 
ابن عامر بن عمرو بن  -بضم القاف  -أبا بكر الصديق هو أبو بكر عبد اهللا بن عثمان أيب قحافة : قوله )  ٦( 

املشاهد كلها وهو أول من أسلم من كعب امللقب بالعتيق رفيق النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الغار الشاهد معه 
  " أمساء رجال املشكاة " هـ كذا يف  ١٣الرجال وله مناقب مشهورة مات سنة 

  مطبوخا : أي )  ٧( 

أن رسول اهللا صلى اهللا : بن يسار عن ابن عباس )  ٢( بن أسلم عن عطاء )  ١( أخربنا مالك حدثنا زيد  - ٣٠
  )  ٥( صلى ومل يتوضأ  شاة مث)  ٤( جنب )  ٣( عليه و سلم أكل 
 _________  

زيد بن أسلم هو أبو أسامة وقيل أبو عبد اهللا زيد بن أسلم املدين الفقيه موىل عمر قال أمحد وأبو زرعة : قوله )  ١( 
ثقة من أهل الفقه والعلم وكان عاملا : ثقة وقال يعقوب بن شيبة : وأبو حامت وحممد بن سعد والنسائي وابن خراش 

  " هتذيب التهذيب " هـ وقيل غري ذلك كذا يف  ١٣٦مات سنة بالتفسري 
عطار بن يسار بفتح الياء أبو حممد اهلاليل املدين موىل ميمونة أم املؤمنني ثقة فاضل صاحب عبادة : قوله )  ٢( 

  " التقريب " هـ وقيل بعد ذلك كذا يف  ٩٤ومواعظ من التابعني مات سنة 
بفتح العني  -أكل ما على العرق : أي " تعرق " مه وللبخاري يف األطعمة حل: أكل جنب شاة أي : قوله )  ٣( 

هو العظم وأفاد القاضي إمساعيل أن ذلك كان يف بيت ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب بنت عم  -وسكون الراء 
اهللا عليه و سلم  النيب صلى اهللا عليه و سلم وحيتمل أنه كان يف بيت ميمونة كما عند البخاري من حديثها أنه صلى

  " فتح الباري " أكل عندها كتفا مث صلى ومل يتوضأ وهو خالة ابن عباس كما أن ضباعة بنت عمه كذا يف 
  القطعة من الشيء : بفتح اجليم )  ٤( 
ومل يتوضأ كان الزهري يرى أن األمر بالوضوء مما مست النار ناسخ ألحاديث اإلباحة واإلباحة سابقة : قوله )  ٥( 

كان آخر األمرين من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ترك الوضوء مما مست النار : " رض عليه حبديث جابر واعت
إن املراد : رواه أبو داود والنسائي وغريمها وصححه ابن خزمية وابن حبان وغريمها لكن قال أبو داود وغريه " 

تصر من حديث جابر املشهور يف قصة املرأة اليت باألمر ههنا الشأن والقصة ال مقابل النهي وإن هذا احلديث خم



صنعت للنيب صلى اهللا عليه و سلم شاة فأكل منها مث توضأ وصلى الظهر مث أكل منها وصلى العصر ومل يتوضأ 
فيحتمل أن تكون القصة وقعت قبل األمر بالوضوء مما مست النار وأن وضوء الظهر كان ألجل حدث ال ألكل 

ملا اختلفت أحاديث الباب ومل يتبني الراجح نظرنا إىل ما عمل : عن عثمان الدارمي أنه قال وحكى البيهقي . الشاة 
ومجع اخلطايب بأن أحاديث األمر حممولة على االستحباب ال على . به اخللفاء الراشدون فرجحنا به أحد اجلانبني 

  " الفتح " الوجوب كذا يف 

عن عبد اهللا )  ٣( بن إبراهيم التيمي عن ربيعة )  ٢( عن حممد )  ١( أخربنا مالك أخربنا حممد بن املنكدر  - ٣١
  ومل يتوضأ )  ٨( مث صلى )  ٧( مع عمر بن اخلطاب )  ٦) (  ٥( أنه تعشى ) :  ٤( 

 _________  
 -حممد بن املنكدر بضم امليم وسكون النون وفتح الكاف وكسر الدال املهملة ابن عبد اهللا بن اهلدير : قوله )  ١( 
  " التقريب " هـ أو بعدها كذا يف  ١٣٠التيمي املدين ثقة فاضل مات سنة  -التصغري ب

هـ على  ١٢٠عن حممد بن إبراهيم ابن احلارث بن خالد التيمي أبو عبد اهللا املدين ثقة مات سنة : قوله )  ٢( 
  " التقريب " الصحيح كذا يف 

التيمي املدين روى عن عمر وطلحة وأيب  -بالتصغري  -ر عن ربيعة هو ربيعة بن عبد اهللا بن اهلدي: قوله )  ٣( 
" الثقات " سعيد اخلدري وعنه ابنا أخيه حممد وأبو بكر ابنا املنكدر بن عبد اهللا وابن أيب مليكة ذكره ابن حبان يف 

ي مدين تابع: ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان ثقة قليل احلديث وقال العجلي : وقال ابن سعد 
والدليل على أن املراد بربيعة املذكور ههنا هو هذا كالم " هتذيب التهذيب " هـ كذا يف  ٩٣ثقة مات سنة 
نا ابن وهب أن مالكا حدثه عن حممد بن املنكدر وصفوان بن : نا يونس قال " : شرح معاين اآلثار " الطحاوي يف 

عة بن عبد اهللا بن اهلدير أنه تعشى مع عمر بن اخلطاب مث سليم أهنما أخرباه عن حممد بن إبراهيم التيمي عن ربي
  صلى ومل يتوضأ انتهى 

وقد أخطأ القاري حيث فسره بربيعة الرأي شيخ مالك حيث قال عن ربيعة أي ابن أيب عبد الرمحن تابعي جليل 
ـ انتهى  ١٣٦ة القدر أحد فقهاء املدينة مسع أنس بن مالك والسائب بن يزيد وروى عنه الثوري ومالك مات سن   ه

إذا أطلق عبد اهللا عند احملدثني فهو عبد اهللا بن : " عن عبد اهللا هكذا يف بعض النسخ وعليه كتب القاري )  ٤( 
فأشار إىل أن املتعشي مع عمر بن اخلطاب هو ابن مسعود وأن ربيعة روى عنه ذلك ويف بعض . انتهى . مسعود 

ى مع عمر وهو املوافق ملا ذكره الطحاوي من رواية مالك فحينئذ يكون النسخ الصحيحة ربيعة بن عبد اهللا أنه تعش
  املتعشي مع عمر هو ربيعة بن عبد اهللا بن اهلدير 

  " النهاية " أكل العشاء وهو بفتح العني الطعام الذي يؤكل يف املساء كذا يف : أي )  ٥( 
  طعاما مسته النار )  ٦( 
أكلنا مع أيب بكر خبزا وحلما مث صلى : قد أخرج الطحاوي عن جابر  إخل... مع عمر بن اخلطاب : قوله )  ٧( 

ومل يتوضأ وأكلنا مع عمر خبزا وحلما مث قام إىل الصالة ومل ميس ماءا وأخرج عن إبراهيم أن ابن مسعود وعلقمة 
ضمض خرجا من بيت عبد اهللا بن مسعود يريدان الصالة فجيء بقصعة من بيت علقمة فيها ثريد وحلم فأكال فم

  ابن مسعود وغسل أصابعه مث قام إىل الصالة 
. رأيت عثمان أيت بثريد فأكل مث متضمض مث غسل يديه مث قام فصلى بالناس ومل يتوضأ : وأخرج عن عبيد قال 

. رأيت ابن عباس أكل خبزا وحلما حىت سال الودك على أصابعه فغسل يديه وصلى املغرب : أخرج عن أيب نوفل 



جبري أن ابن عباس أيت جبفنة من ثريد وحلم عند العصر فأكل فغسل أطراف أصابعه مث صلى  وأخرج عن سعيد بن
دخل قوم على ابن عباس فأطعمهم طعاما مث صلى هبم على طنفسة فوضعوا عليها : أخرج عنه . ومل يتوضأ 

وأخرج عن  .ال نتوضأ من شيء نأكله : وأخرج عن جماهد عن ابن عمر قال . وجوههم وجباههم وما توضؤوا 
: وأخرج عن أنس . الوضوء مما خيرج وليس مما يدخل : أنه أكل خبزا وحلما فصلى ومل يتوضأ وقال : أيب أمامة 

أتتوضأ من الطيبات لقد جئت هبا عراقية : أكلنا أنا وأبو طلحة وأبو أيوب طعاما قد مسته النار فقمت ألتوضأ فقال 
  الكلمة اخلبيثة أحب إيل من أن أتوضأ من اللقمة الطيبة ألن أتوضأ من : وأخرج عن ابن مسعود قال . 

  فهذه اآلثار وحنوها تشيد عدم انتقاض الوضوء مما مسته النار 
  عمر : أي )  ٨( 

أن عثمان بن عفان أكل حلما : ابن عثمان )  ٢( بن سعيد املازين عن أبان )  ١( أخربنا مالك أخربين ضمرة  - ٣٢
  بوجهه مث صلى ومل يتوضأ )  ٥( مث مسحهما )  ٤( يه فتمضمض وغسل يد)  ٣( وخبزا 

 _________  
ضمرة بن سعيد بفتح الضاد املعجمية ابن أيب حنة بالفتح والنون املشددة عمرو بن غزية األنصاري : قوله )  ١( 

ره ابن حبان املازين نسبة إىل مازن بكسر الزاي قبيلة من األنصار وثقه ابن معني والنسائي وأبو حامت والعجلي وذك
  " هتذيب التهذيب " كذا يف " الثقات " يف 
عن أبان بفتح اهلمزة وخفة الباء الوحدة هو ابن عثمان بن عفان أمري املؤمنني ثالث اخللفاء املهديني أبو : قوله )  ٢( 

بن أمية بن وأبوه عثمان بن عفان بن أيب العاص . هـ  ١٠٥عبد اهللا املدين تابعي له روايات كثرية ثقة مات سنة 
  " جامع األصول " و " التقريب " هـ كذا يف  ٣٥عبد مشس ذو النورين له مناقب مجة استشهد يف ذي احلجة 

  بالضم )  ٣( 
غسل يديه يف استحباب غسل اليدين بعد الفراغ من األكل وورد استحبابه أيضا عند بدء األكل يف : قوله )  ٤( 

  عدة روايات وأخطأ من أنكر استحبابه 
  مث مسحهما بوجهه لعله خشي أن يعلق به شيء من الطعام : قوله )  ٥( 

عن )  ٣( بن ربيعة العدوي )  ٢( سألت عبد اهللا بن عامر : بن سعيد قال )  ١( أخربنا مالك أخربنا حيىي  - ٣٣
يفعل )  ٧( قد رأيت أيب : منه ؟ قال )  ٦( أيتوضأ )  ٥( قد مسته النار )  ٤( الرجل يتوضأ مث يصيب الطعام 

  مث ال يتوضأ )  ٨( ذلك 
 _________  

قوله أخربنا حيىي بن سعيد هو شيخ اإلسالم أبو سعيد حيىي بن سعيد بن قيس بن عمرو األنصاري املدين )  ١( 
قاضي املدينة حدث عن أنس والسائب بن يزيد وأيب أمامة وسعيد بن املسيب والقاسم بن حممد وغريهم وعنه شعبة 

ما تركت باملدينة أفقه منه وقال : ان واحلمادان وابن املبارك وخلق سواهم قال أيوب السختياين ومالك والسفيان
ثقة فقيه فاضل مات : ثقة يوازي الزهرن وقال العجلي : هو مقدم على الزهري وقال أبو حامت : حيىي القطان 
  للذهيب " تذكرة احلفاظ " هـ كذا يف  ١٤٣باهلامشية سنة 

اهللا بن عامر بن ربيعة هو عبد اهللا بن عامر بن ربيعة بن عامر بن مالك بن ربيعة بن حجري بن  عبد: قوله )  ٢( 
بن وائل بن قاسط العنزي  -بالفتح مث السكون  -بن عنز  -بالضم مصغرا  -سالمان بن مالك بن ربيعة بن رفيدة 



س سنني وله أخ أكرب منه يسمى بعبد اهللا ويف نسبه خالف أبو حممد تويف النيب صلى اهللا عليه و سلم وله أربع أو مخ
هـ وأبومها عامر كان حليفا لبين عدي  ٧٠هـ وقيل سنة  ٨٥واستشهد األكرب يوم الطائف ومات األصغر سنة 

هـ وقيل  ٣٣هـ وقيل سنة  ٣٢بن كعب ولذلك يقال له العدوي هاجر اهلجرتني وشهد بدرا وما بعده مات سنة 
  البن األثري اجلزري " ول جامع األص" هـ كذا يف  ٣٥سنة 

  بفتحتني نسبة إىل بين عدي )  ٣( 
  يأكله : أي )  ٤( 
  صفة للطعام جبعل المه للعهد الذهين )  ٥( 
  هبمزة االستفهام )  ٦( 
  عامر بن ربيعة وهو ممن هاجر اهلجرتني : أي )  ٧( 
  يأكل ما مسته النار : أي )  ٨( 

ابن )  ٣( أن سويد )  ٢( موىل بين حارثة )  ١( ن بشري بن يسار أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد ع - ٣٤
حىت إذا كانوا بالصهباء )  ٦) (  ٥( خرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام خيرب )  ٤( أنه : نعمان أخربه 

)  ١٠( د رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باألزوا)  ٩( صلوا العصر مث دعا  -أدىن خيرب )  ٨( وهي  -)  ٧( 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ١٣( هلم باملاء فأكل )  ١٢( فثري )  ١١( فلم يؤت إال بالسويق فأمر به 

  )  ١٥( ومضمضنا مث صلى ومل يتوضأ )  ١٤( وأكلنا مث قام إىل املغرب فمضمض 
مما )  ١٩( إمنا الوضوء )  ١٨) (  ١٧( نأخذ ال وضوء مما مسته النار وال مما دخل )  ١٦( وهبذا : قال حممد 

)  ٢٢( وهو )  ٢١( فأما ما دخل من الطعام مما مسته النار أو مل متسسه فال وضوء فيه )  ٢٠( خرج من احلدث 
  قول أيب حنيفة رمحه اهللا 

 _________  
: ن معني احلارثي األنصاري موالهم املدين قال اب -بالفتح  -بن يسار  -بالضم  -عن بشري هو بشري : قوله )  ١( 

ثقة كذا يف : كان شيخا كبريا فقيها قد أدرك عامة الصحابة وكان قليل احلديث وقال النسائي : ثقة وقال ابن سعد 
  " هتذيب التهذيب " 
  من األنصار )  ٢( 
سويد هو بالضم ابن نعمان بن مالك بن عائد بن جمدعة بن حشم بن حارثة األنصاري األوسي شهد : قوله )  ٣( 

  " جامع األصول " ضوان وقيل أحدا وما بعدها يعد يف أهل املدينة وحديثه فيهم كذا يف بيعة الر
  سويد : أي )  ٤( 
  عام غزوة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهي سنة سبع من اهلجرة : أي )  ٥( 
برية على مثانية خيرب خباء معجمية مفتوحة وحتتية ساكنة وموحدة مفتوحة وراء غري منصرف مدينة ك: قوله )  ٦( 

  برد من املدينة إىل جهة الشام 
  بفتح املهملة واملد )  ٧( 
هي على " : معجم البلدان " طرفها مما يلي املدينة وقال أبو عبيد البكري يف : وهي أدىن خيرب أي : قوله )  ٨( 

فتح " أدرجت كذا يف بريدين من خيرب وبني البخاري من حديث ابن عبيد أن هذه الزيادة من قول حيىي بن سعيد 
  " الباري 



  فيه مجع الرفقاء على الزاد يف السفر وإن كان بعضهم أكثر أكال )  ٩( 
  وهو ما يؤكل يف السفر : مجع زاد )  ١٠( 
  بالسويق : أي )  ١١( 
ذ ما يؤخ: ثريت السويق إذا بللته والسويق : بل يقال : فثري بلفظ جمهول املاضي من التثرية أي : قوله )  ١٢( 

  " الكواكب الدراري " من الشعري واحلنطة وغريها للزاد كذا يف 
  منه : أي )  ١٣( 
قبل الدخول يف الصالة وفائدة املضمضة من السويق وإن كان ال دسم له أنه حيتبس : فمضمض أي : قوله )  ١٤( 

  " الفتح " بقاياه بني األسنان ونواحي الفم فيشغله كذا يف 
وخيرب . فيه دليل على أن الوضوء مما مست النار منسوخ ألنه متقدم : قال اخلطايب :  ومل يتوضأ: قوله )  ١٥( 

صحيح " ال داللة فيه ألن أبا هريرة حضر بعد فتح خيرب وروى األمر بالوضوء كما يف : كانت سنة سبع قلت 
  " الفتح " وكان يفيت به بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم كذا يف " مسلم 

  هذه األخبار " ) أفادته : " والظاهر " أفاده : " يف األصل ( أفادته  أي مبا)  ١٦( 
  يف جوف اآلدمي )  ١٧( 
  من غري ما مسته النار )  ١٨( 
الوضوء مما خرج وليس مما دخل : إمنا الوضوء مما خرج كأنه يشري إىل ماروي عن عباس أنه قال : قوله )  ١٩( 

ال ينقض الوضوء إال ما خرج : عن ابن عمر مرفوعا " غرائب مالك " أخرجه الدار قطين وأخرج أيضا يف كتاب 
بل بالفضل بن : ضعف بشعبة موىل ابن عباس وقال يف الكمال " : فتح القدير " قال ابن اهلمام يف . من قبل أو دبر 

  انتهى .  روي عن علي من قوله: إمنا حيفظ هذا من قول ابن عباس وقال البيهقي : املختار وقال سعيد بن منصور 
  من احلدث كالغائط والبول والدم السائل واملذي والقيء وغري ذلك مما هو مبسوط يف كتب الفقه : قوله )  ٢٠( 
فال وضوء فيه ملا مر من األخبار املرفوعة واآلثار املوقوفة ويعارضها أحاديث األمر بالوضوء مما مسته : قوله )  ٢١( 

: أتوضأ من احلميم ؟ فقال : توضؤوا مما غريت النار فقال ابن عباس : فوعا النار فروى ابن ماجه عن أيب هريرة مر
  يا ابن أخي إذا مسعت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حديثا فال تضرب له األمثال 

  توضؤوا مما مست النار : وروي عن عائشة مرفوعا 
  الوضوء مما أنضجت النار : وروى أبو داود عن أيب هريرة مرفوعا 

يا ابن : أنه دخل على أم حبيبة فسقته قدحا من سويق فدعا مباء فمضمض فقالت : روي عن سعيد بن املغرية و
  توضؤوا مما غريت النار : أخيت أال توضأ ؟ إن النيب عليه الصالة و السالم قال 

: ابن عباس  فقال له. الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط : وروى الترمذي من حديث أيب هريرة مرفوعا 
  يا ابن أخي إذا مسعت حديثا فال تضرب له مثال : أنتوضأ من الدهن أنتوضأ من احلميم ؟ فقال 
أنتوصأ من طعام أجده حالال يف كتاب اهللا ألن النار : قال ابن عباس : وروى النسائي عن املطلب بن عبد اهللا قال 

: " ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أشهد عدد هذا احلصى أ: مسته ؟ فجمع أبو هريرة حصى وقال 
  " توضؤوا مما مست النار 

  توضؤوا مما غريت النار : وروى النسائي عن أيب أيوب مرفوعا 
  وعن أيب طلحة مرفوعا مثله 



  توضؤوا مما مست النار : وعن زيد بن ثابت مرفوعا 
  ل ثور أقط فتوضأ منه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أك: وروى الطحاوي عن أيب طلحة 

  توضؤوا مما غريت النار : وروى عن زيد بن ثابت مرفوعا 
  توضؤوا مما مست النار : وعن أم حبيبة مرفوعا 

سهل بن : من هذا ؟ قالوا : أتيت املسجد فرأيت الناس جمتمعني على شيخ حيدثهم قلت : وعن القاسم موىل معاوية 
  " من أكل حلما فليتوضأ : " لى اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا ص: احلنظلة فسمعته يقول 

  كنا نتوضأ مما غريت النار ومنضمض من اللنب : وعن أيب قالبة عن رجل من الصحابة قال 
  وعن أيب هريرة بأسانيد متعددة حنو ما مر 

: قال " تفعل إن شئت فعلت وإن شئت ال : " يا رسول اهللا أنتوضأ من حلوم الغنم ؟ قال : وعن جابر أن رجال قال 
  " نعم : " يا رسول أنتوضأ من حلوم اإلبل ؟ قال 

توضؤوا : " سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الوضوء من حلوم اإلبل ؟ فقال : وروى ابن ماجه عن الرباء 
  " منها 

  حلوم الغنم أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نتوضأ من حلوم اإلبل وال نتوضأ من : وروي عن جابر 
  ومثله يف سنن أيب داود وغريه عن الرباء وغريه 

والختالف األخبار يف هذا الباب اختلف العلماء فيه فمنهم من جعله ناقضا بل جعله الزهري ناسخا لعدم النقض 
من أكل : ومنهم من مل جيعله ناقضا وحكموا بأن األمر منسوخ حبديث جابر وغريه وعليه األكثر ومنهم من قال 

حلم اإلبل خاصة وجب عليه الوضوء وليس عليه الوضوء يف غريه أخذا من حديث الرباء وغريه وبه قال أمحد 
  وإسحاق وطائفة من أهل احلديث وهو مذهب قوي من حيث الدليل وقد رجحه النووي وغريه 

ر عزمية والترك وقد سلك بعض العلماء مسلك اجلمع فاختار بعضهم أن األمر لالستحباب واختار بعضهم أن األم
وهو قول باطل أبطله ابن عبد الرب . رخصة واختار بعضهم أن الوضوء يف أحاديث األمر حممول على غسل اليدين 

  )  ٢٦٨/  ١" شرح الوقاية " انظر السعاية يف كشف ما يف ( وغريه والكالم يف هذا املبحث طويل 
  عدم الوضوء فيه : أي )  ٢٢( 

  )من إناء واحد )  ١( وضأان باب الرجل واملرأة يت(  - ٧

( مجيعا )  ٥( والنساء يتوضؤون )  ٤( كان الرجال ) :  ٣( عن ابن عمر )  ٢( أخربنا مالك حدثنا نافع  - ٣٥
  )  ٨( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ٧( يف زمن )  ٦

إن بدأت قبله أو بدأ )  ١١( د واح)  ١٠( بأن تتوضأ املرأة وتغتسل مع الرجل من إناء )  ٩( ال بأس : قال حممد 
  رمحه اهللا )  ١٣( وهو قول أيب حنيفة )  ١٢( قبلها 

 _________  
  بأن يكون املاء موضوعا يف إناء واحد ويغترفان منه )  ١( 
نافع أبو عبد اهللا العدوي املدين حدث " : تذكرة احلفاظ " حدثنا نافع قال شيخ اإلسالم الذهيب يف : قوله )  ٢( 

ه ابن عمر وعن عائشة وأيب هريرة وأم سلمة ورافع بن خديج وطائفة وعنه أيوب وعبيد اهللا وابن جريج عن موال
: أصح األسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر قال ابن وهب : واألوزاعي ومالك والليث وخلق قال البخاري وغريه 



لس بعد الصبح يف املسجد ال يكاد كنت آيت نافعا وأنا غالم حديث السن فيحدثين وكان جي: حدثين مالك قال 
نافع ديلمي وعن نافع : هـ وقال حيىي بن معني  ١١٧مات نافع سنة : يأتيه أحد قال محاد بن زيد وحممد بن سعد 

انتهى . إين أخاف أن تفتين دراهم فأعتقين : خدمت ابن عمر ثالثني سنة فأعطي ابن عمر يف ثالثني ألفا فقال : قال 
  ملخصا 

موىل  -بفتح السن املهملة األوىل وسكون الراء املهملة وكسر اجليم  -نافع بن سرجس " : األصول  جامع" ويف 
ابن عمر كان ديلميا من كبار التابعني املدنيني من املشهورين باحلديث ومن الثقات الذي جيمع على حديثهم ويعمل 

فع عن ابن عمر ال أبايل أن ال أمسعه من كنت إذا مسعت حديث نا: به ومعظم حديث ابن عمر عليه دار قال مالك 
للسيوطي فإنه " إسعاف املبطأ برجال املوطأ " ومثله يف . انتهى . هـ  ١٢٠هـ وقيل سنة  ١١٧أحد مات سنة 

نافع بن سرجس الديلمي موىل ابن عمر املدين عن مواله ورافع بن خديج وأيب هريرة وعائشة وأم سلمة : قال 
   وأبو بكر وعمر والزهري وموسى بن عقبة وأبو حنيفة ومالك والليث وخلق وطائفة وعنه بنوه عبد اهللا

والذي يعلم من ثقات . انتهى . هـ  ١١٧أصح األسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر مات سنة : قال البخاري 
ابن عمر ابن حبان أن نافعا موىل ابن عمر ليس بابن سرجس بل هو غريه فإنه قال أوال يف حرف النون نافع موىل 

أصابه ابن عمر يف بعض غزواته كنيته أبو عبد اهللا اختلف يف نسبه ومل يصح فيه عندي شيء فأذكره يروي عن ابن 
نافع بن سرجس احلجازي موىل بين سباع : مث قال . انتهى . هـ  ١١٧عمر وأيب سعيد روى عنه الناس مات سنة 

انتهى وذكر صاحب املشكاة يف . اهللا بن عثمان بن خشيم  كنيته أبو سعيد يروي عن أيب واقد الليثي روى عنه عبد
بفتح السني األوىل  -نافع بن سرجس : حيث قال " جامع األصول " يف نسبه مثل ما يف " أمساء رجال املشكاة " 

كان ديلميا من كبار التابعني مسع ابن عمر وأبا سعيد وعنه خلق كثري منهم مالك  -وسكون الراء وكسر اجليم 
نافع أبو عبد اهللا املدين " : الكاشف " و " هتذيبه " و " التهذيب " و " التقريب " وذكر يف . انتهى . ري والزه

  هـ من غري ذكر نسبه  ١١٧موىل ابن عمر مات سنة 
عن ابن عمر املراد به حيث أطلق عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب وإن كان له أبناء آخرون أيضا كما أنه : قوله )  ٣( 

للذهيب " تذكرة احلفاظ " ترمجته مبسوطة يف . ابن عباس وابن مسعود وابن الزبري عند اإلطالق هو عبد اهللا يراد ب
عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب القرشي العدوي أبو عبد الرمحن املكي أسلم قدميا مع أبيه وهو " اإلسعاف " وغريه ويف 

م أحد وشهد اخلندق وما بعدها وقال فيه النيب صلى اهللا صغري بل روي أنه أول مولود ولد يف اإلسالم واستصغر يو
سامل ومحزة وعبد اهللا وبالل وعبيد اهللا وعمر وزيد وحفيده حممد : ورى عنه بنوه " أنه رجل صاحل : " عليه و سلم 

ة بن زيد وأبو بكر بن عبيد ومواله نافع وزيد بن أسلم وعطاء وخلق ومسنده عند بقي بن خملد ألفا حديث وستمائ
  انتهى . هـ  ٧٤هـ وقيل سنة  ٧٣وثالثون حديثا تويف سنة 

يعارضه ما روي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يتوضأ : إخل فإن قلت ... . كان الرجال : قوله )  ٤( 
  " الكواكب الدراري " حديث اإلباحة أصح كذا يف : الرجل بفضل وضوء املرأة قلت 

يريد كل رجل مع امرأته وأهنما كانا يأخذان من إناء واحد وكذلك ورد يف : رافعي يتوضؤون قال ال: قوله )  ٥( 
  " التنوير " ما تكلم على هذا احلديث أحسن من الرافعي فلقد خلط فيه مجاعة كذا يف : قلت . بعض الروايات 

داود من طريق عبيد  وزاد أبو. من إناء واحد : زاد ابن ماجه عن هشام بن عروة عن مالك يف هذا احلديث )  ٦( 
أهنم كانوا يتناولون املاء يف حالة واحدة " مجيعا " وظاهر قوله . نديل فيه أيدينا : اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر 

وحكى ابن التني عن قوم أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون مجيعا يف موضع واحد هؤالء على حده 



وإن كان هذا القائل استبعد اجتماع الرجال . من إناء واحد ترد عليه : دمة يف قوله وهؤالء على حده والزيادة املتق
كان الرجال يتوضؤون فيذهبون مث تأيت : والنساء األجانب فقد أجاب ابن التني عنه مبا حكاه عن سحنون أن معناه 

 صحيح ابن خزمية يف هذا وهو خالف الظاهر من قوله مجيعا وقد وقع مصرحا بوحدة اإلناء يف. النساء فتتوضأن 
أنه أبصر النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه : احلديث من طرق معتمر عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر 

ال مانع من االجتماع قبل : يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهر منه واألوىل يف اجلواب أن يقال 
  " فتح الباري " ارم كذا يف نزول احلجاب وأما بعده بالزوجات واحمل

إخل يستفاد منه أن الصحايب إذا أضاف فعال إىل زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ... يف زمن : قوله )  ٧( 
  " الفتح " يكون حكمه الرفع وهو الصحيح كذا يف 

  " من إناء واحد " ويف نسخة زيادة )  ٨( 
فمن ذلك ما أخرجه أصحاب السنن والدارقطين : أخبار كثرية إخل قد وردت بذلك . . ال بأس : قوله )  ٩( 

أجنبت فاغتسلت من جفنة فبقيت : وصححه الترمذي وابن خزمية وغريمها من حديث ابن عباس عن ميمونة قالت 
هذا . املاء ليس عليه جنابة واغتسل منه : فيها فضلة فجاء النيب صلى اهللا عليه و سلم يغتسل منه فقت له فقال 

" ورده ابن حجر يف . الدارقطين وقد أعله قوم بأن فيه مساك بن حرب الراوي عن عكرمة وكان يقبل التلقني لفظ 
  بأنه قد رواه عنه شعبة وهو ال حيمل عن مشاخيه إال صحيح حديثهم " فتح الباري 

   أن النيب صلى اهللا عليه و سلم وميمونه كانا يغتسالن من إناء واحد: وروى الشيخان وغريمها 
  كنت أغتسل أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من إناء واحد : وأخرج الطحاوي عن عائشة 

كنت إغتسل أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مركن واحد نفيض على أيدينا حىت ننقيها مث : وعن أم سلمة 
  نفيض علينا املاء 

من إناء : و سلم من إناء واحد يبدأ قبلي ويف رواية  كنت أغتسل أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه: وعن عائشة 
  واحد ختتلف فيه أيدينا من اجلنابة 

  أن عائشة والنيب صلى اهللا عليه و سلم كانا يغتسالن من إناء واحد يغترف قبلها وتغترف قبله : وعن عروة 
النيب صلى اهللا عليه و سلم  اغتسلت من جنابة فجاء: وعن ابن عباس عن بعض أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  " إن املاء ال ينجسه شيء : " يتوضأ فقالت له فقال 
: ففي سنن أيب داود والنسائي عن داود بن عبد اهللا قالت : وهناك أخبار وردت باملنع عن الوضوء بفضل املرأة 

رسول اهللا صلى اهللا هنى : لقيت رجال صحب النيب صلى اهللا عليه و سلم كما صحبه أبو هريرة أربع سنني قال 
  عليه و سلم أن تغتسل املرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل املرأة وليغترفا مجيعا 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور : ويف سنن أيب داود عن احلكم عن ابن عمر 
  املرأة 

لم وأهله يغتسلون من إناء واحد وال يغتسل أحدمها بفضل كان النيب صلى اهللا عليه و س: والبن ماجه عن علي 
  صاحبه 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء املرأة واملرأة : وله عن عبد اهللا بن سرجس 
  ولكن يشرعان مجيعا " ) وضوء الرجل : " والظاهر " الرجل : " ويف األصل ( بفضل وضوء الرجل 

  : خبار اختلفت اآلراء على مخسة أقوال والختالف األ



  كراهة تطهر املرأة بفضل الرجل وبالعكس : األول 
  كراهة تطهر الرجل بفضل طهور املرأة وجواز العكس : والثاين 

  جواز التطهر إذا اغترفا مجيعا وإذا خلت املرأة فال خري يف الوضوء بفضلها : والثالث 
" شرعا : " وهو خطأ والصواب " شرعا : " يف األصل ( ا بفضل اآلخر شرعا أنه ال بأس بتطهر كل منهم: والرابع 

  مجيعا أو تقدم أحدمها وعليه عامة الفقهاء ) 
  جواز ذلك ما مل يكن الرجل جنبا واملرأة حائضا : واخلامس 

كره فضل وقد روي عن ابن عباس وزيد ومجهور الصحابة والتابعني جواز الوضوء بفضل املرأة إال ابن عمر فإنه 
  " االستذكار " وضوء اجلنب واحلائض كذا يف 

أن املراد : أهنا ضعيفة بالنسبة إىل أحاديث اإلباحة والثاين : أحدها : واجلواب للجمهور عن أحاديث النهي بوجوه 
أن النهي لالستحباب واألفضل كذا قال النووي يف شرح : والثالث . املتساقط منها : النهي عن فضل أعضائها أي 

  صحيح مسلم 
  بأن يأخذا املاء منه ال أهنما يتوضأان فيه )  ١٠( 
من إناء واحد نقل الطحاوي مث القرطيب والنووي االتفاق على جواز اغتسال املرأة والرجل من : قوله )  ١١( 

على جواز  اإلناء الواحد وفيه نظر ملا حكاه ابن املنذر عن أيب هريرة أنه كان ينهى عنه ونقل النووي أيضا االتفاق
وضوء املرأة بفضل الرجل دون العكس وفيه نظر أيضا فقد أثبت اخلالف فيه الطحاوي وثبت عن ابن عمر 

والشعيب واألوزاعي املنع لكن مقيدا مبا إذا كان جنبا وأما عكسه فصح عن عبد اهللا بن سرجس رضي اهللا عنه 
املرأة وبه قال أمحد وإسحاق لكن قيده مبا إذا وسعيد بن املسيب واحلسن البصري أهنم منعوا عن التطهري بفضل 

  " الفتح " خلت به كذا يف 
  سواء كانت بداية املرأة قبل الرجل أو بالعكس : أي )  ١٢( 
  وأيب يوسف ذكره الطحاوي )  ١٣( 

  ) ١) ( باب الوضوء من الرعاف (  - ٨

 ٤( ومل يتكلم مث رجع )  ٣( ع فتوضأ رج)  ٢( أنه كان إذا رعف : أخربنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر  - ٣٦
  فبىن على ما صلى ) 

 _________  
رعف كنصر ومنع وكرم وعين ومسع وخرج من أنفه الدم رعفا ورعافا كغراب : الرعاف قال اجملد : قوله )  ١( 

  والرعاف أيضا الدم بعينه 
  بفتح العني وضمها )  ٢( 
  حالية ولو تكلم بال عذر بطلت صالته )  ٣( 
  إىل مصاله )  ٤( 

بن عبد اهللا بن قسيط أنه رأى سعيد بن املسيب رعف وهو يصلي فأتى )  ١( أخربنا مالك حدثنا يزيد  - ٣٧
فتوضأ مث رجع فبىن على ما قد )  ٤( بوضوء )  ٣( أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم فأيت )  ٢( حجرة 



  صلى 
 _________  

ابن أسامة  -بقاف وسني مهملتني مصغرا  -يزيد بن عبد اهللا بن قسيط " : يب التقر" يزيد قال يف : قوله )  ١( 
  انتهى . هـ  ١٢٢الليثي أبو عبد اهللا املدين األعرج ثقة مات سنة 

  ألهنا أقرب موضع إىل املسجد ليقل املشي )  ٢( 
  أتاه آت باملاء : أي )  ٣( 
  بالفتح ماء الوضوء )  ٤( 

عليه الدم )  ١( أنه سئل عن الذي يرعف فيكثر :  بن سعيد عن سعيد بن املسيب أخربنا مالك أخربنا حيىي - ٣٨
  يف الصالة )  ٢( يومئ إمياء برأسه : كيف يصلي ؟ قال 
 _________  

  يكثر سيالنه وال حيتبس : أي )  ١( 
  خمافة تلويث ثيابه وتنجيس موضع سجوده )  ٢( 

أنه رأى سامل بن عبد : بن عبد الرمحن بن عمر بن اخلطاب )  ١(  أخربنا مالك أخربنا عبد الرمحن بن اجملرب - ٣٩
مث يصلي )  ٥( فيفتله )  ٤( شيء من دم )  ٣( إصبعيه مث خيرجها وفيها )  ٢( اهللا بن عمر يدخل إصبعه يف أنفه أو 

  )  ٦( وال يتوضأ 
إذا )  ٩( ويرى )  ٨( ذلك نأخذ فأما الرعاف فإن مالك بن أنس كان ال يأخذ ب)  ٧( وهبذا كله : قال حممد 

  )  ١١( الدم ويستقبل الصالة )  ١٠( رعف الرجل يف صالته أن يغسل 
( ينصرف فيتوضأ )  ١٣( مالك عن ابن عمر وعن سعيد بن املسيب إنه )  ١٢( فأما أبو حنيفة فإنه يقول مبا روى 

  )  ١٩( قولنا )  ١٨( وهو )  ١٧) (  ١٦( على ما صلى إن مل يتكلم )  ١٥( مث يبين )  ١٤
برأسه إمياء مل يرعـف وإن سجد رعف )  ٢٢( على الرجل فكان إن أومأ )  ٢١( الرعاف )  ٢٠( وأما إذا كثر 

  سجد )  ٢٦( وإن كان يرعـف كل حال )  ٢٥( برأسه إمياء وأجزاه )  ٢٤) (  ٢٣( أومأ . 
)  ٢٨( ألنه غري سائل )  ٢٧( وضوء فيه وأما إذا أدخل الرجل إصبعه يف أنفه فأخرج عليها شيئا من دم فهذا ال 

  )  ٢٩( وال قاطر وإمنا الوضوء يف الدم مما سال أو قطر وهو قول أيب حنيفة 
 _________  

اجملرب بضم امليم وفتح اجليم وتشديد موحدة مفتوحة فراء وإمنا قيل له اجملرب ألنه سقط فتكسر فجرب : قوله )  ١( 
انتهى . اجملرب بن عبد الرمحن األصغر بن عمر يقال امسه عبد الرمحن " : ع األصول جام" كذا قاله ابن عبد الرب ويف 

جمرب باجليم والباء واجملرب بن عبد الرمحن بن عمر بن اخلطاب روى : للحافظ عبد الغين " مشتبه النسبة " ويف . 
 القرشي العدوي روى عن أبيه عبد الرمحن بن اجملرب: للزرقاين " شرح املوطأ " ويف . مالك عن ابنه عبد الرمحن 

ال يعرف يف الرواة عبد الرمحن بن : وسامل وعنه ابنه حممد ومالك وغريمها ووثقه الفالس وغريه وقال ابن ماكوال 
قال . عبد الرمحن بن عبد الرمحن ثالثة يف نسق واحد إال هذا فإن اسم اجملرب عبد الرمحن وأبوه عبد الرمحن األصغر 

" االستيعاب " وقال يف . لعل اهللا جيربه : إنه مات وهو محل فلما ولد مسته حفصة باسم أبيه وقالت : الزبري بن بكار 
كان لعمر ثالثة أوالد كلهم عبد الرمحن أكربهم صحايب وأوسطهم يكىن أبا شحمة وهو الذي ضربه أبوه عمر يف : 



   انتهى ملتقطا. اخلمر والثالث والد اجملرب باجليم واملوحدة الثقيلة 
  شك من الراوي )  ٢( 
  يف األصبع : أي )  ٣( 
  خرج من أنفه )  ٤( 
  حيركه : بكسر التاء أي )  ٥( 
ونظريه ما ذكره البخاري تعليقا أن عبد اهللا بن أيب أوىف بزق دما . وال يتوضأ ألنه دم غري سائل : قوله )  ٦( 

" صلون يف جراحاهتم وروى ابن أيب شيبة يف ما زال املسلمون ي: فمضى يف صالته وذكر أيضا عن احلسن أنه قال 
عمدة القاري " قال العيين يف . أنه كان ال يرى الوضوء من الدم إال ما كان سائال : عن يونس عن احلسن " مصنفه 

  وإسناده صحيح وهو مذهب احلنفية وحجة هلم على اخلصم " : 
ة واالكتفاء باإلمياء إذا كثر وعدم نقض غري من انتقاض الوضوء بالرعاف والبناء به إذا حدث يف الصال)  ٧( 

  السائل 
بانتقاض الوضوء بالرعاف فإن عنده ال يتوضأ من رعاف وال قيء وال قيح يسيل من : بذلك أي : قوله )  ٨( 

وكذلك الدم . اجلسد وال جيب الوضوء إال من حدث خيرج من ذكر أو دبر أو قبل ومن نوم وعليه مجاعة أصحابه 
الدبر ال وضوء فيه ألنه يشترط اخلروج املعتاد وقول الشافعي يف الرعاف وسائر الدماء اخلارجة من  عنده خيرج من

اجلسد كقوله إال ما خيرج من املخرجني سواء كان دما أو حصاة أو دودا أو غري ذلك وممن كان ال يرى يف الدماء 
بيعة بن أيب عبد الرمحن وأبو ثور كذا قال اخلارجة من غري املخرجني الوضوء طاووس وحيىي بن سعيد األنصاري ور

أنه قول ابن عباس وعبد اهللا بن أيب أوىف " البناية شرح اهلداية " وذكر العيين يف " . االستذكار " ابن عبد الرب يف 
  وجابر وأيب هريرة وعائشة 

  يعتقد ويظن مالك : أي )  ٩( 
على أن املراد بالوضوء غسل الدم فإنه يسمى وضوءا  إن يغسل الدم ومحل اآلثار الواردة يف ذلك: قوله )  ١٠( 

وأيده أصحابه بأنه نقل عن ابن عباس أنه غسل الدم وصلى فحمل أفعاهلم . لكونه مشتقا من الوضاءة مبعىن النظافة 
وء إن الوض: وخالفهم أهل العراق يف هذا التأويل فقالوا : مث قال . على االتفاق منهم أوىل كذا قال ابن عبد الرب 

إذا أطلق ومل يقيد بغسل دم أو غريه فهو الوضوء املعلوم للصالة وهو الظاهر من إطالق اللفظ مع أنه معروف من 
مذهب ابن عمر وأبيه عمر إجياب الوضوء من الرعاف وأنه كان عندمها حدثا من االحداث الناقضة للوضوء إذا 

  )  ٢٨٧/  ١" كار االستذ( " انتهى . كان سائال وكذلك كل دم سائل من اجلسد 
ويستقبل الصالة ظاهره أنه ال جيوز مالك البناء مطلقا وليس كذلك ملا يظهر من كالم ابن عبد الرب : قوله )  ١١( 

أما بناء الراعف على ما قد صلى ما مل يتكلم فقد ثبت ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وروي عن أيب : حيث قال 
املسور بن خمرمة وحده وروي أيضا البناء للراعف على ما قد صلى ما مل  بكر أيضا وال خيالف هلم من الصحابة إال

يتكلم عن مجاعة من التابعني باحلجاز والعراق والشام وال أعلم بينهم خالفا إال احلسن البصري فإنه يذهب يف ذلك 
من رعف : قال مالك مذهب املسور أنه ال يبين من استدبر القبلة يف الرعاف وال يف غريه وهو أحد قويل الشافعي و

يف صالته قبل أن يصلي هبا ركعة تامة فإنه ينصرف فيغسل عنه الدم فريجع فيبتدئ اإلقامة والتكبري والقراءة ومن 
أصابه الرعاف يف وسط صالته أو بعد أن يركع منها ركعة بسجدتيها انصرف فغسل الدم وبىن على ما صلى حيث 

ولوال خالف من مضى لكان أحب إيل للراعف أن يتكلم : جلامع قال مالك شاء إال اجلمعة فإنه ال يصليها إال يف ا



وال يبين أحد يف القيء وال يف شيء من األحداث وال يبين إال الراعف وحده : ويبتدئ صالته من أوهلا قال مالك 
هى كالمه فهذا انت. إحدامها يبين واألخرى ال يبين : وعن الشافعي يف الراعف روايتان . وعلى ذلك مجهور أصحابه 

  يوضح أن مالك بن أنس جيوز البناء للراعف يف بعض الصور 
  مستندا مبا روى : أي )  ١٢( 
  فاعل يقول )  ١٣( 
قوله فيتوضأ بناء على أن اخلارج من غري السبيلني ناقض للوضوء إذا كان سائال وبه قال العشرة املبشرة )  ١٤( 

" البناية " سى األشعري وأبو الدرداء وثوبان كذا ذكر العيين يف وابن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابت وأبو مو
وهو قول الزهري وعلقمة واألسود وعامر الشعيب وعروة بن الزبري والنخعي وقتادة واحلكم بن عيينة ومحاد 

 والثوري واحلسن بن صاحل بن حي وعبيد اهللا بن احلسني واألوزاعي وأمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه كذا ذكره
  ابن عبد الرب 

صحيح على شرط الشيخني وأبو داود والترمذي وغريهم عن أيب : ويشهد له من األخبار ما أخرجه احلاكم وقال 
فلقيت ثوبان : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قاء فتوضأ قال معدان بن أيب طلحة الراوي عن أيب الدرداء : الدرداء 

هو أصح شيء يف الباب : قال الترمذي . وأنا صببت له وضوءا صدق : يف مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال 
ومحل الوضوء يف هذا احلديث على غسل الفم كما نقل البيهقي عن الشافعي غري مسموع إذ الظاهر من الوضوء 

  الوضوء الشرعي وال يصرف عنه الكالم إال عن ضرورة وهي مفقودة ههنا 
من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ مث :  ومن ذلك ما أخرجه ابن ماجه عن عائشة مرفوعا

وأجاب عنه احلافظ الزيلعي بأن ( ويف سنده إمساعيل بن عياش متكلم فيه . لينب على صالته وهو يف ذلك ال يتكلم 
/  ١( اية نصب الر. والزيادة من الثقة مقبولة " عن عائشة " إمساعيل بن عياش قد وثقه ابن معني وزاد يف اإلسناد 

٣٧  ( (  
إذا قاء أحدكم أو رعف وهو يف الصالة فلينصرف : ومن ذلك ما أخرجه الدارقطين عن أيب سعيد اخلدري مرفوعا 

، رقم  ٢٧٥/  ١" ( التلخيص احلبري " قال احلافظ يف ( فليتوضأ مث ليجئ فلينب على ما مضى ويف طريقه ضعف 
  " التحقيق " ابن اجلوزي يف حققه ) رواه الدارقطين وإسناده حسن ) :  ٤٣٠

  ويف سنده سوار بن مصعب متروك . القلس حدث : ومن ذلك ما أخرجه الدار قطين عن علي مرفوعا 
الوضوء من كل دم سائل وأعله بأمحد بن الفرج : عن زيد مرفوعا " الكامل " ومن ذلك ما أخرجه ابن عدي يف 

 ١( نصب الراية . محد بن الفرج كتبنا عنه وحمله عندنا الصدق أ" : العلل " قال ابن أيب حامت يف كتاب ( احلمصي 
 /٣٧  ( (  

" فتح القدير " ويف الباب أحاديث كثرية أكثرها ضعيفة السند لكن جبمعها حتصل القوة كما حققه ابن اهلمام يف 
  واملتكفل للبسط يف ذلك شرحي لشرح الوقاية املسى بالسعاية " البناية " والعيين يف 

مث يبين وكذلك يف سائر األحداث العارضة يف أثناء الصالة وبه قال ابن أيب ليلى وداود والزهري : قوله )  ١٥( 
  وغريهم ذكره ابن عبد الرب 

وأخرج ابن أيب شيبة عن ابن . إن مل يتكلم وأما إذا تكلم فسدت صالته ملا مر من حديث عائشة : قوله )  ١٦( 
صرف فليتوضأ فإن مل يتكلم بىن على صالته وإن تكلم استأنف وذكر عبد من رعف يف صالته فلين: عمر أنه قال 

إن رعفت يف : الرزاق عن معمر عن الزهري عن سامل عن ابن عمر مثله وذكر عن سعيد بن املسيب أنه قال 



  الصالة فاشدد منخريك وصل كما أنت فإن خرج من الدم شيء فتوضأ وأمت على مامضى ما مل تتكلم 
  " الذخائر األشرفية " أ القرآن يف طريقه فسدت صالته أيضا كذا يف ولو قر)  ١٧( 
  قول أيب حنيفة : أي )  ١٨( 
  أصحاب أيب حنيفة : أي )  ١٩( 
  شرط )  ٢٠( 
  حبيث مل ميكنه دفعه )  ٢١( 
  إن أشار : أي )  ٢٢( 
  جزاء )  ٢٣( 
تني خيتار أهوهنما فمن كثر رعافه وصار حبال أومأ برأسه هذه املسألة من فروع قاعدة من ابتلي ببلي: قوله )  ٢٤( 

ال ينقطع رعافه إذا سجد فلو سجد يلزم انتقاض الوضوء به من غري خلف ولو أومأ يلزم ترك السجدة لكن خبلف 
وهو اإلمياء فيختار األهون وهو اإلمياء فإن يف اختيار السجدة انتقاض الوضوء وتلويث الثياب واملكان ويف اختيار 

اة من كل ذلك وقد وافقنا مالك يف هذه املسألة كما قال ابن عبد الرب يف شرح أثر سعيد بن املسيب إذ اإلمياء جن
وال أعلم مالكا اختلف قوله يف . أجاز ملن يف الطني واملاء امليحط به أن يصلي إمياء من أجل الطني فالدم أوىل بذلك 

وله يف الصالة يف الطني واملاء الغالب ويف الصالة يف الراعف الذي ال ينقطع رعافه أنه يصلي باإلمياء واختلف ق
الطني حديث مرفوع من حديث يعلى بن أمية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم انتهى إىل مضيق ومعه 

أصحابه والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم وحضرت الصالة فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املؤذن 
وتقدمهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلى هبم على راحلته وهم على رواحلهم يومئ إمياء وجيعل فإذن وأقام 

وعن أنس بن مالك وجابر بن زيد وطاووس أهنم . السجود أخفض من الركوع وقد ذكرناه بإسناده يف التمهيد 
إذا غلبه : ن ابن شهاب قال والدم أحرى بذلك وذكر ابن وهب عن يونس ع. صلوا يف املاء والطني باإلمياء 

  انتهى . الرعاف فلم يقدر على القيام والركوع والسجود أومأ برأسه إمياء 
  اإلمياء : أي )  ٢٥( 
  سواء أومأ أو سجد : أي . على كل : يف نسخة )  ٢٦( 
ن أنفه الدم فهذا ال وضوء فيه وكذا إذا عرض شيئا بأسنانه فرأي أثر الدم فيه أو استنثر فخرج م: قوله )  ٢٧( 

علقا علقا وكذا إذا بزق ورأى يف بزاقه أثر الدم بشرط أن ال يكون الدم غالبا إىل غري ذلك من الفروع املذكورة يف 
كتب الفقه وفيه خالف زفر فإنه يوجب الوضوء من غري السائل أيضا لظاهر بعض األحاديث وقد رده احلنفية يف 

  كتبهم بأحسن رد 
  من خمرجه )  ٢٨( 
وهو قول أيب حنيفة بل هو قول الكل إال جماهدا كما قال ابن عبد الرب فإن كان الدم يسريا غري : قوله  ) ٢٩( 

خارج وال سائل فإنه ال ينقض الوضوء عند مجيعهم وما أعلم أحدا أوجب الوضوء من يسري الدم إال جماهدا وحده 
: منها دم ففتله بإصبعه مث صلى ومل يتوضأ قال واحتج أمحد بن حنبل يف ذلك بأن عبد اهللا بن عمر عصر بثرة فخرج 

  إذا فحش وعبد اهللا بن أيب أوىف بصق دما مث صلى ومل يتوضأ : وقال ابن عباس 

  ) ٢) ( من بول الصيب )  ١( باب الغسل (  - ٩



ا أهن) :  ٥( بنت حمصن )  ٤( بن عبد اهللا عن أم قيس )  ٣( أخربنا مالك حدثنا الزهري عن عبيد اهللا  - ٤٠
إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوضعه النيب صلى اهللا عليه )  ٧( صغري مل يأكل الطعام )  ٦( جاءت بابن هلا 

  )  ١٣( ومل يغسله )  ١٢( عليه )  ١١) (  ١٠( فدعا مباء فنضح )  ٩( فبال على ثوبه )  ٨( و سلم يف حجره 
( كان مل يأكل الطعام وأمر بغسل بول اجلارية وغسلهما يف بول الغالم إذا )  ١٤( قد جاءت رخصة : قال حممد 

  )  ١٦( مجيعا أحب إلينا وهو قول أيب حنيفة )  ١٥
 _________  

  بفتح الغني أي غسل ما أصابه بوله )  ١( 
أمجع املسلمون على أن بول كل صيب يأكل الطعام وال يرضع جنس : بول الصيب قال ابن عبد الرب : قوله )  ٢( 

واختلفوا يف بول الصيب والصبية إذا كانا يرضعان وال يأكالن الطعام فقال مالك وأبو حنيفة وأصحاهبما  كبول أبيه
ال بأس ببول الصيب ما دام : بول الصيب والصبية كبول الرجلني مرضعني كانا أو غري مرضعني وقال األوزاعي : 

بول الصيب الذي مل يأكل الطعام ليس : وقال الشافعي . يشرب اللنب وهو قول عبد اهللا بن وهب صاحب مالك 
بول الصبية يغسل غسال وبول الصيب يتبع ماء وهو قول احلسن البصري : بنجس حىت يأكل الطعام وقال الطربي 

مضت السنة أن يرش بول الصيب ويغسل بول : وذكر عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن ابن شهاب قال 
ال فرق بني بول املرأة والرجل يف القياس فكذلك بول الغالم واجلارية وقد اجلارية وقد أمجع املسلمون على أنه 

. رويت التفرقة بينهما يف أن بول الصيب ال يغسل وبول الصبية يغسل يف آثار ليست بالقوية وقد ذكرهتا يف التمهيد 
  وفيه ما فيه . انتهى 

 بن عبتة بن مسعود اهلذيل أبو عبد اهللا أحد الفقهاء عن عبيد اهللا بن عبد اهللا هو عبيد اهللا بن عبد اهللا: قوله )  ٣( 
السبعة باملدينة روى عن أبيه وابن عباس وابن عمر والنعمان بن بشري وعنه الزهري وسامل أبو النضر وطائفة وثقه 

إسعاف املبطأ برجال " أبو زرعة والعجلي وغري واحد مات سنة أربع أو مخس وتسعني وقيل مثان وتسعني كذا يف 
  " ملوطأ ا

أم قيس هو أخت عكاشة أسلمت قدميا وهاجرت إىل املدينة روى عنها موالها عدي بن دينار ووابصة : قوله )  ٤( 
  آمنة : امسها جذامة وقيل : وقال الزرقاين " اإلسعاف " بن معبد وغريمها كذا يف 

  بكسر امليم وإسكان احلاء وفتح الصاد املهملتني ابن حرثان األسدي )  ٥( 
وروى النسائي أن ابنها هذا مات يف : مل أقف على تسميته قال : بابن هلا صغري قال احلافظ ابن حجر : قوله )  ٦( 

  عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو صغري 
مل يأكل الطعام املراد بالطعام ماعدا اللنب اليت ترضعه والتمر الذي حينك به والعسل الذي يلعقه : قوله )  ٧( 

وغريها فكأن املراد مل حيصل له اإلغتذاؤ بغري اللنب على االستقالل هذا مقتضى كالم النووي يف شرح للمداواة 
  حيتمل أهنا أرادت أنه مل يتقوت بالطعام ومل يستغن عن الرضاع : صحيح مسلم وشرح املهذب وقال ابن التني 

  احلضن : بفتح احلاء على األشهر تكسر وتضم )  ٨( 
املراب به ثوب الصيب : أي ثوب النيب صلى اهللا عليه و سلم وأغرب ابن شعبان من املالكية فقال ثوبة : قوله )  ٩( 

  والصواب األول قاله ابن حجر 
  النضح هو رش املاء من غري دلك والغسل إمنا يكون بصب املاء من غري مبالغة )  ١٠( 
ماء يف كيفية طهارة بول الصيب واجلارية قد اختلف العل: فنضح قال النووي يف شرح صحيح مسلم : قوله )  ١١( 



على ثالثة مذاهب وهي ثالثة أوجه ألصحابنا الصحيح املشهور املختار أنه يكفي النضح يف بول الصيب وال يكفي يف 
بول اجلارية بل ال بد من غسله كسائر النجاسات والثاين أنه يكفي النضح فيهما والثالث ال يكفي النضح فيهما 

علي وعطاء بن أيب رباح : من أصحابنا ومها شاذان وممن قال بالفرق " التتمة " حكامها صاحب وهذان الوجهان 
واحلسن البصري وأمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ومجاعة من السلف وأصحاب احلديث وابن وهب من 

  أصحاب مالك وروي عن أيب حنيفة وممن قال بوجوب غسلهما أبو حنيفة ومالك يف املشهور عنهما 
واعلم أن هذا اخلالف إمنا هو يف كيفية تطهري الشيء الذي بال عليه الصيب وال خالف يف جناسته ونقل بعض 

وليس جتويز يف : العلماء اإلمجاع على جناسة بول الصيب وأنه مل خيالف فيه إال داود الظاهري قال اخلطايب وغريه 
جل التخفيف يف إزالته فهذا هو الصواب وأما ما جوز النضح يف الصيب من أجل أن بوله ليس بنجس ولكنه من أ

حكاه أبو احلسن بن بطال مث القاضي عياض عن الشافعية وغريهم أهنم قالوا بطهارة بول الصيب فينضح فحكاية 
باطلة وأما حقيقة النضح ههنا فقد اختلف أصحابنا فيها فذهب الشيخ أبو حممد اجلويين والبغوي إىل أن معناه أن 

وإمنا خيالف هذا غريه يف أن : أصابه البول يغمر باملاء كسائر النجاسات حبيث لو عصر ال يعصر قالوا الشيء الذي 
غريه يشترط عصره على أحد الوجهني وهذا ال يشترط وذهب إمام احلرمني واحملققون إىل أن النضح أين غمر 

انظر " ( فنضحه ومل يغسله " ختار ويدل عليه ويكاثر باملاء مكاثرة ال يبلغ جريان املاء وتقاطره وهذا هو الصحيح امل
  ) )  ١٣٩/  ١) ( باب حكم بول الرضيع ( للنووي " شرح مسلم " 
عليه ملسلم من طريق الليث عن ابن شهاب فلم يزد على أن نضح باملاء وله من طريق ابن عيينة عن : قوله )  ١٢( 

  " عليه : " يف صحيحه ) وهو خطأ "  ابن عوانة: " يف األصل ( فرشه وزاد أو عوانة : ابن شهاب 
ادعى األصيلي أن هذه اجلملة من كالم ابن شهاب وأن احلديث انتهى : ومل يغسله قال ابن حجر : قوله )  ١٣( 

فرشه ومل يزد : وكذلك روى معمر عن ابن شهاب وكذا أخرجه ابن أيب شيبة قال : قال " فنضحه : " عند قوله 
سياق معمر ما يدل على ما ادعاه من اإلدراج وقد أخرجه عبد الرزاق عنه بنحو وليس يف . انتهى . على ذلك 

الليث وعمرو بن احلارث ويونس بن يزيد كلهم عن ابن : ومل يغسله وقد قاهلما مع مالك : سياق مالك لكنه مل يقل 
ذلك على ثالثة  شهاب أخرجه ابن خزمية واإلمساعيلي وغريمها من طريق ابن وهب عنهم وقد اختلف العلماء يف

مذاهب هي أوجه للشافعية أصحها االكتفاء بالنضح يف بول الصيب ال اجلارية وهو قول علي وعطاء واحلسن 
والثاين يكفي النضح . هي رواية شاذة : والزهري وأمحد وإسحاق ورواه الوليد بن مسلم عن مالك وقال أصحابه 

والثالث مها سواء يف وجوب الغسل وبه قال احلنفية . فيهما وهو مذهب األوزاعي وحكي عن مالك والشافعي 
مل يغسله أي غسال مبالغا فيه وهو : املراد بقوهلا : اتبعوا يف ذلك القياس وقالوا : قال ابن دقيق العيد : واملالكية 

ن ليس جتويز من جوز النضح من أجل أ: ويبعده ورود األحاديث األخر يف التفرقة وقال اخلطايب . خالف الظاهر 
بول الصبيان غري جنس وأثبت الطحاوي اخلالف وكذا جزم به ابن عبد الرب وابن بطال ومن تبعهما عن الشافعي 
وأمحد وغريمها ومل يعرف ذلك الشافعية وال احلنابلة وكأهنم أخذوا ذلك من طريق الالزم وأصحاب املذهب أعلم 

  مبرادهم من غريهم 
:  بول الغالم ما مل يطعم الطعام دون اجلارية كما يف حديث أم قيس قد جاءت رخصة أي بالنضح يف: قوله )  ١٤( 
ينضح بول الغالم ويغسل بول اجلارية وفيه عن : ويف سنن ابن ماجة من حديث علي مرفوعا " فنضحه ومل يغسله " 

بك والبس يا رسول اهللا أعطين ثو: بال احلسني بن علي يف حجر النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت : لبابة قالت 
إمنا ينضح من بول الذكر ويغسل من بول األنثى ويف سنن أيب داود عن علي ولبابة مثل ما مر : ثوبا غريه فقال 



ولين قفاك فأستره به : كنت أخدم النيب صلى اهللا عليه و سلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال : وعن أيب السمح قال 
يغسل من بول اجلارية ويرش من بول الغالم وللنسائي : فقال  فأيت حبسن أو حسني فبال على صدره فجئت أغسله

  من حديث أيب السمح مثله 
بينه ) وهو خطأ " الرق " و : يف األصل ( فهذه األحاديث وأمثاهلا تشهد بالرخصة يف بول الغالم بالنضح والفرق 

ك والغسل على الغسل مبالغة وبني بول اجلارية ومحل أصحابنا النضح والرش على الصب اخلفيف بغري مبالغة ودل
النضح يستعمل يف الغسل كما يف حديث علي يف املذي من قوله صلى اهللا عليه و سلم : وقالوا . فاستويا يف الغسل 

أي يغسله ويؤيده ما روى أبو داود عن احلسن عن أمه أهنا أبصرت أم سلمة تصب على بول " فينضح فرجه : " 
  ه وكانت تغسل من بول اجلارية الغالم ما مل يطعم فإذا طعم غسلت

وغسلهما مجيعا أحب إلينا ألنه حيتمل أن يكون املراد بالنضح صب املاء عليه فقد يسمى ذلك : قوله )  ١٥( 
نضحا وإمنا فرق بينهما ألن بول الغالم يكون يف موضع واحد ملخرجه وبول اجلارية يتفرق لسعة خمرجه فأمر يف 

ه يف موضع واحد وأراد بغسل بول اجلارية أن ينقع يف املاء ألنه يقع يف مواضع الغالم بالنضح أي صب املاء علي
الرش بالرش والصب بالصب مث أخرج : متفرقة كذا ذكره الطحاوي وأيده مبا أخرجه عن سعيد بن املسيب أنه قال 

أصاب ثوبه جناسة  وإتباع املاء حكمه حكم الغسل أال يرى أن رجال لو: فأتبعه املاء وقال : حديث عائشة وفيه 
أتيت " والظاهر " أتيته به : " يف األصل ( ملا ولد احلسني أتيت : فأتبعه املاء طهر ثوبه مث أخرج عن أم الفضل قالت 

يا رسول اهللا أعطين : به إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فوضعته على صدره فبال عليه فأصاب إزاره فقلت " ) 
فثبت أن النضح أراد به الصب حىت : من بول الغالم ويغسل من بول اجلارية مث قال إمنا يصب : إزارك أغسله فقال 

  ) )  ٨٩٣/  ١( للعيين " عمدة القاري : " انظر ( ال يتضاد احلديثان املختلفان 
  وكذا أيب يوسف ذكره الطحاوي )  ١٥( 

( أيت : رضي اهللا عنها أهنا قالت  ) ٣( عن عائشة )  ٢( بن عروة عن أبيه )  ١( أخربنا مالك أخربنا هشام  - ٤١
  )  ٨( إياه )  ٧) (  ٦( فبال على ثوبه فدعا مباء فأتبعه )  ٥( النيب صلى اهللا عليه و سلم بصيب )  ٤

  وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا )  ١١( حىت تنقيه )  ١٠( إياه غسال )  ٩( تتبعه : وهبذا نأخذ : قال حممد 
 _________  

بن عروة هو هشام بن عروة بن الزبري بن العوام األسدي املدين عن أبيه وعمه عبد اهللا بن الزبري  هشام: قوله )  ١( 
إسعاف املبطأ برجال " وعنه مالك وأبو حنيفة وشعبة وثقه أبو حامت وغريه مات سنة مخس وأربعني ومائة كذا يف 

  للسيوطي " املوطأ 
 عن أبيه وأخيه عبد اهللا وعلي وابنيه وعائشة وعنه بنوه عبد اهللا عن أبيه عروة بن الزبري أبو عبد اهللا: قوله )  ٢( 

  " اإلسعاف " وحممد وعثمان وهشام مات سنة أربع وتسعني كذا يف 
عن عائشة بنت أيب بكر الصديق زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أمها أم رومان بنت عامر بن عومير : قوله )  ٣( 

بثالث سنني : ى اهللا عليه و سلم مبكة قبل اهلجرة بسنتني هذا قول أيب عبيدة بن عبد مشس تزوجها رسول اهللا صل
رأيت أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم : وابتىن هبا باملدينة وهي بنت تسع وقال أبو الضحى عن مسروق 

مخسني وقيل كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس توفيت سنة سبع و: األكابر يسألوهنا عن الفرائض وقال عطاء 
  البن عبد الرب " االستيعاب يف أحوال األصحاب " سنة مثانية ومخسني لسبع عشرة خلت من رمضان كذا يف 

  جمهول )  ٤( 



  " الفتح " بصيب يظهر يل أن املراد به ابن أم قيس وحيتمل أن يكون احلسن بن علي أو احلسني كذا يف : قوله )  ٥( 
  بإسكان املثناة )  ٦( 
  ري املتصل للبول واملنفصل للماء وجيوز العكس الضم)  ٧( 
والبن املنذر من طريق الثوري " . ومل يغسله : " إياه زاد مسلم من طريق عبد اهللا بن منري عن هشام : قوله )  ٨( 

  " فنضحه عليه " وللطحاوي " . فصب عليه املاء : " عن هشام 
  النسخ ننقيه ونتبعه بصيغة املتكلم بصيغة اخلطاب وكذا قرينه واخلطاب عام ويف بعض )  ٩( 
  أي غسال خفيفا )  ١٠( 
  من اإلنتقاء أو التنقية )  ١١( 

  ) ١) ( باب الوضوء من املذي (  - ١٠

)  ٦( بن عبيد بن معمر التيمي )  ٥( موىل عمر )  ٤( أبو النضر )  ٣) (  ٢( أخربنا مالك أخربين سامل  - ٤٢
)  ١٠( بن أيب طالب رضي اهللا عنه أمره )  ٩( بن األسود أن علي )  ٨( د بن يسار عن املقدا)  ٧( عن سليمان 

)  ١٢( من أهله فخرج منه املذي ماذا عليه )  ١١( أن يسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الرجل إذا دنا 
إذا وجد : فقال  فسألته: أن أسأله فقال املقداد )  ١٦( وأنا أستحي )  ١٥) (  ١٤( ابنته )  ١٣( ؟ فإن عندي 

  )  ١٩( للصالة )  ١٨( فرجه وليتوضأ وضوءه )  ١٧( أحدكم ذلك فلينضح 
 _________  

من املذي بفتح امليم وسكون الذال املعجمة وختفيف الياء على األفصح مث بكسر الذال وشد الياء مث : قوله )  ١( 
  اجلماع أو إرادته  الكسر مع التخفيف ماء أبيض رقيق لزج خيرج عند املالعبة أو تذكر

  ابن أيب أمية القرشي )  ٢( 
سامل أبو النضر املدين روى عن أنس والسائب بن يزيد وعنه مالك والليث والسفيانان وثقه أمحد : قوله )  ٣( 

  " اإلسعاف " هـ كذا يف  ١٢٩وغريه مات سنة 
  بالضاد املعجمة )  ٤( 
  بضم العني )  ٥( 
بن عمرو بن سعد بن تيم القرشي كان أحد وجوه قريش وأشرافها مات بدمشق  ابن معمر بن عثمان: قوله )  ٦( 

  سنة اثنني ومثانني وجده معمر صحايب ابن عم أيب قحافة والد أيب بكر الصديق قاله الزرقاين 
 ثقة مأمون فاضل مات: كان أحد األئمة وقال أبو زرعة : سليمان بن يسار أحد األعالم قال النسائي : قوله )  ٧( 

  " اإلسعاف " هـ كذا يف  ١٠٧سنة 
عن املقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي املعروف بابن األسود كان األسود بن عبد يغوث قد تبناه وهو : قوله )  ٨( 

هذا : وقال ابن عبد الرب " . اإلسعاف " هـ كذا يف  ٣٣صغري فعرف به شهد بدرا واملشاهد كلها مات سنة 
مان بن يسار مل يسمع من املقداد وال من علي ومل ير واحدا منهما فإنه ولد سنة أربع اإلسناد ليس مبتصل ألن سلي

وثالثني وال خالف أن املقداد تويف سنة ثالث وثالثني وبني سليمان وعلي يف هذا احلديث ابن عباس أخرجه مسلم 
  " التنوير " كذا يف 

عبد املطلب نشأ علي عن النيب صلى اهللا عليه و  أن علي بن أيب طالب اسم أيب طالب عبد مناف بن: قوله )  ٩( 



سلم وصلى معه أول الناس وشهد املشاهد كلها سوى تبوك ومناقبه كثرية قتل ليلة اجلمعة لثالث عشرة بقيت من 
  " اإلسعاف " هـ بالكوفة كذا يف  ٤٠رمضان سنة 

وبسط العيين ( سألت : عليا قال أمره وللنسائي أن عليا أمر عمارا أن يسأل والبن حبان أن : قوله )  ١٠( 
فجمع ابن حبان : واختلف العلماء يف اجلمع بينها بأقوال ) .  ٣٦/  ٢عمدة القاري ( اختالف الروايات يف ذلك 

)  ٢٦٣/  ١( بأن عليا رضي اهللا عنه أمر عمارا أن يسأل مث أمر املقداد بذلك مث سأل بنفسه قال احلافظ يف الفتح 
فتعني محله على اجملاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأله لكونه " وأنا أستحيي : " فيخالفه قوله  وهو مجع جيد إال آخره

  اآلمر بذلك وبه جزم اإلمساعيلي والنووي 
انظر . ومجع بعضهم بأن السؤال بالواسطة كان خلصوص نفسه وباشر بنفسه عن مطلق حكم املذي وقيل غري ذلك 

  " )  ١٤٦/  ١الكوكب الدري على جامع الترمذي " 
  أي قرب )  ١١( 
  أي ما جيب عليه )  ١٢( 
  أي حتت عقدي )  ١٣( 
  فاطمة )  ١٤( 
  علة ألمره بالسؤال وعدم سؤاله بنفسه )  ١٥( 
أن احلياء على " اإلرشاد والتطريز بفضل تالوة القرآن العزيز " إخل ذكر اليافعي يف ... وأنا أستحيي : قوله )  ١٦( 

ما : بل حياء منك وحياء التقصري كحياء املالئكة يقولون : كآدم ملا قيل له أفرارا منا ؟ قال حياء جناية : أقسام 
عبدناك حق ؟ ؟ عبادتك وحياء اإلجالل كإسرافيل تسربل جبناحه حياء من اهللا وحياء الكرم كحياء النيب عليه 

وحياء حشمة كحياء . } حلديث  وال مستأنسني{ : اخرجوا فقال اهللا : السالم كان يستحيي من أمته أن يقول 
لتعرض يل احلاجة من : وحياء االستحقار كموسى قال . علي حني أمر املقداد بالسؤال عن املذي ملكان فاطمة 

وحياء هو حياء الرب جل . سلين حىت ملح عجينك وعلف شاتك : فقال له . الدنيا فأستحيي أن أسألك يارب 
  القشريي " رساله " هذا ما نقله اليافعي عن . جالله حني يستر على عبده يوم القيامة 

: " يف األصل ( كالم اجلوهري يشهد له : فلينضح ضبطه النووي بكسر الضاد وقال الزركشي : قوله )  ١٧( 
  لكن نقل عن صاحب اجلامع أن الكسر لغة واألفصح الفتح " ) يشهد له : " والظاهر " يشهده 

  أي مثل وضوئه )  ١٨( 
  لقطع احتمال محل التوضؤ على الوضاءة احلاصلة بغسل الفرج : للصالة قال الرافعي  :قوله )  ١٨( 

إين ألجده : عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال )  ٢( بن أسلم عن أبيه )  ١( أخربنا مالك أخربين زيد  - ٤٣
  أ وضوءه للصالة فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه وليتوض)  ٥( مين مثل اخلريزة )  ٤( يتحدر )  ٣( 

وضوءه للصالة وهو قول أيب حنيفة رمحه )  ٨( ويتوضأ )  ٧( املذي )  ٦( يغسل موضع : وهبذا نأخذ : قال حممد 
  اهللا 

 _________  
ثقة من أهل الفقه والعلم كان عاملا بالتفسري له فيه كتاب تويف : زيد أبو عبد اهللا قال يعقوب بن شيبة : قوله )  ١( 

  " اإلسعاف " ذا يف هـ ك ١٣٦سنة 
  وغريه " اإلسعاف " هـ كذا يف  ٨٧أسلم موىل عمر ثقة خمضرم مات سنة )  ٢( 



  أي املذي )  ٣( 
  من احلدور ضد الصعود )  ٤( 
  تصغري اخلرزة وهو اجلوهرة ويف رواية عنه مثل اجلمانة وهي اللؤلؤة )  ٥( 
  الذي خرج منه املذي )  ٦( 
قد ذهب أبو ( إىل أن املراد بغسل الفرج هو موضع املذي ال غسل الفرج كامال  موضع املذي يشري: قوله )  ٧( 

حنيفة ومالك والشافعي وأمحد إىل غسل موضع النجاسة من الذكر وعن مالك وأمحد رواية غسل كل الذكر وعن 
) )  ١٤٤/  ٢" ( شرح املهذب " و )  ١٦٦/  ١" ( املغين " أمحد رواية ودوب غسل الذكر واإلنثيني كما يف 

  وإمنا أطلق بناء على أنه غالبا يتفرق يف مواضع من الذكر فيغسل كله احتياطا وأما إذا علم موضعه فيكتفي بغسله 
ويتوضأ ال رخصة ألحد من علماء املسلمني يف املذي اخلارج على الصحة وكلهم يوجب الوضوء منه : قوله )  ٨( 

خالفا لألئمة الثالثة إذ ( فساد أو علة فال وضوء فيه عند مالك وهي سنة جممع عليها بال خالف فإذا كان خروجه ل
( انظر . يتوضأ لوقت كل صالة : يتوضأ لكل صالة وقالت احلنفية : قالوا بنقض الوضوء إال أن الشافعي يقول 

" يف  وال عند سلفه وعلماء بلده ألن ما ال يرقأ وال ينقطع فال وجه للوضوء منه كذا) )  ٢٦٧/  ١أوجز املسالك 
  " االستذكار 

: جيده فقال )  ٣( بن يسار عن بلل )  ٢( بن زييد أنه سأل سليمان )  ١( أخربنا مالك أخربنا الصلت  - ٤٤
  عنه )  ٦( واله )  ٥( ما حتت ثوبك )  ٤( انضح 

 حنيفة من اإلنسان وأدخل الشيطان عليه يف الشك وهو قول أيب)  ٨( نأخذ إذا كثر ذلك )  ٧( وهبذا : قال حممد 
  رمحه اهللا 

 _________  
قاله . الصلت بفتح الصاد املهملة وسكون الالم ابن زييد مصغر زيد أو زياد الكندي وثقه العجلي وغريه )  ١( 

  الزرقاين 
  أبو أيوب اهلاليل املدين )  ٢( 
  البلل : ويف نسخة . أراد به املذي )  ٣( 
  أي اغسل )  ٤( 
  أي إزارك أو سروالك )  ٥( 
اشتغل عنه بغريه دفعا للوسواس وقد قال صلى اهللا عليه و : واله أمر من هلي يلهى كرضي يرضى : قوله )  ٦( 

رواه ابن ماجه عن أيب هريرة أي لدفع الوسواس حىت إذا أحس ببلل قدر أنه بقية " . إذا توضأت فانتضح : " سلم 
  املاء لئال يشوش الشيطان فكره ويتسلط عليه بالوسوسة 

  ي بنضح املاء واإلعراض عنه أ)  ٧( 
  أي خروج املذي )  ٨( 

  ) ٢) ( وتلغ فيه )  ١( باب الوضوء مما يشرب منه السباع (  - ١١



بن )  ٥( بن احلارث التيمي عن حيىي )  ٤( عن حممد بن إبراهيم )  ٣( أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد  - ٤٥
فيهم )  ٨( بن اخلطاب رضي اهللا عنه خرج يف ركب )  ٧( أن عمر )  ٦( عبد الرمحن بن حاطب بن أيب بلتعة 

حوضك )  ١٠( يا صاحب احلوض هل ترد : بن العاص حىت وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص )  ٩( عمرو 
وترد )  ١٣( فإنا نرد على السباع )  ١٢( يا صاحب احلوض ال ختربنا : ؟ فقال عمر بن اخلطاب )  ١١( السباع 

  )  ١٤( علينا 
مل تتحرك به الناحية األخرى مل )  ١٧( منه ناحية )  ١٦( حركت )  ١٥( إذا كان احلوض عظيما إن : ل حممد قا

 ٢٠( إال أن يغلب على ريح أو طعم )  ١٩( ذلك املاء ما ولغ فيه من سبع وال ما وقع فيه من قذر )  ١٨( يفسد 
فيه السباع أو وقع فيه القذر )  ٢١( خرى فولغ فإذا كان حوضا صغريا إن حركت منه ناحية حتركت الناحية األ) 

( أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كره أن خيربه وهناه عن ذلك )  ٢٤) (  ٢٣( منه أال يرى )  ٢٢( ال يتوضأ 
  )  ٢٦( وهذا كله قول أيب حنيفة رمحه اهللا )  ٢٥

 _________  
  " النهاية " سد والنمر والذئب وحنوها كذا يف السباع هي ما يفترس احليوان ويأكله قهرا كاأل: قوله )  ١( 
  " النهاية " ولغ يلغ ولغا وولوغا أي شرب منه بلسانه وأكثر ما يكون الولوغ يف السباع كذا يف : يقال )  ٢( 
حيىي بن سعيد بن قيس األنصاري أبو سعيد املدين قاضيها عن أنس وعدي بن ثابت وعلى بن احلسني : قوله )  ٣( 

" هـ كذا يف  ١٤٣ثقة كثري احلديث حجة ثبت مات سنة : حنيفة ومالك وشعبة قال ابن سعد  وعنه وأبو
  " اإلسعاف 

يف حديثه شيء يروي مناكري : حممد بن إبراهيم وثقه ابن معني وأبو حامت والنسائي وغريهم وقال أمحد : قوله )  ٤( 
  " اإلسعاف " رواية حممد بن احلسن كذا يف  يف" إمنا األعمال بالنيات : " هـ وهو راوي حديث  ١٢٠مات سنة 

  هـ روى له مسلم واألربعة قاله الزرقاين  ١٠٤ثقة من التابعني مات سنة )  ٥( 
  بلتعة بفتح الباء وسكون الالم بعده تاء فوقية مثناة مفتوحة مث عني مهملة : قوله )  ٦( 
  منقطع فإن حيىي مل يدرك عمر )  ٧( 
  ورهط وقيل هو مجع راكب كصاحب وصحب  الركب اسم مجع كنفر)  ٨( 
ابن العاص بن وائل السهمي الصحايب أسلم عام احلديبية  -بالفتح  -فيهم عمرو بن العاص هو عمرو : قوله )  ٩( 

" شرح املرطأ " بعد اخلمسني كذا ذكره الزرقاين يف : وويل إمرة مصر مرتني ومات هبا سنة نيف وأربعني وقيل 
العاص بالياء وحذفها والصحيح األول عند أهل العربية وهو قول اجلمهور " : واهب اللدنية شرح امل" وقال هو يف 

  كما قال النووي وغريه 
هو بالياء ال جيوز حذفها وقد : مسعت املربد يقول : مسعت األخفش يقول : قال النحاس " : تبصري املنتبه " ويف 

النحاة يعين أنه من األمساء املنقوصة فيجوز فيه إثبات الياء  هذا خمالف جلميع: هلجت العامة حبذفها قال النحاس 
أقام السيف مقام : وحذفها واملربد مل خيالف النحويني يف هذا وإمنا زعم أنه مسي العاصي ألنه أعيص بالسيف أي 

ألن وهذا إن مشى يف العاصي بن وائل لكنه ال يطرد : العصا وليس هو من العصيان كذا حكاه اآلمدي هنا قلت 
النيب صلى اهللا عليه و سلم غري اسم العاصي بن األسود والد عبد اهللا فسماه مطيعا فهذا يدل على أنه من العصيان 

  مل يسلم من عصاة قريش غريه فهذا يدل لذلك أيضا : وقال مجاعة 
ها فإن سؤرها هل تأيت إليه فتشرب منه سباع البهائم كالذئب والضبع والثعلب وحنو: هل ترد أي : قوله )  ١٠( 



جنس كسؤر الكلب الختالطه بلعاب جنس متولد من حلم حرام أكله ولعله كان حوضا صغريا يتنجس مبالقاة 
ولو كنت تعلم أنه ترده السباع ألنا حنن ال نعلم : أي " ال ختربنا " النجاسة وإال فلو كان كبريا ملا سأل ومعىن قوله 

" لعبد الغين النابلسي شرح " احلديقة الندية " ملنا ماء طاهرا كذا يف ذلك فاملاء طاهر عندنا فلو استعملناه استع
  للربكلي " الطريقة احملمدية 

  ألجل الشرب حىت متتنع منه )  ١١( 
ال ختربنا األظهر أن حيمل على إرادة عدم التنجيس وبقاء املاء على طهارته األصلية ويدل عليه : قوله )  ١٢( 

إشارة إىل أن هذا احلال من ضرورات السفر وما كلفنا " فإنا : " ثا مث تعليله بقوله سؤال الصحايب وإال فيكون عب
" مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح " بالتحقيق فلو فتحنا هذا الباب على أنفسنا لوقعنا يف مشقة عظيمة كذا يف 

  لعلي القاري رمحه اهللا 
   ينجسه شيء إال ما غري لونه أو طعمه أو رحيه هذا بظاهره يؤيد مذهب مالك أن املاء طهور ال)  ١٣( 
زاد بعض الرواة يف قول عمر : زاد رزين قال " : جامع األصول " إخل قال ابن األثري يف ... . وترد : قوله )  ١٤( 

. هلا ما أخذت يف بطوهنا وما بقي فهو لنا طهور وشراب : وإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : " 
ونظريه ما رواه ابن ماجه عن أيب سعيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل عن احلياض اليت بني مكة . هى انت

: " معناه ( هلا ما محلت يف بطوهنا ولنا ما غرب : " واملدينة تردها السباع والكالب واحلمر وعن الطهارة منها فقال 
يا رسول اهللا أنتوضأ : وروى الدار قطين يف سننه عن جابر قيل . " طهور )  ٣/  ٤انظر جممع حبار األنوار " . بقي 

  ويف سندمها متكلم فيه " . نعم ومبا أفضلت السباع : " مبا أفضلت احلمر ؟ قال 
وهبذه األحاديث ذهب الشافعية واملالكية إىل أن سؤر السباع طاهر ال يضر خمالطته باملاء وأما أصحابنا احلنفية فقالوا 

ؤر السباع طاهر عند مالك وكذلك عند الشافعي وسؤر سباع الوحش جنس عند اإلمام ومها روايتان س( بنجاسته 
أنك لو أخربتنا " ال ختربنا : " ومحلو أثر عمر على أن غرضه من قوله ) )  ٢١١/  ١: أوجز املسالك ( عن احلنابلة 

رودها عند عدم علمنا وال يلزمنا االستفسار لضاق احلال فال ختربنا فإنا نرد على السباع وترد علينا وال يضرنا و
ولو كان سؤر السبع طاهرا ملا منع صاحب احلوض عن اإلخبار ألن إخباره حينئذ ال يضر وأما محله . عن ذلك 

على أن كل ذلك عندنا سواء أخربتنا أو مل ختربنا فال حاجة إىل إخبارك كما ذكره املالكية والشافعية فهو وإن كان 
  كن ظاهر سياق الكالم يأباه حمتمال ل

املعروف عن عمر يف احتياطه يف الدين أنه لو كان ولوغ السباع واحلمري والكلب يفسد : وأما قول ابن عبد الرب 
فمنظور فيه بأن مقتضى االحتياط ليس أن يسأل عن كل . انتهى . ماء الغدير لسأل عنه ولكنه رأى أنه ال يضر املاء 

وإذا كان الغدير عظيما فولوغ السباع ال يفسده اتفاقا فال : قلت ( فإن يف الدين سعة أمر عن جناسته وطهارته 
  ) حجة فيه هلم ما مل يثبت كون الغدير صغريا 

  اجلملة صفة مبينة ملعىن العظم )  ١٥( 
  بصيغة اخلطاب العام وما بعده مفعول أو بصيغة اجملهول وما بعده فاعل )  ١٦( 
  جانبا : أي )  ١٧( 
مل ينجسه شيء من النجاسات الواقعة فيه ألنه كاملاء اجلاري لعدم وصول النجاسة من : مل يفسد أي : قوله )  ١٨( 

جانب وقع فيه إىل جانب آخر فيجوز الوضوء من اجلانب اآلخر ووسع متأخرو أصحابنا فجوزوا الوضوء من كل 
  جوانبه إحلاقا له باجلاري 



  عني النجاسة : بفتحتني أي )  ١٩( 
أخرجه " املاء طهور ال ينجسه شيء إال ما غري طعمه أو لونه أو رحيه : " أو طعم وكذا لون حلديث : قوله )  ٢٠( 

الدارقطين والطحاوي وغريمها من طريق راشد بن سعد مرسال فإن هذا احلديث حممول عند أصحابنا على املاء 
  اجلاري أو ما يف حكمه 

  شربت منه بلساهنا : أي )  ٢١( 
آية : األعراف ( } وحيرم عليهم اخلبائث { : ال يتوضأ منه الختالط النجاسة به وقد قال اهللا تعاىل : قوله  ) ٢٢( 

والنجاسة من اخلبائث ومل يفرق بني حاليت انفرادها واختالطها فوجب حترمي استعمال كل ما تيقنا فيه )  ١٥٧
ومعلوم أن البول يف املاء الكثري " الدائم مث يغتسل منه  ال يبولن أحدكم يف املاء: " اختالط النجاسة وورد يف السنة 

  " البحر الرائق " ال يغري طعمه ولونه ورحيه كذا يف 
  " أال ترى " يف نسخة )  ٢٣( 
إخل سند لعدم جواز التوضؤ من احلوض الصغري عند وقوع النجاسة فيه بأن عمر منع ... أال يرى : قوله )  ٢٤( 

" لزمه : " يف األصل ( ئال يشكل عليه األمر وما ذلك إال ألنه لو أخرب به للزمه صاحب احلوض عن اإلخبار ل
  تركه " ) للزمه " والظاهر 

  عن اإلخبار : أي )  ٢٥( 
  : قول أيب حنيفة املذاهب يف هذا الباب مخسة عشر : قوله )  ٢٦( 

املاء طهور ال : " أو رحيه حلديث  أن املاء ال يتنجس مطلقا وإن تغري لونه أو طعمه: مذهب الظاهرية : األول 
  أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغريهم " . ينجسه شيء 

  أنه ال يتنجس إال ما تغري لونه أو طعمه أو رحيه ملا مر من حديث فيه االستثناء : مذهب املالكية : والثاين 
. إذا كان املاء قلتني مل حيمل اخلبث : يث أنه إن كان قلتني ال يتنجس وإال يتنجس حلد: مذهب الشافعية : والثالث 

  أخرجه أبو داود والترمذي وغريمها 
  هذه ثالثة مذهب والباقية ألصحابنا 

ما ذكره حممد ههنا وهو التحديد بالتحريك وهو مذهب أيب حنيفة وأصحابه القدماء وغلط من نسب إليه : األول 
  غريه 

  التحديد بالكدرة : والثاين 
  د بالصبغ التحدي: والثالث 
  التحديد بالسبع يف السبع : والرابع 

  التحديد بالثمانية يف الثمانية : واخلامس 
  عشرين يف عشرين : والسادس 
  العشر يف العشر وهو مذهب مجهور أصحابنا املتأخرين : والسابع 
  مخسة عشر يف مخسة عشر : والثامن 
  اثنا عشر يف اثنا عشر : والتاسع 

  التحريك باليد والتحريك بالغسل والتحريك بالوضوء : روايات  ويف املذهب األول ثالث
فاجملموع اثنا عشر مذهبا ألصحابنا فإذا ضممته إىل ما تقدم صار اجملموع مخسة عشر ولقد خضت يف حبار هذه 



ين املباحث وطالعت لتحقيقها كتب أصحابنا املبسوطة وكتب غريهم املعتمدة فوضع لنا ما هو األرجح منها وهو الثا
( مث الثالث مث الرباع وهو مذهب قدماء أصحابنا وأئمتنا والباقية مذاهب ضعيفة وقد أشبعنا الكالم فيها يف السعاية 

  )  ٢٨٠ص 

  ) ١) ( باب الوضوء مباء البحر (  - ١٢

األزرق عن املغرية بن أيب بردة عن أيب )  ٢( أخربنا مالك حدثنا صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة بن  - ٤٦
وحنمل معنا القليل )  ٤( إنا نركب البحر : أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ) :  ٣( هريرة 

)  ٧( هو : أفنتوضأ مباء البحر ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ٦) (  ٥( من املاء فإن توضأنا به عطشنا 
  )  ٩( ماؤه احلالل ميتته )  ٨( الطهور 
  )  ١١( من املياه وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا والعامة )  ١٠( ماء البحر طهور كغريه : وهبذا نأخذ :  قال حممد

 _________  
مباء البحر قد جاء عن عبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن عمرو كراهة الوضوء مباء البحر وليس فيه ألحد : قوله )  ١( 

: سألت ابن عباس عن الوضوء مباء البحر قال : ن سلمة اهلذيل حجة مع خالف السنة وقد روى قتادة عن موسى ب
  " االستذكار " كذا يف . مها البحران ال تبايل بأيهما توضأت 

  يف نسخة آل بين )  ٢( 
عن أيب هريرة هذا احلديث أخرجه الشافعي من طريق مالك وأصحاب السنن األربعة وابن خزمية وابن : قوله )  ٣( 

واحلاكم والدارقطين والبيهقي وصححه البخاري وتعقبه ابن عبد الرب بأنه لو كان صحيحا حبان وابن اجلارود 
ألخرجه يف صحيحه ورده ابن دقيق العيد وغريه بأنه مل يلتزم استيعاب كل الصحيح مث حكم ابن عبد الرب بصحته 

صحة مجلة من األحاديث اليت فقبله من حيث املعىن ورده من حيث اإلسناد وقد حكم ب. لتلقي العلماء له بالقبول 
ال تبلغ درجة هذا ورحج ابن منده صحته وصححه الضياء وابن املنذر والبغوي ومداره على صفوان بن سليم عن 

حيتمل : يف إسناده من ال أعرفه قال البيهقي : قال الشافعي . سعيد بن سلمة عن املغرية بن أيب بردة عن أيب هريرة 
أو كليهما مع أنه مل يتفرد به سعيد فقد رواه عن املغرية حيىي بن سعيد األنصاري إال أنه أنه يريد سعيدا أو املغرية 

اختلف عليه فرواه ابن عيينة عن حيىي بن سعيد عن رجل من العرب يقال له املغرية بن عبد اهللا بن أيب بردة أن ناسا 
عنه عن : غرية عن رجل من بين مدجل وقيل عنه عن امل: من بين مدجل أتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكره وقيل 

عنه عن املغرية بن عبد اهللا أو عبد اهللا بن املغرية وقيل عنه عن عبد اهللا بن املغرية عن أبيه عن : املغرية عن أبيه وقيل 
ه عن عن: رجل من بين مدجل امسه عبد اهللا وقيل عنه عن املغرية عن عبد اهللا بن املغرية عن أيب بردة مرفوعا وقيل 

أشبهها بالصواب قول مالك فأما املغرية فقد روى عن : املغرية عن عبد اهللا املدجلي ذكر هذا كله الدراقطين وقال 
وجدت امسه يف مغازي موسى بن نصري ووثقه : املغرية عن أيب بردة معروف وقال ابن عبد الرب : أيب داود أنه قال 
فقد تابع صفوان على روايته  -بفتحتني  -واما سعيد بن سلمة .  إنه جمهول ال يعرف فقد غلط: النسائي فمن قال 

له عنه أبو كثري اجلالح رواه عنه الليث بن سعد وعمرو بن احلارث وغريمها ومن طريق الليث رواه أمحد واحلاكم 
ن امسه والبيهقي وسياقه أمت واختلف يف اسم السائل يف هذا احلديث فوقع يف بعض الطرق اليت ذكرها الدارقطين أ

: امسه عبد بن زمعة البلوي وقال ابن منيع : عبد اهللا املدجلي وأورده الطرباين يف من امسه عبد وتبعه أبو موسى فقال 
وقال السمعاين يف األنساب إن امسه العركي وهو غلط فإمنا العركي  -مصغرا  -عبيد : بلغين أن امسه عبد وقيل 



يف ( التلخيص احلبري : " هذا ملخص ما يف . امسه محيد بن صخر : وصف له وهو مالح السفينة وقال البغوي 
. للحافظ ابن حجر العسقالين " يف ختريج أحاديث شرح الرافعي الكبري ) وهو حتريف " تلخيص احلبري : " األصل 

بد املدين الزهري موالهم الفقيه روى عن مواله محيد بن ع -بالضم  -صفوان بن سليم " : إسعاف املبطأ " ويف 
الرمحن بن عوف وابن عمر وأنس ومجاعة وعنه مالك وزيد بن أسلم وحممد بن املنكدر والليث والسفيانان قال ابن 

هو رجل يستشفى حبديثه وينزل القطر من السماء بذكره مات سنة : كان ثقة كثري احلديث عابدا وقال : سعد 
واجلالح وثقه النسائي واملغرية بن أيب بردة املخزومي روى عنه صفوان  -بفتحتني  -هـ وسعيد بن سلمة  ١٨٤

سألت حممد بن إمساعيل البخاري عن : وقال الترمذي يف جامعه . انتهى . حجازي من بين عبد الدار وثقه النسائي 
بفتح الباء املوحدة وسكون الراء : أي  -فيه املغرية بن برزة : إن هشيما يقول . صحيح فقلت : هذا احلديث فقال 

أي بضم الباء وسكون الراء املهلمة بعدها  -وهم فيه إمنا هو املغرية بن أيب بردة : فقال  -مث زاي معجمة املهملة 
اإلملام " ويف . انتهى . ال أعرفه : سئل أبو زرعة عن اسم والد املغرية فقال : ويف اإلكمال . انتهى . دال مهملة 

وجوه التعليل اليت يعلل هبا هذا احلديث وحاصلها " اإلمام " ذكرنا يف كتاب : البن دقيق العيد " بأحاديث األحكام 
واالختالف يف بعض الرواة ودعوى اجلهالة يف سعيد بن سلمة لكونه مل يرو عنه . راجع إىل االضطراب يف اإلسناد 

يقدم و. إال صفوان فيما زعم بعضهم ويف املغرية بن أيب بردة وأيضا فمن العلل االختالف يف اإلسناد واإلرسال 
  األحفظ املرسل على املسند األقل حفظا 

وهذا األخري إذا ثبتت عدالة املسند غري قادح على املختار عند أهل األصول وأما اجلهالة املذكورة يف سعيد فقد 
يرفع  -على املشهور عند احملدثني  -قدمنا من كالم ابن منده ما يقتضي رواية اجلالح عنه مع صفوان وذلك 

راوي وأما املغرية فقد ذكرنا من كالم ابن منده أيضا موافقة حيىي بن سعيد لسعيد بن سلمة يف الرواية اجلهالة عن ال
عن املغرية أيضا ووقع لنا ثالث يروي عن املغرية وهو يزيد بن حيىي القرشي وأما االختالف واالضطراب فقد ذكرنا 

  " اإلمام " ما قيل يف اجلواب عنه يف 
  وهم فيه ألنه ماحل ورحيه مننت امللح ألنه املت)  ٤( 
  بكسر الطاء )  ٥( 
  حنن ورفقاؤنا : أي )  ٦( 
إخل كذا أخرجه النسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجة وابن حبان ويف رواية ... هو الطهور : قوله )  ٧( 

لبحر نعاجل الصيد على يا رسول اهللا إنا أصحاب هذا ا: أتى رجال من بين مدجل فقالوا : الدارمي يف سننه من حديثه 
رمث فنغرب فيه الليلة والليلتني والثالث واألربع وحنمل معنا من العذب لشفاهنا فإن حنن توضأنا خشينا على 

توضؤوا منه فإنه الطاهر ماؤه : " أنفسنا وإن حنن آثرنا بأنفسنا وتوضأنا من البحر وجدنا يف أنفسنا من ذلك فقال 
ماجة واحلاكم وابن حبان والدارقطين وأمحد وأبو نعيم من حديث جابر واحلاكم من أخرج حنوه ابن " احلالل ميتته 

حديث علي وعبد الرزاق من حديث أنس واحلاكم والدارقطين من حديث ابن عباس وابن عبد الرب من حديث 
  الفراسي والدارقطين واحلاكم من حديث عبد اهللا بن عمرو وابن حبان والدارقطين من حديث أيب بكر 

  الطاهر يف ذاته املطهر لغريه : أي )  ٨ (
ملا عرف النيب صلى اهللا عليه و سلم اشتباه األمر على السائل يف ماء البحر : احلالل ميتته قال الرافعي : قوله )  ٩( 

" أشفق أن يشتبه عليه حكم ميتته وقد يبتلى هبا راكب البحر فعقب اجلواب عن سؤاله ببيان حكم امليتة كذا يف 
  " ير التنو



كغريه من املياه من ماء السماء والثلج والربد وغري ذلك وأما كراهة التوضؤ به كما هو منقول عن : قوله )  ١٠( 
ابن عمر وابن عمرو فليس ألمر يف طهارته بل ألن حتت البحر نارا البحار تسجر يوم القيامة نارا كما ذكره عبد 

  " اليواقيت " الوهاب الشعراين يف 
  عامة العلماء  :أي )  ١١( 

  )على اخلفني )  ١( باب املسح (  - ١٣

أن : بن شعبة )  ٤( املغرية )  ٣( من ولد )  ٢( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب الزهري عن عباد بن زياد  - ٤٧
: قال )  ٨( فذهبت معه مباء ) :  ٧( قال )  ٦( يف غزوة تبوك )  ٥( النيب صلى اهللا عليه و سلم ذهب حلاجته 

)  ١٢( فغسل وجهه مث ذهب خيرج : قال )  ١١( عليه )  ١٠( فسكبت )  ٩( اء النيب صلى اهللا عليه و سلم فج
جبته فغسل )  ١٧( من حتت )  ١٦( فأخرجهما )  ١٥( جبته )  ١٤( من ضيق كمي )  ١٣( يديه فلم يستطع 

 عليه و سلم وعبد الرمحن بن رسول اهللا صلى اهللا)  ١٩( ومسح على اخلفني مث جاء )  ١٨( يديه ومسح برأسه 
)  ٢٣( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ٢٢( فصلى معهم )  ٢١( قد صلى هبم سجدة )  ٢٠( عوف يؤمهم 

  )  ٢٦( قد أحسنتم : له مث قال هلم )  ٢٥( اليت بقيت ففزع الناس )  ٢٤( مث صلى الركعة 
 _________  

ليس يف مسح اخلفني عن الصحابة اختالف فإن كل : ملنذر عن ابن املبارك املسح على اخلفني نقل ابن ا: قوله )  ١( 
ال أعلم أحدا أنكره إال مالكا يف رواية أنكرها أكثر : من روي عنه إنكاره روي عنه إثباته وقال ابن عبد الرب 

ل السنة كذا أصحابه والروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته وموطؤه يشهد للمسح وعليها مجع أصحابه ومجيع أه
  قال الزرقاين 

  " اإلسعاف " هـ كذا يف  ١٠٠أبو حرب وثقه ابن حبان واله معاوية سجستان ومات سنة )  ٢( 
إخل وهم من مالك وإمنا هو موىل املغرية قاله الشافعي ومصعب الزبريي وأبو حامت والدار ... من ولد : قوله )  ٣( 

ومل يقله من رواة املوطأ " عن أبيه " الرمحن بن مهدي بوهم ثان فقاال  وانفرد حيىي وعبد: قطين وابن عبد الرب قال 
وإمنا يقولون عن املغرية بن شعبة مث هو منقطع فعباد مل يسمع املغرية وال رآه وإمنا يرويه الزهري عن عباد . غريمها 

فوهم مالك يف إسناده : ين قال الدارقط. عن عروة محزة ابين املغرية عن املغرية ورمبا حدث الزهري عن عرو وحده 
  " تنوير احلوالك " يف موضعني أحدمها قوله عباد من ولد املغرية والثاين إسقاطه عروة ومحزة كذا يف 

وههنا وهم آخر من صاحب هذا الكتاب أو من نساخه وهو إسقاط املغرية بن شعبة فإن هذا احلديث معروف من 
ذا الكتاب على ما رأينا ست نسخ والسابعة اليت عليها شرح حديثه ومروي كذلك يف مجيع كتب احلديث ونسخ ه

... . أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : القاري ليس فيها ذكر املغرية بل عبارهتا عن عباد بن زيد من ولد املغرية 
  ة احلديث مع أن نفس عبارة احلديث تشهد بأن القصة مع صحايب ال مع عباد كما يستفاد بسبب سقوط ذكر املغري

هو ابن شعبة بن أيب عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب الثقفي يكىن أبا عبد اهللا أو : املغرية : قوله )  ٤( 
" أول مشاهده اخلندق تويف سنة مخسني بالكوفة كذا يف : أبا عيسى أسلم عام اخلندق وقدم مهاجرا وقيل 

  " االستيعاب 
  لقضاء حاجة اإلنسان : أي )  ٥( 
وكانت غزوة تبوك سنة تسع من اهلجرة وهي " قبل الفجر " يف غزوة تبوك زاد مسلم وأبو داود : له قو)  ٦( 



مسيت بذلك ألنه عليه السالم : آخر غزواته صلى اهللا عليه و سلم وهي من أطراف الشام املقاربة للمدينة وقيل 
  ما زلتم تبوكوهنا بوكا : ء فقال رأى أصحابه يبوكون عني تبوك أي يدخلون فيها القدح وحيركون ليخرج املا

  الراوي وهو املغرية : أي )  ٧( 
أنه صلى اهللا عليه و سلم هو الذي أمره أن يتبعه باإلداوة وأنه انطلق حىت : مباء وللبخاري يف اجلهاد : قوله )  ٨( 

ملغرية من أعرابية من توارى عين فقضى حاجته مث أقبل فتوضأ وعند أمحد عن املغرية أن املاء الذي توضأ به أخذه ا
: سلها إن كانت دبغتها فهو طهورها وأهنا قالت : قربة كانت جلد ميتة وأن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال له 

  لعبد اهللا بن سامل البصري املكي " صحيح البخاري " شرح " ضياء الساري " واهللا دبغتها كذا يف 
  بعد قضاء حاجته )  ٩( 
  صبه :  سكب املاء يسكبه)  ١٠( 
  فيه جواز االستعانة يف الوضوء )  ١١( 
  من كميه : أي )  ١٢( 
فلم يستطع فيه لبس الضيق من الثياب بل ينبغي أن يكون ذلك يف الغزو مستحبا ملا يف ذلك من : قوله )  ١٣( 

ر وفيه أن التأهب والتأسي برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف لباسه مثل ذلك يف السفر وليس به بأس يف احلض
  العمل الذي ال طول فيه جائز يف أثناء الوضوء وال يلزم من ذلك استئناف الوضوء 

  بضم الكاف )  ١٤( 
  هي ما قطع من الثياب مشمرا )  ١٥( 
  وألقى اجلبة على منكبيه : زاد مسلم )  ١٦( 
  من داخلها من طرف الذيل : أي )  ١٧( 
  بناصيته : يف رواية مسلم )  ١٨( 
  فأسفر الناس بصالهتم حىت خافوا الشمس فقدموا عبد الرمحن : جاء البن سعد : له قو)  ١٩( 
يؤمهم فيه أنه إذا خيف فوت وقت الصالة أو فوت الوقت املختار مل ينتظر اإلمام وإن كان فاضال : قوله )  ٢٠( 

  جدا وقد احتج الشافعي بأن أول الوقت أفضل هبذا احلديث 
  " من صالة الفجر : " وأبو داود ركعة زاد مسلم : أي )  ٢١( 
" الطبقات " فصلى معهم أخرج ابن سعد يف : قوله . زاد مسلم وأبو داود وراء عبد الرمحن بن عوف )  ٢٢( 

نعم كنا يف : هل أم النيب صلى اهللا عليه و سلم أحد من األمة غري أيب بكر قال : بسند صحيح عن املغرية أنه سئل 
فنزل عن راحلته فتغيب عين حىت ما أراه . طلق وانطلقت معه حىت تربزنا عن الناس سفر فلما كان من السحر ان

فمكث طويال مث جاء فصببت عليه فتوضأ ومسح على خفيه مث ركبنا فأدركنا الناس وقد أقيمت الصالة فتقدمهم 
اليت أدركنا وقضينا عبد الرمحن بن عوف وقد صلى ركعة وهم يف الثانية فذهبت أوذنه فيها فنهاين فصلينا الركعة 

ماقبض نيب قط حىت يصلي خلف رجل : " اليت سبقنا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم حني صلى خلف عبد الرمحن 
  " التنوير " كذا يف " صاحل من أمته 

  فيه جواز صالة الفاضل خلف املفضول )  ٢٣( 
  " ا اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه إمن: " إخل كان فعله هذا كقوله ... مث صلى الركعة : قوله )  ٢٤( 
ففزع الناس لسبقهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالصالة وأكثروا التسبيح رجاء أن يشري : قوله )  ٢٥( 



  هل يعيدوهنا أم ال ) وهو خطأ " هبم : " يف األصل ( إليهم 
  فرضه فيه دليل على أنه ينبغي أن حيمد ويشكر كل من بدر إىل أداء )  ٢٦( 

بن مالك أتى )  ٣( رأيت أنس : أنه قال )  ٢( بن عبد الرمحن بن رقيش )  ١( حدثنا سعيد : أخربنا مالك  - ٤٨
  مث صلى )  ٤( قباء فبال مث أتى مباء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إىل املرفقني ومسح برأسه مث مسح على اخلفني 

 _________  
  عني قاله الزرقاين األشعري املدين ثقة من صغار التاب)  ١( 
  بضم الراء وبالقاف والشني )  ٢( 
إخل مل يرو عن أحد من الصحابة إنكار املسح على اخلفني إال عن ابن عباس وأيب هريرة ... رأيت : قوله )  ٣( 

وعائشة أما ابن عباس وأبو هريرة فقد جاء عنهما باألحاديث احلسان خالف ذلك وموافقة سائر الصحابة وال أعلم 
( انظر . وال يثبت عنها أيضا ( ا من الصحابة جاء عنه إنكار املسح على اخلفني ممن مل خيتلف عنه فيه إال عائشة أحد

أما عائشة ففي صحيح مسلم أهنا أحالت ذلك ) :  ٧٨/  ٢املرقاة ( وقال القاري يف ) .  ٣٣٢/  ١معارف السنن 
" كذا يف ) مايل هبذا علم :  -ه أعين املسح وسئلت عن -ويف رواية قالت . على علم علي رضي اهللا عنه 

  " االستذكار 
  يف االستدالل بفعل الصحابة بعده عليه السالم إمياء إىل أن املسح على اخلفني ليس من منسوخ األحكام )  ٤( 

ن أيب ب)  ٢( أن عبد اهللا بن عمر قدم الكوفة على سعد ) :  ١( أخربنا مالك حدثنا نافع وعبد اهللا بن دينار  - ٤٩
سل أباك : ذلك عليه فقال له )  ٥( فرآه عبد اهللا وهو ميسح على اخلفني فأنكر )  ٤( وهو أمريها )  ٣( وقاص 

)  ٩( ال : أسألت أباك ؟ فقال ) :  ٨( سعد فقال )  ٧( عليه فنسي عبد اهللا أن يسأله حىت قدم )  ٦( إذا قدمت 
فامسح )  ١٣( طاهرتان )  ١٢( رجليك يف اخلفني ومها )  ١١( إذا أدخلت ) :  ١٠( فسأله عبد اهللا فقال 
  وإن جاء أحدكم من الغائط : ؟ قال )  ١٥( وإن جاء أحد من الغائط ) :  ١٤( عليهما قال عبد اهللا 

 _________  
  " اإلسعاف " هـ كذا يف  ١٢٧أبو عبد الرمحن املدين موىل عبد اهللا بن عمر وثقه أمحد مات سنة )  ١( 
  مثان وقيل أربع : سبع وقيل : سحاق أحد العشرة املبشرة مات سنة مخس ومخسني وقيل سنة ست وقيل أبو إ)  ٢( 
  مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب )  ٣( 
  من قبل عمر )  ٤( 
لع فأنكر ذلك عليه فيه أن الصحايب القدمي الصحبة قد خيفى عليه من األمور اجللية يف الشرع ما يط: قوله )  ٥( 

وحيتمل أن يكون ابن : عليه غريه ألن ابن عمر أنكر املسح على اخلفني مع قدم صحبته وكثرة روايته قال احلافظ 
وأما السفر فقد كان ابن عمر : عمر إمنا أنكر املسح يف احلضر ال يف السفر ومع ذلك فالفائدة حباهلا زاد القسطالين 

: من رواية عاصم عن سامل عنه " مصنفه " وابن أيب شيبة يف " كبري تارخيه ال" يعلمه كما رواه ابن أيب خيثمة يف 
  " ضياء الساري " رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم ميسح على اخلفني يف السفر كذا يف 

  املدينة )  ٦( 
  املدينة : أي )  ٧( 
  البن عمر )  ٨( 



  سل أباك : عند عمر قال يل سعد فلما اجتمعنا : فقال ال ويف رواية ألمحد من وجه آخر : قوله )  ٩( 
  كنا وحنن مع نبينا صلى اهللا عليه و سلم منسح على خفافنا ال نرى بذلك بأسا : والبن خزمية فقال عمر )  ١٠( 
إخل قد ثبت ذلك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من حديث الشعيب عن عروة بن ... إذا أدخلت : قوله )  ١١( 

لى اهللا عليه و سلم رواه عن الشعيب يونس وابن أيب إسحاق وزكريا بن أيب زائدة وقال املغرية عن أبيه عن النيب ص
شهد يل عروة على أبيه وشهد أبوه على النيب صلى اهللا عليه و سلم وأمجع الفقهاء على أنه ال جيوز املسح : الشعيب 

غسل رجليه ولبس خفيه مث أمت  على اخلفني إال ملن لبسهما على طهارة إال أهنم اختلفوا يف من قدم يف وضوئه
وضوءه هل ميسح عليهما أم ال وهذا إمنا يصح على قول من أجاز تقدمي أعضاء الوضوء بعضهما على بعض ومل 

  " االستذكار " يوجب النسق وال الترتيب كذا يف 
ما يف ومها طاهرتان استدل الشافعية على اشتراط اللبس على طهارة كاملة بأحاديث منها : قوله )  ١٢( 

إذا : إحدامها : وحمل اخلالف يظهر يف مسألتني " . دعهما فإين أدخلتهما طاهرتني " الصحيحني من حديث املغرية 
إذا أحدث مث توضأ فلما غسل : الثانية . أحدث مث غسل رجليه مث لبس اخلفني مث مسح عليهما مث أكمل وضوءه 

ف فإن هذا املسح جائز عندنا يف الصورتني خالفا هلم إحدى رجليه لبس عليها اخلف مث غسل األخرى مث لبس اخل
نصب الراية " احلنفية ال يشترطون كمال الطهارة يف املسح كذا يف : وهم يطلقون النقل عن مذهبنا ويقولون 

  للزيلعي رمحه اهللا " لتخريج أحاديث اهلداية 
  عند وجود احلدث بعد املسح : أي )  ١٣( 
إخل ويف البخاري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن ابن عمر عن ... وإن جاء أحدنا قال عبد اهللا : قوله )  ١٤( 

نعم إذا حدثك شيئا : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مسح على اخلفني وابن عمر سأل أباه عن ذلك فقال : سعد 
  سعد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فال تسأل عنه غريه 

عمق األرض األبعد ومنه قيل للمطمئن من األرض غائط ومنه قيل ملوضع قضاء من الغائط الغوط : قوله )  ١٥( 
احلاجة الغائط ألن العادة أن تقضى يف املنخفض من األرض حيث هو أستر له مث اتسع فيه حىت صار يطلق على 

  " النهاية " النجو نفسه وقد تكرر يف احلديث مبعىن احلدث واملكان كذا يف 

مث توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه )  ٢) (  ١( أن ابن عمر بال بالسوق : ين نافع أخربنا مالك أخرب - ٥٠
)  ٧( مث صلى )  ٦( على خفيه )  ٥( فمسح ( ... ) ليصلي عليه )  ٤( حني دخل املسجد )  ٣( مث دعي جلنازة 

 )٨  (  
 _________  

  لعله يف موضع أعد هناك لذلك )  ١( 
  هو بالفتح اسم موضع : اس يساقون إليه وقيل مسي السوق به ألن الن)  ٢( 
  للصالة على جنازة : أي )  ٣( 
  النبوي )  ٤( 

  )  ٢٤٩/  ١: األوجز ( انظر . كما يف نسخ املوطأ " عليها : " هكذا يف األصل والصواب ( ... ) 
ألنه : ي وقال غريه تأخري مسح اخلفني حممول عند أصحابنا أنه نس: فمسح على خفيه قال أبو عمر : قوله )  ٥( 

: كان برجليه علة فلم ميكنه اجللوس حىت أتى املسجد فجلس ومسح واملسجد قريب من السوق وقال الباجي 
مل " : اجملموعة " حيتمل أنه نسي وأنه اعتقد جواز تفريق الطهارة وأنه لعجز املاء عن الكفاية وقد قال ابن القاسم يف 



  كذا قال الزرقاين وفيه ما ال خيفى يأخذ مالك ابن عمر يف تأخري املسح 
فيه جواز تفريق فرائض الوضوء خالفا للمالكية فإن الوالء عندهم ضروري وقد أولوا هذا األثر بتأويالت )  ٦( 

  ركيكة 
  على اجلنازة )  ٧( 
  ومن املعلوم أنه ال فرق بني صالة اجلنازة وغريها يف اعتبار شرائطها )  ٨( 

ال )  ٢( أباه ميسح على اخلفني على ظهورمها )  ١( أنه رأى : هشام بن عروة عن أبيه  أخربنا مالك أخربين - ٥١
  مث يرفع العمامة فيمسح برأسه : ميسح بطوهنما قال 

وثالثة أيام )  ٥( املسح للمقيم يوما وليلة )  ٤( نأخذ وهو قول أيب حنيفة ونرى )  ٣( وهبذا كله : قال حممد 
  ولياليها للمسافر 

  ال ميسح املقيم على اخلفني ) :  ٦( لك بن أنس وقال ما
على )  ٩( ال ميسح املقيم : قال )  ٨( اليت روى مالك يف املسح إمنا هي يف املقيم مث )  ٧( وعامة هذه اآلثار 

  اخلفني 
 _________  

وهو مبين على أن ضمري . انتهى . أي الزبري بن العوام أحد العشرة املبشرة : أنه رأى أباه قال القاري : قوله )  ١( 
راجع إىل عروة املذكور يف قوله عن أبيه وكذا ضمري أنه لكن يف موطأ حيىي وشرحه للزرقاين مالك عن " أباه " 

هشام بن عروة أنه رأى أباه ميسح على اخلفني قال هشام وكان عروة ال يزيد إذا مسح على اخلفني على أن ميسح 
ابن عبد الرب فعلى هذا الضمريان راجعان إىل هشام " استذكار " ومثله يف  .انتهى . ظهورمها وال ميسح بطوهنما 

" أنه رأى أباه : " واملراد باألب يف كال املوضعني هو عروة بن الزبري والد هشام ال الزبري والد عروة ويكون قوله 
  إخل ... م رآه ميسح على اخلفني أخربين هشام عن حال أبيه عروة وهو أنه أي هشا: واملعىن " عن أبيه : " بيانا لقوله 

إخل مل خيتلف قول مالك أن املسح على اخلفني على حسب وصفه ابن شهاب أنه ... على ظهورمها : قوله )  ٢( 
) )  ٢٨٤/  ١االستذكار ( انظر . هكذا يف األصل والصواب فوقه ( يدخل إحدى يديه حتت اخلف واألخرى حتته 

وأما الشافعي فقد نص أنه ال جيزئه . قتصر على مسح ظهور اخلفني إال يف الوقت إال أنه ال يرى اإلعادة على من ا
املسح على أسفل اخلف وجيزئه على ظهره فقط ويستحب أن ال يقصر أحد عن مسح ظهور اخلفني وبطوهنما معا 

ن ميسح وهو قول عبد اهللا بن عمر ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كا. كقول مالك 
ظهور خفيه وبطوهنما واحلجة ملالك والشافعي حديث املغرية بن شعبة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان ميسح 
أعلى اخلف وأسفله رواه ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب املغرية عن املغرية ومل يسمعه ثور من رجاء وقد 

جيزئه قدر ثالثة أصابع : قال أبو حنيفة ( ميسح ظهور : حابه والثوري وقال أبو حنيفة وأص: التمهيد " ذكر علته يف 
)  ٢٥٤/  ١أوجز املسالك " األكثر : ما يقع عليه اسم املسح وقال أمحد : وقال مالك باالستيعاب وقال الشافعي 

واحلسن  اخلفني دون بطوهنما وبه قال أمحد وإسحاق وداود وهو قول علي بن أيب طالب وقيس بن سعد بن عبادة
البصري وعروة بن الزبري وعطاء بن أيب رباح ومجاعة واحلجة هلم ما ذكره أبو داود عن علي قال لو كان الدين 
. بالرأي لكان أسفل اخلف أوىل باملسح من أعاله وقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميسح على ظاهره 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميسح : املغرية قال وروى ابن أيب الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبري عن 
وهذان احلديثان يدالن على بطالن قول أشهب ومن تابعه أنه جيوز االقتصار يف املسح على باطن . ظهور اخلفني 



  " االستذكار " اخلف كذا يف 
ازه يف احلضر والسفر بعد من نفس املسح وكونه على الظهر وجواز التفريق بينه وبني باقي الفرائض وجو)  ٣( 

  لبسه على طهارة كاملة وغري ذلك 
  نعتقد : أي )  ٤( 
يوما وليلة هكذا ورد يف حديث علي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه جعل املسح ثالثة أيام : قوله )  ٥( 

ائي وابن ماجة أخرجه مسلم وأبو داود وأخرج الترمذي وصححه والنس. ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن ال ننزع خفافنا ثالثة أيام ولياليهن إال : عن صفوان 

املسح على اخلفني للمسافر ثالثة أيام وللمقيم يوم وليلة : عن جنابة وأخرج أبو داود والترمذي عن خزمية مرفوعا 
ار والطرباين من حديث عوف بن مالك وابن خزمية والطرباين من حديث أيب وأخرج حنوه أمحد وإسحاق والبز. 

  بكرة 
فبهذه األخبار وأمثاهلا قال أصحابنا بالتوقيت وبه قال سفيان الثوري واألوزاعي واحلسن بن حي والشافعي وأمحد 

وسعد بن أيب وقاص ثبت التوقيت عن علي وابن مسعود وابن عباس " وفيه أيضا " . االستذكار " وداود كذا يف 
  انتهى . على اختالف عنه وعمار بن ياسر وحذيفة وأيب مسعود واملغرية وهو االحتياط عندي 

. ال توقيت يف املسح يروى ذلك عن الشعيب وربيعة والليث وأكثر أصحاب مالك كذا ذكره العيين : وقالت طائفة 
واحلجة هلم يف هذا . وابن عمر واحلسن البصري  وذكر ابن عبد الرب أنه روي مثله عن عمر وسعد وعقبة بن عامر

ويومني قال : نعم قلت : يوما قال : نعم قلت : يا رسول اهللا أمسح على اخلفني ؟ قال : حديث أيب بن عمارة قلت 
أخرجه أبو داود وابن ماجة والدارقطين وهو حديث ضعيف ضعفه . نعم وما شئت : وثالثة قال : نعم قلت : 

: رجاله ال يعرفون وقال ابن حبان : اختلف يف إسناده وليس بالقوي وقال أبو زرعة : و داود البخاري وقال أب
ال يثبت وليس إسناده بقائم كذا ذكره احلافظ ابن حجر يف : لست أعتمد على إسناد خربه وقال ابن عبد الرب 

. تفاق األئمة على ضعفه ا)  ٤٨٤/  ١( ونقل النووي يف شرح املهذب ( ختريج أحاديث شرح الوجيز للرافعي 
  ) وما بعدها )  ١٧٥/  ١( وانظر أحاديث عدم التوقيت يف نصب الراية 

إخل هذا الذي حكاه عنه إمنا هو رواية عنه غري معتمدة فقد روي عنه يف ذلك ... وقال مالك بن أنس : قوله )  ٦( 
كراهة املسح يف احلضر : فر والثانية وهي أشد نكارة من إنكار املسح يف احلضر والس: إحداها : ثالث روايات 

وذكر العيين نقال عن النووي . إجازة املسح يف احلضر والسفر كذا ذكره ابن عبد الرب : وجوازه يف السفر والثالثة 
جيوز من غري توقيت وهي : يكره ثالثها : ال جيوز املسح أصال ثانيها : إحداها : أنه روي عنه ست روايات 

وقال ابن . جيوز هلما : جيوز للمسافر دون املقيم وسادسها : جيوز مؤقتا وخامسها : ه ورابعها املشهورة عند أصحاب
  موطأ مالك يشهد للمسح يف احلضر والسفر : عبد الرب 

إخل رد عل مالك بأن أثر ابن عمر وسعد وأنس وعمر اليت ذكرها يف املوطأ دالة ... وعامة هذه اآلثار : قوله )  ٧( 
واحتج بعض أصحابه بأن املسح شرع ملشقة السفر . يف احلضر فكيف جيوز إنكاره مع ورودها  عل جواز املسح

: ومنهم من قال . وهي مفقودة يف احلضر ورده ابن عبد الرب بأن القياس والنظر ال يعرج عليه مع صحة األثر 
  أحاديث املسح يف احلضر ال يثبت شيء منها وفيه مبالغة واضحة 

  اها أي بعدما رو)  ٨( 
اجلواز : املعروف عن املالكية اآلن قوالن " : ضياء الساري " املقيم قال عبد اهللا بن سامل املكي يف : قوله )  ٩( 



مطلقا واجلواز للمسافر دون املقيم وجزم هبذا ابن احلاجب وصحح الباجي األول ونقل أن مالكا إمنا كان يتوقف 
  فيه يف خاصة نفسه مع إفتائه باجلواز 

  ) ٢) ( واخلمار )  ١( باب املسح على العمامة  ( - ١٤

ال : ؟ فقال )  ٦( أنه سئل عن العمامة )  ٥( بن عبد اهللا )  ٤( عن جابر )  ٣( بلغين : أخربنا مالك قال  - ٥٢
  الشعر املاء )  ٧( حىت ميس 
  نأخذ وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا )  ٨( وهبذا : قال حممد 

 _________  
  لعني ما يعتم به الرجل رأسه بكسر ا)  ١( 
  بالكسر ما تقنع به املرأة رأسها )  ٢( 
  إذا قال مالك بلغين فهو إسناد قوي كذا قال القاري : بلغين قال سفيان : قوله )  ٣( 
عن جابر أبو عبد اهللا وقيل أبو عبد الرمحن وقيل أبو حممد غزا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم تسع : قوله )  ٤( 

  " اإلسعاف " غزوة ومل يشهد بدرا ومات باملدينة وقيل مبكة سنة مثان وسبعني وقيل تسع وقيل أربع كذا يف عشرة 
  ابن عمرو بن حرام بن ثعلبة األنصاري املدين )  ٥( 
  أي عن املسح عليها )  ٦( 
بالرفع ) املاء ( بالنصب على أنه مفعول مقدم ) الشعر ( حىت ميس من اإلمساس أو املس أي يصيب : قوله )  ٧( 

  أو النصب 
  أي بعدم جواز املسح على العمامة )  ٨( 

مث متسح )  ٣( تتوضأ وتنزع مخارها )  ٢( ابنة أيب عبيد )  ١( رأيت صفية : أخربنا مالك حدثنا نافع قال  - ٥٣
  برأسها 

  )  ٤( وأنا يومئذ صغري : قال نافع 
فترك )  ٧( أن املسح على العمامة كان )  ٦( بلغنا )  ٥( لعمامة وهبذا نأخذ ال ميسح على اخلمار وال ا: قال حممد 

  )  ٨( وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا 
 _________  

صفية امرأة عبد اهللا بن عمر تزوجها يف حياة أبيه وأصدقها عمر عنه أربع مائة درهم وولدت له واقدا : قوله )  ١( 
أدركت النيب صلى اهللا عليه و سلم ومل تسمع : ر وحفصة وسودة قال ابن منده وأبا بكر وأبا عبيدة وعبيد اهللا وعم

  منه وأنكره الدارقطين وذكرها العجلي وابن حبان يف ثقات التابعني كذا قال الزرقاين 
  ابن مسعود الثقفية )  ٢( 
  ما تغطي به املرأة رأسها : بكسر املعجمة )  ٣( 
  مل يبلغ فلذلك رآها )  ٤( 
ال ميسح على اخلمار وال العمامة اختلفت فيه اآلثار فروي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه مسح : ه قول)  ٥( 

على عمامته من حديث عمرو بن أمية الضمري وبالل بن املغرية بن شعبة وأنس وكلها معلولة وروي عن مجاعة من 



وبه قال األوزاعي وأبو عبيد . بن املنذر وغريهم ابن أيب شيبة وعبد الرزاق وا: الصحابة والتابعني ذكرهم املصنفون 
القاسم بن سالم وأمحد بن حنبل وإسحاق ولآلثار الواردة يف ذلك وقياسا على اخلفني ؟ وقالت طائفة من هؤالء 
  جبواز مسح املرأة على اخلمار ورووا عن ام سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا كانت متسح على مخارها 

ين مل يروا املسح على العمامة واخلمار فعروة بن الزبري والقاسم بن حممد والشعيب والنخعي ومحاد بن أيب وأما الذ
ومن } ومسحوا برؤوسكم { : وهو قول مالك والشافعي وأيب حنيفة وأصحاهبم واحلجة ظاهر قوله تعاىل . سليمان 

)  ٣٥٩/  ١( يف بذل اجملهود يف حل أيب داود  وقال" ( االستذكار " كذا يف . مسح على العمامة مل ميسح برأسه 
انظر . واحلديث يف العمامة حمتمل التأويل فال يترك املتيقن للمحتمل واملسح على العمامة ليس مبسح على الرأس 

  ) وما بعدها )  ٤٣٤/  ١( تفصيل أطراف هذا البحث يف فتح امللهم 
على كون مسح العمامة منسوخا لكن ذكروا أن بالغات حممد  إخل مل جند إىل اآلن ما يدل... بلغنا : قوله )  ٦( 

  مسندة فلعل عنده وصل بإسناده 
  أي يف بدء األمر )  ٧( 
فرض اهللا : والعامة من فقهائنا إىل عدم االقتصار على املسح على العمامة ذهب اجلمهور وقال اخلطايب : قوله )  ٨( 

وقياسه على اخلف بعيد : تأويل فال يترك املتيقن للمحتمل قال املسح بالرأس واحلديث يف مسح العمامة حمتمل لل
اآلية ال تنفي ذلك وال سيما عند : وتعقب بأن الذين أجازوا شرطوا فيه املشقة يف نزعها وقالوا . ألنه يشق نزعها 

وأبو ثور  وأمحد وإسحاق -يف رواية عنه  -من حيمل املشترك على حقيقته وجمازه إىل هذا ذهب األوزاعي والثوري 
وقد صح أن النيب صلى اهللا عليه و سلم . ثبت ذلك عن أيب بكر وعمر : وابن خزمية وابن املنذر وقال ابن املنذر 

  " فتح الباري " كذا يف " . إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا : " قال 

  )باب االغتسال من اجلنابة (  - ١٥

على يده اليمىن فغسلها مث )  ١( ان إذا اغتسل من اجلنابة أفرغ أن ابن عمر ك: أخربنا مالك حدثنا نافع  - ٥٤
يف عينيه مث غسل يده اليمىن مث اليسرى )  ٤( واستنشق وغسل وجهه ونضح )  ٣( ومضمض )  ٢( غسل فرجه 

  أفاض املاء على جلده )  ٥( مث غسل رأسه مث اغتسل و 
على الناس يف اجلنابة وهو )  ٧( فإن ذلك ليس بواجب كله نأخذ إال النضح يف العينني )  ٦( وهبذا : قال حممد 

  قول أيب حنيفة ومالك بن أنس والعامة 
 _________  

  أي صب املاء )  ١( 
  بشماله )  ٢( 
  بيمينه )  ٣( 
ونضح أي رش يف عينيه هذا شيء مل يتابع عليه ألن الذي عليه غسل ما ظهر ال ما بطن وله رمحه اهللا : قوله )  ٤( 

ليس : سئل مالك عن نضح ابن عمر املاء يف عينيه ؟ فقال : فيها محله الورع عليها ويف أكثر املوطآت شدائد شذ 
  " االستذكار " على ذلك العمل عندنا كذا يف 

  عطف تفسري )  ٥( 
وهبذا كله نأخذ أي مبا أفاده هذا احلديث من األفعال فبعضها فرائض عندنا كاملضمضة واالستنشاق : قوله )  ٦( 



سل سائر البدن وباقيها من تقدمي غسل اليدين وتعقيبه بغسل الفرج وإن مل يكن عليه جناسة والتوضئ غري ذلك وغ
  سنن 

وال جيب إيصال املاء إىل باطن " : املراقي " قال الطحطاوي على ( ليس بواجب بل ليس بسنة أيضا : قوله )  ٧( 
ال جيب غسلها من كحل جنس ولو : به صرح بعضهم وقالوا العينني ولو يف الغسل للضرر هذه العلة تنتج احلرمة و

وما خيطر يف : قلت . جيب إيصال املاء إىل أهداب العينني وموقيهما : أعمى ألنه مضر مطلقا ويف ابن أمري احلاج 
" . كم أشربوا املاء أعين: " أن ابن عمر رضي اهللا عنه استنبطه من قوله صلى اهللا عليه و سلم  -واهللا أعلم  -البال 

أخرجه الدارقطين بسند ضعيف كما ذكره ابن رسالن وكأن معىن قوله صلى اهللا عليه و سلم عند العامة هو تعاهد 
 ٢٨٣/  ١أوجز املسالك ( املاقني لكن ابن عمر رضي اهللا عنه محله على ظاهره فكان ينضح يف عينيه فتأمل وتشكر 

 ( (  

  )ليل اجلنابة من ال)  ١( باب الرجل تصيبه (  - ١٦

رضي اهللا عنه ذكر لرسول )  ٤( عن ابن عمر أن عمر )  ٣( بن دينار )  ٢( أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا  - ٥٥
  ومن )  ٧( واغسل ذكرك )  ٦( توضأ : تصيبه اجلنابة من الليل قال )  ٥( اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه 

  بذلك أيضا )  ٨( س وإن مل يوضأ ومل يغسل ذكره حىت ينام فال بأ: قال حممد 
 _________  

  باالحتالم أو غريه )  ١( 
  موىل عبد اهللا بن عمر )  ٢( 
عبد اهللا بن دينار هكذا رواه مالك يف املوطأ باتفاق من روات املوطأ ورواه خارج املوطأ عن نافع بدل : قوله )  ٣( 

احلديث ملالك عنهما مجيعا لكن : ن عبد الرب واحلديث ملالك عنهما مجيعا وقال اب: عبد اهللا بن دينار قال أبو علي 
وقد رواه عنه كذلك مخسة أو ستة فال غرابة وإن ساقه . انتهى . احملفوظ عن عبد اهللا بن دينار وحديث نافع غريب 

  " الفتح " الدارقطين فمراده خارج املوطأ فهي غرابة خاصة بالنسبة إىل رواية املوطأ كذا يف 
مقتضاه أنه من مسند ابن عمر كما هو عند أكثر الرواة ورواه أبو نوح عن مالك فزاد  أن عمر ذكر: قوله )  ٤( 

أصاب ابن عمر جنابة فأتى : فيه عن عمر وقد بني النسائي سبب ذلك يف روايته من طريق ابن عون عن نافع قال 
وعلى هذا فالضمري " يرقد ليتوضأ و: " فأتى عمر النيب صلى اهللا عليه و سلم فاستأمره فقال . عمر فذكر ذلك له 

حيتمل أن يكون " توضأ " يعود إىل ابن عمر ال على عمر وقوله يف اجلواب " أنه يصيبه " يف قوله يف حديث الباب 
  ابن عمر حاضرا فوجه اخلطاب إليه كذا قال الزرقاين 

ن الليل مث أراد أن إذا أجنب أحدكم م: روى ابن أيب شيبة بسند رجاله ثقات عن شداد بن أوس الصحايب )  ٥( 
  " الفتح " ينام فليتوضأ فإنه نصف غسل اجلنابة كذا يف 

احلكمة فيه أن املالئكة تبتعد عن الوسخ والريح الكريهة وأن الشياطني : توضأ قال ابن اجلوزي : قوله )  ٦( 
  تقرب من ذلك 

لعله أن ينشط إىل الغسل : قيل ألنه خيفف احلدث و: اختلف يف حكمة هذا الوضوء فقال أصحابنا : وقال النووي 
بسند ال " الكبري " ليبيت على إحدى الطهارتني خشية أن ميوت يف منامه وأخرج الطرباين يف : إذا بل أعضاءه وقيل 

هل : ال حىت يتوضأ قلت : يا رسول اهللا هل يأكل أحدنا وهو جنب ؟ قال : بأس به عن ميمونة بنت سعد قلت 



وقال الباجي . أن يرقد وهو جنب حىت يتوضأ فإين أخشى أن يتوىف فال حيضره جربيل ما أحب : يرقد اجلنب ؟ قال 
لنا وضوء ال يبطله احلدث وإمنا : خيرج من هذا لغز لطيف فيقال : ال يبطل هذا الوضوء ببول وال غائط قلت : 

  " التنوير " كذا يف . يبطله اجلماع 
جيوز : مث توضأ مث من وهو يرد على من محله على ظاهره فقال  ذكرك: اغسل ذكرك يف رواية أيب نوح : قوله )  ٧( 

تقدمي الوضوء على غسل الذكر ألنه ليس بوضوء ينقض باحلدث وإمنا هو للتعبد إذ اجلنابة أشد من مس الذكر 
جاء احلديث بصيغة األمر وجاء بصيغة الشرط وهو متمسك ملن قال بوجوبه وقال ابن عبد : وقال ابن دقيق العيد 

قال مالك : ذهب اجلمهور إىل أنه لالستحباب وذهب أهل الظاهر إىل إجيابه وهو شذوذ وقال ابن العريب : رب ال
مل يقل الشافعي : ال جيوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ واستنكر بعض املتأخرين هذا النقل وقال : والشافعي 

حممول على أنه أراد نفي اإلباحة املستوية  بوجوبه وال يعرف ذلك أصحابه وهو كما قال لكن كالم ابن العريب
الطرفني ال إثبات الوجوب أو أراد وجوب سنة أي متأكد االستحباب ونقل الطحاوي عن أيب يوسف أنه ذهب إىل 
عدم االستحباب ومتسك مبا رواه أبو إسحاق السبيعي عن األسود عن عائشة أنه عليه السالم كان جينب مث ينام وال 

إن أبا إسحاق غلط فيه وبأنه لو صح محل على أنه ترك : و داود وغريه وتعقب بأن احلفاظ قالوا ميس ماء رواه أب
أي " مل ميس ماء ) : " وهو حتريف " قوله : " يف األصل ( الوضوء لبيان اجلواز لئال يعتمد وجوبه أو أن معىن قوهلا 

اد بالوضوء التنظيف واحتج بأن ابن عمر للغسل وأورد الطحاوي ما يدل على ذلك مث جنح الطحاوي إىل أن املر
وأجيب بأنه ثبت . كان يتوضأ وهو جنب وال يغسل رجليه كما رواه مالك يف املوطأ عن نافع : راوي احلديث 

وقال مجهور . تقييد الوضوء بالصالة من رواية عائشة فيعتمد وحيمل ترك ابن عمر غسل رجليه على أنه كان لعذر 
  " الفتح " وء ههنا الوضوء الشرعي كذا يف املراد بالوض: العلماء 

فال بأس بذلك أيضا يشري إىل أنه ليس بضروري حىت لو ترك لزمه إمث بل هو أمر مستحب من فعل : قوله )  ٨( 
ال : قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري . فقد أحسن ومن ال فال حرج وهذا هو قول الثوري كما قال ابن عبد الرب 

ال ينام اجلنب حىت يتوضأ رجال كان أو : على غري وضوء وأحب إليهم أن يتوضأ وقال الليث  بأس أن ينام اجلنب
امرأة وال أعلم أحدا أوجبه إال طائفة من أهل الظاهر وسائر الفقهاء ال يوجبونه وأكثرهم يأمرون به ويستحبونه 

فظهر من ههنا أنه ال . ملخصا  انتهى. وهو قول مالك والشافعي وأمحد وإسحاق ومجاعة من الصحابة والتابعني 
خالف يف هذه املسألة بني أصحابنا وبني الشافعية وغريهم ما عدا الظاهرية إال أن يكون االستحباب عندهم متأكدا 

  وعند أصحابنا غري متأكد 

بن يزيد عن عائشة رضي )  ٢( عن األسود )  ١( أخربنا أبو حنيفة عن أيب إسحاق السبيعي : قال حممد  - ٥٦
فإن )  ٤( من أهله مث ينام وال ميس ماء )  ٣( كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصيب :  عنها قالت اهللا

  واغتسل )  ٥( استيقظ من آخر الليل عاد 
  وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا )  ٦( هذا احلديث أرفق بالناس : قال حممد 

 _________  
و بن عبد اهللا بن عبيد ويقال علي السبيعي نسبه إىل سبيع بالفتح عن أيب إسحاق السبيعي هو عمر: قوله )  ١( 

قبيلة من مهدان الكويف ولد لسنتني بقيتا من خالفة عثمان وروى عن علي بن أيب طالب واملغرية بن شعبة وقد رآمها 
ري واألسود ومل يسمع منهما وعن سليمان بن صرد وزيد بن أرقم والرباء بن عازب وجابر بن مسرة والنعمان بن بش

بن يزيد النخعي وأخيه عبد الرمحن بن يزيد وابنه عبد الرمحن بن األسود وسعيد بن جبري واحلارث األعور وغريهم 



وعنه ابنه يونس وابن ابنه إسرائيل بن يونس وابن ابنه اآلخر يوسف بن اسحق وقتادة وسليمان التيمي ومسعر 
ثقة وله مناقب مجة مبسوطة : معني والنسائي والعجلي وأبو حامت  والثوري وسفيان بن عيينة وآخرون قال أمحد وابن

ـ أو سنة  ١٢٨وكانت وفاته سنة " هتذيب التهذيب " يف  هـ قاله  ١٢٧هـ أو سنة  ١٢٦هـ أو سنة  ١٢٩ه
  غري واحد 

عن أيب  نسبة إىل خنع قبيلة بالكوفة روى. عن األسود بن يزيد هو األسود بن يزيد بن قيس النخعي : قوله )  ٢( 
بكر وعمر وحذيفة وبالل وعائشة وأيب حمذورة وأيب موسى وابن مسعود وكان فقيها زاهدا مفتيا من أصحابه روى 
عنه أبو إسحاق السبيعي وإبراهيم النخعي وهو ابن أخته وأبو بردة بن أيب موسى ومجاعة وثقه أمحد وحيىي وابن سعد 

  " هتذيب التهذيب " ـ قاله ابن أيب شيبة كذا يف ه ٧٤هـ وقيل سنة  ٧٥والعجلي تويف بالكوفة سنة 
  أي جيامع )  ٣( 
: وقال الترمذي . هذا احلديث خطأ : قال يزيد بن هارون ) يف نسخة سقطت هذه العبارة ( وال ميس ماء )  ٤( 

ا مأخوة طعن احلفاظ يف هذه اللفظة وتومهوه: وقال البيهقي . يريد أن قوله من غري أن ميس ماء خطأ من السبيعي 
وحديث السبيعي هبذه الزيادة صحيح من جهة الرواية ألنه بني : قال البيهقي . من غري األسود وأن السبيعي دلس 

فاحلديث صحيح : قال النووي . مساعه من األسود واملدلس إذا بني مساعه ممن روى عنه وكان ثقة فال وجه لرده 
أن : ن شريح واستحسنه أن معناه ال ميس ماء للغسل والثاين ما رواه البيهقي عن اب: وجوابه من وجهني أحدمها 

املراد كان يترك الوضوء يف بعض األحوال لبيان اجلواز وهذا عندي حسن أو أحسن كذا يف مرقاة الصعود إىل سنن 
  أيب داود للسيوطي 

  إىل الوطء )  ٥( 
  لكن احلديث األول أصح وأرجح )  ٦( 

  ) ١) ( باب االغتسال يوم اجلمعة (  - ١٧

 ٣( أحدكم )  ٢( إذا أتى : أخربنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٥٧
  )  ٥( فليغتسل )  ٤( اجلمعة ) 

 _________  
  بضم اجليم وامليم لغة احلجاز وفتح امليم لغة متيم وإسكاهنا لغة عقيل )  ١( 
  إذا أراد أحدكم أن يأيت : ية الليث عن نافع عند مسلم أي أراد أن جييء كما يف روا)  ٢( 
  أحدكم بإضافة أحد إىل ضمري اجلمع وذلك يعم الرجال والنساء والصبيان : قوله )  ٣( 
اجلمعة أي الصالة أو املكان الذي تقام فيه وذكر اجمليء لكونه الغالب وإال فاحلكم شامل ملن كان : قوله )  ٤( 

  مقيما باجلامع 
: هكذا يف األصل ( رواية نافع عن ابن عمر هلذا احلديث مشهور : فليغتسل قال احلافظ ابن حجر : قوله )  ٥( 

جدا قد اعتىن بتخريج طرقه أبو عوانة يف صحيحه فساقه من طريق سبعني نفسا رووه " ) مشهورة : " والصواب 
غت أمساء من رواه عن نافع مائة وعشرون عن نافع وقد تتبعت ما فاته ومجعت ما وقع يل من طرقه يف جزء مفرد فبل

  نفسا 



: اخلدري )  ٤( بن يسار عن أيب سعيد )  ٣( عن عطاء )  ٢( بن سليم )  ١( أخربنا مالك حدثنا صفوان  - ٥٨
  )  ٧( على كل حمتلم )  ٦( واجب )  ٥( غسل يوم اجلمعة : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

 _________  
  أبو عبد اهللا الزهري املدين )  ١( 
  بضم السني )  ٢( 
عطاء بن يسار اهلاليل أبو حممد املدين عن ابن مسعود وزيد وابن عمر وعنه أبو حنيفة وزيد بن أسلم : قوله )  ٣( 

" وآخرون وثقه ابن معني وأبو زرعة والنسائي وغريهم مات سنة أربع وتسعني وقيل سنة ثالث ومائة كذا يف 
  " اإلسعاف 

أيب سعيد امسه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة األنصاري اخلدري وخدره وخداره بطنان من : قوله )  ٤( 
  " االستيعاب " هـ كذا يف  ٧٤األنصار كان من احلفاظ املكثرين الفضالء العقالء مات سنة 

هو قول مجاعة ومذهب غسل يوم اجلمعة ظاهر إضافته لليوم حجة ألن الغسل لليوم ال للجمعة و: قوله )  ٥( 
الغسل يوم اجلمعة : " مالك والشافعي وأيب حنيفة وغريهم أنه للصالة ال لليوم وقد روى مسلم هذا احلديث بلفظ 

  وكذا رواه الشيخان من وجه آخر عن أيب سعيد قاله الزرقاين " 
مؤول أي واجب يف السنة ليس املراد أنه واجب فرضا بل هو : واجب أي متأكد قال ابن عبد الرب : قوله )  ٦( 

  وجب حقك : أو يف املروءة أو يف األخالق اجلميلة كما تقول العرب 
حمتلم أي بالغ وهو جماز ألن االحتالم يستلزم البلوغ والقرينة املانعة عن احلمل على احلقيقة أن : قوله )  ٧( 

  " الكواكب الدراري " ا يف االحتالم إذا كان معه اإلنزال موجب للغسل سواء كان يوم اجلمعة أم ال كذ

)  ٤( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ) :  ٢( السباق )  ١( أخربنا مالك حدثنا الزهري عن ابن  - ٥٩
ومن كان عنده طيب فال )  ٧( عيدا للمسلمني فاغتسلوا )  ٦( هذا يوم جعله اهللا تعاىل )  ٥( يا معشر املسلمني : 

  )  ١١) (  ١٠( بالسواك )  ٩( ليكم وع)  ٨( يضره أن ميس منه 
 _________  

  عبيد املدين الثقفي وثقه ابن حبان )  ١( 
  بفتح السني املهملة وتشديد املوحدة )  ٢( 
وصله ابن ماجه من طريق صاحل بن أيب األخضر عن الزهري عن ابن السباق عن : أن قال السيوطي : قوله )  ٣( 

  يد وهو من ثقات التابعني باملدينة كذا قاله القاري واسم ابن السباق عب. ابن عباس به 
  يف مجعة من اجلمع )  ٤( 
املعشر الطائفة الذين يشملهم وصف فالشباب معشر : يا معشر املسلمني قال النووي يف شرح مسلم : قوله )  ٥( 

  والشيوخ معشر والنساء معشر واألنبياء معشر وكذا ما أشبهه 
  وابن سراقة " شرف املصطفى " زم به أبو سعد يف أي هلذه األمة خاصة ج)  ٦( 
كان الناس عمال أنفسهم : فاغتسلوا األمر عندنا حممول على الندب والفضل بدليل قول عائشة : قوله )  ٧( 

  " االستذكار " لو اغتسلتم لئال يؤذي بعضهم بعضا برحيه كذا يف : وكانوا يشهدون اجلمعة هبيآهتم فقيل هلم 
ن ميس منه فيه استحباب مس الطيب ملن قدر عليه يوم اجلمعة والعيدين وذلك مندوب إليه حسن أ: قوله )  ٨( 

  " االستذكار " مرغوب فيه وقد كان أبو هريرة يوجب الطيب ولعله وجوب سنة أو أدب كذا يف 



  أي الزموه )  ٩( 
لو : جب عندهم قال الشافعي وعليكم بالسواك العلماء كلهم يندبون إليه ويستحبونه وليس بوا: قوله )  ١٠( 

  " لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك : " كان واجبا ألمرهم به شق أو مل يشق وقد قال 
سكت الشيء إذا : السواك فيما حكى ابن دريد من قوهلم : بالسواك قال الرافعي يف شرح املسند : قوله )  ١١( 

  دلكته سوكا 

عن أيب هريرة أنه قال غسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم كغسل )  ١ (أخربنا مالك أخربين املقربي  - ٦٠
  )  ٢( اجلنابة 

 _________  
املقربي هو بضم املوحدة وفتحها كان جماورا للمقربة فنسب إليها اختلط قبل موته بأربع سنني وكان : قوله )  ١( 

ن املدين اتفقوا على توثيقه مات سنة ثالث مساع مالك وحنوه قبله قاله الزرقاين وامسه سعيد بن أيب سعيد كيسا
  " اإلسعاف " وعشرين ومائة كذا يف 

كغسل اجلنابة قد حكى ابن املنذر عن أيب هريرة وعن عمار بن ياسر وغريمها الوجوب احلقيقي وهو : قوله )  ٢( 
  مذهبه كذا قال الزرقاين  قول الظاهرية ورواية عن أمحد فال يؤول قول أيب هريرة بأنه يف الصفة ال يف الوجوب ألنه

  )  ٢( إىل اجلمعة إال اغتسل )  ١( أن ابن عمر كان ال يروح : أخربنا مالك أخربين نافع  - ٦١
 _________  

  أي ال يذهب )  ١( 
إال اغتسل اقتداء بالنيب صلى اهللا عليه و سلم فإنه كان يغتسل يوم اجلمعة والعيدين ويوم عرفة : قوله )  ٢( 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : الطرباين من حديث الفاكه وأليب داود من حديث عائشة أخرجه أمحد و
وهبذه األخبار ذهب حمققو أصحابنا إىل . من اجلنابة ويوم اجلمعة ومن احلجامة ومن غسل امليت : يغتسل من أربع 

  االستنان 

من أصحاب رسول اهللا )  ٢( أن رجال : ن أبيه ع)  ١( أخربنا مالك أخربين الزهري عن سامل بن عبد اهللا  - ٦٢
ساعة هذه )  ٤( أية : عمر بن اخلطاب خيطب الناس فقال )  ٣( صلى اهللا عليه و سلم دخل املسجد يوم اجلمعة و 

على أن توضأت مث أقبلت قال )  ٧( فما زدت )  ٦( من السوق فسمعت النداء )  ٥( انقلبت : ؟ فقال الرجل 
)  ١١( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يأمر )  ١٠( وقد علمت )  ٩( أيضا )  ٨( والوضوء : عمر 

  بالغسل 
  )  ١٣( يوم اجلمعة وليس بواجب )  ١٢( الغسل أفضل : قال حممد 
  آثار كثرية )  ١٤( ويف هذا 

 _________  
مل يكن أحد يف زمن سامل أشبه : الك ابن عمر بن اخلطاب أبو عمر أحد األئمة الفقهاء السبعة باملدينة قال م)  ١( 

  هـ وقيل سنة سبع  ١٠٦مبن مضى من الصاحلني يف الزهد والفضل مات سنة 
ال : عثمان بن عفان وقال ابن عبد الرب : أن رجال مساه ابن وهب وابن القاسم يف روايتهما للموطأ : قوله )  ٢( 



مة بن زيد الليثي عن نافع عن ابن عمر ورواية معمر وكذا وقع يف رواية ابن وهب عن أسا: أعلم فيه خالفا قال 
  " التنوير " عن الزهري عن عبد الرزاق ويف حديث أيب هريرة يف روايته هلذه القصة عند مسلم كذا يف 

  الواو حالية )  ٣( 
عنه  كان غرض عمر رضي اهللا( بتشديد الياء تأنيث أي استفهام إنكار وتوبيخ على تأخره إىل هذه الساعة )  ٤( 

التنبيه على ساعات التبكري اليت وقع فيها الترغيب ألهنا إذا انقصت طوت املالئكة الصحف ولذا بادر عثمان رضي 
  ) اهللا عنه إىل االعتذار 

إن الصحابة كانوا يكرهون ترك العمل يوم اجلمعة : انقلتب أي رجعت روى أشهب عن مالك قال : قوله )  ٥( 
  " التنوير " والنصارى األحد كذا يف على حنو تعظيم اليهود السبت 

  أي األذان بني يدي اخلطيب )  ٦( 
  أي مل أشتغل بشيء إال بالوضوء )  ٧( 
أي الوضوء : أي توضأت الوضوء فقط قاله األزهري وقال احلافظ ابن حجر : والوضوء قال النووي : قوله )  ٨( 

يت بتأخري الوقت وتفويت الفضيلة حىت تركت الغسل واملعىن ما اكتف. أيضا اقتصرت عليه أو اخترته دون الغسل 
  وجوز القرطيب الرفع على أن خربه حمذوف أي والوضوء أيضا يقتصر عليه . واقتصرت على الوضوء 

  " مرقاة الصعود " وقد توقف فيه مجال الدين بن هشام كذا يف " أيضا " فيه دليل على عربية )  ٩( 
  بالوضوء ) وهو حتريف " على الوضوء : " يف األصل ( ت ومع علمك تركت الغسل واكتفي)  ١٠( 
كان يأمر بالغسل استدل هبذا اللفظ وبزجر عمر لعثمان يف أثناء اخلطبة على ترك الغسل من قال : قوله )  ١١( 

وأجاب عنه الطحاوي بأن عمر مل يأمر عثمان بالرجوع للغسل وذلك حبضرة أصحاب رسول اهللا صلى . بوجوبه 
و سلم فكان ذلك إمجاعا على نفي وجوب الغسل ولوال ذلك ما تركه عثمان وملا سكت عمر من أمره إياه اهللا عليه 

بالرجوع وذكره حنوه ابن خزمية وابن عبد الرب والطربي واخلطايب وغريهم وارتضاه كثري من شراح صحيح 
الغسل لصحة صالة اجلمعة وهم  وال خيفى ما فيه فإنه إمنا ينهض دليال على من قال باشتراط. البخاري وغريهم 

قوم من الظاهرية وأما من قال بوجوبه مستقال بدون االشتراط فال ألن له أن يقول الغسل وإن كان واجبا لكن 
تركه عثمان لشغله بأمر وضيق وقت فهو معذور يف تركه وال يلزم من تركه أن ال يكون واجبا وإمنا مل يأمره عمر 

  ر آخر وهو مساع اخلطبة فلو أمر بالرجوع لزم اختيار األدىن وترك األعلى بالرجوع ألنه قد وجب عليه أم
وباجلملة وجوب الغسل مقيد بسعة الوقت وعند ضيقه وخوف فوت واجب آخر يسقط وجوبه فاألوىل أن مينع 
داللة قصة عمر على الوجوب بأن زجره عثمان على ترك الغسل وترك اخلطبة ألجله حيتمل أن يكون لتركه سنة 

  مؤكدة فإن الصحابة كانوا يبالغون يف االهتمام بالسنن 
أفضل هذا يشمل االستنان واالستحباب واألول خمتار كثري من أصحابنا والثاين رأي بعض أصحابنا : قوله )  ١٢( 

  واألول أرجح 
ن وعطاء وليس بواجب وذهب الظاهرية إىل وجوبه أخذا من ظاهر األحاديث املارة وبه قال احلس: قوله )  ١٣( 

بن أيب رباح واملسيب بن رافع ذكره العيين وهو املروي عن أمحد يف رواية واحملكي عن أيب هريرة وعمار بن ياسر 
وذكر النووي يف شرح صحيح مسلم أن ابن املنذر حكى الوجوب عن مالك وكالم مالك يف . كذا قال القسطالين 

كى ابن حزم الوجوب عن عمر وجم غفري من الصحابة ومن ح: وقال ابن حجر . املوطأ وأكثر الروايات عنه ترده 
بعدهم مث ساق الرواية عنهم لكن ليس فيها عن أحد منهم التصريح بذلك إال نادرا وإمنا اعتمد ابن حزم يف ذلك 



  ما كنت أظن مسلما يدع الغسل يوم اجلمعة : على أشياء حمتملة كقول سعد 
  أي عدم الوجوب )  ١٤( 

عن أنس بن مالك وعن احلسن )  ٢( عن سعيد الرقاشي )  ١( خربنا الربيع بن صبيح أ: قال حممد  - ٦٣
 ٥( من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت : إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال )  ٤( كالمها يرفعه )  ٣( البصري 

  ومن اغتسل فالغسل أفضل ) 
 _________  

السعدي البصري صدوق سيئ احلفظ وكان عابدا  -بفتح أوهلما  -صبيح أخربنا الربيع هو الربيع بن : قوله )  ١( 
وذكر " . التقريب " هو أول من صنف الكتب بالبصرة مات سنة ستني بعد املائة كذا يف : جماهدا قال الرامهرمزي 

وغريهم  أنه روى عن احلسن البصري ومحيد الطويل ويزيد الرقاشي وأيب الزبري وأيب غالب" هتذيب التهذيب " يف 
  ال بأس به : وعنه الثوري وابن املبارك ووكيع وغريهم قال العجلي وابن عدي 

عن سعيد الرقاشي بفتح الراء املهملة وخفة القاف وآخره شني معجمة نسبة إىل رقاش اسم امرأة كثر : قوله )  ٢( 
قيس بن ثعلبة وذكره  أوالدها حىت صاروا قبيلة وهو بنت سبيعة بن) وهو حتريف " كثرت : " يف األصل ( 

: وقال " ميزان االعتدال " السمعاين وابن األثري وسعيد هذا لعله سعيد بن عبد الرمحن الرقاشي ذكره الذهيب يف 
توقف فيه ابن القطان وال أرى به بأسا وقد روي عن ابن سريين أن : لينه حيىي القطان ووثقه مجاعة وقال ابن عدي 

  انتهى فليحرر .  واتقوا الناس أتقوا اهللا: عمر بن اخلطاب قال 
حممد أخربنا الربيع بن صبيح : والذي أظن أن هذا من النساخ فإن هذه الرواية بعينها وجدهتا يف كتاب احلج وفيه 

يف " الكاشف " إخل وقال الذهيب يف ... البصري عن يزيد الرقاشي عن أنس وعن احلسن البصري كالمها يرفعه 
وذكر . انتهى . لرقاشي العابد عن أنس واحلسن وعنه صاحل املري ومحاد بن سلمة ضعيف يزيد بن أبان ا: ترمجته 

وقال ) [ زاد يف نسخة ( يزيد الرقاشي من شيوخه وليس لسعيد فيه ذكر : يف ترمجة الربيع " هتذيب التهذيب " يف 
يزيد الفارسي :  -ن عباس عندما روى حديثا من طريق يزيد الفارسي عن اب -أبو عيسى الترمذي يف آخر مشائله 

هو يزيد بن هرمز وهو أقدم من يزيد الرقاشي وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس أحاديث ويزيد الرقاشي مل يدرك 
ابن عباس وهو يزيد بن أبان الرقاشي وهو يروي عن أنس بن مالك ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي كالمها من أهل 

  ] البصرة انتهى 
احلسن البصري هو من أجلة التابعني احلسن بن أيب احلسن يسار أمه موالة ألم سلمة ولد لسنتني  وعن: قوله )  ٣( 

عثمان " ) مقتل : " والصواب " قتل : " يف األصل ( بقيتا من خالفة عمر وقدم من املدينة إىل البصرة بعد مقتل 
علم وزهد وورع وعبادة مات يف رجب  روى عن مجاعة من الصحابة وروى عنه مجع من التابعني كان إماما ثقة ذا

  وغريه " هتذيب التهذيب " وله ترمجة طويلة يف " جامع األصول " هـ كذا يف  ١١٠سنة 
كالمها يرفعه أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن قتادة عن احلسن عن مسرة : قوله . ويف نسخة يرفعانه )  ٤( 

حسن صحيح وقد روي عن احلسن مرسال وأخرجه أمحد يف مسنده : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الترمذي 
والبيهقي يف سننه وابن أيب شيبة يف مصنفه وأعله بعض احملدثني بأن احلسن مل يسمع من مسرة كما قال ابن حبان يف 

:  احلسن مل يسمع من مسرة شيئا وكذا قال ابن معني وشعبة وقال الدارقطين: النوع الرابع من القسم اخلامس 
  احلسن اختلف يف مساعه عن مسرة واحلسن مل يسمع من مسرة إال حديث العقيقة 

. عن على بن املديين أن مساع احلسن من مسرة صحيح " تارخيه الوسط " واجلواب عنه أنه نقل البخاري يف أول 



هؤالء على نفي واختاره احلاكم يف املستدرك والبزار فيقدم إثبات . ونقله الترمذي عن البخاري وسكت عليه 
أولئك وأما مرسله فهو مقبول فإن مراسيل احلسن معتمدة وقد روى هذا احلديث مجع من الصحابة غري مسرة 

من : " أخرجه أصحاب الكتب املعتمدة وضعف بعضها ينجرب بالبعض منهم أنس أخرجه ابن ماجه عنه مرفوعا 
وأخرجه الطحاوي والبزار والطرباين : الغسل أفضل توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت جتزئ عنه الفريضة ومن اغتسل ف

ومنهم أبو هريرة أخرج حديثه . ومنهم أبو سعيد اخلدري أخرج حديثه البيهقي والبزار " . املعجم الوسط " يف 
البزار وابن عدي ومنهم جابر أخرجه عبد بن محيد وعبد الرزاق وابن عدي ومنهم عبد الرمحن بن مسرة أخرجه 

  ومنهم ابن عباس أخرجه البيهقي . قيلي الطرباين والع
وباجلملة هذا احلديث له أصل أصيل وهو دال على أن الغسل ليس بواجب وإال فكيف يكون جمرد الوضوء حسنا 

واستدل به بعضهم على االستحباب وهو كذلك لوال ثبوت مواظبة النيب صلى اهللا عليه و سلم على الغسل يوم 
  ان اجلمعة فإهنا دالة على االستن

معناه فبالرخصة أخذ : معناه فبالسنة أخذ ونعمت السنة وقال أبو حامد : فبها ونعمت قال األصمعي : قوله )  ٥( 
أي فبطهارة الوضوء حصل الواجب يف التطهري للجمعة : ألن السنة الغسل وقال احلافظ أبو الفضل العراقي 

يف املشهور وروي بفتح النون وكسر العني وهو ونعمت اخلصلة هي أي الطهارة وهو بكسر النون وسكون العني 
شرح " األصل يف هذه اللفظة وروي نعمت بفتح النون وكسر العني وفتح التاء أي نعمك اهللا قال النووي يف 

الرىب ) وهو حتريف " زهرة الرىب : " يف األصل ( زهر " هذا تصحيف نبهت عليه لئال يغتر به كذا يف " : املهذب 
  لسيوطي ل" على اجملتىب 

سألته عن الغسل : عن إبراهيم النخعي قال )  ٢( بن صاحل عن محاد )  ١( أخربنا حممد بن أبان : قال حممد  - ٦٤
)  ٣( إن اغتسلت فحسن وإن تركت فليس عليك : يوم اجلمعة والغسل من احلجامة والغسل يف العيدين ؟ قال 

بلى ولكن : ؟ قال )  ٥( إىل اجلمعة فليغتسل )  ٤( من راح : أمل يقل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : فقلت له 
( فمن أشهد فقد أحسن ومن ترك } وأشهدوا إذا تبايعتم { : وهو كقوله تعاىل )  ٦( ليس من األمور الواجبة وإمنا 

لس فمن انتشر فال بأس ومن ج} فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض { ) :  ٨( فليس عليه وكقوله تعاىل )  ٧
  فال بأس 
  )  ١١( وما يغتسل )  ١٠( ولقد رأيت إبراهيم النخعي يأيت العيدين ) :  ٩( قال محاد 

 _________  
ميزان " حممد بن أبان بن صاحل بفتح األلف وخفة الباء املوحدة هو ممن ضعفه مجع من النقاد ففي : قوله )  ١( 

ال له اجلعفي الكويف حدث عن زيد بن أسلم وغريه ضعفه حممد بن أبان بن صاحل القرشي ويق: للذهيب " االعتدال 
للحافظ ابن حجر " لسان امليزان " ويف . ليس بالقوي وقيل كان مرجئا انتهى : أبو داود وابن معني وقال البخاري 

مل يكن ممن : وقال أمحد . ضعيف : وقال ابن حيان . حممد بن صاحل القرشي كويف ليس بثقة : قال النسائي : 
" ليس بالقوي يكتب حديثه وال حيتج به وقال البخاري يف : سألت أيب عنه فقال : وقال ابن أيب حامت .  يكذب

  يتكلمون يف حفظه ال يعتمد عليه " : التاريخ 
  ابن أيب سليمان )  ٢( 
  ال يلزم عليك من تركه شيء : أي )  ٣( 
  ذهب : أي )  ٤( 



  فإنه أمر وظاهر األمر للوجوب )  ٥( 
  يد أنه ليس كل أمر يف الشرع فهو للزوم والوجوب بل قد يكون األمر لالستحسان واإلباحة ير)  ٦( 
من ترك اإلشهاد على املبايعة فليس عليه شيء فإن األمر للندب : ومن ترك فليس عليه أي : قوله )  ٧( 

تعاىل واإلشهاد واجب  هو عزم من اهللا: وقال الضحاك . واالستحباب ال لإللزام واإلجياب هذا هو قول اجلمهور 
  " معامل التنزيل " كذا نقله البغوي يف . يف صغري احلق وكبريه 

: أي } الصالة { أديت فإن القضاء يستعمل ملعىن األداء : أي } ... فإذا قضيت { : وكقوله تعاىل : قوله )  ٨( 
يعين الرزق وهذا } ن فضل اهللا وابتغوا م{ للتجارة والتصرف يف حوائجكم } فانتشروا يف األرض { صالة اجلمعة 

إن شئت فاخرج وإن شئت فاقعد وإن : وقال ابن عباس . } وإذا حللتم فاصطادوا { : أمر إباحة كقوله تعاىل 
  كذا قال البغوي . شئت فصل إىل العصر 

  يريد تأييد قول النخعي بفعل )  ٩( 
  إىل املصلى لصالة العيدين : أي )  ١٠( 
  األمور املستحبة فمن ترك فال حرج ظنا منه أنه من )  ١١( 

عند )  ٢( كنا جلوسا : عن عطاء بن أيب رباح قال )  ١( أخربنا حممد بن أبان عن ابن جريج : قال حممد  - ٦٥
أال : فقال له بعض أصحابه )  ٥( فتوضأ )  ٤( أي اجلمعة فدعا بوضوء )  ٣( عبد اهللا بن عباس فحضرت الصالة 

  )  ٧( فتوضأ )  ٦( بارد  اليوم يوم: تعتسل ؟ قال 
 _________  

عن ابن جريج بضم اجليم مصغرا آخره جيم أيضا هو عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج األموي : قوله )  ١( 
  " الكاشف " و " التقريب " موالهم املكي الفقيه ثقة فاضل تويف سنة مخسني بعد املائة أو بعدها كذا يف 

  جالسني : أي )  ٢( 
  جاء وقتها : ي أ)  ٣( 
  ماء يتوضأ به : أي )  ٤( 
  أراد أن يتوضأ : أي )  ٥( 
  يورث الغسل فيه الكلفة )  ٦( 
فتوضأ تأكيد لتوضأ األول إن كان األول على معناه وإن كان على معىن اإلرادة فهو تأسيس وميكن : قوله )  ٧( 

  أن يكون معناه فثبت على وضوئه ومل يتوجه إىل الغسل 

كان : قال )  ٤( عن منصور عن إبراهيم )  ٣( احلنفي )  ٢( بن سليم )  ١( أخربنا سالم : مد قال حم - ٦٦
  )  ٦( ومل يغتسل يوم اجلمعة )  ٥( علقمة بن قيس إذا سافر مل يصل الضحى 

 _________  
  بفتح األول وتشديد الثاين )  ١( 
  بصيغة التصغري )  ٢( 
   اإلمام أيب حنيفة كما ظنه القاري نسبة إىل قبيلة بين حنيفة ال إىل)  ٣( 
  النخعي : أي )  ٤( 



مل يصل الضحى فإهنا مستحبة وقد تصدق اهللا عن املسافر ببعض الفرائض : أي : مل يصل قال القاري : قوله )  ٥( 
  فكيف بالسنة 

اليوم فيسقط استنانه ومل يغتسل يوم اجلمعة فيه داللة على أن غسل يوم اجلمعة لصالة اجلمعة ال لنفس : قوله )  ٦( 
اهلداية " إنه لليوم ونسبة إىل احلسن بن زياد صاحب : عمن تسقط عنه صالة اجلمعة كاملسافر وقد اختلف فيه فقيل 

والثاين وهو الصحيح عند اجلمهور أنه للصالة . إىل حممد وداود الظاهري " شرحه " وغريه ونسبة العيين يف " 
ومنشأ اخلالف أن من ال جتب عليه اجلمعة ليس هلم . وحنو ذلك ... " اجلمعة  إذا جاء أحدكم: " لظاهر األحاديث 

  الغسل على القول األول دون الثاين 

من اغتسل يوم اجلمعة : قال )  ٣( عن جماهد )  ٢( حدثنا منصور )  ١( أخربنا سفيان الثوري : قال حممد  - ٦٧
   عن غسل يوم اجلمعة)  ٥( أجزأه )  ٤( بعد طلوع الفجر 
 _________  

 -بالفتح  -سفيان الثوري هو أبو عبد اهللا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكويف نسبة إىل ثور : قوله )  ١( 
" هتذيب الكمال " بن عبد مناة بن أد بن طاجنة قبيلة روى عن مجاعة كثري وعنه مجاعة غفرية كما بسطه املزي يف 

: هو أمري املؤمنني يف احلديث وقال ابن املبارك : وأبو عاصم وابن معني قال شعبة وابن عيينة : وذكر يف ترمجته 
كان : سفيان أحفظ مين وقال ابن مهدي : كتبت عن ألف ومائة شيخ ما كتبت عن أفضل من سفيان وقال شعبة 

دا يف رأيت حيىي بن معني ال يقدم على سفيان يف زمانه أح: وهب يقدم سفيان يف احلفظ على مالك وقال الدوري 
  انتهى ملخصا . هـ  ١٦١هـ وتويف بالبصرة سنة  ٩٧الفقه واحلديث والزهد وكل شيء مولده سنه 

  ابن املعتمر الكويف : أي )  ٢( 
أبو احلجاج املخزومي موالهم املكي  -بفتح اجليم وسكون الباء املوحدة  -عن جماهد هو ابن جرب : قوله )  ٣( 

ئشة وأبا هريرة وابن عباس ولزمه مدة وقرأ عليه القرآن وروى عنه األعمش املقرئ املفسر احلافظ مسع سعدا وعا
ألن أكون مسعت : أعلم من بقي بالتفسري جماهد وقال ابن جريج : ومنصور وابن عون وقتادة وغريهم قال قتادة 

التقريب تذكرة احلفاظ للذهيب وذكر يف " من جماهد أحب إيل من أهلي ومايل وكان من أعيان الثقات كذا يف 
  وغريه أن وفاته كانت سنة إحدى أو اثنتني أو ثالث أو أربع ومائة 

  وأما إن اغتسل قبل طلوع الفجر فظاهر األخبار أنه ال يكفي يف إحراز الفضيلة )  ٤( 
أجزأه يشري إىل أنه ال يشترط اتصال الغسل بذهبه إىل املسجد بل لو اغتسل بعد طلوع الفجر : قوله )  ٥( 

استدل مالك باحلديث يف أنه يعترب أن " : فتح الباري " اجلمعة كفى ذلك وقال احلافظ ابن حجر يف الصادق من 
مسعت : جيزئ من بعد الفجر وقال األثرم : يكون الغسل متصال بالذهاب ووافقه األوزاعي والليث واجلمهور قالوا 

. ومل أر فيه أعلى من حديث ان أبزى نعم : أمحد بن حنبل سئل عمن اغتسل مث أحدث هل يكفيه الوضوء ؟ فقال 
أنه كان : يشري إىل ما أخرجه ابن أيب شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى عن أبيه وله صحبة 

" البناية " و " خالصة الفتاوى " وذكر صاحب . انتهى . يغتسل يوم اجلمعة مث حيديث فيتوضأ وال يعيد الغسل 
يوم اجلمعة مث أحدث وصلى بوضوء مستحدث ال ينال ثواب غسل اجلمعة عند أيب يوسف  أنه لو اغتسل: وغريمها 

وفيه نظر بأن هذا الغسل كما هو مقتضى األحاديث للنظافة ودفع الرائحة ال للطهارة فال يضر . وعند احلسن ينال 
ى به اجلمعة ينال فضل أيضا أنه لو اغتسل قبل الصبح ودام على ذلك حىت صل" اخلالصة " ختلل احلدث وذكر يف 

وهو أنه ال يشترط وجود " شرح الكنز " وفيه نظر ذكره الزيلعي يف . الغسل عند أيب يوسف وعند احلسن ال 



االغتسال يف ما سن االغتسال ألجله وإمنا يشترط أن يكون متطهرا فينبغي اإلجزاء يف الصورة املذكورة عند احلسن 
  " واه فتا" وقد صرح به قاضي خان يف . أيضا 

) :  ٣( عن عائشة قالت )  ٢( أخربنا حيىي بن سعيد عن عمرة )  ١( أخربنا عباد بن العوام : قال حممد  - ٦٨
)  ٧( لواغتسلتم ) :  ٦( هبيآهتم فكان يقال هلم )  ٥( فكانوا يروحون إىل اجلمعة )  ٤( كان الناس عمال أنفسهم 

 )٨  (  
 _________  

بن العوام بتشديد الباء ) أخربنا سفيان الثوري عن عباد بن العوام : يف نسخة قال حممد  (أخربنا عباد : قوله )  ١( 
وثقه أبو داود . عباد بن العوام اإلمام احملدث أبو سهل الواسطي " : تذكرة احلفاظ " املوحدة والواو قال الذهيب يف 

سه الرشيد زمانا مث خلى عنه فأقام ببغداد كان من نبالء الرجال يف كل أمر وكان يتشيع فحب: وغريه قال ابن سعد 
سنة ثالث أو مخس أو ست أو سبع وهو متفق على االحتجاج : واختلف يف وفاته بعد سنة مثانني ومائة على أقوال 

  انتهى ملخصا . به 
بنت عبد الرمحن بن سعد بن زرارة كانت يف حجر عائشة وربتها وروت عنها . عن عمرة بالفتح : قوله )  ٢( 
وروى عنها مجاعة منهم حيىي بن " ) عن غريها : " والظاهر " وغريها : " يف األصل ( ريا من حديثها وعن غريها كث

سعيد األنصاري وابنه أبو الرجال حممد بن عبد الرمحن بن حارثة وأبو بكر حممد بن عمرو بن حزم ماتت سنة ثالث 
  " جامع األصول " اجلزري يف ومائة وهي من التابعيات املشهورات كذا قال ابن األثري 

كان الناس مهان أنفسهم فريوحون إىل اجلمعة هبيآهتم : إخل أخرجه أبو داود عنها بلفظ ... قالت : قوله )  ٣( 
أترى الغسل يوم : وروي عن عكرمة أن ناسا من أهل العراق جاؤوا إىل ابن عباس فقالوا . لو اغتسلتم : فقيل هلم 

كان الناس جمهودين يلبسون الصوف ويعملون : ولكنه أطهر وسأخربكم كيف بدء الغسل ال : اجلمعة واجبا ؟ قال 
على ظهورهم وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف يوم حار وعرق 

و سلم  الناس يف ذلك الصوف حىت ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا فلما وجد رسول اهللا صلى اهللا عليه
أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما جيد من دهنه وطيبه قال ابن : تلك الريح قال 

مث جاء اهللا باخلري ولبسوا غري الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي : عباس 
الناس يسكنون العالية فيحضرون اجلمعة وهبم  إمنا كان: ويف رواية النسائي عن عائشة . بعضهم بعضا من العرق 

: وسخ فإذا أصاهبم الريح سطعت أرواحهم فيتأذى به الناس فذكروا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
كان الناس ينتابون اجلمعة من منازهلم ومن العوايل فيأتون يف العباء ويصيبهم : يغتسلون ؟ ويف لفظ مسلم : أوال 

لو أنكم تطهرمت : خرج منهم الريح فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنسان منهم وهو عندي فقال الغبار في
فهذا ابن عباس خيرب أن األمر الذي أمر : وقال الطحاوي بعد ما روى عن ابن عباس حنو ما مر . ليومكم هذا 

ة مث ذهبت تلك العلة فذهب الغسل هو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم به مل يكن للوجوب عليهم وإمنا كان لعل
فهذه عائشة : أحد من روى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يأمر بالغسل وقال بعد رواية قول عائشة 

خترب بأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا ندهبم إىل الغسل للعلة كما أخرب هبا ابن عباس وأنه مل جيعل ذلك عليهم 
  تهى ان. حتما 

  أي يعملون بأيديهم ألنفسهم باملزارعة وغريها ومل يكن هلم خوادم )  ٤( 
يذهبون لصالة اجلمعة على هيآهتم ولباسهم املعتاد من غري غسل وال استعمال طيب : إىل اجلمعة أي : قوله )  ٥( 



  وال تغيري لباس 
  )  أي من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم( من حضرة الرسالة : أي )  ٦( 
  لكان أوىل : أي )  ٧( 
لو اغتسلتم دل هذا اخلرب على أن الغسل إمنا يعتد به إذا كان قبل الصالة فإن اغتسل بعد الصالة ال : قوله )  ٨( 

يعتد به وقد حكى ابن عبد الرب اإلمجاع عليه وذهب ابن حزم الظاهري ومن تبعه إىل أنه يكتفى بالغسل يوم اجلمعة 
فتح " أو بعدها وهو خالف األحاديث الواردة يف شرعية الغسل وقد رده ابن حجر يف سواء كان قبل الصالة 

  بأحسن رد " الباري 

  )باب االغتسال يوم العيدين (  - ١٨

  إىل العيد )  ٢) (  ١( أن ابن عمر كان يغتسل قبل أن يغدو : أخربنا مالك حدثنا نافع  - ٦٩
 _________  

  يذهب بالغداء : أي )  ١( 
أن غسل العيد للصالة ال لليوم وذكر الياس زاده " البحر الرائق " قبل أن يغدو استنبط منه صاحب : قوله )  ٢( 

وينبغي أن يكون مثل اجلمعة ألن يف العيدين أيضا . مل ينقل يف هذا الغسل أنه لليوم أو للصالة " : شرح النقاية " يف 
  نتهى ا. االجتماع فيستحب االغتسال دفعا للرائحة الكريهة 

  أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو : نافع عن ابن عمر )  ١( أخربنا مالك أخربنا  - ٧٠
  وليس بواجب وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا )  ١( الغسل يوم العيد حسن : قال حممد 

 _________  
  أخربين : ويف نسخة )  ١( 
ال باستنان غسل يوم اجلمعة قال باستنان غسل حسن هذا يشتمل االستنان واالستحباب فمن ق: قوله )  ٢( 

أن رسول : واألرجح هو األول ملا روى ابن ماجه عن الفاكه بن سعد . العيدين ومن قال باستحبابه قال باستحبابه 
ختريج أحاديث شرح " قال احلافظ ابن حجر يف . اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم األضحى 

رواه البزار والبغوي وابن قانع وعبد اهللا بن أمحد يف زيادات املسند من حديث الفاكه وإسناده : رافعي لل" الوجيز 
وعن . ضعيف ورواه البزار من حديث أيب رافع وإسناده ضعيف أيضا ويف باب من املوقوف عن علي رواه الشافعي 

  إنه السنة : يد وقال ابن عمر رواه مالك وروى البيهقي عن عروة بن الزبري أنه اغتسل للع

  )بالصعيد )  ١( باب التيمم (  - ١٩

نزل )  ٣( حىت إذا كان باملربد )  ٢( أخربنا مالك أخربنا نافع أنه أقبل هو وعبد اهللا بن عمر من اجلرف  - ٧١
  )  ٦( مث صلى )  ٥( صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إىل املرفقني )  ٤( عبد اهللا بن عمر فتيمم 

 _________  
التيمم هو يف اللغة القصد ويف الشرع القصد إىل الصعيد ملسح الوجه واليدين بنية استباحة الصالة : قوله )  ١( 

  وغريها 



  موضع على ثالثة أميال من املدينة : بضم فسكون أو بضمتني )  ٢( 
لعله أزيد من ميل : قلت ( املربد بكسر امليم وسكون الراء وموحدة مفتوحة ودال مهملة على ميل : قوله )  ٣( 

" وأقل من ميلني فحذف الكسر مرة واعترب به أخرى ألن املربد جملس اإلبل وفضاء وراء البيوت ترتفق به كذا يف 
/  ١( بأنه من املدينة على ميل " الفتح " وهو ال يكون إال بقرب املدينة متصال هبا جزم احلافظ يف " عمدة القاري 

امليل يف اللغة ) :  ٦٦ص " ( الطحطاوي على مراقي الفالح " سخ بغلبة الظن ويف هو ثالث فرا: وامليل ) .  ٣٧٤
  أو ميلني من املدينة قاله الباجي ) منتهى مد البصر 

فيه التيمم يف احلضر لعدم املاء إذ ليس بني اجلرف واملدينة مسافة القصر قال حممد : فتيمم قال الباجي : قوله )  ٤( 
باملربد ألنه خاف فوات الوقت يعين املستحب وروى يف البخاري أنه دخل املدينة والشمس وإمنا تيمم : بن مسلمة 

ال جيوز : مرتفعة ومل يعد وإىل جوازه يف احلضر ذهب مالك وأصحابه وأبو حنيفة والشافعي وقال زفر وأبو يوسف 
  التيمم يف احلضر حبال كذا قال الزرقاين 

  معهما : أي )  ٥( 
  حفظا للوقت )  ٦( 

: عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت )  ٢( بن القاسم عن أبيه )  ١( أخربنا مالك أخربنا عبد الرمحن  - ٧٢
بذات اجليش )  ٤( حىت إذا كنا بالبيداء أو )  ٣( خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بعض أسفاره 

وأقام الناس وليسوا )  ٨( يه و سلم على التماسه رسول اهللا صلى اهللا عل)  ٧( فأقام )  ٦( عقدي )  ٥( انقطع 
( أال ترى إىل ما صنعت عائشة ؟ أقامت : فقالوا )  ١٠( وليس معهم ماء فأتى الناس إىل أيب بكر )  ٩( على ماء 

( فجاء أبو بكر : وليس معهم ماء قالت )  ١٢( برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبالناس وليسوا على ماء )  ١١
)  ١٤( حبست : رضي اهللا عنه ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال )  ١٣

)  ١٥( فعاتبين وقال ما شاء اهللا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت 
رسول اهللا صلى )  ١٨( التحرك إال رأس  فال مينعين من)  ١٧( بيده يف خاصريت )  ١٦( أن يقول وجعل يطعنين 

على غري ماء فأنزل اهللا تعاىل )  ١٩( اهللا عليه و سلم على فخذي فنام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت أصبح 
ما هي بأول بركتكم ) :  ٢٥( بن حضري )  ٢٤) (  ٢٣) (  ٢٢( فقال أسيد )  ٢١( فتيمموا )  ٢٠( آية التيمم 

  العقد حتته )  ٢٩( فوجدنا )  ٢٨( وبعثنا البعري اليت كنت عليه : قالت )  ٢٧(  بكر يا آل أيب)  ٢٦( 
رمحه )  ٣٠( وهبذا نأخذ والتيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إىل املرفقني وهو قول أيب حنيفة : قال حممد 

  اهللا 
 _________  

كر الصديق املدين الفقيه وثقه أمحد وغري واحد مات عبد الرمحن هو ابن القاسم بن حممد بن أيب ب: قوله )  ١( 
  " اإلسعاف " هـ كذا يف  ١٢٦بالشام سنة 

ثقة رفيع عامل فقيه ورع مات سنة : عن أبيه هو ابن حممد بن أيب بكر الصديق املدين قال ابن سعد : قوله )  ٢( 
  ست ومائة على الصحيح كذا قال السيوطي وغريه 

" قال ابن عبد الرب يف " : فتح الباري " يف بعض أسفاره قال ابن حجر يف : قوله " األسفار " يف نسخة )  ٣( 
وسبقه إىل ذلك ابن سعد وابن حبان " االستذكار " يقال إنه كان يف غزاة بين املصطلق وجزم بذلك يف " : التمهيد 

وقعت قصة اإلفك " ) وفيها : " والظاهر " وفيه : " يف األصل ( وغزاة بين املصطلق هي غزاة املريسيع وفيها 



لعائشة وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع عقدها فإن كان ما صرحوا به ثابتا محل على أنه سقط منها يف تلك السفرة 
ألن املريسيع من ناحية مكة : الختالف القصتني كما هو بني يف سياقهما واستبعد بعض شيوخنا ذلك قال . مرتني 

حىت إذا كنا بالبيداء أو بذات اجليش : نت من ناحية خيرب لقوهلا يف احلديث بني قديد والساحل وهذه القصة كا
  جزم به النووي . ومها بني املدينة وخيرب 

البيداء هي ذو احلليفة بالقرب من املدينة من طريق مكة : وما جزم به خمالف ملا جزم به ابن التني فإنه قال : قلت 
البيداء أدىن إىل مكة من ذي احلليفة مث ساق " : معجمه " يد البكري يف وذات اجليش وراء ذي احلليفة وقال أبو عب
ما أهل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بيداؤكم هذه اليت تكذبون فيها : حديث عائشة مث ساق حديث ابن عمر قال 

مكة وذات والبيداء هو الشرف الذي قدام ذي احلليفة يف طريق : قال . احلديث ... سلم إال من عند املسجد 
اجليش من املدينة على بريد وبينها وبني العقيق سبعة أميال والعقيق من طريق مكة ال من طريق خيرب فاستقام ما قاله 

  ابن التني 
  الشك من عائشة )  ٤( 
سقطت قالدة يل بالبيداء وحنن داخلون املدينة فأناخ : انقطع يف التفسري من رواية عمرو بن احلارث : قوله )  ٥( 
  ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ونزل وهذا مشعر بأن ذلك كان عند قرهبم من املدينة كذا يف الفتح رس
قوله عقد بكسر املهملة كل ما يعقد ويعلق يف العنق ويسمى قالدة وأليب داود من حديث عمار أنه كان من )  ٦( 

أهنا استعارت قالدة من أمساء : عنها سقطت قالدة يل ويف رواية عروة : جزع ظفار ويف رواية عمرو بن احلارث 
واجلمع بيهما أن إضافة القالدة إىل عائشة لكوهنا يف يدها وتصرفها وإىل أمساء لكوهنا ملكها . ضاعت : فهلكت أي 

  " الفتح " كذا يف 
اثين عشر فأقام فيه اعتناء اإلمام حبفظ حقوق املسلمني وإن قلت فقد نقل ابن بطال أن مثن العقد كان : قوله )  ٧( 

  " الفتح " درمها قاله يف 
  ألجل طلبه : أي )  ٨( 
  استدل بذلك على جواز اإلقامة يف املكان الذي ال ماء فيه )  ٩( 
  فيه شكوى املرأة إىل أبيها وأن كان هلا زوج )  ١٠( 
  أسند الفعل إليها ألنه كان بسببها )  ١١( 
  مجلة حالية )  ١٢( 
  ى بنته وإن كان زوجها عندها إذا علم رضاه بذلك فيه جواز دخول الرجل عل)  ١٣( 
  منعت )  ١٤( 
  من كلمات الزجر والعتاب : أي )  ١٥( 
يطعن بالفتح هذا هو املشهور فيهما : قوله يطعنين بضم العني وكذا مجيع ما هو حسي وأما املعنوي فيقال )  ١٦( 

  " التنوير " وحكي فيهما معا الفتح والضم كذا يف 
  وسط اإلنسان : اإلنسان بفتح املعجمة وسكون املهملة خصر )  ١٧( 
  أي كونه واستقراره )  ١٨( 
ليس معناه بيان غاية النوم إىل الصباح بل بيان غاية فقد املاء إىل الصباح : حىت أصبح قال بعضهم : قوله )  ١٩( 

وأما رواية عمرو . ح على غري ماء آل أمره إىل أن أصب: أي " على غري ماء : " بقوله " حىت أصبح " ألنه قيد قوله 



مث إن النيب صلى اهللا عليه و سلم استيقظ وحضرت الصبح فإن أعربت الواو حالية كان دليال : بن احلارث فلفظها 
على أن االستيقاظ وقع حال وجود الصباح وهو الظاهر واستدل به على أن طلب املاء ال جيب إال بعد دخول 

فالتمس املاء فلم يوجد وعلى أن الوضوء كان واجبا عليهم : د قوله حضرت الصبح الوقت لقوله يف رواية عمر بع
  " الفتح " قبل نزول آية الوضوء ولذا استعظموا نزوهلم على غري ماء كذا يف 

هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء ألنا ال نعلم أي اآليتني عنت : آية التيمم قال ابن العريب : قوله )  ٢٠( 
هي آية النساء ووجهه بأن آية املائدة تسمى آية : هي آية النساء أو آية املائدة وقال القرطيب : بطال وقال ابن 

احلديث عند ذكر آية النساء أيضا وخفي على اجلميع ما ظهر " أسباب النزول " الوضوء وأورد الواحدي يف 
يا أيها { : فنزلت : " إذ صرح فيها بقوله للبخاري من أن املراد آية املائدة بغري تردد لرواية عمرو بن احلارث 

  " الفتح " اآلية كذا يف } ... الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة 
  حيتمل أن يكون حكاية عن فعل الصحابة وحيتمل أن يكون حكاية لبعض اآلية )  ٢١( 
  بالتصغري )  ٢٢( 
  وعشرين أبو حيىي األنصاري الصحايب اجلليل مات سنة عشرين أو إحدى )  ٢٣( 
" فقال أسيد إمنا قال ما قال دون غريه ألنه كان رأس من بعث يف طلب العقد الذي ضاع كذا يف : قوله )  ٢٤( 

  " الفتح 
  مبهملة مث معجمة مصغرا )  ٢٥( 
فواهللا ما : بل هي مسبوقة بغريها من الربكات ويف رواية هشام بن عروة : قوله ما هي بأول بركتكم أي )  ٢٦( 

وهذا يشعر بأن هذه القصة كانت بعد قصة اإلفك فيقوى . مر تكرهينه إال جعل اهللا للمسلمني فيه خريا نزل بك أ
سقط عقد عائشة يف عزوة : قول من ذهب إىل تعدد ضياع العقد وممن جزم بذلك حممد بن حبيب األخباري فقال 

الغزوتني كانت أوال وقد روى ابن أيب  وقد اختلف أهل املغازي يف أن أي هاتني. ذات الرقاع وغزوة بين املصطلق 
فهذا يدل على تأخرها عن غزوة بين املصطلق . ملا نزلت آية التيمم مل أدر كيف أصنع : شيبة من حديث أيب هريرة 

ألن إسالم أيب هريرة كان سنة سبع ومما يدل على تأخر القصة عن قصة اإلفك أيضا ما رواه الطرباين من طريق عباد 
ملا كان من أمر عقدي ما كان وقال أهل اإلفك ما قالوا خرجت مع رسول : ن الزبري عن عائشة قالت بن عبد اهللا ب

يا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة أخرى فسقط أيضا عقدي حىت حبس الناس على التماسه فقال يل أبو بكر 
ويف . إنك ملباركة : التيمم فقال أبو بكر فأنزل اهللا الرخصة يف . بنية يف كل سفرة تكونني عناء وبالء على الناس 

  " الفتح " كذا يف : إسناده حممد بن محيد الرازي وفيه مقال 
  املراد به نفسه وأهله وأتباعه )  ٢٧( 
  حالة السري )  ٢٨( 
  ظاهر يف أن الذين توجهوا يف طلبه أوال مل جيدوه )  ٢٩( 
لليث بن سعد والشافعي وابن أيب سلمة وغريهم أنه ال جيزيه وهو قول أيب حنيفة وبه قال الثوري وا: قوله )  ٣٠( 

روي ( وبه قال مالك إال أنه ال يرى البلوغ إىل املرفقني فرضا . إال ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إىل املرفقني 
نه التيمم وممن روي ع)  ١٧٢/  ٢عن مالك أنه جيعل مسح الكفني مفروضا وما زاد إىل املرفقني سنة عمدة القاري 

ضربتان ضربة : عبد اهللا بن عمر والشعيب واحلسن البصري وسامل بن عبد اهللا بن عمر وقال األوزاعي : إىل املرفقني 
للوجه وضربة لليدين إىل الكوعني وبه قال أمحد وإسحاق بن راهويه وداود والطرباين وقال ابن أيب ليلى واحلسن بن 



يبلغ باملسح إال اآلباط وروي عنه إىل : وقال الزهري . هه وذراعيه التيمم ضربتان ميسح بكل ضربة وج: حي 
هل هي : وقد اختلفت األخبار واآلثار يف كيفية التيمم . الكوعني وروي عنه ضربة واحدة كذا ذكره ابن عبد الرب 

قت الفقهاء وصار ضربة أم ضربتان ؟ وهل ضربة اليدين إىل اآلباط أو إىل املرفقني أو إىل الكوعني ؟ وباختالفه تفر
كل إىل ما رواه أو أدى االجتهاد يف نظره ترجيحه والذي يتحقق بعد غموض الفكر وغوص النظر ترجيح تعدد 
الضربة على توحدها وترجيح افتراض بلوغ مسح اليدين إىل الكوعني واستحباب ما عدا ذلك إىل املرفقني كما 

وغريمها والكالم ههنا طويل ال يسعه هذا " صحيح مسلم شرح " والنووي يف " فتح الباري " حققه ابن حجر يف 
  املقام 

  )وهي حائض )  ١( باب الرجل يصيب من امرأته أو يباشرها (  - ٢٠

الرجل امرأته )  ٣( أرسل إىل عائشة يسأهلا هل يباشر )  ٢( أخربنا مالك أخربنا نافع أن عبد اهللا بن عمر  - ٧٣
  )  ٧( مث يباشرها إن شاء )  ٦( إزارها على أسفلها )  ٥( لتشد ) :  ٤( وهي حائض ؟ فقالت 

  )  ١٠( والعامة من فقهائنا )  ٩( وهو قول أيب حنيفة )  ٨( وهبذا نأخذ ال بأس بذلك : قال حممد 
 _________  

  " إرشاد الساري " مباشرة الرجل امرأته التقاء بشرتيهما إال اجلماع كذا يف )  ١( 
أن عبيد اهللا بن عبد اهللا : بن عمر هكذا يف أكثر نسخ موطأ حممد ويف رواية حيىي للموطأ أن عبد اهللا : قوله )  ٢( 

  وهو بضم العني شقيق سامل ثقة مات سنة ست ومائة . احلديث . . بن عمر أرسل 
  بالعناق وحنوه : أي )  ٣( 
  عنها وعن ميمونة أيضا  فقالت أفتته بفعله صلى اهللا عليه و سلم مع أزواجه كما يف الصحيحني: قوله )  ٤( 
  لتربط : بكسر الالم وشد الدال املفتوحة أي )  ٥( 
  ما بني سرهتا وركبتيها : أي )  ٦( 
  أراد : أي )  ٧( 
  باملباشرة مبا فوق اإلزار : أي )  ٨( 
اإلزار له منها ما فوق : وهو قول أيب حنيفة قال مالك واألوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف : قوله )  ٩( 

وهو قول سامل بن عبد اهللا والقاسم بن حممد وحجتهم تواطؤ اآلثار عن عائشة وميمونة وأم سلمة عن النيب صلى اهللا 
وقال سفيان الثوري وحممد . عليه و سلم أنه كان يأمر إحداهن إذا كانت حائضا أن تشد عليها إزارها مث يباشرها 

وممن روي عنه هذا املعىن ابن عباس ومسروق بن . الدم جيتنب موضع : بن احلسن وبعض أصحاب الشافعي 
األجدع وإبراهيم النخعي وعكرمة وهو قول داود بن علي وحجتهم حديث ثابت عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه 

فتح " ويف " االستذكار " ويف رواية ما خال اجلماع كذا يف " اصنعوا كل شيء ما خال النكاح : " و سلم قال 
ذهب كثري من السلف والثوري وأمحد وإسحاق إىل أن الذي ميتنع من االستمتاع باحلائض الفرج فقط  " :الباري 

ورجحه الطحاوي وهو اختيار أصبغ من املالكية وأحد القولني أو الوجهني . وبه قال حممد بن احلسن من احلنفية 
اصنعوا كل شيء إال النكاح : س يف مسلم هو األرجح دليال حلديث أن: للشافعية واختاره ابن املنذر وقال النووي 

ففيه حبث نفيس )  ٤٥٧/  ١( انظر فتح امللهم ( ومحلوا حديث الباب وشبهه على االستحباب مجعا بني األدلة . 



  ) حول هذه املسألة 
  فقهاء الكوفة : أي )  ١٠( 

أهنما سئال عن : بن يسار  ) ٢( بن عبد اهللا وسليمان )  ١( أخربنا مالك أخربين الثقة عندي عن سامل  - ٧٤
  )  ٤( ال حىت تغتسل : زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل ؟ فقاال )  ٣( احلائض هل يصيبها 

وهو قول أيب )  ٧( أو جتب عليها )  ٦( ال تباشر حائض عندنا حىت حتل هلا الصالة )  ٥( وهبذا نأخذ : قال حممد 
  حنيفة رمحه اهللا 

 _________  
  قهاء السبعة أحد الف)  ١( 
  أحد السبعة )  ٢( 
  أي جيامعها )  ٣( 
دليال على أهنن } وال تقربوهن حىت يطهرن { : إن يف قول اهللا عز و جل : ال حىت تغتسل فإن قيل : قوله )  ٤( 

ما حرم ) : "  ٢٦/  ٢: ( ويف االستذكار : هكذا يف األصل ( إذا طهرن من احمليض حل ما حرم عليهن من احمليض 
} فإذا تطهرن { : ألن حىت غاية فما بعدها خبالف ما قبلها فاجلواب أن يف قوله تعاىل " ) من أجل احمليض  منهن

  " االستذكار " دليال على حترمي الوطء بعد الطهر حىت يتطهرن باملاء ألن تطهرن تفعلن من الطهارة كذا يف 
نقطع عنها الدم مل جيز وطيها حىت تغتسل وبه قال إذا ا: وهبذا نأخذ قال مالك وأكثر أهل املدينة : قوله )  ٥( 

إن انقطع دمها بعد مضي عشرة أيام كان له أن يطأها قبل : الشافعي والطربي وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد 
  الغسل وإن كان انقطاعه قبل العشرة مل جيز حىت تغتسل أو يدخل عليها وقت الصالة 

وظاهر إطالق حممد ههنا عدم التفصيل لكن املشهور يف " االستذكار " كذا يف هذا حتكم ال وجه له : قال أبو عمر 
كتب أصحابنا التفصيل بني ما إذا انقطع الدم لعشرة أيام فيحل وطيها قبل االغتسال وبني ما إذا انقطع ألقل منه 

بالتخفيف } هرن حىت يط{ : فال حيل قبل أن تتطهر أو ميضي عليه وقت ذلك ووجهوه بأنه قد قرئ قوله تعاىل 
وبالتشديد والقراءتان كاآليتني فيحمل األوىل على األول والثاين على الثاين وههنا مذهب آخر وهو أنه حيل الوطئ 

إذا طهرت أمرها : مبجرد االنقطاع مطلقا لكن بعد إصابة املاء بالوضوء أخرجه ابن جرير عن طاووس وجماهد قاال 
إذا رأت الطهر فال بأس أن تستطيب باملاء ويأتيها : ر عن جماهد وعطاء قاال بالوضوء وأصاب منها وأخرج ابن املنذ

  قبل أن تغتسل 
  بأن تطهر وتغتسل )  ٦( 
  بأن ميضي وقت تقدر فيه أن تغتسل وتشرع يف الصالة )  ٧( 

ما حيل يل سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم )  ٣( أن رجال ) :  ٢) (  ١( أخربنا مالك أخربنا زيد بن أسلم  - ٧٥
  بأعالها )  ٦( إزارها مث شأنك )  ٥( عليها )  ٤( تشد : من امرأيت وهي حائض ؟ قال 

) :  ٩( عن عائشة أهنا قالت )  ٨( من هذا )  ٧( هذا قول أيب حنيفة رمحه اهللا وقد جاء ما هو أرخص : قال حممد 
  الدم وله ما سوى ذلك )  ١١( شعار )  ١٠( جيتنب 

 _________  
وكذلك أخرجه الدارمي " الدر املنثور " كذا أخرجه البيهقي أيضا عن زيد بن أسلم ذكره السيوطي يف )  ١( 



  مرسال 
ال أعلم أحدا روى هذا مسندا هبذا اللفظ ومعناه صحيح : أخربنا زيد بن أسلم قال ابن عبد الرب : قوله )  ٢( 

  ثابت 
سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما حيل : سعد قال  أن رجال قد روى أبو داود عن عبد اهللا بن: قوله )  ٣( 

  لك ما فوق اإلزار : يل من امرأيت وهي حائض ؟ قال 
سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : وأخرجه أمحد وابن ماجه كذلك وأخرج أمحد وأبو داود عن معاذ بن جبل قال 

وبه علم اسم " . إلزار والتعفف عن ذلك أفضل ما فوق ا: " سلم عما حيل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ قال 
  السائل 

  )  ٢٢٦/  ١: بفتح التاء وضم الشني املعجمة آخره دال معناه األمر أوجز املسالك ( لتشد : يف نسخة )  ٤( 
ل تشد عليها بفتح التاء وضم الشني والدال خرب معناه األمر أو أريد به احلدث جمازا أو بتقدير أنه مؤو: قوله )  ٥( 

" مث شأنك بأعالها : " يستقيم مع قوله : كيف يستقيم هذا جوابا عن قوله ما حيل يل ؟ قلت : باملصدر فإن قلت 
حيل لك ما فوق اإلزار وشأنك منصوب بإضمار فعل وجيوز على االبتداء واخلرب حمذوف تقديره مباح : كأنه قيل له 

  لعلي القاري "  مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح" أو جائز كذا يف 
  دونك : بالنصب أي )  ٦( 
  أيسر وأسهل : أي )  ٧( 
  مما ذكر من حل ما فوق اإلزار : أي )  ٨( 
أنه كان : أهنا قالت يؤيده ما أخرجه أبو داود والبيهقي عن بعض أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم : قوله )  ٩( 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير والبيهقي عن . نع ما أراد إذا أراد من احلائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا مث ص
كل شيء ) : " وهو حتريف " فقال : " ويف األصل ( أهنا سئلت ما للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقالت : عائشة 

: ما حيل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ؟ قالت : قلت لعائشة : وأخرج ابن جرير عن مسروق " إال فرجها 
وأخرج أمحد وعبد بن محيد والدارمي ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة . إال اجلماع  كل شيء

أن اليهود كانوا إذا حاضت املرأة : وأبو يعلى وابن املنذر وابن أيب حامت والنحاس والبيهقي وابن حبان عن أنس 
فسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و . يف البيوت منهم أخرجوها من البيت ومل يواكلوها ومل يشاربوها ومل جيامعوها 

جامعوهن : " اآلية فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم } ... ويسألونك عن احمليض { : سلم عن ذلك فأنزل اهللا 
  احلديث ... " يف البيوت واصنعوا كل شيء إال النكاح 

  جمهول أو معروف )  ١٠( 
واملراد موضع الدم " النهاية " مة ومبعىن الثوب الذي يلي اجلسد ذكره يف شعار بالكسر مبعىن العال: قوله )  ١١( 

  أو الكرسف 

  )هل جيب الغسل ؟ )  ١( باب إذا التقى اخلتانان (  - ٢١

وعائشة كانوا )  ٤( أن عمر وعثمان ) :  ٣( بن املسيب )  ٢( أخربنا مالك حدثنا الزهري عن سعيد  - ٧٦
  )  ٩( فقد وجب الغسل )  ٨( اخلتان )  ٧( اخلتان  ) ٦( إذا مس ) :  ٥( يقولون 

 _________  



وهو مقطع جليدة يف أعلى فرجها . اخلتانان املراد به ختان الرجل وهو مقطع جلدته وخفاض املرأة : قوله )  ١( 
  تشبه عرف الديك بينها وبني مدخل الذكر جلدة رقيقة 

ما رأيت أحدا قط : قال قتادة . مي املدين سيد فقهاء التابعني عن سعيد بن املسيب أبو حممد املخزو: قوله )  ٢( 
  " اإلسعاف " أعلم باحلالل واحلرام منه مات سنة ثالث وتسعني كذا يف 

  ابن حزن بن أيب وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن خمزوم )  ٣( 
لقرشي أمري املؤمنني ذو النورين عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف ا: قوله )  ٤( 

  " اإلسعاف " هـ كذا يف  ٣٥قتل يوم اجلمعة لثمان عشرة خلت من ذي احلجة سنة 
إخل هذا حديث صحيح عن عثمان بأن الغسل يوجبه التقاء اخلتانني وهو يدفع ... كانوا يقولون : قوله )  ٥( 

: أن زيد بن خالد اجلهين أخربه أنه سأل عثمان قال  حديث حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة أن عطاء بن يسار أخربه
يتوضأ للصالة ويغسل ذكره مسعته من رسول اهللا صلى : أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ومل مين ؟ قال عثمان : قلت 

هذا حديث منكر ال يعرف . وسأل ذلك عليا والزبري وطلحة وأيب بن كعب فأمروه بذلك : اهللا عليه و سلم قال 
ب عثمان وال من مذهب علي وال مذهب املهاجرين انفرد به حيىي بن أيب كثري وهو ثقة إال أنه جاء مبا شذ من مذه

  " االستذكار " فيه وأنكر عليه كذا يف 
" إذا جاوز : " اجملاوزة كرواية الترمذي ... " إذا التقى : " إذا مس املراد باملس وااللتقاء يف خرب : قوله )  ٦( 

  يقة املس ألنه ال يتصور عند غيبة احلشفة فلو وقع مس بال إيالج مل جيب الغسل باإلمجاع وليس املراد حق
  موضع القطع من الذكر : أي )  ٧( 
  موضع القطع من فرج األنثى : أي )  ٨( 
  وإن مل ينزل )  ٩( 

أنه سأل : د الرمحن بن عب)  ٢( موىل عمر بن عبيد اهللا عن أيب سلمة )  ١( أخربنا مالك أخربنا أبو النضر  - ٧٧
)  ٧( الفروج )  ٦( ؟ مثل )  ٥( يا أبا سلمة )  ٤( أتدري ما مثلك ) :  ٣( عائشة ما يوجب الغسل ؟ فقالت 

  اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل )  ١٠( فيصرخ معها إذا جاوز )  ٩( تصرخ )  ٨( يسمع الديكة 
 _________  

  سامل بن أيب أمية )  ١( 
لمة ابن عبد الرمحن بن عوف الزهري قيل امسه عبد اهللا وقيل إمساعيل وقيل امسه كنيته وثقه ابن أيب س: قوله )  ٢( 

  " اإلسعاف " هـ كذا يف  ٩٤سعد وغريه مات باملدينة سنة 
  تالطفه وتعاتبه )  ٣( 
ه من ال علم له إخل فيه دليل على أن أبا سلمة كان عندها ممن ال يقول بذلك وأنه قلد في... ما مثلك : قوله )  ٤( 

به فعاتبته بذلك ألهنا كانت أعلم الناس بذلك املعىن وقد تقدم عن أيب سلمة روايته عن عطاء بن يسار وعن أيب 
  وأن أبا سلمة كان يفعل ذلك فلذلك نفرته عنه قاله ابن عبد الرب " املاء من املاء : " سعيد اخلدري مرفوعا 

  ... مثل : ال فقالت : وكأنه قال )  ٥( 
حيتمل معنيني أحدمها أنه كان صبيا قبل البلوغ فسأل عن مسائل اجلماع : مثل الفروج قال الباجي : قوله )  ٦( 

  الذي ال يعرفه ومل يبلغ حده والثاين أنه مل يبلغ مبلغ الكالم يف العلم 
  كتنور ويضم كسبوح فرخ الدجاج : قال اجملد )  ٧( 



  ديوك ذكر الدجاج  بوزن عنبة مجع ديك وجيمع أيضا على)  ٨( 
  تصيح )  ٩( 
  بينت احلكم بعد ما زجرته )  ١٠( 

 ٣( أن حممود : موىل عثمان بن عفان )  ٢( عن عبد اهللا بن كعب )  ١( أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد  - ٧٨
يغتسل : ؟ فقال زيد بن ثابت )  ٦( بن ثابت عن الرجل يصيب أهله مث يكسل )  ٥( سأل زيد ) :  ٤( بن لبيد ) 
 ٩( قبل أن ميوت )  ٨( نزع : فإن أيب بن كعب ال يرى الغسل فقال زيد بن ثابت : فقال له حممود بن لبيد )  ٧( 
 (  

احلشفة وجب الغسل أنزل أو مل ينزل وهو )  ١١( توارت )  ١٠( وهبذا نأخذ إذا التقى اخلتانان و : قال حممد 
  رمحه اهللا )  ١٢( قول أيب حنيفة 

 _________  
  ولقيس صحبة . ابن قيس األنصاري )  ١( 
  احلمريي املدين صدوق روى له مسلم والنسائي قاله الزرقاين )  ٢( 
أن حممود بن لبيد األنصاري األشهلي من بين عبد األشهل ولد على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم : قوله )  ٣( 

يف الطبقة الثانية من التابعني فلم يصنع شيئا وال علم وحدث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بأحاديث وذكره مسلم 
  " االستيعاب " منه ما علم غريه مات سنة ست وتسعني كذا يف 

  بفتح الالم وكسر املوحدة ابن عقبة بن رافع )  ٤( 
 أبو خارجة كاتب الوحي أحد من مجع القرآن على عهد رسول اهللا صلى اهللا: النجاري املدين أبو سعيد وقيل )  ٥( 

  " اإلسعاف " هـ كذا يف  ٥١سنة : هـ وقيل  ٤٨سنة : هـ وقيل  ٤٥عليه و سلم مات سنة 
  أكسل الرجل إذا جامع مث أدركه فتور فلم ينزل )  ٦( 
: كنت عند عمر فقيل له : يغتسل روى ابن أيب شيبة والطرباين بإسناد حسن عن رفاعة بن رافع قال : قوله )  ٧( 

يا : علي به فأيت به فقال : ناس يف املسجد بأنه ال غسل على من جيامع ومل ينزل فقال عمر إن زيد بن ثابت يفيت ال
ما فعلت وإمنا حدثين عموميت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عدو نفسه أوبلغ من أمرك أن تفيت برأيك ؟ قال 

كنا نفعله على عهد : قلت أيب بن كعب وأبو أيوب ورفاعة فالتفت عمر إيل : أي عمومتك ؟ قال : سلم قال 
: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجمع عمر الناس فاتفقوا على أن املاء ال يكون إال من املاء إال علي ومعاذ فقاال 

سل أزواج النيب : قد اختلفتم وأنتم أهل بدر فقال علي لعمر : إذا التقى اخلتانان فقد وجب الغسل فقال عمر 
إذا جاوز اخلتان اخلتان وجب : ال أعلم فأرسل إىل عائشة فقالت : سل إىل حفصة فقالت صلى اهللا عليه و سلم فأر

ال أوتى بأحد فعله ومل يغتسل إال أهنكته عقوبة فلعل إفتاء زيد حملمود : وقال  -تغيظ : أي  -فتحطم عمر . الغسل 
  بن لبيد كان بعد هذه القصة كذا يف شرح الزرقاين 

   أقلع ورجع عنه: أي )  ٨( 
  عنده أنه منسوخ " ) قد صح : " والظاهر " صح : " يف األصل ( يف رجوعه دليل على أنه قد صح )  ٩( 
  عطف بياين لاللتقاء )  ١٠( 
  أي غابت )  ١١( 
  رأس الذكر املختون )  ١٢( 



أبو عبيد وهو قول أيب حنيفة وبه قال مالك والشافعي والثوري وأمحد وإسحاق وأبو ثور والطربي و: قوله )  ١٣( 
" ال غسل ما مل ينزل متسكا حبديث : وغريهم من علماء األمصار وإليه ذهب مجهور أصحاب داود وبعضهم قالوا 

وبعضهم قالوا . واختلف الصحابة فيه فذهب مجع كثري إىل وجوب الغسل وإن مل ينزل . وغريه " املاء من املاء 
بوجوب الغسل عائشة وعمر وعثمان وعلي وزيد كما  بالوضوء عند عدم اإلنزال ومنهم من رجع عنه فممن قال

وأبو بكر أخرجه عبد الرزاق والنعمان بن بشري . وابن عباس وابن عمر أخرجه ابن أيب شيبة عنهما . ذكره مالك 
وسهل بن سعد وعامة الصحابة والتابعني ذكره ابن عبد الرب ومل خيتلف يف ذلك عن أيب بكر وعمر واختلف فيه عن 

رخصة  -أي وجوب الوضوء فقط باإلكسال  -كان ذلك : ن وزيد وقد صح عن أيب بن كعب أنه قال علي وعثما
يف بدء اإلسالم مث نسخ ولذلك رجع عنه أيب بعد ما أفىت به وروى عائشة وأبو هريرة وعمرو بن شعيب عن أبيه 

 ٨٤/  ١انظر نصب الراية ( " إذا التقى اخلتانان وتوارت احلشفة فقد وجب الغسل : " عن جده وغريهم مرفوعا 
  أيضا 

قد اتفق األئمة األربعة أصحاب املذاهب على وجوب الغسل بغيبوبة احلشفة وإن مل ينزل وكان فيه خالف يف 
الصدر األول فقد روي عن مجاعة من الصحابة ومن األنصار أهنم مل يروا غسال إال من اإلنزال مث روي أهنم رجعوا 

من خالف يف ذلك جعلته نكاال فانعقد اإلمجاع يف عهده وخالف فيه داود : عن ذلك وصح عن عمر أنه قال 
وقد وقعت عبارة البخاري . للسبكي " شرح التقريب " الظاهري وال عربة خبالفه عند احملققني كما جتد حتقيقه يف 

ب الغسل دون فأوهم أنه يقول باستحبا. الغسل أحوط : قال أبو عبد اهللا : يف صحيحه مومهة للخالف حيث قال 
يعين يف الدين من " الغسل أحوط : " الوجوب وهذا خمالف ملا أمجع عليه مجهور األئمة وحيتمل قول البخاري 

حديثني تعارضا فقدم الذي يقتضي االحتياط يف الدين وهو باب مشهور يف أصول الدين وهو األشبه ال أنه ذهب 
: وقال " العارضة " فهكذا وجه القاضي يف " . العارضة "  هذا ملخص ما قاله القاضي يف. إىل االستحباب والندب 

وبني حديث عثمان وأيب يف نفي الغسل ... والعجيب من البخاري أن يساوي بني حديث عائشة يف إجياب الغسل 
   ٧٧/  ٢" عمدة القاري " وراجع . إخل مث علل عدم صحة التعلق حبديثهما ... 

أن اخلالف كان مشهورا بني التابعني ومن بعدهم لكن  ٢٧٥/  ١" ري فتح البا" والذي اختاره ابن حجر يف 
لكن :  ٤٩ص " التلخيص " ولكنه يقول يف . انتهى كالمه . اجلمهور على إجياب الغسل وهو الصواب واهللا أعلم 

" وانظر  "الفتح " اهـ فكأنه هنا غري ما اختاره يف . انعقد اإلمجاع أخريا على إجياب الغسل قاله القاضي وغريه 
" ذكر كل ذلك مع زيادات نفيسة ابن عبد الرب يف )  ٧٧و  ٧٦، و  ٧٢/  ٢،  ٦٩/  ٢من " عمدة القاري 

وأثبت وجوب الغسل بااللتقاء " شرح معاين اآلثار " وقد بسط الكالم فيه الطحاوي يف " االستذكار " و " التمهيد 
  باألخبار املرفوعة واآلثار املوقوفة فلرياجع 

  )ينام هل ينقض ذلك وضوءه ؟ )  ١( باب الرجل (  - ٢٢

  أحدكم وهو مضطجع فليتوضأ )  ٣( إذا نام : بن أسلم قال )  ٢( أخربنا مالك أخربنا زيد  - ٧٩
 _________  

  قيد اتفاقي فإن الرجل واملرأة يف ذلك سواء )  ١( 
  العدوي وكان من العلماء بالتفسري وله كتاب فيه )  ٢( 



إذا نام أحدكم : أن عمر بن اخلطاب قال : مالك بن زيد بن أسلم : إخل ليحىي ... ل إذا نام قا: قوله )  ٣( 
  مضطجعا فليتوضأ 

  )  ١( أنه كان ينام وهو قاعد فال يتوضأ : أخربنا مالك أخربين نافع عن ابن عمر  - ٨٠
  )  ٣( ه اهللا يف الوجهني مجيعا نأخذ وهو قول أيب حنيفة رمح)  ٢( وبقول ابن عمر : قال حممد 

 _________  
  ألن النوم ليس حبدث وإمنا هو سبب وقد كان نومه خفيفا )  ١( 
  إخل فيه أنه مل يذكر قول ابن عمر يف الوجه األول فتأمل كذا قال القاري ... وبقول ابن عمر : قوله )  ٢( 
ا أو ساجدا فليتوضأ ومن نام من نام مضطجع: وهو قول أيب حنيفة اختلف العلماء فيه فقال مالك : قوله )  ٣( 

ال وضوء إال : وقال أبو حنيفة وأصحابه . جالسا فال إال أن يطول نومه وهو قول الزهري وربيعة واألوزاعي وأمحد 
وقال الثوري . إن تعمد النوم يف السجود فعليه الوضوء : على من نام مضطجعا أو متوركا وقال أبو يوسف 

على كل نائم : إنه ال وضوء إال على من اضطجع وقال الشافعي : ان والنخعي واحلسن بن حي ومحاد بن أيب سليم
وروي عن أيب موسى األشعري ما يدل على أن النوم عنده ليس حبدث على أي حال . الوضوء إال اجلالس وحده 

  كان كذا ذكره ابن عبد الرب 
يسترخي فيه املفاصل كاالضطجاع  وقد أمجل يف بيان مذهب احلنفية والذي يفهم من كتب أصحابنا أن كل نوم

واالستلقاء والنوم على الوجه والبطن ومتكئا على أحد وركيه فهو ناقض وما ليس كذلك فليس بناقض وكذلك 
النوم قاعدا وساجدا وراكعا وقائما ومن األخبار املرفوعة املؤيدة لكون النوم من النواقض قوله صلى اهللا عليه و 

أخرجه أبو داود وأمحد من حديث علي والطرباين والدارمي من " فمن نام فليتوضأ وكاء السه العينان : " سلم 
  حديث معاوية بألفاظ متقاربة 

  )يف منامها ما يرى الرجل )  ١( باب املرأة ترى (  - ٢٣

لرسول اهللا صلى اهللا )  ٣( أم سليم قالت )  ٢( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن عروة بن الزبري أن  - ٨١
رسول اهللا )  ٦( ؟ فقال )  ٥( املرأة ترى يف املنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل )  ٤( يا رسول اهللا : ه و سلم علي

)  ١١( وهل ترى )  ١٠( أف لك ) :  ٩( هلا عائشة )  ٨( فلتغتسل فقالت )  ٧( نعم : صلى اهللا عليه و سلم 
)  ١٤( تربت ميينك : صلى اهللا عليه و سلم فقال  فالتفت إليها رسول اهللا) :  ١٣( املرأة ؟ قال )  ١٢( ذلك 

  ؟ )  ١٥( ومن أين يكون الشبه 
  وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا )  ١٦( وهبذا نأخذ : قال حممد 

 _________  
  أي يف حكم احتالمها )  ١( 
عروة عن أم سليم  ابن أيب أويس عن: كذا هو يف املوطأ وقال فيه : أن أم سليم قال ابن عبد الرب : قوله )  ٢( 

يف ما علمت إال ابن أيب الوزير وعبد اهللا بن نافع " عن عائشة " وكل من روى هذا احلديث عن مالك مل يذكر فيه 
وقد وصله مسلم وأبو داود من طريق . فإهنما روياه عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أم سليم انتهى 

ن خالد بن زيد بن حرام بن جندب واختلف يف امسها فقيل سهلة وقيل عروة عن عائشة وأم سليم هي بنت ملحان ب



رميلة وقيل مليكة وقيل الغميضاء كانت حتت مالك بن النضر أيب أنس بن مالك يف اجلاهلية فولدت له أنسا فلما 
أسلمت عرض اإلسالم على زوجها فغضب وهلك هناك وخلف عليها بعده أبو طلحة األنصاري فولدت له عبد 

  " االستيعاب " بن أيب طلحة كذا يف  اهللا
وملسلم عن أنس جاءت أم سليم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت له وعائشة عند رسول اهللا صلى )  ٣( 

  اهللا عليه و سلم 
  يا رسول اهللا إذا رأت املرأة أن زوجها جيامعها يف املنام : وألمحد قالت )  ٤( 
  وفيه استحباب عدم احلياء يف املسائل الشرعية  أي أجيب عليها الغسل ؟)  ٥( 
: هل جتد بلال ؟ قالت : لعله قال : هل جتد شهوة ؟ قالت : إخل وعند ابن أيب شيبة فقال ... فقال : قوله )  ٦( 

ما كنت ألنتهي حىت أعلم يف حل أنا أم : فضحتينا عند رسول اهللا قالت : فلتغتسل فلقيتها النسوة فقلن : لعله قال 
 حرام ففيه وجوب الغسل على املرأة باإلنزال ونفى ابن بطال اخلالف فيه لكن رواه ابن أيب شيبة عن إبراهيم يف

  النخعي وإسناده جيد فيدفع استبعاد النووي صحته عنه كذا يف شرح الزرقاين 
  إذا رأت ماءا )  ٧( 
  ألنه ال يلزم من ذكر حكم الشيء حتققه أنكرت مع جواب املصطفى هلا : فقالت قال الويل العراقي : قوله )  ٨( 
حيتمل أن كلتيهما أنكرتا : عائشة يف حديث آخر أن أم سلمة هي القائلة ذلك قال القاضي عياض : قوله )  ٩( 

وهذا مجع حسن ألنه ال : إن الصحيح ههنا أم سلمة ال عائشة قال ابن حجر : عليها وإن كان أهل احلديث يقولون 
  م سلمة عند النيب صلى اهللا عليه و سلم يف جملس واحد ميتنع حضور عائشة وأ

أي استحقارا لك وهي كلمة تستعمل يف االستحقار وأصل األف وسخ : أف لك قال عياض : قوله )  ١٠( 
أف بالكسر والضم والفتح دون تنوين وبالتنوين أيضا وذلك مع ضم اهلمزة فهذه ستة : األظافري وفيه عشر لغات 

فيه : وإف بكسر اهلمزة وفتح الفاء وأف بضم اهلمزة وتسكني الفاء وأىف بضم اهلمزة والقصر قلت . وأفه باهلاء . 
  " التنوير " كذا يف " االرتشاف " حنو أربعني لغة حكاها أبو حيان يف 

ة فيه دليل على أنه ليس كل النساء حيتلمن وإال ملا أنكرت ذلك عائش: وهل ترى قال ابن عبد الرب : قوله )  ١١( 
وأي مانع من أن يكون ذلك خصيصة ألزواج : وقد يوجد عدم االحتالم يف بعض الرجال قلت : وأم سلمة قال 

النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنن ال حيتلمن كما أن األنبياء ال حيتلمون ألن االحتالم من الشيطان فلم يسلط عليهم 
  " التنوير " وكذلك على أزواجه تكرميا له كذا يف 

  بكسر الكاف  ) ١٢( 
  قالت : يف نسخة )  ١٣( 
يف هذه اللفظة خالف كثري منتشر للسلف واخللف واألصح األقوى : تربت ميينك قال النووي : قوله )  ١٤( 

الذي عليه احملققون أهنا كلمة معناها افتقرت ولكن العرب اعتادت استعماهلا غري قاصدة حقيقة معناها األصلي 
اهللا وال أم لك وثكلته أمه وويل أمه وما أشبهه يقولوهنا عند إنكارهم الشيء أو الزجر  فيذكرون تربت يداك وقاتله

  للسيوطي " زهر الرىب على اجملتىب " عنه كذا يف 
معناه أن الولد : الشبه بكسر الشني وسكون الباء وشبه بفتحهما لغتان مشهورتان قال النووي : قوله )  ١٥( 

: " يف األصل ( ة فأيهما غلب كان الشبه له وإذا كان للمرأة مين فإنزاله وخروجه متولد من ماء الرجل وماء املرأ
منها ممكن كذا )  ١٣١/  ١" زهر الرىب " كما يف " فإنزاله وخروجه : " وهو خطأ والصواب " فإنزاهلا وخروجها 



  " زهر الرىب " يف 
ل ما يرى الرجل ورأت بلال وروي عنه يف وهبذا نأخذ أي بوجوب الغسل على املرأة إذا رأت مث: قوله )  ١٦( 

ومل تر البلل كان ] فلرياجع ؟ ؟ " والتلذذ " لعله [ غري رواية األصول أهنا إذا تذكرت االحتالم واإلنزال والتلذل 
أمجع كل من حيفظ عنه العلم أن الرجل إذا رأى يف منامه أنه احتلم أو جامع ومل جيد : قال ابن املنذر ( عليها الغسل 

يغتسل روينا ذلك عن ابن عباس : ال أن ال غسل عليه واختلفوا فيمن رأى بلال ومل يتذكر احتالما فقالت طائفة بل
وقال أكثر أهل : أحب إيل أن يغتسل إال رجل به أبردة : وعطاء والشعيب وسعيد بن جبري والنخعي وقال أمحد 

ق وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو يوسف وظاهر الباب ال جيب عليه االغتسال حىت يعلم أنه بلل املاء الداف: العلم 
" املغين " ، وراجع  ٧٩/  ١" معامل السنن " و  ٥٧و  ٥٦/  ٢" العمدة " يؤيد الفريق األول هذا ملخص ما يف 

، فقد قيد البلل باملين يف وجوب الغسل ونسب ذلك إىل مالك والشافعي وهذا خالف ما يف  ٢٠٥/  ١البن قدامة 
ال تؤخذ : لكن قال مشس األئمة احللواين ) وهو مذهب أيب حنيفة وحممد بن احلسن الشيباين " العمدة " و "  املعامل" 

يف خمتارات النوازل ويف التجنيس " اهلداية " هبذه الرواية ذكره صدر الشريعة وقد عول على تلك الرواية صاحب 
املسألة شاهد على أن وجوب الغسل برؤية البلل ال واملزيد لكنه تعويل ضعيف ألن سياق النصوص الواردة يف هذه 

  مبجرد التذكر 

  ) ) ١( باب املستحاضة (  - ٢٤

أن : زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم )  ٢( أخربنا مالك حدثنا نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة  - ٨٢
هلا )  ٧( هللا عليه و سلم فاستفتت صلى ا)  ٦( على عهد رسول اهللا )  ٥( الدم )  ٤( كانت هتراق )  ٣( امرأة 

( اليت كانت حتيض )  ١٠( واأليام )  ٩( لتنظر الليايل : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال )  ٨( أم سلمة 
قدر ذلك من الشهر فإذا )  ١٤( الصالة )  ١٣( فلتترك )  ١٢( من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصاهبا )  ١١

  بثوب فلتصل )  ١٦( مث لتستثفر  ذلك فلتغتسل)  ١٥( خلفت 
إىل الوقت اآلخر وإن سال دمها وهو )  ١٨( وتتوضأ لوقت كل صالة وتصلي )  ١٧( وهبذا نأخذ : قال حممد 

  قول أيب حنيفة رمحه اهللا 
 _________  

ملستحاضة إن الروايات يف ا( استحيضت املرأة أي استمر هبا الدم بعد أيامها فهي مستحاضة : قال اجلوهري )  ١( 
  ) ، فارجع إليه  ٢٤٠/  ١" أوجز املسالك " يشكل اجلمع بينها وقد مجع بينها شيخنا يف . خمتلفة جدا 

هكذا رواه مالك وأيوب ورواه الليث بن سعد وصخر وعبيد اهللا بن : عن أم سلمة قال ابن عبد الرب : قوله )  ٢( 
حديث صحيح رواه مالك : النووي يف اخلالصة  عمر عن نافع عن سليمان أن رجال أخربه عن أم سلمة وقال

  والشافعي وأمحد وأبو داود والنسائي بأسانيد على شرط البخاري ومسلم فلم يعرج على دعوى االنقطاع 
يقال هي فاطمة بنت أيب حبيش وقد بني ذلك محاد بن زيد وسفيان بن عيينة يف : أن امرأة قال الباجي : قوله )  ٣( 

من رواية وهيب عن أيوب " سنن أيب داود " وكذا هو مبني يف : سليمان بن يسار قلت  حديثهما عن أيوب عن
  " التنوير " كذا يف 

يقال أراق املاء يريقه وهراقه يهريقه " أراق " بدل من مهزة " هراق " اهلاء يف : هتراق قال الباجي : قوله )  ٤( 
  " التنوير " هراقة كذا يف 



  وجيوز رفعه على تقدير هتراق دماؤها : دم وهي منصوبة على التمييز قال الباجي منصوب أي هتراق هي ال)  ٥( 
  أي يف زمانه )  ٦( 
  فأمرت فاطمة أن تسأل هلا : بأمرها لذلك ففي رواية الدارقطين )  ٧( 
  وإمنا مل تستفت بنفسها للحياء )  ٨( 
ملستحاضة املعتادة ترد لعادهتا ميزت أم ال وافق إخل احتج به من قال إن ا... لتنظر الليايل واأليام : قوله )  ٩( 

وأصح قويل الشافعي . متييزها عادهتا أم ال وهو مذهب أيب حنيفة وأحد قويل الشافعي وأشهر الروايتني عن أمحد 
وهو مذهب مالك أهنا ترد لعادهتا إذا مل تكن مميزة وإال ردت إىل متييزها ويدل له قوله صلى اهللا عليه و سلم يف 

وأجابوا عن هذا احلديث باحتمال أنه . رواه أبو داود " إذا كان دم احليض فإنه دم أسود يعرف : " ث فاطمة حدي
صلى اهللا عليه و سلم علم أهنا غري مميزة فحكم عليها بذلك ولعلها كانت هلا أحوال كانت يف بعضها مميزة ويف 

  بعضها ليست مبميزة كذا قال الزرقاين 
م قد يستنبط منه أن أقل مدة احليض ثالثة وأكثرة عشرة ألن أقل ما يطلق عليه لفظ األيام واأليا: قوله )  ١٠( 

  ثالثة وأكثره عشرة وأما ما دون ثالثة فيقال يومان وفوق عشرة يقع التمييز يوما وهو استنباط لطيف لفظي 
  أي يف تلك األيام )  ١١( 
  أي من االستحاضة )  ١٢( 
ة فيه داللة على ترك الصالة للحائض وال قضاء عليها وهذا أمر إمجاعي خالفا فلتترك الصال: قوله )  ١٣( 

  للخوارج ذكره ابن عبد الرب 
  والصوم وحنومها )  ١٤( 
  أي تركت أيام احليض اليت كانت تعهد وراءها )  ١٥( 
ا وتوثق طرفيها يف هو أن تشد فرجها خبرقة عريضة بعد أن حتتشي قطن: مث لتستثفر قال يف النهاية : قوله )  ١٦( 

  شيء تشده على وسطها هو مأخوذ من ثفر الدابة الذي جيعل حتت ذنبها 
جيب عليها أن تغتسل : وهبذا نأخذ أي بوجوب الغسل مرة عند ذهاب األيام املعهودة وقال قوم : قوله )  ١٧( 

له عن علي وابن عباس للظهر والعصر غسال واحدا واملغرب والعشاء غسال واحدا وللصبح غسال واحدا وروي مث
تغتسل يف كل يوم مرة يف أي وقت شاءت روي ذلك عن علي وقال قوم تغتسل من ظهر إىل ظهر : وقال آخرون 

ومحل أصحابنا األخبار الواردة يف الغسل " التمهيد " ولكل وجهة هو موليها وقد بسط الكالم فيه ابن عبد الرب يف 
  األخبار الدالة على كفاية الغسل الواحد لكل صالة وحنو ذلك على االستحباب بدليل 

  ما شاءت من الفرائض والنوافل )  ١٨( 

بن حكيم وزيد بن أسلم )  ٢( موىل أيب بكر بن عبد الرمحن أن القعقاع )  ١( أخربنا مالك أخربنا مسي  - ٨٣
( ن طهر إىل طهر تغتسل م: إىل سعيد بن املسيب يسأله عن املستحاضة كيف تغتسل ؟ فقال سعيد )  ٣( أرساله 

  )  ٦( فإن غلبها الدم استثفرت بثوب )  ٥( وتتوضأ لكل صالة )  ٤
( وتصلي حىت تأتيها أيام أقرائها فتدع )  ٨( مث تتوضأ لكل صالة )  ٧( تغتسل إذا مضت أيام أقرائها : قال حممد 

 ١٠( الوقت اآلخر  الصالة فإذا مضت اغتسلت غسال واحدا مث توضأت لكل وقت صالة وتصلي حىت يدخل)  ٩
  وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا والعامة من فقهائنا )  ١١( ما دامت ترى الدم ) 

 _________  



  " اإلسعاف " أبو عبد اهللا القرشي املخزومي املدين وثقه أمحد وأبو حامت كذا يف )  ١( 
  " اإلسعاف " الكناين املدين وثقه أمحد وحيىي وغريمها كذا يف )  ٢( 
  فيه جواز إرسال رسول لالستفتاء من العامل وقبول خرب الواحد )  ٣( 
اختلف فيه فمنهم من رواه بالطاء املهملة ومنهم من رواه : من طهر إىل طهر قال ابن سيد الناس : قوله )  ٤( 

: ابن عبد الرب  املروي إمنا هو باإلعجام وأما اإلمهال فليس رواية جمزوما هبا وقال: بالظاء املعجمة وقال ابن العراقي 
ليس ذلك بوهم ألنه صحيح عن سعيد : ما أرى الذي حدثين به من ظهر إال وقد وهم قال أبو عمر : قال مالك 

ما أحسن ما قاله مالك ألنه ال : وقد رواه كذلك السفيانان عن مسي به باإلعجام وقال اخلطايب . معروف من مذهبه 
ا من الغد وال أعلمه قوال ألحد وتعقبه ابن العريب بأن له معىن ألنه إذا معىن لالغتسال يف وقت صالة الظهر إىل مثله

قوله ال : سقط ألجل املشقة اغتساهلا لكل صالة فال أقل من االغتسال مرة يف كل يوم للتنظيف وقال ابن العراقي 
  " الزرقاين  شرح" أعلمه قوال ألحد فيه نظر ألن أبا داود نقله عن مجاعة من الصحابة والتابعني كذا يف 

} أقم الصالة لدلوك الشمس { : لوقت كل صالة فالالم للوقت كما يف قوله تعاىل : لكل صالة أي : قوله )  ٥( 
  وقت دلوكها : أي 

  قلب الثاء ذاال وقيل معناه فلتستعمل طيبا : فقيل " استذفرت بثوب : " رواه أبو داود بلفظ )  ٦( 
ء بالفتح وجيمع على قروء أيضا وهو من األضداد يقع على الطهر وإليه ذهب أقرائها بالفتح مجع قر: قوله )  ٧( 

" وعلى احليض وإليه ذهب أبو حنيفة وأهل العراق كذا يف } ثالثة قروء { : الشافعي وأهل احلجاز يف قوله تعاىل 
  " دع الصالة أيام أقرائها ت: " البن األثري اجلزري واملراد هاهنا بأيام أقرائها أيام حيضها كما يف حديث " النهاية 

لوقت كل صالة كما مر ويأيت ويصلي ما شاء من الفرائض والنوافل وبه قال : لكل صالة أي : قوله )  ٨( 
تتوضأ لكل صالة وبه " : مغين ابن قدامة " ويف " اهلداية " األوزاعي والليث وأمحد ذكره عن أمحد أبو اخلطاب يف 

ال جيب الوضوء على املستحاضة ومن به : هذه رواية عن أمحد وقال مالك : يمية قال الشافعي وأبو ثور وقال ابن ت
البناية " سلس البول وحنوه وهو قول ربيعة وعكرمة وأيوب وإمنا هو مستحب لكل صالة عنده كذا ذكره العيين يف 

نيفة وأصحابه ممن أوجب الوضوء لكل صالة سفيان الثوري وأبو ح" : االستذكار " وقال ابن عبد الرب يف " 
: " والظاهر " مذاهب : " يف األصل ( وفيه مساحمة حيث سوى بني مذهيب . انتهى . والليث والشافعي واألوزاعي 

أما الذين قالوا بالوضوء لكل صالة فاستدلوا بظاهر . أيب حنيفة والشافعي وليس كذلك كما عرفت " ) مذهيب 
أخرجه أبو داود يف حديث فاطمة بنت أيب حبيش وهو " . لي توضئي لكل صالة وص: قوله صلى اهللا عليه و سلم 

معلق يف صحيح البخاري وخمرج يف سنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان وجامع الترمذي بألفاظ متقاربة وأخرج أبو 
وأما أصحابنا . يعلى والبيهقي عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر املستحاضة أن تتوضأ لكل صالة 

وذكر ابن قدامة . رواه أبو حنيفة " املستحاضة تتوضأ لوقت كل صالة : " بقوله صلى اهللا عليه و سلم  فاستندوا
وروى أبو عبد اهللا بن بطة بإسناده عن " وتوضئي لوقت كل صالة : " يف بعض ألفاظ حديث فاطمة " املغين " يف 

األول : كل صالة كذا ذكره العيين وقالوا محنة بنت جحش أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمرها أن تغتسل لوقت 
حمكم فأخذنا به وقواه الطحاوي بأن : وقت كل صالة والثاين " لكل صالة : " حمتمل الحتمال أن يراد بقوله 

احلدث إما خروج خارج وإما خروج الوقت كما يف مسح اخلفني ومل نعهد الفراغ من الصالة حدثا فرجحنا هذا 
  ألمر اجملمع عليه األمر املختلف فيه إىل ا

  تترك : أي )  ٩( 



حىت يدخل الوقت اآلخر ظاهره أن الناقض هو دخول الوقت اآلخر فلو توضأت يف وقت الصبح : قوله )  ١٠( 
ينبغي أن جتوز به الصالة إىل أن يدخل وقت الظهر لكن املذكور يف كتب أصحابنا املعتمدة أن الناقض هو خروج 

  مد ودخوله فحسب عند زفر وأيهما كان عند أيب يوسف الوقت فحسب عند أيب حنيفة وحم
  املتوايل فإذا ذهب ذلك عاد احلكم املقرر للكل : أي )  ١١( 

( أن تغتسل إال غسال واحدا )  ١( ليس على املستحاضة : أخربنا مالك أخربنا هشام بن عروة عن أبيه قال  - ٨٤
  بعد ذلك للصالة )  ٣( مث تتوضأ )  ٢

 _________  
  ال جيب عليها : أي )  ١( 
  املدة اليت كانت حتيض فيها : عند القضاء )  ٢( 
  وجوبا عند اجلمهور واستحبابا عند مالك )  ٣( 

  ) ) ٢) (  ١( باب املرأة ترى الصفرة والكدرة (  - ٢٥

اهللا عليه  موالة عائشة زوج النيب صلى)  ٥( بن أيب علقمة عن أمه )  ٤) (  ٣( أخربنا مالك أخربنا علقمة  - ٨٥
فيه الصفرة من )  ٩( فيها الكرسف )  ٨) (  ٧( إىل عائشة بالدرجة )  ٦( كان النساء يبعثن : و سلم أهنا قالت 

الطهر من )  ١٣( بذلك )  ١٢( تريد . القصة البيضاء )  ١١( حىت ترين )  ١٠( ال تعجلن : احليض فتقول 
  احليض 

)  ١٥( حىت ترى البياض )  ١٤( دامت ترى محرة أو صفرة أو كدرة وهبذا نأخذ ال تطهر املرأة ما : قال حممد 
  )  ١٦( خالصا وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا 

 _________  
  هي اليت لوهنا كلون املاء الكدر قاله العيين : بضم الكاف )  ١( 
  أو الكدرة : ويف نسخة )  ٢( 
  مات سنة بضع وثالثني ومائة )  ٣( 
  " اإلسعاف " بو داود والنسائي وابن معني واسم أبيه هالل كذا يف وثقه أ. املدين )  ٤( 
  " اإلسعاف " امسها مرجانة وثقها ابن حبان كذا يف )  ٥( 
  : إخل يف هذا احلديث من الفوائد ... كان النساء يبعثن : قوله )  ٦( 

  جواز معاينة كرسف املرأة للمرأة يؤخذ ذلك من بعثهن الكرسف لرؤية عائشة 
  ينبغي للنساء االستفتاء يف أمورهن من أعلمهن وأنه 

  وجواز احلياء يف مثل هذه األمور من الرجال إذا مل حيتج إليه ولذلك بعثن الكرسف إىل عائشة ال إىل رجال الصحابة 
  وجواز وضع كرسف يف ظرف 

  وعدم التعجيل يف أداء العبادة قبل أوانه حبيث يفوت شرط من شروطه 
  ارة حيث مل خيل باملقصود وجواز التعليم باإلش

  وغري ذلك مما ال خيفى على املاهر 



وعاء من خشب وقال : بالدرجة بضم دال فسكون حقة تضع املرأة فيها طيبها وحنوه واحلقة بالضم : قوله )  ٧( 
 الدرجة بكسر أوله وفتح الراء واجليم مجع درج بضم فسكون قال ابن بطال" : فتح الباري " الشيخ ابن حجر يف 

  إنه تأنيث درج : بضم وسكون وقال " املوطأ " كذا يرويه أصحاب احلديث وضبطه ابن عبد الرب يف : 
  املراد ما حتتشي به املرأة من قطنة وغريها لتعرف هل بقي من أثر احليض شيء أم ال )  ٨( 
  بضم الكاف والسني املهملة بينهما راء مهملة هو القطن )  ٩( 
  ابا وغيبة بالتاء والياء خط)  ١٠( 
احلائض ال : " ويف احلديث . اجلص هي لغة حجاز : ترين القصة بفتح القاف وتشديد الصاد املهملة : قوله )  ١١( 

" ) حتشى : " والظاهر " جتيء : " يف األصل ( حىت خترج القطنة اليت حتشى : أي " تغتسل حىت ترى القصة البيضاء 
عن وقت ) وهو حتريف " للمتنقبات : " يف األصل ( ئشة للمستفتيات كأهنا جصة ال ختالطها صفرة يعين أفتت عا

" فتح الباري " و " الكواكب الدراري " الطهارة عن احليض بأنه ال بد من رؤيتهن القطنة شبيهة باجلصة كذا يف 
القصة : أن القصة هي اجلصة شبهت عائشة الرطوبة الصافية بعد احليض باجلص وقيل " البناية " وذكر العيين يف 

  شيء يشبه اخليط األبيض خيرج من قبل النساء يف آخر أيامهن يكون عالمة لطهرهن 
  عائشة : أي )  ١٢( 
  برؤية القصة البيضاء : أي )  ١٣( 
أو كدرة خرجت قبل الدم أو بعده خالفا أليب يوسف يف كدرة خرجت قبل الدم وبه قال أبو ثور : قوله )  ١٤( 

  وابن املنذر حكاه العيين 
. حىت ترى البياض لقول عائشة حىت ترين القصة البيضاء فجعلت عالمة الطهر البياض اخلالص : قوله )  ١٥( 

  فعلم أن ما سواه حيض ومثله ال يعرف إال مساعا ألنه ليس مما يهتدي إليه العقل 
  وقد ذكر ها هنا ثالثة ألوان وترك ثالثة أخرى وهي اخلضرة والسواد والتربية 

وأما كون السواد . أما كون الصفرة حيضا فقد ثبت من أثر عائشة . ذا كانت يف أيام احليض عندنا والكل حيض إ
إذا كانت دم احليضة فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن : " حيضا فثبت من قوله صلى اهللا عليه و سلم لفاطمة 

دم ووقع يف رواية العقيلي عن عائشة وأما احلمرة فهي أصل لون ال. أخرجه أبو داود والنسائي وغريمها " . الصالة 
وأما اخلضرة فاختلفوا فيه والصحيح أن . ذكره العيين " دم احليض أمحر قاين ودم االستحاضة كغسالة اللحم : " 

وعند أيب يوسف الكدرة ليس حبيض إال بعد . املرأة إذا كانت من ذوات األقراء يكون حيضا وكذا الكدرة والتربية 
  الدم 

أما قول الشافعي والليث بن سعد فهو أن الصفرة " : االستذكار " وهو قول أيب حنيفة رأيت يف :  قوله)  ١٦( 
  من زيادة الناسخ " ال " وأظن أن كلمة . انتهى . والكدرة ال تعد حيضا وهو قول أيب حنيفة وحممد 

 ٥( أنه : زيد بن ثابت )  ٤( ة عن ابن)  ٣( عن عمته )  ٢( بن أيب بكر )  ١( أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا  - ٨٦
)  ١٠( من جوف الليل فينظرن إىل الطهر )  ٩( باملصابيح )  ٨( نساء كن يدعون )  ٧( أن )  ٦( بلغها ) 

  يصنعن هذا )  ١٥( ما كان النساء ) :  ١٤( وتقول )  ١٣( عليهن )  ١٢( تعيب )  ١١( فكانت 
 _________  

" هـ كذا يف  ١٣٦سنة : هـ وقيل  ١٣٥سائي وابن سعد مات سنة وثقه ابن معني وأبو حامت والن)  ١( 
  " اإلسعاف 



  ابن حممد بن عمرو بن حزم )  ٢( 
هي عمرة بنت حزم عمة جد عبد اهللا بن أيب بكر وقيل هلا عمته جمازا قلت : عن عمته قال ابن احلذاء : قوله )  ٣( 
ا عن بنت زيد بعد فإن كانت ثابتة فرواية عبد اهللا عنها لكنها صحابية قدمية روى عنها جابر الصحايب ففي روايته: 

  " الفتح " منقطعة ألنه مل يدركها وحيتمل أن يكون املراد عمته احلقيقية وهي أم عمرو أو أم كلثوم كذا يف 
 ومل أر الرواية لواحدة إال. عن ابنة زيد ذكروا أن لزيد من البنات حسنة وعمرة وأم كلثوم وغريهن : قوله )  ٤( 

ألم كلثوم زوج سامل بن عبد اهللا بن عمر فكأهنا هي املبهمة ها هنا وزعم بعض الشراح أهنا أم سعد ألن ابن عبد الرب 
  " الفتح " وليس يف ذكره هلا دليل على املدعى ألنه مل يقل إهنا صاحبة هذه القصة كذا يف . ذكرها يف الصحابة 

  ضمري شأن )  ٥( 
  ابنة زيد عمة عبد اهللا أو : أي )  ٦( 
  فاعل لبلغ )  ٧( 
  يطلنب : أي )  ٨( 
  السرج )  ٩( 
  إىل ما يدل على الطهر : أي )  ١٠( 
  ابنة زيد )  ١١( 
ألن فعلهن يقتضي احلرج : مل عابت وفعلهن يدل على حرصهن بالطاعة قلت : فإن قلت . تعيب : قوله )  ١٢( 

  " الكواكب الدراري "  وهو مذموم ألن جوف الليل ليس إال وقت االستراحة كذا يف
عليهن حيتمل أن يكون العيب لكون الليل ال يتبني به البياض اخلالص من غريه فيحسنب أهنن طهرن : قوله )  ١٣( 

  وليس كذلك فيصلني قبل الطهر 
 إخل تشري إىل أن ما يفعلن لو كان فيه خري البتدرت إليه نساء الصحابة... وتقول ما كان النساء : قوله )  ١٤( 

فإهنن كن ممن يتسارع إىل اخلريات فإذا مل يفعلن علم أنه ال خري فيه وليس يف الدين حرج وإمنا جيب النظر إىل الطهر 
  إذا حانت الصالة ال يف جوف الليل 

ويستنبط من احلديث جواز العيب على من ابتدع أمرا ليس له أصل وجواز االستدالل بنفي شيء مع عموم البلوى 
  على عدم كونه خريا والتنبيه على حسن االقتداء بالسلف وجواز إسراج السرج بالليل يف زمن الصحابة 

  نساء الصحابة : الالم للعهد أي )  ١٥( 

  )باب املرأة تغسل بعض أعضاء الرجل وهي حائض (  - ٢٦

وهن حيض )  ٢( رجليه ويعطينه اخلمرة )  ١( أن ابن عمر كان تغسل جواريه : أخربنا مالك أخربنا نافع  - ٨٧
 )٣  (  

  بذلك وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا )  ٤( ال بأس : قال حممد 
 _________  

لعله كان لشغل أو ضعف أو لبيان اجلواز : قوله كان يغسل جواريه رجليه ( مجع جارية مبعىن األمة والبنت )  ١( 
سها بيده من املالمسة وحيتمل أنه ج: إال أنه يشكل عليه ما تقدم يف الوضوء من القبلة أن ابن عمر كان يقول 

رضي اهللا عنه كان يفرق بني مالمسة الرجل املرأة ومالمسة املرأة الرجل كما هو مقتضى ألفاظ األثرين لكن مل أره 



إنه يرى املالمسة الناقضة مقيدة بالشهوة كما هو مذهب بعضهم وإال فبني عموم األثرين : عند أحد أو يقال 
  )  ٣٠٨/  ١وجز املسالك أ. تعارض كما ال خيفى 

اخلمرة بضم اخلاء املعجمة وسكون امليم سجادة صغرية منسوجة من سعف النخل مأخوذة من اخلمر : قوله )  ٢( 
فإن : وأغرب ابن بطال حيث قال . مبعىن التغطية ألهنا تغطي جبهة املصلي من األرض هذا حاصل ما يف الضياء 

  وغرابته ال ختفى كذا قال القاري . انتهى . حصري ال مخرة كان كبريا قدر الرجل أو أكرب يقال له 
  مجع احلائض حيض وحوائض )  ٣( 
ال بأس بذلك ألن أعضاء احلائض طاهرة ولذلك ال يكره مضاجعتها وال االستمتاع هبا مبا فوق السرة : قوله )  ٤( 

. وعجنها وغري ذلك من الصنائع وال يكره وضع يدها يف شيء من املائعات وغسلها رأس زوجها وترجيله وطبخها 
وسؤرها وعرقها طاهران وكل هذا متفق عليه وقد نقل أبو جعفر حممد بن جرير الطربي إمجاع املسلمني يف ذلك 

  " شرح صحيح مسلم " كذا ذكره النووي يف 

)  ٤(  رأس)  ٣( أرجل )  ٢( كنت : أخربنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت )  ١( أخربنا مالك  - ٨٨
  )  ٥( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا حائض 

  ال بأس بذلك وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا والعامة من فقهائنا : قال حممد 
 _________  

  أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والبخاري من طريق مالك )  ١( 
عليه و سلم وهي حائض دليل على طهارة يف ترجيل عائشة لرأس رسول اهللا صلى اهللا : كنت : قوله )  ٢( 

احلائض وأنه ليس موضع منها جنسا غري موضع احليض ويف ترجيله صلى اهللا عليه و سلم لشعره وسواكه وأخذه من 
ويدل . شاربه وحنو ذلك دليل على أنه ليس من السنة والشريعة ما خالف النظافة وحسن اهليئة يف اللباس والزينة 

أراد به طرح الشهرة يف اللباس واإلسراف فيه الداعي " البذاذة من اإلميان : "  عليه و سلم على أن قوله صلى اهللا
  " االستذكار " إىل التبختر والبطر لتصح معاين اآلثار وال تتضاد كذا يف 

  أمشط : بضم اهلمزة وشدة اجليم )  ٣( 
  على احلال جمازا شعر رأس فهو من جماز احلذف ومن إطالق احملل : رأس أي : قوله )  ٤( 
ألن اعتزاهلن حيتمل أن يكون بأن } فاعتزلوا النساء يف احمليض { : وأنا حائض فيه تفسري لقوله تعاىل : قوله )  ٥( 

  ال جيتمع معهن وال يقرهبن وحيتمل أن يكون اعتزال الوطئ خاصة فأتت السنة مبا يف احلديث أنه أراد به اجلماع 

  ) ) ١( وضأ بسؤر املرأة باب الرجل يغتسل أو يت(  - ٢٧

)  ٣( الرجل بفضل وضوء املرأة )  ٢( ال بأس بأن يغتسل : أخربنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر أنه قال  - ٨٩
  جنبا أو حائضا )  ٤( ما مل تكن 
  )  ٥( ال بأس بفضل وضوء املرأة وغسلها وسؤرها وإن كانت جنبا أو حائضا : قال حممد 

)  ٨( الغسل )  ٧( كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد ليتنازعان )  ٦(  عليه و سلم بلغنا أن النيب صلى اهللا
  )  ١٠( فضل غسل املرأة اجلنب وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا )  ٩( مجيعا فهو 

 _________  



  ره العيين بسؤر املرأة بضم السني ومهز العني اسم للبقية من سأر يسأر كفتح يفتح أفضل فضلة ذك: قوله )  ١( 
  يتوضأ : يف نسخة )  ٢( 
  ما فضل من املاء بعدما توضأت املرأة منه : أي )  ٣( 
كنت أغتسل أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و : ما مل تكن جنبا أو حائضا خيالفه ما ورد عن عائشة : قوله )  ٤( 

لى اهللا عليه و سلم من إناء واحد كنت أغتسل أنا ورسول اهللا ص: وورد عنها . سلم من إناء واحد وحنن جنبان 
أهنا كانت تغتسل ورسول اهللا صلى اهللا عليه و : وعن أم سلمة . دع يل دع يل وحنن جنبان : فيبادرين حىت أقول 

. أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اغتسل من فضل ماء اغتسلت به من اجلنابة : وعن ميمونة . سلم من اجلنابة 
. ب وأنا حائض مث أناوله النيب صلى اهللا عليه و سلم فيضع فاه على موضع يف فيشرب كنت أشر: وعن عائشة 

  أخرجها مسلم وأصحاب السنن وغريهم . وأتعرق العرق وأنا حائض مث أناوله فيضع فاه على موضع يف 
ل وقو. إىل غري ذلك من األخبار الدالة على طهارة سؤر احلائض واجلنب وطهارة فضل وضوئهما وغسلهما 

الصحايب إذا خالف فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم أو قوله فاحلجة يف املرفوع ويعذر بأنه لعله مل يبلغه ذلك أو 
  ترجح عنده دليل آخر فلذلك أعرض أكثر العلماء يف هذا الباب عن قول ابن عمر وأخذوا باألحاديث اجملوزة 

ممن قال بطهارة سؤر اجلنب احلسن البصري " : البناية " وإن كانت جنبا أو حائضا قال العيين يف : قوله )  ٥( 
وجماهد والزهري ومالك واألوزاعي والثوري وأمحد والشافعي وروي عن النخعي أنه كره فضل شرب احلائض 

" ( اإلشراف " ال ذكره ابن املنذر يف : وروى عن جابر أنه سئل عن سؤر احلائض هل يتوضأ منه للصالة ؟ قال 
كتاب اإلشراف يف اختالف العلماء على مذاهب أهل " ذكر فؤاد سزكني . وهو حتريف " إلشراق ا: " ويف األصل 

  )  ١٨٥/  ٢تاريخ التراث العريب : انظر . البن املنذر " العلم على مذاهب األشراف 
نة وقد إخل يشري إىل أن تقليد الصحايب واجب وقوله حجة عندنا ما مل ينفه شيء من الس... بلغنا : قوله )  ٦( 

وها هنا قد نفى قول ابن عمر ورود سنة فالعربة بالسنة ال " فتح القدير " صرح به ابن اهلمام يف كتاب اجلمعة من 
  به 
  يتنازعان : ويف نسخة . ابق يل ابق يل : دع يل دع يل أخرجه مسلم ويف رواية الطحاوي : فيبادرها فتقول )  ٧( 
  يف مائها أو استعماله : يتبادران فيه وجيوز أن يكون بضم الغني أي : ر أي الغسل بفتح الغني فهو مصد: قوله )  ٨( 
  فهذا : يف نسخة )  ٩( 
  وهو قول اجلمهور )  ١٠( 

  )باب الوضوء بسؤر اهلرة (  - ٢٨

)  ٥( ابنة )  ٤) (  ٣( أن امرأته محيدة )  ٢( بن عبد اهللا بن أيب طلحة )  ١( أخربنا مالك أخربنا إسحاق  - ٩٠
) :  ٩( ابنة كعب بن مالك وكانت حتت ابن أيب قتادة )  ٨) (  ٧( كبشة )  ٦( د بن رفاعة أخربته عن خالتها عبي

هلا اإلناء )  ١٣( فجاءت هرة فشربت منه فأصغى )  ١٢( له وضوءا )  ١١( أمرها فسكبت )  ١٠( أن أبا قتادة 
إن : نعم قال : قلت : ؟ قالت )  ١٥( ا ابنة أخي أتعجبني ي: إليه فقال )  ١٤( فرآين أنظر : فشربت قالت كبشة 

)  ١٨( عليكم و )  ١٧( إهنا من الطوافني )  ١٦( إهنا ليست بنجس : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  )  ١٩( الطوافات 
)  ٢١ (إلينا منه وهو قول أيب حنيفة )  ٢٠( بأن يتوضأ بفضل سؤر اهلرة وغريه أحب )  ٢٠( ال بأس : قال حممد 



  رمحه اهللا 
 _________  

  " اإلسعاف " هـ كذا يف  ١٣٤ثقة حجة مات سنة : وثقه أبو زرعة وأبو حامت والنسائي وقال ابن معني )  ١( 
  زيد بن سهل األنصاري )  ٢( 
  " اإلسعاف " األنصارية الزرقية أم حيىي املدنية وثقها ابن حبان كذا يف )  ٣( 
بفتح احلاء وكسر امليم نبه : املهملة وفتح امليم عند رواة املوطأ إال حيىي الليثي فقال  محيدة بضم احلاء: قوله )  ٤( 

  قاله الزرقاين . ) وهو حتريف " أبو عمرو : " يف األصل ( عليه أبو عمر 
: لون بنت أيب عبيدة بن فروة وهو غلط منه وأما سائر رواة املوطأ فيقو: ابنة عبيد بن رفاعة قال حيىي : قوله )  ٥( 

بنت عبيد بن رافع والصواب رفاعة بن رافع : بنت عبيد بن رفاعة إال أن زيد بن احلباب قال فيه عن مالك 
  األنصاري قاله ابن عبد الرب 

محيدة وخالتها كبشة ال يعرف هلما رواية إال يف هذا احلديث وحملهما حمل : عن خالتها قال ابن مندة : قوله )  ٦( 
أنه إذا مل يعرف هلما : ونقل الزيلعي عن تقي الدين بن دقيق العيد . اخلرب من وجه من الوجوه  اجلهالة وال يثبت هذا

وقال . انتهى . رواية فلعل طريق من صححه أن يكون اعتمد على إخراج مالك لروايتهما مع شهرته بالتثبت 
وهلا ثالث رواه أبو نعيم ورورى ال نسلم ذلك فإن حلميدة حديثا آخر يف تشميت العاطس رواه أبو داود : العيين 

  إهنا صحابية فإن ثبت فال يضر اجلهل هبا : عنها إسحاق بن عبد اهللا وهو ثقة وأما كبشة فيقال 
  وثقها ابن حبان )  ٧( 
  كبشة بفتح الكاف والشني املعجمة بينهما موحدة األنصارية : قوله )  ٨( 

مثله يف التقريب ( املستغفري قاله الزرقاين ) وهو حتريف " بعها ت: " يف األصل ( وتبعه . هلا صحبة : قال ابن حبان 
/  ٢ويف هتذيب التهذيب " . محيدة بنت عبيد بن رفاعة األنصارية مقبولة : "  ٥٩٥/  ٢، وفيه  ٦١٢/  ٢أيضا 
  ) ، ذكرها ابن حبان يف الثقات  ٤١٢

تزوجها : وقال ابن سعد . هـ  ٩٥التابعي املتوىف سنة ابن أيب قتادة عبد اهللا بن أيب قتادة املدين الثقة : قوله )  ٩( 
وهو : وكانت امرأة أيب قتادة قال ابن عبد الرب : ويف رواية ابن املبارك عن مالك . ثابت بن أيب قتادة فولدت له 

  وهم منه وإمنا هي امرأة ابنه قاله الزرقاين 
 ٩٤ربعي السلمي شهد أحدا وما بعدها مات سنة عمرو بن : وقيل . النعمان : امسه احلارث وقيل : قيل )  ١٠( 

  " اإلسعاف " هـ كذا يف 
  انصب : صب فسكب سكوبا أي : يقال سكب يسكب سكبا أي : فسكبت قال الرافعي : قوله )  ١١( 
  املاء الذي يتوضأ به )  ١٢( 
  أمال : بالغني املعجمة أي )  ١٣( 
  انظر املنكر أو املتعجب )  ١٤( 
  صحبة ألن أباها صحايب مثله وسلمى من قبيلته من حيث ال)  ١٥( 
بفتح اجليم : بنجس قرئ بكسر اجليم وقال املنذري مث النووي مث ابن دقيق العيد مث ابن سيد الناس : قوله )  ١٦( 

  " زهر الرىب على اجملتىب " من النجاسة كذا يف 
مها أنه شبهها خبدم البيت ومن يطوف على هذا يتأول على وجهني أحد: من الطوافني قال اخلطايب : قوله )  ١٧( 



أن يكون شبهها مبن يطوف للحاجة واملسألة يريد أن األجر يف مؤاساهتا كاألجر : أهله للخدمة ومعاجلة املهنة والثاين 
  " مرقاة الصعود " يف مؤاساة من يطوف للحاجة كذا يف 

هو للشك من : قال ابن ملك " . أو " مة والطوافات ورد يف بعض الروايات أو الطوافات بكل: قوله )  ١٨( 
مرقاة املفاتيح شرح " ليست للشك لوروده بالواو يف روايات أخر بل هي للتنويع كذا يف : الراوي وقال ابن حجر 

  " مشكاة املصابيح 
الطوافات الطوافون هم بنو آدم يدخل بعضهم على بعض بالتكرار والطوافات هي املواشي اليت : قوله )  ١٩( 
ثر وجودها عند الناس مثل الغنم والبقر واإلبل جعل النيب صلى اهللا عليه و سلم اهلرة من القبيلتني لكثرة طوافها يك

ويف احلديث من الفوائد " البناية " كذا ذكره العيين يف ) وهو حتريف " طوافه واختالطه : " يف األصل ( واختالطها 
 :  

  جواز استخدام زوجة ابنه 
  هرة وغريها من احليوانات فإن يف كل ذات كبد رطبة أجرا كما ورد به اخلرب وإصغاء اإلناء لل

  وجواز إطالق ما يطلق على احملارم على امرأة اإلبن 
عدم جناسة سؤر مجيع سواكن البيوت لوجود هذه " فإهنا من الطوافني : " ويستنبط من قوله صلى اهللا عليه و سلم 

  العلة فيها 
ن سؤر اهلرة ليس بنجس فال بأس بشربه والوضوء منه وهو مذهب عباس وعلي وابن ال بأس أل: قوله )  ٢٠( 

أن اهلر : عباس وابن عمر وعائشة وأيب قتادة واحلسن واحلسني واختلف فيه عن أيب هريرة فروى عطاء عنه 
ال : رب وقال أن السنور من أهل البيت كذا ذكره ابن عبد ال: كالكلب يغسل منه اإلناء سبعا وروى أبو صاحل عنه 

نعلم أحدا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم روى عنه يف اهلر أنه ال يتوضأ بسؤره إال أبا هريرة على 
  انتهى . اختالف عنه 

ا مل يعلمه فقد أخرج الطحاوي يف : قلت  عن يزيد بن سنان نا أبو بكر احلنفي نا " شرح معاين اآلثار " قد علمت م
. عن أبيه عن ابن عمر أنه كان ال يتوضأ بفضل الكلب واهلر وما سوى ذلك فليس به بأس عبد اهللا بن نافع 

ال : وأخرج أيضا عن ابن أيب داود نا الربيع بن حيىي نا شعبة عن واقد بن حممد عن نافع عن ابن عمر أنه قال 
فيه أيضا بعد اتفاقهم على أن  وأما التابعون ومن بعدهم فاختلفوا. توضؤوا من سؤر احلمار وال الكلب وال السنور 

عن األوزاعي والثوري أن " رمحة األمة يف اختالف األئمة " سؤر اهلرة ليس بنجس إال ما يستفاد مما حكاه صاحب 
واألحاديث الواردة يف ذلك . سؤر ما ال يؤكل حلمه جنس غري اآلدمي فإنه يقتضي أن يكون سؤر اهلرة جنسا عندمها 

من كره سؤر اهلرة وهو قول أيب حنيفة وحممد وبه قال : ا اتفقوا على الطهارة منهم تردمها ومن عدامها بعدم
 ١: شرح معاين اآلثار ( طاووس وابن سريين وابن أيب ليلى وحيىي األنصاري حكاه عنهم العيين وبه أخذ الطحاوي 

إذا : قتادة عن سعيد قال حيث روى عن إبراهيم بن مرزوق نا وهب بن جرير نا هشام بن أيب عبد اهللا عن )  ١٢/ 
مث روى عن حممد بن خزمية نا حجاج نا محاد عن قتادة عن احلسن . ولغ السنور يف اإلناء فاغسله مرتني أو ثالثا 

مث روى عن . يغسله مرتني : يغسله مرة وقال اآلخر : وسعيد بن املسيب يف السنور يلغ يف اإلناء قال أحدمها 
" هتذيب التهذيب " ويف . وهو حتريف " احلصب بن نافع : " يف األصل ( اصح سليمان بن سعيد نا اخلصيب بن ن

كان سعيد بن املسيب : نا هشام عن قتادة قال )  ٢٠٨اخلصيب بن ناصح احلارثي البصري ت :  ١٤٣/  ٣
بن عفري مث روى عن روح العطار نا سعيد بن كثري . اغسل اإلناء ثالثا ثالثا يعين من سؤر اهلرة : واحلسن يقوالن 



الكلب واخلنزير واهلرة مث قال بعد ما : حدثين حيىي أنه سأل حيىي بن سعيد عما ال يتوضأ بفضله من الدواب فقال 
ومنهم من طهر من غري كراهة وهو قول . انتهى . فبهذا نأخذ وهو قول أيب حنيفة : ذكر دليال عقليا على الكراهة 

أهل مصر واألوزاعي وغريه من أهل الشام والثوري ومن وافقه من  مالك وغريه من أهل املدينة والليث وغريه من
أهل العراق والشافعي وأصحابه وأمحد وإسحاق وأيب ثور وأيب عبيد وعلقمة وعكرمة وإبراهيم وعطاء بن يسار 

واحلسن يف ما روى عنه األشعث والثوري يف ما روى عنه أبو عبد اهللا حممد بن نصر املروزي كذا ذكره ابن عبد 
" شرح خمتصر القدوري " الرب وبه قال أبو يوسف حكاه العيين والطحاوي وهو رواية عن حممد ذكره الزاهدي يف 

  والطحاوي 
حيث " كتاب اآلثار " أحب ظاهر كالمه أن الكراهة يف سؤر اهلرة تنزيهية وهو ظاهر كالمه يف : قوله )  ٢١( 

هي من أهل البيت ال بأس بشرب : رب يف اإلناء قال روى عن أيب حنيفة عن محاد عن إبراهيم يف السنور يش
: قال أبو حنيفة : ومل يأمره ومل ينهه مث قال . إن اهللا قد رخص املاء : فضلها فسألته أيتطهر بفضلها للصالة ؟ فقال 

  انتهى . غريه أحب إيل منه وإن توضأ به أجزاه وإن شربه فال بأس به وبقول أيب حنيفة نأخذ 
األصح أن كراهة سؤره عندمها كراهة تنزيه وقال أبو " : اجملتىب " أصحابنا فقال الزاهدي يف  وبه صرح مجع من

: نقال عن اخلالصة " جامع املضمرات " وقال يوسف بن عمر الصويف يف . انتهى . يوسف ال يكره وعن حممد مثله 
  انتهى . سؤر حشرات البيت كاحلية والفأرة والسنور مكروه كراهة تنزيه وهو األصح 

كون كراهة سؤر اهلرة ألجل أن حلمها حرام ألهنا : اختلفوا يف تعليل الكراهة فقال الطحاوي " : البناية " ويف 
ألجل عدم جتانبها النجاسة وهو يدل على أن سؤرها : عدت من السباع وهو أقرب إىل التحرمي وقال الكرخي 
لقد صدق يف قوله إنه أقرب : قلت . انتهى ملخصا . يث مكروه كراهة تنزيه وهو األصح واألقرب إىل موافقة احلد

منها حديث أيب قتادة الذي أخرجه : إىل موافقة احلديث وأشار به إىل أن القول بعدم الكراهة أوفق باألحاديث 
أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا : حسن صحيح وأبو داود ولفظه : مالك ومن طريقه أخرجه الترمذي وقال 

وابن ماجه ولفظ عن كبشة وكانت حتت بعض ولد أيب . احلديث ... فشربت منه فأصغى هلا اإلناء فجاءت هرة 
يا ابنة : أهنا صبت أليب قتادة ماء يتوضأ به فجاءت هرة تشرب فأصغى هلا اإلناء فجعلت أنظر إليه فقال : قتادة 

" . هي من الطوافني أو الطوافات إهنا ليست بنجس : " أخي أتعجبني ؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
والنسائي والدارمي يف سننه وابن حبان يف النوع السادس والستني من القسم الثالث من صحيحه واحلاكم 

  والدارقطين والبيهقي والشافعي وأبو يعلى وابن خزمية وابن منده يف صحيحهما 
عن أمه أن موالهتا أرسلتها هبريسة إىل عائشة  ومنها ما أخرجه أبو داود من طريق داود بن صاحل بن دينار التمار

فوجدهتا تصلي فأشارت إىل أن ضعيها فجاءت هرة فأكلت منها فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت اهلرة وقالت 
وقد رأيت رسول اهللا " إهنا ليست بنجس إمنا هي من الطوافني عليكم : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : 

تفرد به عبد الرمحن الدراوردي عن داود بن صاحل : و سلم يتوضأ بفضلها وأخرجه الدارقطين وقال صلى اهللا عليه 
  هبذه األلفاظ 

كنت أتوضأ أنا : إنه ال بأس به عن عمرة عن عائشة قالت : ومنها ما أخرجه الدارقطين من حديث حارثة وقال 
وكذلك أخرجه ابن ماجه . رة منه قبل ذلك ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من إناء واحد وقد أصابت اهل

وأخرجه اخلطيب من وجه آخر وفيه سلمة بن املغرية ضعيف قاله ابن حجر يف ختريج أحاديث الرافعي وأخرجه 
كنت أغتسل أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اإلناء الواحد وقد أصابت : الطحاوي عن عمرة عن عائشة 



  اهلرة منه قبل ذلك 
إهنا ليست : " إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : ا ما أخرجه ابن خزمية يف صحيحه عن عائشة قالت ومنه

مسعت منصور بن صفية : أخرجه عن سليمان بن مشافع بن شيبة احلجيب قال " . بنجس إهنا كبعض أهل البيت 
على شرط الشيخني ورواه : وقال  "املستدرك " ورواه احلاكم يف . بنت شيبة حيدث عن أمه صفية عن عائشة 

  كبعض متاع البيت : الدارقطين بلفظ 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصغي اإلناء للهر ويتوضأ بفضلها : ومنها ما أخرجه الطحاوي عن عائشة 

إبراهيم عن وأخرجه الدارقطين عن يعقوب بن . ويف إسناده صاحل بن حسان البصري املديين متروك قاله العيين . 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متر به اهلرة فيصغي هلا اإلناء : عبد ربه بن سعيد عن أبيه عن عروة عن عائشة 

وعن حممد بن عمر الواقدي نا عبد احلميد بن عمران بن أيب أنس عن . فتشرب مث يتوضأ بفضلها وضعف عبد ربه 
اهللا عليه و سلم كان يصغي للهرة اإلناء حىت تشرب منه مث يتوضأ  أن رسول اهللا صلى: أبيه عن عروة عن عائشة 

مجع " : اإلمام " ضعفه الدارقطين بالواقدي وقال ابن دقيق العيد يف " : فتح القدير " قال ابن اهلمام يف . بفضلها 
فتح " ن اهلمام يف ، وقال اإلمام اب ٢١ - ١٧/  ١" عيون األثر " هو ابن سيد الناس يف كتابه ( شيخنا أبو الفتح 

ابن سيد )  ٦١٩/  ٢" املغين . " ولكن انتقد عليه احملدثون . الواقدي عندنا حسن احلديث :  ٤٩/  ٥" القدير 
  انتهى . من ضعفه ومن وثقه ورجح توثيقه وذكر األجوبة عما قيل فيه " املغازي والسري " الناس يف أول كتابه 

من طريق حممد بن إسحاق عن صاحل عن جابر كان رسول اهللا " واملنسوخ  الناسخ" ومنها ما أخرجه ابن شاهني يف 
معجمه الصغري ( صلى اهللا عليه و سلم يصغي اإلناء للسنور يلغ فيه مث يتوضأ من فضله ومنها ما أخرجه الطرباين يف 

عن جعفر بن حممد نا عبد اهللا بن حممد بن احلسن األصبهاين نا جعفر بن عنبسة الكويف نا عمرو بن حفص املكي ) 
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل أرض باملدينة يقال هلا : عن أبيه عن جده علي بن احلسني عن أنس 

فسكبت له فلما أقبل أتى اإلناء وقد أتى هر فولغ يف اإلناء فوقف له " يا أنس اسكب يل وضوءا : " بطحان فقال 
  " نس إن اهلر من متاع البيت لن يقذر شيئا ولن ينجسه يا أ: " وقفة حىت شرب اهلر مث سألته فقال 

سري " ويف . وهو حتريف " أبو نصر املروزي : " يف األصل ( وهو قول أيب حنيفة قال ابن نصر : قوله )  ٢٢( 
خالفه : املروزي ) هـ  ٢٩٤حممد بن نصر احلجاج املروزي أبو عبد اهللا ت :  ٣٣/  ١٤" : أعالم النبالء 
ليس كذلك وإمنا خالفه من أصحابه أبو يوسف وأما حممد : قال ابن عبد الرب . انتهى . ال بأس به : وا أصحابه فقال

وزفر واحلسن بن زياد وغريهم فإهنم يقولون بقول أيب حنيفة وحيتجون لذلك مبا يروون عن أيب هريرة وابن عمر 
كره سؤر السنور حجة أحسن من أنه مل يبلغه أهنما كرها الوضوء بسؤر اهلر وهو قول ابن أيب ليلى وال أعلم ملن 

  انتهى ملخصا . حديث قتادة أو مل يصح عنده 
الكراهة التنزيهية بسبب غلبة اختالطها النجاسة ال تنايف حديث أيب قتادة وغريه نعم يشكل األمر على من : قلت 

  اختار كراهة التحرمي وأما كراهة التنزيه فأمر سهل 

  ) ) ١( ويب باب األذان والتث(  - ٢٩

أن )  ٤( اخلدري )  ٣( بن يزيد الليثي عن أيب سعيد )  ٢( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن عطاء  - ٩١
 ٩( ما يقول املؤذن )  ٨( مثل )  ٧( فقولوا )  ٦( النداء )  ٥( إذا مسعتم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

 (  



لصالة الصبح فوجده نائما )  ١١( رضي اهللا عنه جاءه املؤذن يؤذنه  أن عمر بن اخلطاب)  ١٠( قال مالك بلغنا 
  الصالة خري من النوم فأمره عمر أن جيعلها يف نداء الصبح ) :  ١٢( فقال املؤذن 

 _________  
  هو اإلعالم بعد اإلعالم )  ١( 
" ائة واسم أبيه يزيد كذا يف عطاء املدين من ثقات التابعني ورجال اجلميع مات سنة مخس أو سبع وم: قوله )  ٢( 

  زيد : ويف بعض النسخ " التقريب " و " اإلسعاف 
سعد بن مالك بن سنان األنصاري شهد ما بعد أحد ومات باملدينة سنة ثالث أو أربع أو مخس وستني وقيل )  ٣( 

  " جامع األصول " أربع وسبعني كذا يف 
ل املهملة نسبة إىل خدرة وهو األجبر بفتح األلف وسكون اخلدري بضم اخلاء املعجمة وسكون الدا: قوله )  ٤( 

ابن عوف بن احلارث بن اخلزرج وبنو خدرة قبيلة من األنصار اخلزرجيني . الباء املوحدة وفتح اجليم مث راء مهملة 
  السمعاين " أنساب " منسوبة إىل خدرة ومنهم أبو سعيد اخلدري كذا يف 

  " جامع األصول " و 
  " شرح املهذب " ا مسعتم ظاهره أنه لو مل يسمع لصمم أو بعد ال إجابة عليه وبه صرح النووي يف إذ: قوله )  ٥( 
  األذان مسي به ألنه نداء ودعاء إىل الصالة : أي )  ٦( 
فقولوا استدل به على وجوب إجابة املؤذن حكاه الطحاوي عن قوم من السلف وبه قال احلنفية : قوله )  ٧( 

: أنه صلى اهللا عليه و سلم مسع مؤذنا فلما كرب قال : واستدل اجلمهور حبديث مسلم وغريه  والظاهرية وابن وهب
فلما قال صلى اهللا عليه و سلم غري ما قال املؤذن علم أن األمر . خرج من النار : على الفطرة فلما تشهد قال 

اله ومل ينقله الراوي اكتفاء بالعادة قاله وتعقب بأنه ليس يف احلديث أنه مل يقل مثل ما قال فيجوز أنه ق. لالستحباب 
  الزرقاين 

مثل ما يقول ظاهره أنه يقول مثله يف مجيع الكلمات لكن حديث عمر وحديث معاوية يف البخاري : قوله )  ٨( 
ال حول وال قوة إال باهللا : فيقول بدهلما ) حي على الصالة حي على الفالح ( وغريه دل على أنه يستثىن من ذلك 

: احلوقلة يف احليعلتني وإن خالفت ظاهر قوله " : فتح القدير " املشهور عند اجلمهور وقال ابن اهلمام يف وهو 
فحملوا ذلك العام على ما . فقولوا مثل ما يقول املؤذن لكنه ورد فيه حديث مفسر كذلك عن عمر رواه مسلم 

األول ما مل يكن متصال به ال خيصص بل سوى هاتني الكلمتني وهو غري جار على قاعدتنا ألن عندنا املخصص 
  انتهى . يعارض فيجري فيه حكم املعارضة أو يقدم العام واحلق هو األول 

  انتهى . قد رأينا من مشائخ السلوك من جيمع بينهما ليعمل باحلديثني : مث قال 
  اجلمع حسن عمال باحلديثني : قلت 

وغريه لكن " احمليط " ذكره يف )  كان وما مل يشأ مل يكن ما شاء اهللا( وذكر بعض أصحابنا مكان حي على الفالح 
شرح سفر " ال أصل له يف األحاديث وال أعلم من أين اخترعوه وقد نبه على ذلك احملدث عبد احلق الدهلوي يف 

  " السعادة 
اإلدراج ال  وتعقب بأن. ما يقول : املؤذن ادعى ابن وضاح أن هذا مدرج وأن احلديث انتهى بقوله : قوله )  ٩( 

  " شرح الزرقاين " يثبت مبجرد الدعوى كذا يف 
ال أعلم أنه روي من وجه حيتج به وتعلم صحته وإمنا فيه حديث هشام بن : بلغنا قال ابن عبد الرب : قوله )  ١٠( 



نا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن رجل : عروة عن رجل يقال له إمساعيل ال أعرفه ذكر ابن أيب شيبة 
الصالة خري من النوم فأعجب به عمر وقال : جاء املؤذن يؤذن عمر لصالة الصبح فقال : يقال له إمساعيل قال 

ورده الزرقاين بأنه قد أخرجه الدارقطين يف السنن من طريق وكيع يف مصنفه . انتهى . أقرها يف أذانك : للمؤذن 
ن عن حممد بن عجالن عن نافع عن ابن عمر عن عن العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر وأخرج أيضا عن سفيا

وها هنا : قلت . انتهى . الصالة خري من النوم : إذا بلغت حي على الفالح يف الفجر فقل : عمر أنه قال ملؤذنه 
نا أبو خالد : أخبار وآثار أخر تدل على صحة ما أمر به عمر من تقرير هذه الزيادة يف األذان فذكر ابن أيب شيبة 

عن حجاج عن عطاء كان أبو حمذورة يؤذن لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأليب بكر وعمر وكان يقول األمحر 
ونا حفص بن غياث عن طلحة عن سويد عن بالل وعن حجاج عن عطاء : قال . الصالة خري من النوم : يف أذانه 

ونا وكيع عن سفيان عن عمران : قال . أهنما كانا يثوبان يف صالة الفجر الصالة خري من النوم : عن أيب حمذورة 
. الصالة خري من النوم فإنه أذان بالل : أنه أرسل إىل مؤذنه إذا بلغت حي على الفالح فقل : بن مسلم عن سويد 

أن بالال أذن ذات ليلة مث : وذكر ابن املبارك وعبد الرزاق يف مصنفه عن معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب 
شرح معاين " ويف . ى اهللا عليه و سلم فنادى الصالة خري من النوم فأقرت يف صالة الصبح جاء يؤذن للنيب صل

كره قوم أن يقال يف أذان الصبح الصالة خري من النوم واحتجوا حبديث عبد اهللا بن زيد يف : للطحاوي " اآلثار 
ذلك آخرون فاستحبوا أن يقال ذلك األذان الذي أمره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بتعليمه بالال وخالفهم يف 

يف التأذين وكان من احلجة هلم أنه وإن مل يكن يف تأذين عبد اهللا فقد علمه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبا 
نا علي بن معبد نا روح بن عبادة نا ابن جريج أخربين عثمان بن : حمذورة بعد ذلك وأمره أن جيعله يف أذان الصبح 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم علمه يف األذان األول من : د امللك بن أيب حمذورة عن أيب حمذورة السائب عن أم عب
نا علي نا اهليثم بن خالد نا أبو بكرة بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع مسعت أبا . الصبح الصالة خري من النوم 

الصالة خري من النوم الصالة خري : سلم قل  كنت غالما صبيا فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و: حمذورة قال 
فلما علم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبا حمذورة ذلك كان ذلك زيادة على ما يف : قال أبو جعفر . من النوم 

نا ابن شيبة نا أبو نعيم نا سفيان عن . حديث عبد اهللا بن زيد ووجب استعماهلا وقد استعمل ذلك أصحابه من بعده 
كان يف األذان األول بعد حي على الفالح الصالة خري من النوم : عجالن عن نافع عن ابن عمر قال  حممد بن

: نا علي بن شيبة نا حيىي بن حيىي نا هيثم عن ابن عون عن حممد بن سريين عن أنس قال . الصالة خري من النوم 
فهذا ابن عمر وأنس . صالة خري من النوم ال: كان التثويب يف صالة الغداة إذا قال املؤذن حي على الفالح قال 

وهو قول أيب حنيفة وأيب يوسف . خيربان أن ذلك مما كان املؤذن يؤذن به يف أذان الصبح فثبت بذلك ما ذكرناه 
كنت أؤذن لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكنت : ويف سنن النسائي عن أيب حمذورة . انتهى كالمه . وحممد 

معجم الطرباين " ويف . حي على الفالح الصالة خري من النوم اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا :  أقول يف أذان الفجر
الصالة خري من : عن بالل أنه أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما يؤذنه لصالة الصبح فوجده راقدا فقال " 

وروى ابن خزمية . ن هذا يا بالل اجعله يف أذانك ما أحس: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : النوم مرتني فقال 
الصالة خري من : من السنة أن يقول املؤذن يف أذان الفجر حي على الفالح قال : والبيهقي عن ابن سريين قال 

  )  ٢٤٣/  ١رواه الدارقطين . إسناده صحيح : قلت ( النوم 
  أي خيربه من اإليذان أو من التأذين )  ١١( 
  : إخل يستنبط من هذا األثر أمور ... فقال املؤذن : قوله )  ١٢( 



جواز التثويب وهو اإلعالم بعد اإلعالم ألمراء املؤمنني وبه قال أبو يوسف واستبعده حممد ألن الناس : أحدها 
سواسية يف أمر اجلماعة ويدفع استبعاده مبا روي يف الصحاح أن بالال كان يؤذن الفجر مث يأيت رسول اهللا صلى اهللا 

لكن قد خيدش ذلك مبا أخرجه أبو . عليه و سلم على باب احلجرة فيؤذنه بصالة الصبح وكذا يف غري صالة الفجر 
وحيك أجمنون أنت ؟ أما كان يف دعائك : الصالة الصالة فقال عمر : بكر بن أيب شيبة عن جماهد أن أبا حمذورة قال 

  " التحقيق العجيب يف التثويب " ة يف رساليت الذي دعوتنا ما نأتيك ؟ وقد حققت األمر يف هذه املسأل
  جواز النوم بعد طلوع الصبح أحيانا : وثانيها 
  كون الصالة خري من النوم يف نداء الصبح : وثالثها 
وقد يستشكل هذا بأن دخوله يف نداء الصبح كان بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه . كون ذلك بأمر عمر : ورابعها 

ك شائعا يف أذان بالل وأذان أيب حمذورة وغريمها من املؤذنني يف عصر رسول اهللا صلى اهللا و سلم لبالل وكان ذل
عليه و سلم كما هو خمرج يف سنن ابن ماجه وجامع الترمذي وأيب داود ومعجم الطرباين ومعاين اآلثار وغريمها وقد 

أنه من ضروب : أحدها : ب عنه بوجوه فصلته يف رساليت املذكورة فما معىن جعله يف نداء الصبح بأمر عمر ؟ وأجي
ورده علي القاري بأن هذا كان يف زمان خالفة عمر ويبعد عدم : حواشي املشكاة " املوافقة ذكره الطييب يف 

  وصوله إليه سابقا 
  أنه لعله بلغه مث نسيه فأمره وفيه بعد أيضا : وثانيها 
املعىن فيه : قال ابن عبد الرب . يها فيه وال جياوزها إىل غريه أن معىن أمره أن جيعلها يف نداء الصبح أن يبق: وثالثها 

اجعل هذا يف الصبح ال ها هنا كأنه كره أن يكون نداء الفجر عند باب األمري كما : عندي واهللا أعلم أنه قال 
خري من النوم أحدثه األمراء وإمنا محلين على هذا التأويل وإن كان الظاهر من اخلرب خالفه ألن قول املؤذن الصالة 

أشهر عند العلماء والعامة من أن يظن بعمر أنه جهل ما سن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأمر به مؤذنه باملدينة 
  بالال ومبكة أبا حمذورة 
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احلسن: كتاب  بن  ية حممد  وطأ اإلمام مالك روا   م
األصبحي : املؤلف  عبداهللا  و  أب بن أنس   مالك 

ويتشهد ثالثا وكان أحيانا )  ٢( ثالثا )  ١( أنه كان يكرب يف النداء : أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر  - ٩٢
  )  ٥( مل حي على خري الع)  ٤( إذا قال حي على الفالح قال على إثرها )  ٣( 

أن يزاد )  ٧( من النداء وال جيب )  ٦( الصالة خري من النوم يكون ذلك يف نداء الصبح بعد الفراغ : قال حممد 
  )  ٨( يف النداء ما مل يكن منه 

 _________  
  األذان : أي )  ١( 
ابتداء األذان أربع مرات  ثالثا اختلفت الروايات يف عدد التكبري والتشهد ففي بعضها ورد التكبري يف: قوله )  ٢( 

ويف بعضها مرتني واألول هو املشهور يف بدء األذان وأذان بالل وغريه وبه قال اجلمهور والشافعي وأمحد وأبو 
  حنيفة ومالك اختار الثاين 

ذورة وأما الشهادتان فورد يف املشاهري أن كال منهما مرتني مرتني وبه أخذ أبو حنيفة ومن وافقه وورد يف أذان أيب حم
الترجيع وهو أن خيفض صوته هبما مث يرفع وبه أخذ الشافعي ومن وافقه وأما فعل ابن عمر من تثليث التشهد 

  والتكبري فلم أطلع له يف املرفوع أصال ولعله لبيان اجلواز 
  فيه إشارة إىل أنه ليس بسنة بل هو لبيان اجلواز )  ٣( 
  على عقبها : بكسر اهلمزة أي )  ٤( 
حي على خري العمل أخرجه البيهقي كذلك عن عبد الوهاب بن عطاء عن مالك عن نافع وعن الليث :  قوله)  ٥( 

مل : حي على خري العمل قال البيهقي : أنه كان إذا قال حي على الفالح قال على إثرها : بن سعد عن ابن عمر 
. با حمذورة وحنن نكره الزيادة فيه يثبت هذا اللفظ عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ما علم بالال وال أ

وروى البيهقي أيضا عن عبد اهللا بن حممد بن عمار وعمر ابين سعد بن عمر بن سعد عن آبائهم عن أجدادهم عن 
حي على خري العمل فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن جيعل مكاهنا : أنه كان ينادي بالصبح فيقول : بالل 

رجاله جمهولون حيتاج إىل كشف أحواهلم : قال ابن دقيق العيد . وترك حي على خري العمل الصالة خري من النوم 
حي : يكره أن يقال يف األذان " : شرح املهذب " وقال النووي يف . للزيلعي " ختريج أحاديث اهلداية " كذا يف 

" ويف . انتهى . ألذان مكروهة عندنا على خري العمل ألنه مل يثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والزيادة يف ا
هم أي الروافض زادوا يف األذان شعارا مل يكن يعرف على : ألمحد بن عبد احلليم الشهري بابن تيمية " منهاج السنة 

عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم وهي حي على خري العمل وغاية ما ينقل إن صح النقل أن بعض الصحابة كابن 
حي على الصالة حي على : حيانا على سبيل التوكيد كما كان بعضهم يقول بني النداءين عمر كان يقول ذلك أ

الفالح وهذا يسمى نداء األمراء وبعضهم يسميه التثويب ورخص فيه بعضهم وكرهه أكثر العلماء ورووا عن عمر 
أم مكتوم يف مسجد رسول وابنه وغريمها كراهة ذلك وحنن نعلم باالضطرار أن األذان الذين كان يؤذنه بالل وابن 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم باملدينة وأبو حمذورة مبكة وسعد القرظي يف قباء مل يكن يف آذاهنم هذا الشعار الرافضي 
ولو كان فيه لنقله املسلمون ومل يهملوه كما نقلوا ما هو أيسر منه فلما مل يكن يف الذين نقلوا األذان من ذكر هذه 

عة باطله وهؤالء األربعة كانوا يؤذنون بأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم ومنه تعلموا األذان الزيادة علم أهنا بد



انتهى . وكانوا يؤذنون يف أفضل املساجد مسجد مكة واملدينة ومسجد قباء وأذاهنم متواتر عند العامة واخلاصة 
  كالمه 

يف األذان بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد الفراغ من النداء فيه أنه قد ثبت هذه الزيادة : قوله )  ٦( 
وتعارف ذلك املؤذنون من غري نكري ففي حديث أيب حمذورة يف قصة تعليم النيب صلى اهللا عليه و سلم األذان له 

أخرجه أبو داود . الصالة خري من النوم مرتني : حي على الفالح فقل : إذا كنت يف أذان الصبح فقلت : قال فيه 
ن مطوال ويف سنده حممد بن عبد امللك بن أيب حمذورة وهو غري معروف احلال واحلارث بن عبيد وفيه مقال وابن حبا

: نا حيىي بن عبد احلميد نا أبو بكر بن عياش ثين عبد العزيز بن رفيع مسعت أبا حمذورة يقول : وقال بقي بن خملد . 
سلم الفجر يوم حنني فلما انتهيت إىل حي على  كنت غالما صبيا أذنت بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و

وروى الترمذي . ورواه النسائي من وجه آخر وصححه ابن حزم . أحلق فيها الصالة خري من النوم : الفالح قال 
ال : " وابن ماجه وأمحد من حديث عبد الرمحن بن أيب ليلى عن بالل قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

. ويف سنده املالئي وهو ضعيف مع االنقطاع بني عبد الرمحن وبالل " . ن الصالة إال صالة الفجر تثوبن يف شيء م
وهو حتريف " أبو سعيد البقال : " يف نسخة ( ورواه الدارقطين من طريق آخر عن عبد الرمحن وفيه أبو سعد البقال 

)  ٧٩/  ٤" هتذيب التهذيب : " انظر . هـ  ١٤٠وهو سعيد بن املرزبان العبسي أبو سعد البقال الكويف ت . 
حي : من السنة إذا قال املؤذن يف أذان الفجر : وروى ابن خزمية والدارقطين والبيهقي عن أنس قال . وهو ضعيف 

كان التثويب يف صالة الغداة إذا قال : وصححه ابن السكن ولفظه . الصالة خري من النوم : على الفالح قال 
أنه أتى النيب صلى اهللا عليه و : وروى ابن ماجه من حديث ابن املسيب عن بالل قال .  حي على الفالح: املؤذن 

الصالة خري من النوم مرتني فأقرت يف تأذين الفجر فثبت األمر على : سلم يؤذنه لصالة الفجر فقيل هو نائم فقال 
يف معجم الطرباين من طريق  وذكره ابن السكن من طريق آخر عن بالل وهو. وفيه انقطاع مع ثقة رجاله . ذلك 

عن : من هذا الطريق فقال " املعرفة " ورواه البيهقي يف . األزدي عن حفص بن عمر عن بالل وهو منقطع أيضا 
. فحدثين أهلي أن بالال فذكره : أن سعدا كان يؤذن قال حفص : الزهري عن حفص بن عمر بن سعد املؤذن 
امهم مبا جيمعون به الناس قبل أن يشرع األذان ويف آخره زاد بالل يف وروى ابن ماجه عن سامل عن أبيه قصة اهتم

وروى . وإسناده ضعيف جدا . نداء صالة الغداة الصالة خري من النوم فأقرها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ي على كان األذان األول بعد ح: السراج والطرباين والبيهقي من حديث ابن عجالن عن نافع عن ابن عمر قال 

ختريج أحاديث " هذا ما ذكره احلافظ ابن حجر العسقالين يف . الفالح الصالة خري من النوم مرتني وسنده حسن 
  )  ٢٠١/  ١" ( شرح الرافعي 

كون هذه  -وإن كان طرق بعضها ضعيفة  -ويف الباب أخبار وآثار أخر قد مر نبذ منها فيثبت بضم بعضها ببعض 
  بعده هو مذهب الكافة الزيادة يف أذان الصبح ال 

ال يستحسن : أي " ال حيب " وال جيب هكذا باجليم يف األصل واملعىن ال ينبغي والظاهر أنه تصحيف : قوله )  ٧( 
  كذا قال القاري 

وكأنه أشار إىل أن " من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " ما مل يكن منه يشري إىل حديث : قوله )  ٨( 
من األذان املعروف بني : النوم ليس من األذان أو إىل أن حي على خري العمل ليس من األذان أي الصالة خري من 

إخل ... مؤذين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املأثور عنه فإن كان املراد هو األول كما يقتضيه ضم مجلة وال جيب 
يه من أن زيادة الصالة خري من النوم وإن مل يكون يف نداء الصبح بعد الفراغ من النداء فقد عرفت ما ف: بقوله 



وإن كان املراد هو . تكن يف حديث بدء األذان لكنها ثبت األمر هبا بعد ذلك فليست زيادته زيادة ما ليس منه 
الثاين وهو األوىل بأن جيعل قوله وال جيب إىل آخره بيانا لعدم زيادة حي على خري العمل فيخدشه ما أخرجه احلافظ 

ص " طبقات احلفاظ " ، و  ٢٦٧/  ١٦" سري أعالم النبالء " ويف " ابن حبان : " يف األصل ( يخ بن حيان أبو الش
يف ) هـ  ٣٦٩هو أبو حممد عبد اهللا بن جعفر بن حيان األصبهاين املعروف بأيب الشيخ ت " ابن حيان : "  ٣٨١

حي على خري العمل فأمره رسول اهللا :  كان بالل ينادي بالصبح فيقول: عن سعد القرظ قال " األذان " كتاب 
ذكره الشيخ عبد احلق . صلى اهللا عليه و سلم أن جيعل مكاهنا الصالة خري من النوم وترك حي على خري العمل 

إنسان العيون يف " وقد مر من رواية البيهقي مثله وذكر نور الدين علي احلليب يف كتابه " فتح املنان " الدهلوي يف 
نقل عن ابن عمر وعن علي بن احلسني أهنما كانا يقوالن يف أذاهنما بعد حي على الفالح حي " أمون سرية النيب امل

فإن هذه األخبار تدل على أن هلذه الزيادة أصال يف الشرع فلم تكن مما ليس منه وميكن . انتهى . على خري العمل 
كانت ثابتة دلت على هجران هذه الزيادة وإقامة إن رواية البيهقي وأيب الشيخ قد تكلم يف طريقهما فإن : أن يقال 

الصالة خري من النوم مقامه فصارت بعد تلك اإلقامة مما ليس منه وأما فعل ابن عمر وغريه فلم يكن دائما بل أحيانا 
لبيان اجلواز ولو ثبت عن واحد منهما دوامه أو عن غريمها فاألذان املعروف عن مؤذين رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم الثابت بتعليمه اخلايل عن هذه الزيادة يقدم عليه فافهم فإن املقام حقيق بالتأمل 

  )باب املشي إىل الصالة وفضل املساجد (  - ٣٠

قال : أنه مسع أبا هريرة قال )  ٢( بن يعقوب عن أبيه )  ١( أخربنا مالك حدثنا عالء بن عبد الرمحن  - ٩٣
)  ٥( وأتوها وعليكم السكينة )  ٤( فال تأتوها تسعون )  ٣( إذ ثوب بالصالة : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

إىل )  ١٠( يعمد )  ٩( فإن أحدكم يف صالة ما كان )  ٨( فأمتوا )  ٧( فصلوا وما فاتكم )  ٦( فما أدركتم 
  الصالة 

وهو قول أيب حنيفة رمحه  إىل الصف وتقوم فيه)  ١٢( بركوع وال افتتاح حىت تصل )  ١١( ال تعجلن : قال حممد 
  اهللا 

 _________  
  هو تابعي كابنه )  ١( 
 -بالكسر  -وابنه العالء أبو شبل . ليس به بأس : هو عبد الرمحن بن يعقوب اجلهين املدين قال النسائي )  ٢( 

  " التقريب " و " اإلسعاف " املدين صدوق كذا يف 
ثاب إىل املريض جسمه فكأن املؤذن رجع إىل ضرب من : قال أقيم وأصل ثاب رجع ي: إذا ثوب أي : قوله )  ٣( 

وهو يبني أن التثويب ها هنا " إذا أقيمت الصالة : " األذان للصالة وقد جاء هذا احلديث عن أيب هريرة بلفظ 
وهي " . إذا مسعتم اإلقامة : " اإلقامة وهي رواية الصحيحني من وجه آخر عن أيب هريرة ويف رواية هلما أيضا 

  " إذا أتيتم الصالة : " خص من قوله يف حديث أيب قتادة عندمها أيضا أ
تسعون السعي ها هنا املشي على األقدام بسرعة واالشتداد فيه وهو مشهور يف اللغة ومنه السعي بني : قوله )  ٤( 

} سعى هلا سعيها ومن أراد اآلخرة و{ : الصفا واملروة وقد يكون السعي يف كالم العرب العمل بدليل قوله تعاىل 
  وحنو هذا كثري قاله ابن عبد الرب } إن سعيكم لشىت { : وقوله تعاىل 

  بالرفع على أهنا مجلة يف موضع احلال وضبطه القرطيب بالنصب على اإلغراء )  ٥( 



... إذا فعلتم ما أمرتكم به من السكينة فما أدركتم : فما أدركتم فصلوا جواب شرط حمذوف أي : قوله )  ٦( 
  خل إ

أخربنا حممد بن عمر بن أمحد احلافظ " : الناسخ واملنسوخ " وما فاتكم فأمتوا قال احلازمي يف كتاب : قوله )  ٧( 
أنا احلسن بن أمحد القاري أنا أبو نعيم نا سليمان بن أمحد نا أبو زرعة نا حيىي بن صاحل نا فليح عن زيد بن أيب أنيسة 

كنا نأيت الصالة أو جييء رجل وقد سبق :  ليلى عن معاذ بن جبل قال عن عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن أيب
فكنا بني راكع وساجد وقائم وقاعد : قد سبقت بكذا وكذا فيقضي قال : بشيء من الصالة أشار إليه الذي يليه 

لما ال أجده على حال إال كنت عليها ف: فجئت يوما وقد سبقت ببعض الصالة وأشري إيل بالذي سبقت به فقلت 
: فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قمت وصليت فاستقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على الناس وقال 

قد سن لكم معاذ فاقتدوا به إذا جاء أحدكم وقد سبق بشيء : " معاذ بن جبل فقال : من القائل كذا وكذا قالوا 
إذا سبق اإلمام الرجل : قال الشافعي " . قض ما سبقه به من الصالة فليصل مع اإلمام بصالته فإذا فرغ اإلمام فلي

الركعة فجاء الرجل فركع تلك الركعة لنفسه مث دخل مع اإلمام يف صالته حىت يكملها فصالته فاسدة وعليه أن 
يعيد الصالة وال جيوز أن يبتدئ الصالة لنفسه مث يأمت بغريه وهذا منسوخ قد كان املسلمون يصنعونه حىت جاء عبد 

اهللا بن مسعود أو معاذ بن جبل وقد سبقه النيب صلى اهللا عليه و سلم بشيء من الصالة فدخل معه مث قام يقضي 
  " سن لكم فاتبعوها  -أو معاذا  -إن ابن مسعود : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

" من قال يف هذا احلديث " التمهيد " فأمتوا فيه دليل على أن ما أدركه فهو أول صالته وقد ذكر يف : قوله )  ٨( 
  " فاقضوا 

وهذان اللفظان تأوهلما العلماء يف ما يدركه املصلى من صالته مع اإلمام هل هو أول صالته أو آخرها ؟ ولذلك 
فأما مالك فاختلفت الرواية عنه فروى سحنون عن مجاعة من )  ١٢/  ٢أوجز املسالك ( اختلفت أقواهلم فيها 
أن ما أدراك فهو أول صالته ويقضي ما فاته وهذا هو املشهور من مذهبه وهو قول األوزاعي أصحاب مالك عنه 

والشافعي وحممد بن احلسن وأمحد بن حنبل وداود والطربي وروى أشهب عن مالك أن ما أدرك فهو آخر صالته 
ي يقضى هو أول وهو قول أيب حنيفة والثوري واحلسن بن حي وذكر الطحاوي عن حممد عن أيب حنيفة أن الذ

ما أدركت فاجعله آخر صالتك وليست : وأما السلف فروي عن عمر وعلي وأيب الدرداء . صالته ومل حيك خالفا 
األسانيد عنهم بالقوية وعن ابن عمر وجماهد وابن سريين مثل ذلك وصح عن سعيد بن املسيب وعمر بن عبد 

العزيز ما أدركت فاجعله أول صالتك واحتج العزيز ومكحول وعطاء والزهري واألوزاعي وسعيد بن عبد 
: قالوا " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا : " القائلون بأن ما أدرك فهو أول صالته بقوله صلى اهللا عليه و سلم 

  " االستذكار " فالذي يقضيه هو الفائت كذا يف " وما فاتكم فاقضوا : " والتمام هو اآلخر واحتج اآلخرون بقوله 
ما كان يعمد إىل الصالة يدل على أن املاشي إىل الصالة كاملنتظر هلا ومها من الفضل سواء باملصلي إن : قوله  ) ٩( 

شاء اهللا تعاىل على ظاهر اآلثار وهذا يسري يف فضل اهللا ورمحته لعباده كما أنه من غلبه نوم عن صالة كانت عادة له 
  بن عبد الرب كتب له أجر صالة وكان نومه عليه صدقة كذا قال ا

  يقصد : بكسر امليم أي )  ١٠( 
  أيها املصلي )  ١١( 
حىت تصل إىل الصف وتقوم فيه استنبط من النهي عن اإلتيان ساعيا وكون عامد الصالة يف الصالة : قوله )  ١٢( 

عمد من حيث الثواب وذلك ألن العجلة يف االشتراك قبل الوصول إىل الصف يفوت كثرة اخلطا وامتداد زمان ال



إىل الصالة مع لزوم قيامه خلف صف مع غري إمتامه وقد ورد فيه نص صريح هو ما أخرجه البخاري وغريه عن أيب 
بكرة أنه دخل املسجد ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم راكع فركع دون الصف مث دب حىت انتهى إىل الصف 

أنا يا : صف مث مشى إىل الصف فقال أبو بكرة إين مسعت نفسا عاليا فأيكم الذي ركع دون ال: " فلما سلم قال 
: " رسول اهللا خشيت أن تفوتين الركعة فركعت دون الصف مث حلقت بالصف فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

إرشاد إىل املستقبل مبا هو أفضل منه ولو مل " : ختريج أحاديث اهلداية " قال الزيلعي يف " . زادك اهللا حرصا وال تعد 
ئا ألمره باإلعادة والنهي إمنا وقع عن السرعة والعجلة إىل الصالة كأنه أحب له أن يدخل الصف ولو فاتته يكن جمز

وال " : القراءة خلف اإلمام " الركعة وال يعمل بالركوع دون الصف يدل عليه ما رواه البخاري يف كتابه املفرد يف 
وعليكم السكينة فما : ذلك ويقويها حديث فهذه الزيادة دلت على . تعد صل ما أدركت واقض ما سبقت 

  أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا 

  )  ١( أن ابن عمر مسع اإلقامة وهو بالبقيع فأسرع املشي : أخربنا مالك حدثنا نافع  - ٩٤
  )  ٣( ال بأس به ما مل جيهد نفسه )  ٢( وهذا : قال حممد 

 _________  
فاسعوا { : لو قرأت : كان يهرول إىل الصالة وعن ابن مسعود أنه قال  فأسرع املشي وروي عنه أنه: قوله )  ١( 

وعن ابن . وهي قراءة عمر أيضا } فامضوا إىل ذكر اهللا { : لسعيت حىت يسقط ردائي وكان يقرأ } إىل ذكر اهللا 
يد أهنم كانوا وعن األسود بن يزيد وسعيد بن جبري وعبد الرمحن بن يز. أحق ما سعينا إليه الصالة : مسعود أيضا 

  يهرولون إىل الصالة 
فهؤالء كلهم ذهبوا إىل أن من خاف فوت الوقت سعى ومن مل خيف مشى على هيأة وقد روي عن ابن مسعود 

إذا أتيتم الصالة فأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا وروى عنه أبو : خالف ذلك أنه قال 
خرجت مع زيد بن ثابت إىل : وروى ثابت عن أنس قال . ا وإنا لنقارب بني اخلطا لقد رأيتن: األحوص أنه قال 

إذا أقيمت الصالة فامش إليها كما كنت متشي فصل ما : وعن أيب ذر قال . املسجد فأسرعت املشي فحبسين 
  أدركت واقض ما سبقك 

الباب كما ترى وعلى القول بظاهر وقد اختلف السلف يف هذا " التمهيد " وهذه اآلثار كلها مذكورة بطرقها يف 
  " االستذكار " حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم يف هذا الباب مجهور العلماء ومجاعة الفقهاء كذا يف 

  أي اإلسراع )  ٢( 
ال يكلف نفسه وال حيمل عليه مشقة ويشري بقوله ال بأس به إىل اجلواز وإىل أن : ما مل جيهد نفسه أي : قوله )  ٣( 

  عن اإلتيان ساعيا يف احلديث املرفوع ليس هني حترمي بل هني استحباب إرشادا إىل األليق األفضل  النهي

أو )  ٤( من غدا : يقول )  ٣( يعين ابن عبد الرمحن )  ٢( أنه مسع أبا بكر )  ١( أخربنا مالك أخربنا مسي  - ٩٥
كاجملاهد يف )  ٦( ع إىل بيته الذي خرج منه كان إىل املسجد ال يريد غريه ليتعلم خريا أو يعلمه مث رج)  ٥( راح 

  غامنا )  ٧( سبيل اهللا رجع 
 _________  

  موىل أيب بكر )  ١( 
أبو بكر وكنيته أبو عبد الرمحن والصحيح أن امسه وكنيته واحد وكان : أبا بكر قيل امسه حممد وقيل : قوله )  ٢( 



  " اإلسعاف  "هـ كذا يف  ٩٣مكفوفا وثقه العجلي وغريه مات سنة 
  ابن احلارث بن هشام )  ٣( 
  ذهب وقت الغداة أول النهار )  ٤( 
  من الزوال )  ٥( 
  يف الثواب )  ٦( 
  إىل بيته بعد الفراغ من اجلهاد وأخذ الغنيمة )  ٧( 

  )املؤذن يف اإلقامة )  ١( باب الرجل يصلي وقد أخذ (  - ٣١

( أن أبا سلمة بن عبد الرمحن بن عوف قال )  ٣(  بن أيب منري بن عبد اهللا)  ٢( أخربنا مالك أخربنا شريك  - ٩٦
( معا )  ٦( أصالتان : اإلقامة فقالوا يصلون فخرج عليهم النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال )  ٥( مسع قوم ) :  ٤
  ؟ )  ٧

خاصة فإنه ال )  ١٠( غري ركعيت الفجر )  ٩( إذا أقيمت الصالة أن يصلي الرجل تطوعا )  ٨( يكره : قال حممد 
( أخذ املؤذن يف اإلقامة وكذلك ينبغي وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا )  ١٢( إن )  ١١( بأس بأن يصليهما الرجل 

١٣  (  
 _________  

  أي شرع )  ١( 
ال :  شريك بن عبد اهللا بن أيب منر أبو عبد اهللا املدين وثقه ابن سعد وأبو داود وقال ابن معني والنسائي: قوله )  ٢( 

وهو حتريف " اهلدي الساري : " يف األصل ( هدي " إذا روى عنه ثقة فال بأس به كذا يف : بأس به وقال ابن عدي 
  للحافظ ابن حجر " فتح الباري " مقدمة " الساري ) 
ضبطه و" أيب منر " أيب منري بضم النون وفتح امليم مصغرا كذا وجدناه يف بعض النسخ ويف نسخة حيىي : قوله )  ٣( 

  الزرقاين بفتح النون وكسر امليم 
قال ابن عبد الرب مل خيتلف الرواة عن مالك يف إرسال هذا احلديث إال الوليد بن مسلم فإنه رواه عن : قوله )  ٤( 

مث أخرجه ابن عبد . ورواه الدراوردي عن شريك فأسنده عن أيب سلمة عن عائشة . مالك عن شريك عن أنس 
  قد روي هذا احلديث هبذا املعىن من حديث عبد اهللا بن سرجس وابن حبينة وأيب هريرة : ل الرب من الطريقني وقا

  بعض من كان يف املسجد النبوي : أي )  ٥( 
ويف حديث " أتصليهما أربعا : " قوله هذا وقوله يف حديث ابن حبينة : أصالتان معا قال ابن عبد الرب : قوله )  ٦( 

  كل هذا إنكار منه لذلك الفعل  "أيتهما صالتك : " ابن سرجس 
  أجتمعون الصالتني معا : أي )  ٧( 
: يكره ملا أخرجه مسلم وأصحاب السنن وابن خزمية وابن حبان وغريه من حديث أيب هريرة مرفوعا : قوله )  ٨( 
ية ابن عدي قيل ويف روا" إال اليت أقيمت هلا : " ويف رواية للطحاوي " إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة " 
وقد يعارض هذه الزيادة . وال ركعيت الفجر وإسناده حسن قاله الزرقاين : يا رسول اهللا وال ركعيت الفجر ؟ قال : 

لكنه من رواية عباد بن كثري وحجاج بن " إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة إال ركعيت الصبح : " مبا روي 
  نصري ومها ضعيفان ذكره الشوكاين 



  نفال أو سنة فإن الكل يسمى تطوعا لكونه زائدا على الفرائض : أي )  ٩( 
الركعتني اللتني تصليان قبل فرض الصبح ملا روي عن عبد اهللا بن أيب موسى : غري ركعيت الفجر أي : قوله )  ١٠( 

ا من عنده أقيمت دعا سعيد بن العاص أبا موسى وحذيفة وابن مسعود قبل أن يصلي الغداة فلما خرجو: عن أبيه 
وعن . الصالة فجلس عبد اهللا بن مسعود إىل أسطوانة من املسجد يصلي ركعتني مث دخل املسجد ودخل يف الصالة 

دخلت مع ابن عمر وابن عباس واإلمام يصلي فأما ابن عمر فقد دخل يف الصف وأما ابن عباس فصلى : أيب خملد 
: وعن حممد بن كعب . ابن عمر فلما طلعت الشمس ركع ركعتني  ركعتني مث دخل مع اإلمام فلما سلم اإلمام قعد

خرج ابن عمر من بيته فأقيمت صالة الصبح فركع ركعتني قبل أن يدخل املسجد وهو يف الطريق مث دخل املسجد 
وعن زيد بن أسلم أن ابن عمر جاء واإلمام يصلي صالة الصبح ومل يكن صلى الركعتني . فصلى الصبح مع الناس 

أنه كان يدخل املسجد والناس : وعن أيب الدرداء . الة الصبح فصالمها يف حجرة حفصة مث صلى مع اإلمام قبل ص
" أخرج هذه اآلثار الطحاوي يف . صفوف يف صالة الفجر فيصلي الركعتني يف ناحية مث يدخل مع القوم يف الصالة 

سن إجازة أداء ركعيت الفجر إذا أقيمت وأخرج أيضا عن مسروق وأيب عثمان النهدي واحل" شرح معاين اآلثار 
النهي عن أداء التطوع يف موضع الفرض فإنه يلزم حينئذ الوصل : وذكر أن معىن فال صالة إال املكتوبة . الصالة 

لكن ال خيفى على املاهر أن ظاهر األخبار املرفوعة هو املنع من ذلك حديث أيب سلمة املذكور . وبسط الكالم فيه 
ن القصة املذكورة فيه قد وقعت يف صالة الصبح كما صرح به الشراح ووقع يف موطأ حيىي بعد هذه يف الكتاب فإ

ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم وغريمها عن . وذلك يف صالة الصبح يف الركعتني اللتني قبل الصبح : الرواية 
قيمت الصالة يصلي ركعتني فلما انصرف مر النيب صلى اهللا عليه و سلم برجل وقد أ: عبد اهللا بن مالك بن حبينة 

الرجل : آلصبح أربعا ؟ آلصبح أربعا ؟ قال القسطالين : الث به الناس فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
وال يعارضه ما عند . أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مر به وهو يصلي : هو عبد اهللا الراوي كما عند أمحد بلفظ 

  انتهى . زمية أنه ابن عباس ألهنما واقعتان ابن حبان وابن خ
وأخرج الطحاوي عن عبد اهللا بن سرجس أن رجال جاء ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف صالة الصبح فركع 

ركعتني خلف الناس مث دخل مع النيب صلى اهللا عليه و سلم فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالته قال 
ومحل . صالتك اليت صليت معنا أو اليت صليت وحدك ؟ وكذلك أخرجه أبو داود وغريه يا فالن أجعلت : 

الطحاوي هذه األخبار على أهنم صلوا يف الصفوف ال فصل بينهم وبني املصلني باجلماعة فلذلك زجرهم النيب صلى 
  اهللا عليه و سلم لكنه محل من غري دليل معتد به بل سياق بعض الروايات خيالفه 

  خارج املسجد أو يف ناحية املسجد خارج الصفوف  ) ١١( 
  وصلية )  ١٢( 
  وبه قال أبو يوسف ذكره الطحاوي )  ١٣( 

  ) ) ٢( الصف )  ١( باب تسوية (  - ٣٢

بتسوية الصفوف )  ٤( رجاال )  ٣( أن عمر بن اخلطاب كان يأمر : أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر  - ٩٧
  بعد )  ٥( يتها كرب فإذا جاؤوه فأخربوه بتسو

 _________  
، ولعله  ٤٥٨/  ١ويستحب لإلمام تسوية الصفوف كذا يف املغين ( هو اعتدال القامة هبا على مست واحد )  ١( 



  )  ٧٨٩/  ٢، وعمدة القاري  ١٧٥/  ٢متفق عند الكل ويكره تركها وراجع للتفصيل فتح الباري 
لتسون : " تسوية الصفوف لقول النيب صلى اهللا عليه و سلم  تسوية الصف قال ابن حزم بوجوب: قوله )  ٢( 

سووا صفوفكم فإن تسوية الصف : " متفق عليه لكن ما رواه البخاري " صفوفكم أو ليخالفن اهللا بني وجوهكم 
  يصرفه إىل السنة وهو مذهب الشافعي وأيب حنيفة ومالك " من متام الصالة 

  قتضاه أنه وكل من يسوي الناس يف الصفوف وهو مندوب م: كان يأمر قال الباجي : قوله )  ٣( 
  من أصحابه : أي )  ٤( 
  اهللا أكرب : أي قال )  ٥( 

وأبو النضر موىل عمر بن عبيد اهللا عن مالك بن أيب عامر )  ١( أخربنا مالك أخربنا أبو سهيل بن مالك  - ٩٨
( الصفوف وحاذوا )  ٣( امت الصالة فاعدلوا إذا ق: أن عثمان بن عفان كان يقول يف خطبته ) :  ٢( األنصاري 

بتسوية )  ٦( مث ال يكرب حىت يأتيه رجال قد وكلهم ) .  ٥( باملناكب فإن اعتدال الصفوف من متام الصالة )  ٤
  الصفوف فيخربونه أن قد استوت فيكرب 

)  ٨( فيصفوا ويسووا )  ٧(  إىل الصالة)  ٦( ينبغي للقوم إذا قال املؤذن حي على الفالح أن يقوموا : قال حممد 
   -رمحه اهللا  -املوذن الصالة كرب اإلمام وهو قول أيب حنيفة )  ١٠( بني املناكب فإذا أقام )  ٩( الصفوف وحياذوا 
 _________  

اإلسعاف " أبو سهيل بن مالك هو عم مالك بن أنس امسه نافع وثقه أمحد وأبو حامت والنسائي كذا يف : قوله )  ١( 
 "  
هـ على الصحيح وهو جد اإلمام مالك والد  ٧٤األصبحي من كبار التابعني ثقة روى له اجلميع مات سنة )  ٢( 

  أيب سهيل كذا قال السيوطي وغريه 
  سووا : أي )  ٣( 
كان : ( قابلوا املناكب بأن ال يكون بعضها متقدما وبعضها متأخرا وهو املراد بقول أنس : حاذوا أي : قوله )  ٤( 

رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب : ( وقول النعمان بن بشري ) يلزق منكبه مبنكب صاحبه وقدمه بقدمه أحدنا 
زعم بعض الناس أنه على احلقيقة وليس األمر كذلك بل املراد بذلك مبالغة الراوي يف تعديل الصف ) ( صاحبه 

الذين يدعون العمل بالسنة يف  وهذا يرد على.  ٢٩٤/  ٢، والعمدة  ١٧٦/  ٢وسد اخللل كما فتح الباري 
بالدنا حيث جيتهدون يف إلزاق كعاهبم بكعاب القائمني يف الصف ويفرجون جدا للتفريج بني قدميهم مما يؤدي إىل 

)  ٢٩٢/  ١) معارف السنن ( تكلف وتصنع وقد وقعوا فيه لعدم تنبههم للغرض وجلمودهم بظاهر األلفاظ 
  ذكرمها البخاري يف صحيحه 

  من كمال صالة اجلماعة :  أي)  ٥( 
  خبفة الكاف وتشديدها )  ٦( 
  يقدموا " : ن " يف )  ٧( 
يقومون عند الفراغ من اإلقامة وهو : فقال الشافعي واجلمهور : أن يقوموا إىل الصالة اختلفوا فيه : قوله )  ٨( 

اقة الناس فإن فيهم الثقيل أنه يرى ذلك على ط" املوطأ " يقومون عند أوهلا ويف : قول أيب حنيفة وعن مالك 
باألسانيد عن " التمهيد " قد ذكرنا يف " : االستذكار " ويف " إرشاد الساري " واخلفيف كذا ذكره القسطالين يف 

رأيت عمر بن عبد العزيز وحممد بن مسلم الزهري وسليمان بن حبيب يقومون إىل الصالة يف : عمرو بن مهاجر 



: وكان عمر بن عبد العزيز إذا قال املؤذن : من اإلقامة قال ) ) بدء ( ، بدله  ١٠٣/  ٢يف االستذكار ( أول نداء 
. يف األصل أيب العالء ( قد قامت الصالة عدل الصفوف بيده عن ميينه وعن يساره فإذا فرغ كرب وعن أيب يعلى 

إذا مل يكن : وأصحابه  قد قامت الصالة قام فوثب وقال أبو حنيفة: رأيت أنس بن مالك إذا قيل ) : وهو حتريف 
إذا : " معهم اإلمام يف املسجد فإهنم ال يقومون حىت يروا اإلمام حلديث أيب قتادة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

حي على : وهو قول الشافعي وداود وإذا كان معهم فإهنم يقومون إذا قال " أقيمت الصالة فال تقوموا حىت تروين 
  )  ١٠٤ - ١٠٣/  ٢ستذكار اال( انتهى ملخصا . الفالح 

  من تسوية )  ٩( 
  يقابلوا بني مناكبهم : من احملاذاة أي )  ١٠( 
جامع " الشروع فيه والفراغ منه وذكر يف : قد قامت الصالة وهو حمتمل ألمرين : قال : فإذا أقام أي )  ١١( 

أيب يوسف والصحيح هو األول كما يف أن األول قول الطرفني والثاين قول " اخلالصة " و " احمليط " عن " الرموز 
روى أبو داود عن أيب أمامة أن بالال أخذ يف اإلقامة فلما : قلت " . اخلالصة " واألصح هو الثاين كما يف " احمليط " 

أقامها اهللا وأدامها وقال يف سائر اإلقامة كنحو حديث ابن عمر يف : قد قامت الصالة قال رسول اهللا : أن قال 
فهذا يدل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كرب بعدما متت . أجاب كل كلمة مبثلها إال احليعلتني  :األذان أي 

: عن بالل أنه قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم " االستذكار " وأخرج ابن عبد الرب يف . اإلقامة جبميع كلماهتا 
فيه دليل على أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  :وقال )  ٢٣/  ٢السنن الكربى للبيهقي ( ال تسبقين بآمني 

  انتهى ) .  ١٠٥/  ٢االستذكار ( كان يكرب ويقرأ وبالل يف إقامة الصالة 
وفيه نظر ال خيفى واألمر يف هذا الباب واسع ليس له حد مضيق يف الشرع واختالف العلماء يف ذلك الختيار 

ىل أنه يستحب أن ال يكرب اإلمام حىت يفرغ املؤذن من اإلقامة وذهب عامة العلماء إ( األفضل حبسب ما الح هلم 
: ومذهب الشافعي وطائفة أنه يستحب أن ال يقوم حىت يفرغ املؤذن من اإلقامة وهو قول أيب يوسف وعن مالك 

يقوم قد قامت الصالة : إذا قال املؤذن : السنة يف الشروع يف الصالة بعد اإلقامة وبداية استواء الصف وقال أمحد 
قد قامت الصالة كرب اإلمام : حي على الصالة فإذا قال : يقومون يف الصف إذا قال : وقال أبو حنيفة وحممد . 

ألنه أمني الشرع وقد أخرب بقيامها فيجب تصديقه وإذا مل يكن اإلمام يف املسجد فقد ذهب اجلمهور إىل أهنم ال 
   ) ٦٧٦/  ٥" عمدة القاري " يقومون حىت يروه كذا يف 

  )الصالة )  ١( باب افتتاح (  - ٣٣

رسول اهللا )  ٢( كان : أخربنا مالك حدثنا الزهري عن سامل بن عبد اهللا بن عمر أن عبد اهللا بن عمر قال  - ٩٩
)  ٨( منكبيه وإذا كرب )  ٧( حذاء )  ٦( يديه )  ٥( رفع )  ٤( الصالة )  ٣( صلى اهللا عليه و سلم إذا افتتح 

) :  ١١( ملن محده مث قال )  ١٠( مسع اهللا : وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه مث قال )  ٩( للركوع رفع يديه 
  )  ١٢( ربنا ولك احلمد 

 _________  
  ابتدائها : أي )  ١( 
إخل هذا أحد األحاديث األربعة اليت رفها سامل عن أبيه ووقفها نافع عن ابن عمر والقول ... . كان : قوله )  ٢( 

الناس كإبل : " جعله نافع عن ابن عمر عن عمر والثالث ... " من باع عبدا وله مال : " ل سامل والثاين فيها قو



يف ما سقت السماء والعيون أو كان بعال العشر وما سقي بالنضح نصف : " والرابع " مائة ال جتد فيها راحلة 
  " التنوير " كذا يف " . العشر 

أهل العلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يرفع يديه إذا افتتح نقله ابن قال ابن املنذرك مل خيتلف )  ٣( 
  " اإلمام " دقيق العيد يف 

افتتاح الصالة يكون بالنطق وال يكون مبجرد النية ملن يقدر على النطق : قال الباجي ( افتتح الصالة : قوله )  ٤( 
أن وقت الرفع قبل التكبري وفيه نظر ألنه حيتمل أن يكون "  البحر" استند به صاحب ) :  ٤١/  ٢أوجز املسالك . 

  معناه إذا كرب رفع يديه ألن افتتاح الصالة إمنا هو بالتكبري نعم إن كان املراد باالفتتاح إرادة االفتتاح لتم االستشهاد 
وبعض الشافعية  هذا مستحب عند مجهور العلماء ال واجب كما قال األوزاعي واحلميدي وابن خزمية وداود)  ٥( 

  واملالكية 
رفع يديه معىن رفع اليدين عند االفتتاح وغريه خضوع واستكانة وابتهال وتعظيم اهللا تعاىل واتباع : قوله )  ٦( 

  )  ١٢٢/  ٢االستذكار ( لسنة نبيه صلى اهللا عليه و سلم 
  مقابله : أي : بالكسر )  ٧( 
كر فيه الرفع عند االحنطاط إىل الركوع وتابعه على ذلك مجاعة من إخل رواه حيىي ومل يذ... إذا كرب : قوله )  ٨( 

الرواة للموطأ عن مالك ورواه مجاعة عن مالك فذكروا فيه الرفع عند االحنطاط وهو الصواب وكذلك رواه سائر 
هو وهم : قلت . هو الصواب : ، قال ابن عبد الرب  ٤٤/  ٢يف األوجز ( من رواه من أصحاب ابن شهاب عنه 

سهو منه فإن احلديث أخرجه الزبيدي عن الزهري عند أيب " إن سائر من رواه عن ابن شهاب ذكره " نه وكذلك م
داود وليس فيه ذكر الرفع عند الركوع وأيضا مل خيتلف فيه على الزهري فقط بل اختلف سامل ونافع على ابن عمر 

  " التنوير " كذا يف ) . احلديث رضي اهللا عنهما كما ال خيفى على من سهر الليايل يف تفحص كتب 
  حذو منكبيه : أي )  ٩( 
  أجاب : معىن مسع ها هنا )  ١٠( 
مسع اهللا ملن : إن اإلمام يقول : مث قال قال الشافعي وأبو يوسف وحممد ومجاعة من أهل احلديث : قوله )  ١١( 

اهللا بن أيب أوىف وأبو هريرة وقال ورواه أبو سعيد اخلدري وعبد : محده ربنا ولك احلمد وحجتهم حديث ابن عمر 
فإذا رفع اإلمام : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : يقتصر على مسع اهللا ملن محده وحجتهم حديث أنس : مجاعة 

  )  ١٢٨/  ٢" ( االستذكار " كذا يف . ربنا ولك احلمد : مسع اهللا ملن محده فقولوا : وإذا قال : فارفعوا 
ربنا لك احلمد بإسقاط الواو وبإثباهتا : روينا يف حديث ابن عمر : احلمد قال الرافعي ربنا ولك : قوله )  ١٢( 

  انتهى . والروايتان معا صحيحتان 
سألت أبا عمرو : وقال األصمعي : الرواية بإثبات الواو متفق عليها وأما بإسقاطها ففي صحيح أيب عوانة : قلت 

: حيتمل أهنا عاطفة على حمذوف أي : زائدة وقال النووي : فقال " ربنا ولك احلمد : " بن العالء عن الواو يف 
احلبري يف ختريج ) وهو حتريف " تلخيص احلبري : " يف األصل ( التلخيص " أطعنا لك ومحدناك ولك احلمد كذا يف 

: قال  كان رسول اهللا إذا: للحافظ ابن حجر وعند البخاري عن املقربي عن أيب هريرة " أحاديث الشرح الكبري 
كان إذا رفع رأسه : وعند أيب داود الطيالسي عن ابن أيب ذئب عنه . اللهم ربنا ولك احلمد : مسع اهللا ملن محده قال 

هو شرح على البخاري للشيخ عبد اهللا بن سامل " ( ضياء الساري " اللهم ربنا لك احلمد كذا يف : من الركوع قال 
  )  ٤٥٧ص " المع الدراري " مقدمة .  ١١٣٤البصري املكي املتوىف سنة 



إذا ابتدأ الصالة رفع يديه حذو منكبيه وإذا )  ١( كان : أخربنا مالك حدثنا نافع أن عبد اهللا بن عمر  - ١٠٠
  )  ٣( رفعهما دون ذلك )  ٢( رفع رأسه من الركوع 

 _________  
ن يرفع عند االفتتاح وعند الرفع من إخل الثابت عن ابن عمر باألسانيد الصحيحة هو أنه كا... كان : قوله )  ١( 

الركوع وعند الركوع حسبما رواه مرفوعا وأخرج الطحاوي بسنده عن أيب بكر بن أيب عياش عن حصني عن 
فال يكون هذا من : صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إال يف التكبرية األوىل مث قال الطحاوي : جماهد قال 

  انتهى . ما رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم  ابن عمر إال وقد ثبت عنده نسخ
أنه سند معلول ال يوازي األسانيد الصحيحة فقد أخرجه البيهقي من الطريق املذكور : أحدها : وفيه نظر لوجوه 

ابن عياش قد اختلط بآخره وقد رواه الربيع وليث وطاووس : وأسند عن البخاري أنه قال " املعرفة " يف كتاب 
رأينا ابن عمر يرفع يديه إذا كرب وإذا رفع وكان أبو بكر : أبو الزبري وحمارب بن دثار وغريهم قالوا وسامل ونافع و

أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصالة مث : بن عياش يرويه قدميا عن حصني عن إبراهيم عن ابن مسعود مرسال موقوفا 
. انتهى . فاحش ملخالفته الثقات عن ابن عمر وهذا هو احملفوظ عن ابن عياش واألول خطأ . ال يرفعهما بعد 

أنه لو ثبت عن ابن عمر ترك ذلك فال يثبت منه نسخ فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الثابت : وثانيها 
. بالطرق الصحيحة عن اجلمع العظيم إال إذا كان فيه تصريح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وإذ ليس فليس 

  ن عمر لعله يكون لبيان اجلواز فال يلزم منه النسخ أن ترك اب: وثالثها 
  ركوعه : يف نسخة )  ٢( 
ذكره . ال : قلت لنافع أكان ابن عمر جيعل األوىل أرفعهن ؟ قال : دون ذلك يعارضه قول ابن جريج : قوله )  ٣( 

  أبو داود 

التكبري )  ٢( أنه يعلمهم :  عن جابر بن عبد اهللا األنصاري)  ١( أخربنا مالك حدثنا وهب بن كيسان  - ١٠١
  أن نكرب كلما خفضنا ورفعنا )  ٣( يف الصالة أمرنا 

 _________  
  " اإلسعاف " هـ كذا يف  ١٢٧هو أبو نعيم املدين وثقه النسائي وابن سعد مات سنة )  ١( 
  كان يعلمهم : أصحابه التابعني ويف نسخة : أي )  ٢( 
  بيان للتعليم )  ٣( 

) :  ٢( بن علي بن أيب طالب أنه قال )  ١( ك أخربين ابن شهاب الزهري عن علي بن احلسني أخربنا مال - ١٠٢
اهللا )  ٤( خفض وكلما رفع فلم تزل تلك صالته حىت لقي )  ٣( كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكرب كلما 

  عز و جل 
 _________  

" هـ كذا يف  ٩٢قة مأمونا كثري األحاديث مات سنة كان ث: هو أبو احلسني زين العابدين قال ابن سعد )  ١( 
  " اإلسعاف 

رواه عبد . ال أعلم خالفا من رواة املوطأ يف إرسال هذا احلديث : إخل قال ابن عبد الرب ... أنه قال : قوله )  ٢( 
د عن ورواه عبد الرمحن بن خال: الوهاب بن عطاء عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسني عن أبيه موصوال 



  مرسال " املوطأ " أبيه عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن احلسني عن علي وال يصح فيه إال ما يف 
  ظاهر احلديث عمومه يف مجيع االنتقاالت لكن خص منه الرفع من الركوع باإلمجاع )  ٣( 
  بارحتاله من الدنيا )  ٤( 

كان يصلي : محن بن عوف أنه أخربه أن أبا هريرة أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الر - ١٠٣
صالة برسول اهللا صلى اهللا )  ٣( ألشبهكم )  ٢( واهللا إين : قال )  ١( هبم فكرب كلما خفض ورفع مث انصرف 

  عليه و سلم 
 _________  

  من الصالة )  ١( 
  صلى اهللا عليه و سلم  هذه الكلمة مع الفعل املأيت به نازلة منزلة حكاية فعله: قال الرافعي )  ٢( 
إخل هذا يدلك على أن التكبري يف اخلفض والرفع مل يكن مستعمال عندهم وال ظاهرا ... ألشبهكم : قوله )  ٣( 

  " االستذكار " فيهم كذا يف 

كان يصلي هبم فكرب كلما : أن أبا هريرة )  ٢( وأبو جعفر القارئ )  ١( أخربنا مالك أخربين نعيم اجملمر  - ١٠٤
  الصالة )  ٣( وكان يرفع يديه حني يكرب ويفتح : وفع قال أبو جعفر  خفض

للسجود كرب وإذا )  ٥( وكلما رفع وإذا احنط )  ٤( السنة أن يكرب الرجل يف صالته كلما خفض : قال حممد 
يف ابتداء )  ٨( حذو األذنني )  ٧( فأما رفع اليدين يف الصالة فإنه يرفع اليدين . للسجود الثاين كرب )  ٦( احنط 

( بعد ذلك وهذا كله قول أيب حنيفة )  ١١( يف شيء من الصالة )  ١٠( مرة واحدة مث ال يرفع )  ٩( الصالة 
  )  ١٤( آثار كثرية )  ١٣( ويف ذلك  -رمحه اهللا تعاىل  -)  ١٢

 _________  
   وغريمها هو نعيم اجملمر بن عبد اهللا أبو عبد اهللا املدين وثقه ابن معني وأبو حامت)  ١( 
فريوز ثقة مات : جندب بن فريوز وقيل : امسه يزيد بن القعقاع املدين املخزومي وقيل : أبو جعفر القارئ )  ٢( 

  سنة ثالثني كذا قال الزرقاين : سنة سبع وعشرين ومائة وقيل 
  يفتتح : يف نسخة )  ٣( 
كان النيب صلى اهللا عليه و : ن مسعود كلما خفض وكلما رفع ملا أخرجه الترمذي والنسائي من حديث اب)  ٤( 

وأخرجه أمحد والدارمي وإسحاق بن راهويه . سلم يكرب يف كل خفض ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قام : من حديث أيب هريرة " الصحيحني " ويف . والطرباين وابن أيب شيبة 

مسع اهللا ملن محده حني يرفع صلبه من الركوع مث يقول وهو : مث يكرب حني يركع مث يقول إىل الصالة يكرب حني يقوم 
ربنا ولك احلمد مث يكرب حني يهوي ساجدا مث يكرب حني يرفع رأسه مث يكرب حني يسجد مث يكرب حني يرفع : قائم 

عن عمران بن " الصحيحني  "رأسه مث يفعل ذلك يف الصالة كلها ويكرب حني يقوم من الثنتني بعد اجللوس ويف 
ذكرنا هذا الرجل صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حصني أنه صلى خلف علي بن أيب طالب بالبصرة فقال 

فذكر أنه كان يكرب كلما رفع وكلما خفض ويف الباب عن أيب موسى عند أمحد والطحاوي وابن عمر عند أمحد 
منصور ووائل بن حجر عند ابن حبان وجابر عند البزار وغريهم عند والنسائي وعبد اهللا بن زيد عند سعيد بن 

  غريهم 



إخل مصرح به لكونه حمل اخلالف أخذا مما أخرجه أبو داود عن عبد الرمحن بن أبزى أنه ... وإذا احنط : قوله )  ٥( 
رفع رأسه من الركوع ومعناه إذا : صلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان ال يتم التكبري قال أبو داود 

فذهب : وقال " شرح معاين اآلثار " وأخرجه الطحاوي يف . وأراد أن يسجد مل يكرب وإذا قام من السجود مل يكرب 
يف ( قوم إىل هذا فكانوا ال يكربون يف الصالة إذا خفضوا ويكربون إذا رفعوا وكذلك كان بنو أمية يفعلون ذلك 

ذلك آخرون فكربوا يف اخلفض والرفع مجيعا فذهبوا يف ذلك إىل ما تواترت  وخالفهم يف" ) يفعل ذلك : " األصل 
أنا رأيت رسول اهللا : مث أخرج عن عبد اهللا بن مسعود قال . انتهى . به اآلثار عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فكان يكرب إذا رفع صلى بنا أبو هريرة : وأخرج عن عكرمة قال . صلى اهللا عليه و سلم يكرب يف كل خفض ورفع 
أوليس سنة أيب القاسم صلى اهللا عليه و سلم ؟ وأخرج عن أيب موسى : وإذا خفض فأتيت ابن عباس فأخربته فقال 

ذكرنا علي صالة كنا نصليها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إما نسيناها وإما تركناها عمدا كان يكرب : قال 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأبو بكر وعمر يتمون : أنس  وأخرج عن. كلما خفض ورفع وكلما سجد 

وأخرج عن أيب هريرة حنو ما أخرجه مالك مث قال . التكبري يكربون إذا سجدوا وإذا رفعوا وإذا قاموا من الركعة 
 كل خفض فكانت هذه اآلثار املروية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف التكبري يف) :  ١٣٠/  ١( الطحاوي 

حديث عبد الرمحن بن أبزى وقال  ٢٢٣/  ٢ضعف احلافظ يف الفتح ( ورفع أظهر من حديث عبد الرمحن بن أبزى 
تفرد به : هذا عندنا باطل وقال الطربي والبزار : عن أيب داود الطيالسي أنه قال " التاريخ " وقد نفى البخاري يف : 

تقدير صحته بأنه فعل ذلك لبيان اجلواز أو املراد مل يتم اجلهر به  وأجيب على: قال : احلسن بن عمران وهو جمهول 
. انتهى كالمه . وأكثر تواترا وقد عمل هبا أبو بكر وعمر وعلي وتواتر هبا العمل إىل يومنا هذا ) اهـ . أو مل ميده 

مسع اهللا ملن محده احنط  :أول من نقص التكبري معاوية كان إذا قال : للسيوطي " الوسائل إىل معرفة األوائل " ويف 
أول من نقص زياد : وأخرج ابن أيب شيبة عن إبراهيم أنه قال . إىل السجود ومل يكرب أسنده العسكري عن الشعيب 

) إما نسيناها وإما تركناها عمدا : ( بعد ذكر حديث أيب هريرة وحديث أيب موسى " االستذكار " ويف . انتهى . 
لتكبري يف غري اإلحرام مل يتلقه السلف من الصحابة والتابعني على الوجوب وال هذا يدلك على أن ا. وغري ذلك 

إن التكبري هو إذن حبركات اإلمام وشعار الصالة : على أنه من مؤكدات السنن بل قد قال قوم من أهل العلم 
مرفوعني وعن ابن وليس بسنة إال يف اجلماعة وهلذا ذكر مالك يف هذا الباب حديثه عن علي بن حسني وأيب هريرة 

عمر وجابر فعلهما ليبني بذلك أن التكبري يف كل خفض ورفع سنة مسنونة وإن مل يعمل هبا بعض الصحابة فاحلجة 
  )  ١٣١/  ٢االستذكار ( انتهى ملخصا . يف السنة ال يف ما خالفها 

  اخنفض : أي )  ٦( 
نه بدعة ذكره حممد بن حممد الشهري بابن أمري من دون مطأطأة الرأس عند التكبري كما يفعله بعض الناس فإ)  ٧( 

  ) وهو حتريف " حلية احمللي : " يف األصل " ( حلبة اجمللي شرح منية املصلي " احلاج يف 
حذو األذنني ملا روى مسلم عن وائل أنه رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم رفع يديه حني دخل يف : قوله )  ٨( 

وأخرج أمحد وإسحاق بن راهويه والدارقطين والطحاوي عن . احلديث ... به الصالة حيال أذنيه مث التحف بثو
 -وأخرج احلاكم . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا صلى رفع يديه حىت تكون إهباماه حذاء أذنيه : الرباء 
ليه و سلم كرب رأيت رسول اهللا صلى اهللا ع: والدارقطين والبيهقي عن أنس  -صحيح على شرط الشيخني : وقال 

رأيت : وأخرج أبو داود ومسلم والنسائي وغريهم عن مالك بن احلويرث . احلديث ... فحاذى بإهباميه أذنيه 
. رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يرفع يديه إذا كرب وإذا رفع رأسه من الركوع حىت يبلغ هبما فروع أذنيه 



. مالك وأبو داود والنسائي ومسلم والطحاوي وغريهم ويعارض هذه األحاديث رواية ابن عمر اليت أخرجها 
وأخرج أبو داود " . رفع يديه حىت حياذي هبما منكبيه : " وأخرج اجلماعة إال مسلما من حديث أيب محيد الساعدي 

وباختالف اآلثار اختلف العلماء فاختار الشافعي وأصحابه كما هو املشهور . والطحاوي من حديث علي حنوه 
بني واختار أصحابنا حذو األذنني وسلك الطحاوي على أن الرفع حذو املنكبني كان لعذر حيث أخرج حذو املنك
أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فرأيته يرفع يديه حذاء أذنيه إذا كرب وإذا ركع وإذا سجد مث أتيته من : عن وائل 

ا وأشار شريك الراوي عن عاصم عن كليب عن العام املقبل وعليهم األكسية والربانس فكانوا يرفعون أيديهم فيه
فأخرب وائل يف حديثه هذا أن رفعهم إىل مناكبهم إمنا كان ألن أيديهم حتت ثياهبم : وائل إىل صدره مث قال الطحاوي 

فعملنا بالروايتني فجعلنا الرفع إذا كانت اليدان حتت الثياب لعلة الربد إىل منتهى ما يستطاع إليه الرفع وهو 
" وقال العيين يف . انتهى . ان وإذا كانا باديتني رفعهما إىل األذنني وهو قول أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد املنكب

ال حاجة إىل هذه التكلفات وقد صح اخلرب يف ما قلنا ويف ما قاله الشافعي فاختار الشافعي حديث أيب " : البناية 
بن عبد الرب ) وهو حتريف " أبو عمرو : " يف األصل ( ر محيد واختار أصحابنا حديث وائل وغريه وقد قال أبو عم

اختلفت اآلثار عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وعن الصحابة ومن بعدهم فروي عنه عليه السالم الرفع فوق : 
األذنني وروي عنه أنه كان يرفع حذاء األذنني وروي عنه حذو منكبيه وروي عنه إىل صدره وكلها آثار مشهورة 

االختالف فيه كأنه لفظي ألن :  ٤٢/  ٢قال الشيخ يف األوجز ( انتهى . وهذا يدل على التوسعة يف ذلك حمفوظة 
األظهر أنه صلى : لعلي القاري " شرح مسند اإلمام " ويف ) ال تعارض بني الروايتني : ابن اهلمام من احلنفية قال 

فأحيانا كان يرفع إىل حيال منكبيه وأحيانا إىل شحميت  اهللا عليه و سلم كان يرفع يديه من غري تقييد إىل هيئة خاصة
  انتهى . أذنيه 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : يف ابتداء الصالة إما قبل التكبري كما أخرجه النسائي عن ابن عمر : قوله )  ٩( 
كان رسول : أيب محيد وأخرج ابن حبان عن . و سلم إذا قام إىل الصالة رفع يديه حىت يكونا حذو منكبيه مث يكرب 

. اهللا أكرب : اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قام إىل الصالة استقبل القبلة ورفع يديه حىت حياذي هبما منكبيه مث قال 
. أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يرفع يديه مع التكبري : وإما مع التكبري كما أخرجه أبو داود عن وائل 

أنه رأى مالك بن احلويرث إذا صلى كرب مث رفع يديه وحدث أن : ا أخرجه مسلم عن أيب قالبة وإما بعد التكبري كم
واألصح عند ( والكل واسع ثابت إال أنه رجح أكثر مشائخنا . رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يفعل هكذا 

  تقدمي الرفع )  ٤٣/  ٢جز الشافعية واملالكية املقارنة ويف املغين عند احلنابلة املقارنة كذا يف األو
وفتاوى الولواجلي وغريمها من الكتب " الذخرية " ولو رفع ال تفسد صالته كما يف : مث ال يرفع : قوله )  ١٠( 

املعتمدة وحكى بعض أصحابنا عن مكحول النسفي أنه روي عن أيب حنيفة فساد الصالة به واغتر هبذه الرواية أمري 
فاختار الفساد وقد رد عليه السبكي يف عصره أحسن رد كما ذكره ابن " البيان  غاية" الكاتب اإلتقاين صاحب 

وصنف حممود بن أمحد بن مسعود القونوي احلنفي رسالة نفيسة يف " الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة " حجر يف 
لروايته وقد فصلت يف إبطال قول الفساد وحقق فيها أن رواية مكحول شاذة مردودة وأنه رجل جمهول ال عربة 

املسمى بالفوائد البهية يف تراجم احلنفية " طبقات احلنفية : " هذا الباب تفصيال حسن يف ترمجة مكحول يف كتاب 
  فلريجع إليه 

  يف جزء من أجزاء الصالة : أي )  ١١( 
قهاء الكوفة قدميا قول أيب حنيفة ووافقه يف عدم الرفع إال مرة الثوري واحلسن بن حي وسائر ف: قوله )  ١٢( 



ال نعلم مصرا من األمصار تركوا : وحديثا وهو قول ابن مسعود وأصحابه وقال أبو عبد اهللا حممد بن نصر املروزي 
يرفع ومرة قال : بإمجاعهم رفع اليدين عند اخلفض والرفع إال أهل الكوفة واختلفت الرواية فيه عن مالك فمرة قال 

قال األوزاعي والشافعي وأمحد وأبو عبيد وأبو ثور وابن راهويه وحممد بن جرير ال يرفع وعليه مجهور أصحابه و: 
وروي . الطربي ومجاعة أهل احلديث بالرفع إال أن منهم من يرفع عند السجود أيضا ومنهم من ال يرفع عنده 
الدرداء وأنس  الرفع يف الرفع واخلفض عن مجاعة من الصحابة منهم ابن عمر وأبو موسى وأبو سعيد اخلدري وأبو

وابن عباس وجابر وروى الرفع عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حنو ثالثة وعشرين رجال من الصحابة كما ذكره 
" وذكر السيوطي يف رسالته . البن عبد الرب )  ١٢٥ - ١٢٣/  ٢" ( االستذكار " مجاعة من أهل احلديث كذا يف 

إن الرفع متواتر :  ٢٢ص " نيل الفرقدين " قال يف ( حديث الرفع متواتر أن " األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة 
" إسنادا وعمال وال يشك فيه ومل ينسخ وال حرف منه وإمنا بقي الكالم يف األفضلية وصرح أبو بكر اجلصاص يف 

من ) د الرب ابن عب: أي ( حكى ذلك من احلافظ أيب عمر :  ١٢٣أنه من االختالف املباح ويف ص " أحكام القرآن 
وأما الترك فأحاديثه قليلة ومع هذا هو ثابت بال مرية . املالكية ومن احلافظ ابن تيمية واحلافظ ابن القيم من احلنابلة 

وهو متواتر عمال ال إسنادا عند أهل الكوفة وقد كان يف سائر البالد تاركون وكثري من التاركني يف املدينة يف عهد 
عن النيب )  ٤٥٩/  ٢" معارف السنن . " ان أكثر أهل مكة يرفعون فبىن عليه الشافعي مالك وعليه بىن خمتاره وك

صلى اهللا عليه و سلم أخرجه الشيخان عن ابن عمر ومالك بن احلويرث ومسلم عن وائل بن حجر واألربعة عن 
دة وأيب هريرة وابن علي وأبو داود عن سهل بن سعد وابن الزبري وابن عباس وحممد بن مسلمة وأيب أسيد وأيب قتا

ماجه عن أنس وجابر وعمري الليثي وأمحد عن احلكم بن عمري والبيهقي عن أيب بكر رضي اهللا عنه والرباء والدار 
  وأيب موسى والطرباين عن عقبة بن عامر ومعاذ بن جبل . قطين عن عمر 

  يف عدم رفع اليدين إال مرة : أي )  ١٣( 
منهم ابن عمر وعلي وابن مسعود كما أخرجه املؤلف وسيأيت : ة من الصحابة آثار كثرية عن مجاع: قوله )  ١٤( 

عمر بن اخلطاب روى الطحاوي والبيهقي من حديث احلسن بن عياش عن عبد : ومنهم . ذكر ماهلا وما عليها 
ال يعود  رأيت عمر يرفع يديه يف أول تكبرية مث: امللك بن احلسن عن الزبري بن عدي عن إبراهيم عن األسود قال 

فهذا عمر مل يكن يرفع يديه إال يف التكبرية األوىل واحلديث : قال الطحاوي . ورأيت إبراهيم والشعيب يفعالن ذلك 
  انتهى . صحيح ألن احلسن بن عياش وإن كان هذا احلديث دار عليه فإنه ثقة حجة وذكر ذلك حيىي بن معني وغريه 

بأهنا رواية شاذه ال يعارض هبا األخبار الصحيحة " ختريج أحاديث اهلداية " واعترضه احلاكم على ما نقله الزيلعي يف 
أعله احملدثون وصححوه عن : ، قال  ٤٧٠/  ٢يف معارف السنن ( عن طاووس عن كيسان عن ابن عمر أن عمر 

. نه انتهى كان يرفع يديه يف الركوع وعند الرفع م) ابن عمر عنه صلى اهللا عليه و سلم ومل يثبت عن عمر غري هذا 
ومنهم أبو سعيد اخلدري وأخرج البيهقي عن سوار بن مصعب عن عطية العويف أن أبا سعيد اخلدري وابن عمر 

وأعله البيهقي بأن عطية سيئ احلال وسوار أسوأ منه قال . كانا يرفعان أيديهما أول ما يكربان مث ال يعودان 
وخيالف هذا األثر ما أخرجه البيهقي عن ليث عن . به سوار منكر احلديث وعن ابن معني غري حمتج : البخاري 
رأيت جابر بن عبد اهللا وابن عمر وأبا سعيد وابن عباس وابن الزبري وأبا هريرة يرفعون أيديهم إذا : عطاء قال 

وفيه ليث بن أيب سليم خمتلف فيه وأخرج أيضا عن سعيد بن املسيب قال . افتتحوا الصالة وإذا ركعوا وإذا رفعوا 
ويف سنده من . رأيت عمر يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصالة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع  :

أنه رأى رجال يرفع " اهلداية " وغريه من شراح " النهاية " ومنهم عبد اهللا بن الزبري كما حكاه صاحب . استضعف 



ن هذا شيء فعله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث ال تفعل فإ: يديه يف الصالة عند الركوع وعند الرفع فقال له 
رفع " تركه لكن هذا األثر مل جيده املخرجون احملدثون مسندا يف كتب احلديث مع أنه أخرج البخاري يف رسالة 

عن عبد اهللا بن الزبري أنه كان يرفع يديه عند اخلفض والرفع وكذا أخرجه عن ابن عباس وابن عمر وأيب " اليدين 
سألت طاووسا عن : وأخرج البيهقي عن احلسني قال . وجابر وأيب هريرة وأنس أهنم كانوا يرفعون أيديهم سعيد 

رأيت عبد اهللا بن عباس وابن الزبري وابن عمر يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصالة وإذا : رفع اليدين يف الصالة فقال 
رأيت أحسن صالة من ابن جريج رأيته يرفع يديه إذا ما : وأخرج أيضا عن عبد الرزاق قال . ركعوا وإذا سجدوا 

وأخذ ابن جريج صالته عن عطاء بن أيب رباح وأخذ عطاء عن عبد اهللا بن الزبري وأخذ ابن الزبري . افتتح وإذا رفع 
كان رسول اهللا صلى اهللا : ومنهم ابن عباس حكى عنه بعض أصحابنا أنه قال . عن ايب بكر الصديق رضي اهللا عنه 

لكنه أثر مل يثبته . ه و سلم يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع مث صار إىل افتتاح الصالة وترك ما سوى ذلك علي
بعد ذكر ما حكاه أصحابنا عن ابن عباس وابن " التحقيق " احملدثون والثابت عندهم خالفه قال ابن اجلوزي يف 

خالف ذلك فقد أخرج أبو داود عن ميمون أنه رأي هذان احلديثان ال يعرفان أصال وإمنا احملفوظ عنهما : الزبري 
إين " ابن الزبري يشري بكفيه حني يقوم وحني يركع وحني يسجد وحني ينهض للقيام فانطلقت إىل ابن عباس فقلت 

أن أحببت أن تنظر إىل صالة رسول اهللا صلى اهللا : رأيت ابن الزبري صلى صالة مل أر أحدا يصليها فوصفت له فقال 
ال يعرفان ال يستلزم عدم معرفة : ورده العيين بأن قوله . انتهى . لم فاقتد بصالة عبد اهللا بن الزبري عليه و س

أصحابنا هذا ودعوى النايف ليست حبجة على املثتب وأصحابنا أيضا ثقات ال يرون االحتجاج مبا مل يثبت عندهم 
اس وابن الزبري يف كتاب من كتب األحاديث وفيه نظر ظاهر فإنه ما مل يوجد سند أثر ابن عب. انتهى . صحته 

ومنهم أبو بكر . املعتربة كيف يعترب به مبجرد حسن الظن بالناقلني مع ثبوت خالفه عنهما باألسانيد العديدة 
الصديق أخرج الدار قطين وابن عدي عن حممد بن جابر عن محاد بن أيب سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد 

. رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأيب بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إال عند استفتاح الصالة صليت مع : اهللا قال 
ومنهم العشرة " . التحقيق " وفيه حممد بن جابر متكلم فيه وخيالفه ما أخرجه أبو داود عن ميمون كما مر نقال عن 

املبشرة يرفعون أيديهم إال عند االفتتاح مل يكن العشرة : املبشرة كما حكى بعض أصحابنا عن ابن عباس أنه قال 
وال عربة هبذا األثر ما مل يوجد سنده عند مهرة الفن مع " شرح سفر السعادة " ذكره الشيخ عبد احلق الدهلوي يف 

ثبوت خالفه يف كتب احلديث مما يؤيد عدم الرفع من األخبار املرفوعة ما أخرجه الترمذي وحسنه والنسائي وأبو 
أال أصلي بكم صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلى فيم : قال عبد اهللا بن مسعود : ة قال داود عن علقم

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا افتتح الصالة رفع : وأخرج أبو داود عن الرباء . يرفع يديه إال أول مرة 
وللمحدثني على طرق . ر وعباد بن الزبري مثله وأخرج البيهقي من حديث ابن عم. يديه إىل قريب أذنيه مث ال يعود 

  هذه األخبار كلمات تدل على عدم صحتها لكن ال خيفى على املاهر أن طرق حديث ابن مسعود تبلغ درجة احلسن 
والقدر املتحقق يف هذا الباب هو ثبوت الرفع وتركه كليهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال أن رواة الرفع 

ة جم غفري ورواة الترك مجاعة قليلة مع عدم صحة الطرق عنهم إال عن ابن مسعود وكذلك ثبت الترك من الصحاب
عن ابن مسعود وأصحابه بأسانيد حمتجة هبا فإذن خنتار أن الرفع ليس بسنة مؤكدة يالم تاركها إال أن ثبوته عن النيب 

الطحاوي مغترا حبسن الظن بالصحابة وأما دعوى نسخه كما صدر عن . صلى اهللا عليه و سلم أكثر وأرجح 
  التاركني وابن اهلمام والعيين وغريهم من أصحابنا فليست مبربهن عليها مبا يشفي العليل ويروي الغليل 



رأيت على : اجلرمي عن أبيه قال )  ١( أخربنا حممد بن أبان بن صاحل عن عاصم بن كليب : قال حممد  - ١٠٥
  من الصالة املكتوبة ومل يرفعهما فيما سوى ذلك )  ٣( التكبرية األوىل رفع يديه يف )  ٢( بن أيب طالب 

 _________  
عن عاصم بن كليب هو عاصم بن كليب مصغرا ابن شهاب بن اجملنون اجلرمي الكويف روى عن أبيه : قوله )  ١( 

وابن معني وقال أبو وأيب بريدة وعلقمة بن وائل بن حجر وغريهم وعنه شعبة والسفيانان وغريهم وثقه النسائي 
وأبوه كليب بن . هـ  ١٣٧كان من أفضل أهل الكوفة وذكره ابن حبان يف الثقات وأرخ وفاته سنة : داود 

بفتح اجليم وسكون : اجلرمي " : أنساب السمعاين " ويف " الكاشف " و " هتذيب التهذيب " شهاب ثقة كذا يف 
  شهاب بن اجملنون اجلرمي جد عاصم بن كليب : من الصحابة الراء املهملة نسبة إىل جرم قبيلة باليمن ومنها 

رأيت على بن أيب طالب كذا أخرجه الطحاوي عن أيب بكر النهشلي عن عاصم عن أبيه أن عليا كان : قوله )  ٢( 
 اختلف علي أيب بكر النهشلي فيه فرواه" : علله " يرفع يف أول تكبرية من الصالة مث ال يعود وقال الدارقطين يف 

منهم عبد الرمحن : عبد الرحيم بن سليمان عنه عن عاصم عن أبيه مرفوعا ووهم يف رفعه وخالفه مجاعة من الثقات 
فرووه عن أيب بكر النهشلي موقوفا على علي وهو الصواب . بن مهدي وموسى بن داود وأمحد بن يونس وغريهم 

قد روي من طرق واهية : ثمان بن سعيد الدارمي وقال ع. انتهى . وكذلك رواه حممد بن أبان عن عاصم موقوفا . 
عن علي أنه كان يرفع يديه يف أول تكبرية مث ال يعود وهذا ضعيف إذ ال يظن بعلي أنه خيتار فعله على فعل النيب 

وتعقبه ابن دقيق العيد يف . انتهى . صلى اهللا عليه و سلم وهو قد روي عنه أنه كان يرفع يديه عند الركوع والرفع 
بأن ما قاله ضعيف فإنه جعل روايته مع حسن الظن بعلي يف ترك املخالفة دليال على ضعف هذه الرواية " إلمام ا" 

وذكر الطحاوي . وخصمه يعكس األمر وجيعل فعل علي رضي اهللا عنه بعد الرسول دليال على نسخ ما تقدم انتهى 
  انتهى . سلم يرفع مث يتركه إال وقد ثبت عنده نسخه مل يكن علي لريى النيب صلى اهللا عليه و : بعد روايته عن علي 

وفيه نظر فقد جيوز أن يكون ترك علي وكذا ترك ابن مسعود وترك غريمها من الصحابة إن ثبت عنهم ألهنم مل يروا 
الرفع سنة مؤكدة يلزم األخذ هبا وال ينحصر ذلك يف النسخ بل ال يعترب بنسخ أمر ثابت عن رسول اهللا صلى اهللا 

  ه و سلم مبجرد حسن الظن بالصحايب مع إمكان اجلمع بني فعل الرسول وفعله علي
  عند افتتاح الصالة )  ٣( 

ال ترفع يديك يف شيء من : قال حممد أخربنا حممد بن أبان بن صاحل عن محاد عن إبراهيم النخعي قال  - ١٠٦
  الصالة بعد التكبرية األوىل 

دخلت أنا وعمرو : قال )  ٢( أخربنا حصني بن عبد الرمحن )  ١( اهيم أخربنا يعقوب بن إبر: قال حممد  - ١٠٧
أنه صلى مع ) :  ٤( حدثين علقمة بن وائل احلضرمي عن أبيه : على إبراهيم النخعي قال عمرو )  ٣( بن مرة 

ر النيب صلى لعله مل ي)  ٦( ما أدري : قال إبراهيم )  ٥( رسول اهللا فرآه يرفع يديه إذا كرب وإذا ركع وإذا رفع 
)  ٩( ما مسعته )  ٨( منه ومل حيفظه ابن مسعود وأصحابه )  ٧( اهللا عليه و سلم يصلي إال ذلك اليوم فحفظ هذا 

  الصالة حني يكربون )  ١٠( من أحد منهم إمنا كانوا يرفعون أيديهم يف بدء 
 _________  

تذكرة " اإلمام أيب حنيفة قال الذهيب يف  يعقوب بن إبراهيم هو اإلمام أبو يوسف القاضي صاحب: قوله )  ١( 
القاضي أبو يوسف فقيه العراقيني يعقوب بن إبراهيم األنصاري الكويف صاحب أيب حنيفة مسع هشام بن " : احلفاظ 



وعنه حممد بن احلسن الفقيه وأمحد بن حنبل وبشر بن . عروة وأبا إسحاق الشيباين وعطاء بن السائب وطبقتهم 
هو أتبع القوم : معني نشأ يف طلب العلم وكان أبوه فقريا فكان أبو حنيفة يتعاهده قال املزين  الوليد وحيىي بن

كان : ليس يف أصحاب الرأي أحد أكثر حديثا وال أثبت من أيب يوسف وقال أمحد : وقال حيىي بن معني . للحديث 
له أخبار يف العلم والسيادة قد هـ عن سبعني سنة إال سنة و ١٨٢منصفا يف احلديث مات يف ربيع اآلخر سنة 

وله ترمجة . انتهى ملخصا . أفردته وأفردت صاحبه حممد بن احلسن يف جزء وأكرب شيخ له حصني بن عبد الرمحن 
" ويف " مقدمة اهلداية " قد ذكرته يف مقدمة هذه احلواشي وذكرت ترمجته أيضا يف " أنساب السمعاين " طويلة يف 

  " الفوائد البهية يف تراجم احلنفية " ويف " اجلامع الصغري النافع الكبري ملن يطالع 
أخربنا حصني بن عبد الرمحن هو حصني بالضم ابن عبد الرمحن السلمي الكويف أبو اهلذيل ابن عم : قوله )  ٢( 

منصور بن املعتمر حدث عن جابر بن مسرة وعمارة بن رويبة وابن أيب ليلى وأيب وائل وعنه شعبة وأبو عوانة 
حصني ثقة مأمون من كبار أصحاب احلديث عاش ثالثا : قال أمحد . آخرون كان ثقة حجة حافظا عايل اإلسناد و

  " تذكرة احلفاظ " هـ كذا يف  ١٣٦وتسعني سنة ومات سنة 
وعمرو بن مرة هو أبو عبد اهللا عمرو بالفتح بن مرة بضم امليم وتشديد الراء ابن عبد اهللا بن طارق : قوله )  ٣( 

روى . احلارث بن صلمة بن كعب بن وائل بن مجل بن كنانة بن ناجية بن مراد اجلملي املرادي الكويف األعمى بن 
عن عبد اهللا بن أيب أوىف وأيب وائل وسعيد بن املسيب وعبد الرمحن بن أيب ليلى وعمرو بن ميمون األودي وسعيد 

أبو إسحاق السبيعي واألعمش ومنصور وحصني بن جبري ومصعب بن سعد والنخعي وغريهم وعنه ابنه عبد اهللا و
كان أكثرهم علما : صدوق ثقة وشعبة : ثقة وأبو حامت : قال ابن معني . ابن عبد الرمحن والثوري وشعبة وغريهم 

وما رأيت أحدا من أصحاب احلديث إال يدلس إال ابن عون وعمرو بن مرة ومسعر مل يكن بالكوفة أحب إيل وال 
هـ وثقه ابن منري ويعقوب بن  ١١٦كان مرجئا مات سنة : وقال " الثقات " حبان يف كتاب أفضل منه ذكره ابن 

دخلت أنا : وقد أخطأ القاري حيث قال " تذكرة احلفاظ " و " الكاشف " و " هتذيب التهذيب " سفيان كذا يف 
الشام مات يف أيام معاوية  وعمرو بن مرة بضم امليم وتشديد الراء يكىن أبا مرمي اجلهين شهد أكثر املشاهد وسكن

وجه اخلطأ . انتهى كالمه . لصاحب املشكاة يف فصل الصحابة " امساء رجال املشكاة " وروى عنه مجاعة كذا يف 
  : من وجوه 

أنه لو كان الداخل على النخعي مع حصني عمرو بن مرة الصحايب لذكر رؤيته الرفع أو عدمه فإنه صحب : أحدها 
و سلم وشهد معه املشاهد وصلى معه غري مرة فكيف يصح أن يروي عن وائل بواسطة ابنه النيب صلى اهللا عليه 

  الرفع مث يسكت على رد النخعي بفعل ابن مسعود وروايته وال يذكره ما رآه رفعا كان أو غري رفع ؟ 
يف ما علمنا من عمرو بن مرة هذا مل يذكره أحد من نقاد الرجال ) وهي زائدة " عن : " يف األصل ( عن : ثانيها 

  مجلة الرواة عن علقمة بن وائل 
أنه مل يذكره أحد يف علمنا ممن روى عنه حصني بل املذكور يف شيوخ حصني ورواة علقمة هو الذي : وثالثها 
  ذكرناه 
" أن هذا الصحايب مات يف أيام معاوية ووفاة معاوية كانت سنة ستني أو تسع ومخسني على ما يف : ورابعها 
وغريه من كتب أخبار الصحابة فال بد أن يكون وفاة عمرو بن مرة قبله وقد ذكر ابن " بن عبد الرب استعياب ا
أن والدة إبراهيم النخعي سنة مخسني وكذا ذكره غريه فعلى هذا يكون النخعي يوم " كتاب الثقات " حبان يف 

فهل يتصور أن حيضر عمرو بن موت معاوية ابن تسع أو عشر سنني وعند موت عمرو بن مرة اجلهين أصغر منه 



مرة عند هذا الصيب صغري السن بكثري ويروي عنده الرفع عن علقمة عن أبيه ويرد عليه هذا الصيب ؟ وأما احلوالة 
أن عمرو بن مرة أينما ذكره هو هذا بل إمنا " املشكاة " فال تنفع فإنه مل يذكر صاحب " أمساء رجال املشكاة " إىل 

وإين أتعجب من العالمة القاري كيف خيطئ خطأ كثريا يف تعيني الرواة يف " املشكاة " ور يف هو عمرو بن مرة املذك
وشرحه ملسند اإلمام األعظم وغريمها مع جاللته وتوغله يف فنون احلديث ومتعلقاته واهللا يسامح " املوطأ " شرحه 

  عنا وعنه 
وسكون الضاد املعجمة وفتح الراء املهملة نسبة إىل  وائل احلضرمي بفتح احلاء املهملة: عن أبيه أي : قوله )  ٤( 

ملكا عظيما هبا فلما بلغه  -بضم احلاء املهملة وسكون اجليم  -حضرموت بلدة يف اليمن وكان وائل بن حجر 
ظهور النيب صلى اهللا عليه و سلم ترك ملكه وهنض إليه فبشر النيب صلى اهللا عليه و سلم بقدومه قبل قدومه بثالثة 

طائعا غري مكره راغبا يف اهللا  -أرض بعيدة  -هذا وائل أتاكم من أرض اليمن : وملا قدم قربه من جملسه وقال أيام 
ورسوله اللهم بارك يف وائل وولده مث أقطع له أرضا كانت وفاته يف إمارة معاوية حدث عنه بنوه علقمة وعبد اجلبار 

أبو هنيدة وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل : بن األثري ال" جامع األصول " ويف " . أنساب السمعاين " كذا يف 
احلضرمي كان قيال من أقيال حضرموت وأبوه كان من ملوكهم وفد على النيب صلى اهللا عليه و سلم فأسلم وبشر 

علقمة بن وائل بن حجر احلضرمي الكندي الكويف روى عن أبيه " : هتذيب التهذيب " ويف . انتهى . به قبل قدومه 
غرية بن شعبة وطارق بن سويد وعنه أخوه عبد اجلبار وابن أخيه سعيد وعمرو بن مرة ومساك بن حرب وغريهم وامل

: وحكى العسكري عن ابن معني أنه قال . كان ثقة قليل احلديث : وقال ابن سعد " الثقات " ذكره ابن حبان يف 
  انتهى . علقمة عن أبيه مرسل 

  رأسه من الركوع )  ٥( 
إخل استبعاد من إبراهيم النخعي رواية وائل بأن ابن مسعود كان صاحب رسول اهللا ... ما أدري :  قوله)  ٦( 

صلى اهللا عليه و سلم يف السفر واحلضر ومصاحبته أمت وأزيد من مصاحبة وائل فكيف يعقل أن حيفظ رفع اليدين 
ه و سلم حلفظه ابن مسعود ومل يتركه وائل وال حيفظ ابن مسعود فلو كان رفع اليدين من رسول اهللا صلى اهللا علي

مع أنه مل يرفع إال مرة ومل يرو الرفع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بل روي عنه تركه وهذا األثر عن النخعي 
صلينا يف : دخلنا على إبراهيم النخعي فحدثه عمرو بن مرة قال : قد أخرجه الدارقطين أيضا عن حصني قال 

ين علقمة بن وائل عن أبيه أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يرفع يديه حني يفتتح مسجد احلضرميني فحدث
ما رأى أباه رسول اهللا إال ذلك اليوم فحفظ عنه ذلك وعبد اهللا بن مسعود مل : وإذا ركع وإذا سجد فقال إبراهيم 

أحفظ وائل ونسي ابن مسعود : ولفظه  "مسنده " ورواه أبو يعلى يف . حيفظه إمنا رفع اليدين عند افتتاح الصالة 
دخلت : وأخرجه الطحاوي عن حصني عن عمرو بن مرة قال . ومل حيفظه ؟ إمنا رفع اليدين عند افتتاح الصالة 

مسجد حضرموت فإذا علقمة بن وائل حيدث عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يرفع يديه قبل 
وأخرج عن املغرية . رآه هو مل يره ابن مسعود وال أصحابه : م فغضب وقال الركوع وبعده فذكرت ذلك إلبراهي

حدث وائل أنه رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم يرفع يديه إذا افتتح وإذا ركع وإذا رفع ؟ : قلت إلبراهيم : قال 
  : وههنا أحباث . إن كان رآه مرة يفعل فقد رآه عبد اهللا مخسني مرة ال يفعل ذلك : فقال 

األوىل أن يؤخذ بقول وائل ألنه صحايب جليل : عن الشافعي أنه قال " املعرفة " ما نقله البيهقي يف كتاب : ألول ا
  فكيف يرد حديثه بقول رجل ممن هو دونه ؟ 

إن كالم إبراهيم هذا ظن منه ال يرفع به رواية وائل بل أخرب " : رفع اليدين " ما قاله البخاري يف رسالة : والثاين 



رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي فرفع يديه وكذلك رأى أصحابه غري مرة يرفعون أيديهم كما بينه زائدة  أنه
أنه رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي فرفع يديه يف الركوع ويف : نا عاصم نا أيب عن وائل بن حجر : فقال 

  برد عليهم جل الثياب تتحرك أيديهم من حتت الثياب مث أتيتهم بعد ذلك فرأيت الناس يف زمان : الرفع منه قال 
ما ذكره إبراهيم علة ال يساوي مساعها ألن رفع : ما نقله الزيلعي عن الفقيه أيب بكر بن إسحاق أنه قال : والثالث 

بن اليدين قد صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مث عن اخللفاء الراشدين مث الصحابة والتابعني وليس يف نسيان ا
مسعود لذلك ما يستغرب فقد نسي من القرآن ما مل خيتلف فيه املسلمون فيه وهو املعوذتان ونسي ما اتفق العلماء 

على نسخه كالتطبيق يف الركوع وقيام االثنني خلف اإلمام ونسي كيفية مجع النيب صلى اهللا عليه و سلم بعرفة 
{ : على األرض يف السجود ونسي كيف قرأ رسول اهللا  ونسي ما مل خيتلف العلماء فيه من وضع املرفق والساعد

وإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا يف الصالة كيف ال جيوز مثله يف رفع } وما خلق الذكر واألنثى 
  اليدين ؟ انتهى 

ثري كما مر أن وائال ليس مبتفرد يف رواية الرفع عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بل قد اشترك معه مجع ك: والرابع 
ذكره سابقا بل ليس يف الصحابة من روى ترك الرفع فقط إال ابن مسعود وأما من عداهم فمنهم من مل ترو عنه إال 

رواية الرفع ومنهم من روى عنه حديث الرفع وتركه كليهما كابن عمر والرباء إال أن أسانيد رواية الرفع أوثق 
ستبعد أن يكون ترك الرفع حفظه ابن مسعود فقط ومل حيفظه من وأثبت فعند ذلك لو عورض كالم إبراهيم بأنه ي

عداه من أجلة الصحابة الذين كانو مصاحبني لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل مصاحبة ابن مسعود أو أكثر 
  لكان له وجه 

تركهم ألهنم أنه ال يلزم من ترك ابن مسعود الرفع وأصحابه عدم ثبوت رواية وائل فيجوز أن يكون : واخلامس 
رأوا الرفع غري الزم ال ألنه غري ثابت أو ألهنم رجحوا أحد الفعلني الثابتني عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  الرفع والترك فداوموا عليه وتركوا اآلخر وال يلزم منه بطالن اآلخر 
أخذوا بقيام اإلمام يف الوسط أنه قد أخذ ابن مسعود بالتطبيق يف الركوع وداوم عليه أصحابه وكذلك : السادس 

إذا كان من يقتدي به اثنني مع ثبوت ترك ذلك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وعن مجهور أصحابه بعده بأسانيد 
  وأمثال ذلك ؟ . فلم ال يعترب فعل ابن مسعود يف هذين األمرين . صحاح 

/  ١ مجيع إيرادات البيهقي يف اجلوهر النقي قد رد احلافظ ابن التركماين( فما هو اجلواب هناك هو اجلواب ههنا 
واإلنصاف يف هذا املقام أنه ال سبيل إىل رد روايات الرفع برواية ابن مسعود وفعله ) ، فارجع إليه  ١٤٠ - ١٣٩

وأصحابه ودعوى عدم ثبوت الرفع وال إىل رد روايات الترك بالكلية ودعوى عدم ثبوته وال إىل دعوى نسخ الرفع 
كل منهما ثابت وفعل الصحابة والتابعني : ذلك بنص عن الشارع بل يوىف كل من األمرين حظه ويقال  ما مل يثبت

  خمتلف وليس أحدمها بالزم يالم تاركه مع القول برجحان ثبوت الرفع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  الرفع : أي )  ٧( 
وفيه ما فيه والظاهر أن ضمري . انتهى . ليه و سلم وسائر أصحاب النيب صلى اهللا ع: أي : قال القاري )  ٨( 

  أصحابه راجح إىل ابن مسعود 
  الرفع : أي )  ٩( 
  البد بالفتح اإلبتداء )  ١٠( 



)  ٢( رأيت ابن عمر : قال )  ١( أخربنا حممد بن أبان بن صاحل عن عبد العزيز بن حكيم : قال حممد  - ١٠٨
  )  ٣( فتتاح الصالة ومل يرفعهما فيما سوى ذلك يرفع يديه حذاء أذنيه يف أول تكبرية ا

 _________  
/  ٥انظر ترمجته يف كتاب الثقات " ( ثقات التابعني " عن عبد العزيز بن حكيم ذكره ابن حبان يف : قوله )  ١( 

عبد العزيز بن حكيم احلضرمي كنيته أبو حيىي يروي عن : حيث قال )  ١١/  ٢/  ٣: ، والتاريخ الكبري  ١٢٥
هـ وهو الذي يقال له ابن أيب  ١٣٠ابن عمر عداده يف أهل الكوفة روى عنه الثوري وإسرائيل مات بعد سنة 

  ليس بالقوي : ثقة وقال أبو حامت : قال ابن معني " ميزان االعتدال " ويف . انتهى . حكيم 
صحبت ابن عمر : دا قال إخل املشهور يف كتب أصول أصحابنا أن جماه... رأيت ابن عمر : قال : قوله )  ٢( 

قد روى ابن : وقالوا . يرفع يديه إال مرة " ) فلم أره : " والظاهر " فلم أر : " يف األصل ( عشر سنني فلم أره 
عمر حديث الرفع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وتركه والصحايب الراوي إذا ترك مرويا ظاهرا يف معناه غري 

ج باملروي وقد روى الطحاوي من حديث أيب بكر بن عياش عن حصني عن جماهد أنه حمتمل للتأويل يسقط االحتجا
فهذا ابن عمر قد رأى : صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إال يف التكبرية األوىل من الصالة مث قال : قال 

 يكون ذلك إال وقد ثبت النيب صلى اهللا عليه و سلم يرفع مث قد ترك هو الرفع بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم وال
  عنده نسخه 
مطالبته إسناد ما نقلوه عن جماهد من أنه صحب عشر سنني ومل ير ابن عمر فيها يرفع يديه : األول : وههنا أحباث 

  إال يف التكبري األول 
  املعارضة خبرب طاووس وغريه من الثقات أهنم رأوا ابن عمر يرفع : والثاين 

قال . وي أبو بكر بن عياش وهو متكلم فيه ال توازي روايته رواية غريه من الثقات أن يف طريق الطحا: والثالث 
أبو بكر بن عياش : بعد ما أخرج حديث جماهد من طريق ابن عياش قال البخاري " املعرفة " البيهقي يف كتاب 

رأينا ابن : هم قالوا اختلط بآخره وقد رواه الربيع وليث وطاووس وسامل ونافع وأبو الزبري وحمارب بن دثار وغري
عمر يرفع يديه إذا كرب وإذا رفع وكان يرويه أبو بكر قدميا عن حصني عن إبراهيم عن ابن مسعود مرسال موقوفا 
أن ابن مسعود كان يرفع يديه إذا افتتح الصالة مث ال يرفعهما بعد وهذا هو احملفوظ عن أيب بكر بن عياش واألول 

  انتهى . بن عمر خطأ فاحش ملخالفته الثقات عن ا
أنه جيوز أن يكون ابن عمر فعل ما رآه طاووس قبل أن يقوم احلجة " شرح معاين اآلثار " فإن قلت آخذا من 

هذا مما ال يقوم به احلجة فإن لقائل أن : بنسخه مث ملا ثبت احلجة بنسخه عنده تركه وفعل ما ذكره جماهد قلت 
رواه جماهد قبل أن تقوم احلجة بلزوم الرفع مث ملا ثبتت عنده التزم  جيوز أن يكون فعل ابن عمر ما: يعارض ويقول 

الدليل هو خالف الراوي مرويه : فإن قال قائل . الرفع على أن احتمال النسخ احتمال من غري دليل فال يسمع 
  ال يوجب ذلك النسخ كما مر : قلنا 

وز أن يكون تركه لبيان اجلواز أو لعدم رؤيته وهو أحسنها أنا سلمنا ثبوت الترك عن ابن عمر لكن جي: والثالث 
  الرفع سنة الزمة فال يقدح ذلك يف ثبوت الرفع عنه وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أن ترك الراوي مرويه إمنا يكون مسقطا لالحتجاج عند احلنفية إذا كان خالفه بيقني كما هو مصرح يف : الرابع 
يكون الرفع الثابت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم محله ابن عمر على كتبهم وههنا ليس كذلك جلواز أن 

  العزمية وترك أحيانا بيانا للرخصة فليس تركه خالفا لروايته بيقني 



أنه ال شبهة يف أن ابن عمر قد روى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حديث الرفع بل ورد يف بعض : اخلامس 
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا افتتح الصالة رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع وكان ك: الروايات عنه أنه قال 

وال شك أيضا يف أنه ثبت عن ابن . ال يفعل ذلك يف السجود فما زالت تلك صالته حىت لقي اهللا أخرجه البيهقي 
رك فاألوىل أن حيمل الترك املروي عمر بروايات الثقات فعل الرفع وورد عنه برواية جماهد وعبد العزيز بن حكيم الت

عنه على وجه يستقيم ثبوت الرفع منه وال خيالف روايته أيضا إال أن جيعل تركه مضادا لفعله ومسقطا لألمر الثابت 
  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بروايته ورواية غريه 

  يف الركوع والرفع وغري ذلك : أي )  ٣( 

 ٢( وكان  -عن عاصم بن كليب اجلرمي عن أبيه )  ١( بكر بن عبد اهللا النهشلي  أخربنا أبو: قال حممد  - ١٠٩
كان يرفع يديه يف التكبرية األوىل اليت يفتتح هبا  -كرم اهللا وجهه  -أن علي بن أيب طالب :  -من أصحاب علي ) 

  الصالة مث ال يرفعهما يف شيء من الصالة 
 _________  

ن عبد اهللا النهشلي نسبة إىل بين هنشل بفتح النون وسكون اهلاء وفتح الشني املعجمة أخربنا أبو بكر ب: قوله )  ١( 
أبو بكر النهشلي الكويف قيل " : الكاشف " و " التقريب " ويف " . األنساب " ذكره السمعاين يف . بعدها الم قبيلة 

لعله . انتهى .  ١٦٦ثقة تويف سنة معاوية صدوق : وهب وقيل : امسه عبد اهللا بن قطاف أو ابن أيب قطاف وقيل : 
  هو 
  الضمري إىل كليب )  ٢( 

يديه إذا )  ٢( أنه كان يرفع : عن ابن مسعود )  ١( أخربنا الثوري حدثنا حصني عن إبراهيم : قال حممد  - ١١٠
  افتتح الصالة 

 _________  
  إبراهيم بن يزيد النخعي : هو )  ١( 
كان عبد اهللا ال يرفع يديه : خرجه الطحاوي من طريق حصني عن إبراهيم قال إخل أ... أنه كان يرفع : قوله )  ٢( 

: فإن قالوا ما ذكرمتوه عن إبراهيم عن عبد اهللا غري متصل قيل هلم : وقال . يف شيء من الصالة إال يف االفتتاح 
: اهللا قد قال له األعمش كان إبراهيم إذا أرسل عن عبد اهللا مل يرسله إال بعد صحته عنده وتواتر الرواية عن عبد 

: قال عبد اهللا فلم أقل ذلك حىت حدثنيه مجاعة عن عبد اهللا وإذا قلت : إذا قلت لك : إذا حدثتين فأسند فقال 
 -نا ابن وهب أو بشر بن عمر : حدثين فالن عن عبد اهللا فهو الذي حدثين حدثنا بذلك إبراهيم بن مرزوق قال 

ن األعمش بذلك فكذلك هذا الذي أرسله إبراهيم عن عبد اهللا مل يرسله عن سعيد ع -شك أبو جعفر الطحاوي 
  انتهى كالمه . إال وخمرجه عنده أصح من خمرج ما يرويه رجل بعينه عن عبد اهللا 

مل يرو عن أحد من الصحابة ترك الرفع ممن مل خيتلف عنه فيه إال ابن مسعود : البن عبد الرب " االستذكار " ويف 
وكذلك . كوفيون عن علي مثل ذلك وروى املدنيون عنه الرفع من حديث عبيد اهللا بن أيب رافع وروى ال. وحده 

اختلف عن أيب هريرة فروى عنه أبو جعفر القاري ونعيم اجملمر أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصالة ويكرب يف كل 
عنه عبد الرمحن بن هرمز األعرج أنا أشبهكم بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وروى : خفض رفع ويقول 

وروى الرفع عن مجاعة من . أنه كان يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه وهذه الرواية أوىل ملا فيها من الزيادة 



التابعني باحلجاز والعراق والشام منهم القاسم بن حممد واحلسن وسامل وابن سريين وعطاء وطاووس وجماهد ونافع 
  انتهى ملخصا . عبد العزيز وابن أيب جنيح وقتادة موىل ابن عمر وعمر بن 

وقفت على كتاب لبعض املشايخ احلنفية ذكر فيها " : الكنز املدفون والفلك املشحون " قال صاحب : فائدة 
أمل تر إىل الذين { : مسائل خالف ومن عجائب ما فيه االستدالل على ترك رفع اليدين يف االنتقاالت بقوله تعاىل 

وما زلت أحكي ذلك ألصحابنا على سبيل )  ٧٧آية : سورة النساء ( } فوا أيديكم وأقيموا الصالة قيل هلم ك
مبا يهون عنده هذا العظيم وذلك أنه حكى يف سورة األعراف عن " تفسري الثعليب " التعجب إىل أن ظفرت يف 

إن ) :  ٣١آية : رة األعراف سو( } خذوا زينتكم عند كل مسجد { : التنوخي القاضي أنه قال يف قوله تعاىل 
  فهذا يف هذا الطرف وذاك يف الطرف اآلخر . املراد بالزينة رفع اليدين يف الصالة 

  ) ) ١( باب القراءة يف الصالة خلف اإلمام (  - ٣٤

 _________  
أنه يقرأ مع : األول : خلف اإلمام اختلف فيه العلماء من الصحابة والتابعني ومن بعدهم على أقوال : قوله )  ١( 

اإلمام يف ما أسر وال يقرأ يف ما جهر وإليه ذهب مالك وبه قال سعيد بن املسيب وعبيد اهللا بن عتبة بن مسعود 
إن : وسامل بن عبد اهللا بن عمر وابن شهاب وقتادة وعبد اهللا بن املبارك وأمحد وإسحاق والطربي إال أن أمحد قال 

تلف عن علي وعمر وابن مسعود فروي عنهم أن املأموم ال يقرأ وراء اإلمام واخ. مسع يف اجلهرية ال يقرأ وإال قرأ 
ال يف ما أسر وال يف ما جهر وروي عنهم أنه يقرأ يف ما أسر ال يف ما جهر وهو أحد قويل الشافعي كان يقوله 

  بالعراق وهو املروي عن أيب بن كعب وعبد اهللا بن عمر 
هر ويف ما أسر وبه قال الشافعي مبصر وعليه أكثر أصحابه واألوزاعي والليث أنه يقرأ بأم الكتاب يف ما ج: والثاين 

وهو قول عبادة بن الصامت وعبد اهللا بن عباس واختلف فيه عن أيب هريرة وبه قال عروة بن . بن سعد وأبو ثور 
  الزبري وسعيد بن جبري واحلسن البصري ومكحول 

ما أسر وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وهو قول جابر بن عبد اهللا وزيد  أنه ال يقرأ شيئا يف ما جهر وال يف: والثالث 
وبه قال الثوري وابن عيينة وابن أيب ليلى واحلسن بن صاحل بن حي . بن ثابت وروي ذلك عن علي وابن مسعود 

  " التمهيد " و " االستذكار " وإبراهيم النخعي وأصحاب ابن مسعود كذا ذكره ابن عبد الرب يف 
سورة ( } وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا { : ة أصحاب القول األول فاستدلوا بقوله تعاىل وأما حج
وذكر الزيلعي أخبارا يف أن ( إن نزوله كان يف شأن القراءة خلف اإلمام : وقالوا )  ٢٠٤رقم اآلية : األعراف 

صلى : يه والبيهقي عن ابن عباس قال فقد أخرج ابن مردو)  ٤٣٢/  ١هذه األية نزلت يف القراءة خلف اإلمام 
وأخرج سعيد بن منصور وابن أيب حامت . النيب صلى اهللا عليه و سلم فقرأ خلفه قوم فخلطوا عليه فنزلت هذه اآلية 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قرأ يف الصالة أجابه من وراءه إذا : والبيهقي عن حممد بن كعب القرظي 
وأخرج عبد بن محيد . الرمحن الرحيم قالوا مثل ما يقول حىت تنقضي فاحتة الكتاب والسورة فنزلت  بسم اهللا: قال 

وأخرج . قرأ رجل من األنصار خلف النيب صلى اهللا عليه و سلم فنزلت : وابن أيب حامت والبيهقي عن جماهد قال 
أكل من : أنه سئل : عن عبد اهللا بن مغفل " القراءة " ابن أيب حامت وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي يف كتاب 

يف قراءة } فاستمعوا له وأنصتوا { : إمنا أنزلت هذه اآلية : مسع القرآن وجب عليه االستماع واإلنصات ؟ قال 
أنه صلى بأصحابه : وأخرج عبد بن محيد وابن جرير وابن أيب حامت وأبو الشيخ والبيهقي عن ابن مسعود . اإلمام 



وإذا قرئ القرآن فاستمعوا { أما أن لكم أن تفهمون ؟ أما آن لكم أن تعقلون ؟ : ؤون خلفه فقال فسمع ناسا يقر
: وأخرج ابن جرير وابن أيب حامت وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي وابن عساكر عن أيب هريرة أنه قال . } له 

وأخرج ابن جرير . لم يف الصالة نزلت هذه اآلية يف رفع األصوات وهم خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
وأخرج عبد بن . نزلت هذه اآلية يف فىت من األنصار كان رسول اهللا كلما قرأ شيئا قرأه : والبيهقي عن الزهري 

محيد وأبو الشيخ والبيهقي عن أيب العالية أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا صلى بأصحابه فقرأ فقرأ أصحابه 
  كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يقرأ ورجل يقرأ فنزلت : عن أبراهيم " املصنف " أيب شيبة يف وأخرج ابن . فنزلت 

من املعلوم أن االستماع إمنا يكون يف ما جهر به اإلمام فيترك املؤمت فيه القراءة ويؤيده من : وإذا ثبت هذا فنقول 
أخرجه أبو داود وابن ماجه والبزار وابن عدي " وا وإذا قرأ اإلمام فأنصت: " األحاديث قوله صلى اهللا عليه و سلم 

ونقل عن " التمهيد " من حديث أيب موسى والنسائي وابن ماجه من حديث أيب هريرة وأخرجهما ابن عبد الرب يف 
فهذا يف ما جهر اإلمام وأما يف ما أسر . أمحد أنه صححه وأليب داود وغريه يف صحته كالم قد تعقبه املنذري وغريه 

  أ أخذا بعموم ال صالة إال بفاحتة الكتاب وغري ذلك من األحاديث فيقر
كنا خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف صالة : وأما أصحاب القول الثاين فأقوى حججهم حديث عبادة 

فال : نعم يا رسول اهللا فقال : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ؟ قلنا : الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال 
أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والدار قطين . تفعلوا إال بفاحتة الكتاب فإنه ال صالة ملن مل يقرأ هبا 

  وابن حبان واحلاكم " حلية األولياء " وأبو نعيم يف 
ه إن شاء وسنذكر طرق" من كان له إمام فقراءه اإلمام قراءة له : " وأما أصحاب القول الثالث فاستدلوا حبديث 

  اهللا تعاىل وبآثار الصحابة اليت ستأيت 
" السعاية يف كشف ما يف شرح الوقاية " والكالم يف هذا املبحث طويل وموضعه شرحي لشرح الوقاية املسمى بـ 

 وقد انتقل مؤلفه إىل جوار رمحة اهللا) فروع مهمة متعلقة بالقراءة يف الصالة ( بلغ الكتاب إىل ( وفقنا اهللا الختتامه 
وقد أفردت هلذه املسألة رسالة مسيتها ) . م  ١٩٧٦تعاىل وطبع الكتاب يف جملد ضخم يف جزأين من باكستان سنة 

  ) هـ  ١٣٠٤وطبع الكتاب من مدينة لكنؤ باهلند سنة " ( إمام الكالم فيما يتعلق بالقراءة خلف اإلمام " بـ 

أن رسول اهللا صلى : عن أيب هريرة )  ٣( الليثي )  ٢( حدثنا الزهري عن ابن أكيمة )  ١( أخربنا مالك  - ١١١
هل قرأ معي منكم من أحد ؟ فقال الرجل أنا يا : جهر فيها بالقراءة فقال )  ٤( اهللا عليه و سلم انصرف من صالة 

ءة عن القرا)  ٩( ؟ فانتهى الناس )  ٨( القرآن )  ٧( ما يل أنازع )  ٦( إين أقول : فقال ) :  ٥( رسول اهللا قال 
  حني مسعوا ذلك )  ١١( مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيما جهر به من الصالة )  ١٠( 

 _________  
حديث أيب هريرة هذا رواه مالك والشافعي واألربعة وصححه : مالك قال مريك نقال عن ابن امللقن : قوله )  ١( 

اتفقوا على ضعف هذا احلديث غري صحيح كذا يف ابن حبان وضعفه البيهقي واحلميدي وهبذا يعلم أن قول النووي 
  " مرقاة املفاتيح شرح املشكاة " 
: ابن أكيمة بضم اهلمزة وفتح الكاف مصغر أكمة وامسه عمارة بضم املهملة والتخفيف واهلاء وقيل : قوله )  ٢( 

 ثقة مات سنة إحدى ومائة عامر الليثي أبو الوليد واملدين: عمرو بفتح العني وقيل : عمار بالفتح والتخفيف وقيل 
  قال الزرقاين 

  مسعت ابن أكيمة حيدث سعيد بن املسيب عن أيب هريرة : والبن عبد الرب من طريق سفيان عن الزهري قال )  ٣( 



  نظن أهنا صالة الصبح : رواه أبو داود عن سفيان عن الزهري بسنده فقال )  ٤( 
  أبو هريرة : أي )  ٥( 
  واللوم ملن فعل ذلك  هو مبعىن التثريب)  ٦( 
  بفتح الزاء والقرآن منصوب على أنه مفعول ثان نقله مريك ويف نسخة بكسر الزاء )  ٧( 
  أي أداخل فيه وأشارك : مايل أنازع القرآن قال اخلطايب : قوله )  ٨( 

مرقاة " ذا يف أجاذب يف قراءته كأهنم جهروا بالقراءة خلفه فشغلوه ك: أي " : النهاية " وأغالب عليه وقال يف 
  " الصعود 

فانتهى الناس أكثر رواة ابن شهاب عنه هلذا احلديث جيعلونه كالم ابن شهاب ومنهم من جيعله من : قوله )  ٩( 
  كالم أيب هريرة 

وفقه هذا احلديث الذي من أجله جيء به هو ترك القراءة مع اإلمام يف كل صالة جيهر فيها اإلمام بالقراءة فال جيوز 
  معه إذا جهر بأم القرآن وال غريها على ظاهر احلديث وعمومه كذا قال ابن عبد الرب أن يقرأ 

عن القراءة قال اجملوزون لقراءة أم القرآن يف اجلهرية أيضا معناه عن اجلهر بالقراءة أو عن قراءة : قوله )  ١٠( 
انتهاء الناس إمنا : رية وقال بعضهم السورة لئال خيالف حديث عبادة فإنه صريح يف جتويز قراءة أم القرآن يف اجله

وفيه نظر ظاهر ألن انتهاءهم كان بعد توبيخ النيب صلى اهللا عليه و سلم . كان برأيهم ال بأمر الرسول فال حجة فيه 
وأما املانعون مطلقا . والظاهر اطالعه عليه وإقراره باالنتهاء " ) هلم : " والظاهر " عليهم : " يف األصل ( هلم 

فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ن أخذ بظاهر ما ورد يف بعض الروايات فمنهم م
  يف بعضها وبعض الوايات يفسر بعضا " فيما جهر فيه " وهو أخذ غري ظاهر لورود قيد 

  واحلق أن ظاهر احلديث مؤيد ملا اختاره مالك 
  الصلوات : يف نسخة )  ١١( 

إذا صلى : أنه كان إذا سئل هل يقرأ أحد مع اإلمام ؟ قال : لك حدثنا نافع عن ابن عمر أخربنا ما - ١١٢
  )  ٢( قراءة اإلمام وكان ابن عمر ال يقرأ مع اإلمام )  ١( أحدكم مع اإلمام فحسبه 

 _________  
  يكفيه : أي )  ١( 
ال يرى القراءة يف سر اإلمام وال جهره ولكن ظاهر هذا أنه كان : ال يقرأ مع اإلمام قال ابن عبد الرب : قوله )  ٢( 

ويدل على صحته ما رواه عبد الرزاق عن . قيده مالك بترمجة الباب أن ذلك يف ما جهر به اإلمام مبا علم من املعىن 
أن ابن عمر كان ينصت لإلمام يف ما جهر فيه وال يقرأ معه وهو يدل على أنه : ابن جريج عن الزهري عن سامل 

  معه يف ما أسر فيه كان يقرأ 

من صلى ركعة مل يقرأ فيها : جابر بن عبد اهللا يقول )  ١( أخربنا مالك حدثنا وهب بن كيسان أنه مسع  - ١١٣
  )  ٣( إال وراء اإلمام )  ٢( بأم القرآن فلم يصل 

 _________  
ه ورواه الترمذي من رفع: هذا احلديث موقوف وقد أسنده بعضهم أي : مسع قال أبو عبد امللك : قوله )  ١( 

  حسن صحيح : طريق معن عن مالك به موقوفا وقال 



  ألنه ترك ركنا من أركان الصالة وفيه وجوهبا يف كل ركعة )  ٢( 
على ما إذا " ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب : " فهذا صحايب تأول قوله صلى اهللا عليه و سلم : قال أمحد )  ٣( 

  كان وحده نقله الترمذي 

)  ٣( أنه مسع أبا السائب )  ٢( بن عبد الرمحن بن يعقوب موىل احلرقة )  ١( أخربنا مالك أخربين العالء  - ١١٤
من صلى : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : مسعت أبا هريرة يقول : موىل هشام بن زهرة يقول 

)  ٨( قال ) .  ٧( غري متام )  ٦( داج هي خداج هي خ)  ٥( مل يقرأ فيها بفاحتة الكتاب فهي خداج )  ٤( صالة 
يف )  ١٠( يا فارسي اقرأ هبا : وقال )  ٩( فغمز ذراعي : يا أبا هريرة إين أحيانا أكون وراء اإلمام ؟ قال : قلت : 

الصالة بيين )  ١٢( قال اهللا عز و جل قسمت : إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول )  ١١( نفسك 
قال رسول اهللا )  ١٦( ولعبدي ما سأل )  ١٥( ونصفها لعبدي )  ١٤( وبني عبدي نصفني فنصفها يل )  ١٣( 

: محدين عبدي يقول العبد : احلمد هللا رب العاملني يقول اهللا : يقول العبد )  ١٧( اقرؤا : صلى اهللا عليه و سلم 
عبدي )  ١٩( مالك يوم الدين يقول اهللا جمدين : يقول العبد )  ١٨( الرمحن الرحيم يقول اهللا أثىن علي عبدي 

: ما سأل يقول العبد )  ٢١( بيين ووبني عبدي ولعبدي )  ٢٠( إياك نعبد وإياك نستعني فهذه اآلية : يقول العبد 
 ٢٣( لعبدي )  ٢٢( اهدنا الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضآلني فهؤالء 

  )  ٢٤( ما سأل ولعبدي ) 
وهو ) .  ٢٦( خلف اإلمام فيما جهر فيه وال فيما مل جيهر بذلك جاءت عامة اآلثار )  ٢٥( ال قراءة : قال حممد 

   -رمحه اهللا  -)  ٢٧( قول أيب حنيفة 
 _________  

فرواه عن مالك عن " املوطأ " عند مجيع رواته وانفرد مطرف يف غري " املوطأ " أخربين العالء هكذا يف : قوله )  ١( 
  ابن شهاب عن أيب السائب وليس مبحفوظ قاله الزرقاين 

موىل احلرقة بضم احلاء املهملة وفتح الراء املهملة بعدها قاف قبيلة من مهدان قاله ابن حبان أو من : قوله )  ٢( 
  " أنساب السمعاين " جهينة قاله الدارقطين وهو الصحيح كذا يف 

امسه عبد اهللا بن السائب األنصاري املدين ثقة روى له مسلم واألربعة : يقال : قال احلافظ  أبا السائب: قوله )  ٣( 
موىل بين : موىل عبد اهللا بن هشام بن زهرة ويقال : وهو موىل هشام بن زهرة ويقال " جزء القراءة " والبخاري يف 

  زهرة 
احتة الكتاب يف كل صالة وأن الصالة إذا مل يقرأ إخل فيه من الفقه إجياب قراءة ف... من صلى صالة : قوله )  ٤( 

: فيها بفاحتة الكتاب فهي خداج وإن قرئ فيها بغريها من القرآن واخلداج النقصان والفساد من ذلك قوهلم 
أخدجت الناقة وخدجت إذا ولدت قبل متام وقتها قبل متام اخللق وذلك نتاج فاسد وقد زعم من مل يوجب قراءة 

وهذا . خداج يدل على جواز الصالة ألنه النقصان والصالة الناقصة جائزة : الصالة أن قوله  فاحتة الكتاب يف
والظاهر أن هذا رد على احلنفية ألن عامتهم يزعمون أن احلنفية قالوا جبواز الصالة بدون الفاحتة ولذا ( حتكم فاسد 

فية قالوا بوجوب الفاحتة انظر أوجز أشد التعجب واحلقيقة ليست كذلك ألن احلن" الفتح " تعجب احلافظ يف 
والنظر يوجب أن ال جيوز الصالة ألهنا صالة مل تتم ومن خرج من صالته قبل أن يعيدها فعليه )  ٩٧/  ٢املسالك 
  إعادهتا 

ال صالة إال بفاحتة : وأما اختالف العلماء يف هذا الباب فإن مالكا والشافعي وأمحد وإسحاق وأبا ثور وداود قالوا 



إن تركها عامدا وقرأ غريها أجزأه على اختالف عن األوزاعي وقال : اب وقال أبو حنيفة والثوري واألوزاعي الكت
يقرأ املصلي بأم القرآن يف كل ركعة فإن مل يقرأها مل جيز إال مثلها من القرآن عدد آياهتا وحروفها كذا يف : الطربي 

  )  ١٤٥/  ٢" ( االستذكار " 
  نقصان : ذات خداج أي : جمة أي بكسر اخلاء املع)  ٥( 
  ذكره ثالثا للتأكيد )  ٦( 
غري متام هو تأكيد فهو حجة قوية على وجوب قراءهتا يف كل صالة لكنه حممول عند مالك ومن وافقه : قوله )  ٧( 

  رواه مسلم " إذا قرأ فأنصتوا : " على األمام والفذ لقوله صلى اهللا عليه و سلم 
  أبو السائب )  ٨( 
هو على معىن التأنيس له وتنبيهه على فهم مراده والبعث له على مجع ذهنه : فغمز ذراعي قال الباجي : قوله )  ٩( 

  وفهمه جلوابه 
اقرأ هبا أي سرا وبه استدل من جوز قراءة أم القرآن خلف اإلمام يف اجلهرية أيضا وظاهر القرآن : قوله )  ١٠( 

  ام ويقرأ هبا فيها سرا فحينئذ ال يكون خمالفا للقرآن واحلديث واألحاديث يرده إال أن يتتبع سكتات اإلم
أي بتحريك اللسان بالتكلم وإن مل يسمع نفسه رواه سحنون عن أيب : يف نفسك قال الباجي : قوله )  ١١( 

  ولو أمسع نفسه يسريا كان أحب إيل : قال : القاسم 
: ههنا الفاحتة مسيت بذلك ألهنا ال تصح إال هبا كقوهلم أراد بالصالة : قسمت الصالة قال العلماء : قوله )  ١٢( 

احلج عرفة واملراد قسمتها من جهة املعىن ألن نصفها األول حتميد اهللا ومتجيده وثناء عليه وتفويض إليه والثاين 
 وهو من أوضح: سؤال وتضرع وافتقار واحتج القائلون بأن البسملة ليست من الفاحتة هبذا احلديث قال النووي 

اهدنا الصراط املستقيم { : ما احتجوا به ألهنا سبع آيات باإلمجاع فثالث يف أوهلا ثناء أوهلا احلمد ثالث دعاء أوهلا 
وألنه مل يذكر البسملة يف ما عددها ولو كانت : قالوا . } إياك نعبد وإياك نستعني { : والسابعة متوسطة وهي } 

هذا احلديث ظاهر يف أن البسملة ليست من " : نصب الراية " زيلعي يف وقال ال" . التنوير " منها لذكرها كذا يف 
  الفاحتة وإال البتدأ هبا ألن هذا حمل بيان واستقصاء آليات السورة واحلاجة إىل قراءة البسملة أمس 

  : واعترض بعض املتأخرين على هذا احلديث بوجهني 
الناس : لعالء بن عبد الرمحن قد تكلم فيه ابن معني فقال ال تغتر بكون هذا احلديث يف مسلم فإن ا: قال : أحدمها 

يتقون حديثه وليس حديثه حبجة مضطرب احلديث ليس بذاك هو ضعيف روي عنه مجيع هذه األلفاظ وقال ابن 
  ليس بالقوي وقد انفرد هبذا احلديث فال حيتج به : عدي 
ذكر التسمية كما أخرجه الدارقطين عن عبيد اهللا  وعلى تقدير صحته فقد جاء يف بعض الروايات عنه: قال : الثاين 

: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : بن زياد بن مسعان عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة 
بسم اهللا الرمحن الرحيم فيذكرين : قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني فنصفها يل يقول العبد إذا افتتح الصالة 

احلديث وهذا القائل محله اجلهل والتعصب على أن ... احلمد هللا رب العاملني فأقول محدين عبدي : عبدي مث يقول 
ترك احلديث الصحيح وضعفه لكونه غري موافق ملذهبه مع أنه روى عن العالء األئمة الثقات كمالك وسفيان بن 

وهذه . حفص وغريهم والعالء نفسه ثقة صدوق  عيينة وابن جريج وشعبة وعبد العزيز الدراوردي وإمساعيل بن
الرواية مما انفرد هبا ابن مسعان وهو كذاب ومل خيرجها أحد من أصحاب الكتب الستة وال املصنفات املشهورة وال 

وعبيد اهللا بن زياد : اليت يروي فيها غرائب احلديث وقال عقيبه " سننه " املسانيد املعروفة وإمنا رواه الدارقطين يف 



إحكام : " وقد بسطت املسألة يف رساليت . انتهى . وأطال الكالم " علله " ن مسعان متروك احلديث وذكره يف ب
  " القنطرة يف أحكام البسملة 

  قدم نفسه ألنه الواجب الوجود لنفسه وإمنا استفاد العبد الوجود منه )  ١٣( 
  } م الدين احلمد هللا رب العاملني الرمحن الرحيم مالك يو{ : هو )  ١٤( 
  إىل آخره } اهدنا الصراط املستقيم { وهو من )  ١٥( 
  مين إعطاءه : أي )  ١٦( 
ما سأل فإذا قال : اقرؤا ملسلم من رواية ابن عيينة عن العالء إسقاط هذه اجلملة وقال لعقب قوله : قوله )  ١٧( 

  إخل ... احلمد : العبد 
" ) الرمحن الرحيم : " والظاهر لقوله " للرمحن الرحيم " األصل  يف( الرمحن الرحيم : جاء جوابا لقوله )  ١٨( 

  الشتمال اللفظني على الصفات الذاتية والفعلية 
  التمجيد الثناء بصفات اجلالل والتحميد والثناء جبميل الفعال ويقال أثىن يف ذلك كله : جمدين : قوله )  ١٩( 
أن بعض اآلية تعظيم الباري وبعضها استعانة على أمر دينه  معناه: بيين وبني عبدي قال الباجي : قوله )  ٢٠( 

  ودنياه من العبد به 
  من العون )  ٢١( 
  خمتصه بالعبد : أي )  ٢٢( 
لعبدي ألهنا دعاؤه بالتوفيق إىل صراط من أنعم عليهم والعصمة من صراط املغضوب عليهم وال : قوله )  ٢٣( 

  الضالني 
  من اهلداية وما بعدها )  ٢٤( 
ما قرأ : بعد إخراج قول إبراهيم قال " كتاب اآلثار " إخل كالم حممد هذا وكالمه يف ... ال قراءة : قوله )  ٢٥( 

علقمة بن قيس قط فيما جيهر فيه وال يف الركعتني األخريني أم القرآن وال غريها خلف اإلمام أخرجه عن أيب حنيفة 
. راءة خلف اإلمام يف شيء من الصالة جيهر فيه أوال جيهر فيه وبه نأخذ ال نرى الق: عن محاد عن إبراهيم مث قال 

اقرأ خلف اإلمام يف الظهر : وكالمه فيه بعد ما أخرج عن أيب حنيفة عن محاد عن سعيد بن جبري أنه قال . انتهى 
. انتهى . ال ينبغي أن يقرأ خلف اإلمام يف شيء من الصلوات : والعصر وال تقرأ يف ما سوى ذلك قال حممد 

اإلمام حممد من أئمتنا يوافق الشافعي يف القراءة خلف " : شرح املشكاة " صريح يف بطالن قول علي القاري يف 
اهلداية " وقد ذكر صاحب . انتهى . اإلمام يف السرية وهو أظهر يف اجلمع بني الروايات احلديثية وهو مذهب مالك 

مد يستحسن قراءة أم القرآن خلف اإلمام على سبيل وغريمها أيضا أن على قول حم" جامع املضمرات " و " . 
األصح أن قول حممد كقوهلما فإن عباراته يف كتبه مصرحة بالتجايف عن خالفه : االحتياط ولكن قال ابن اهلمام 

  واحلق أنه وإن كان ضعيفا رواية لكنه قوي دراية 
زيد بن : فمنهم . يب صلى اهللا عليه و سلم أيضا عن الصحابة والتابعني بل وعن الن: عامة اآلثار أي : قوله )  ٢٦( 

ال : ثابت أخرجه مسلم يف باب سجود التالوة بسنده عن عطاء بن يسار أنه سأل زيدا عن القراءة مع اإلمام فقال 
ال يقرأ خلف اإلمام يف شيء : وأخرجه الطحاوي عن عطاء أنه مسع زيد بن ثابت يقول . قراءة مع اإلمام يف شيء 

ة وأخرج أيضا عن حيوة بن شريح عن بكر بن عمر عن عبد اهللا بن مقسم أنه سأل عبد اهللا بن عمر وزيد من الصال
من : وعارض بعضهم مبا روي عن زيد أنه قال . ال يقرأ خلف اإلمام يف شيء من الصالة : بن ثابت وجابرا قالوا 



وفيه نظر فإنه . ما روي عنه من تركه القراءة قرأ خلف اإلمام فصالته تامة وال إعادة عليه وجعله دليال على فساد 
  ال معارضة ألنه ال يلزم من كون الصالة تامة وعدم وجوب اإلعادة إال عدم كون الترك الزما وهو أمر آخر 

من قرأ خلف اإلمام فقد أخطأ الفطرة وأخرجه : علي كما أخرجه ابن أيب شيبة وعبد الرزاق أنه قال : ومنهم 
هذا يرويه ابن أيب ليلى " : كتاب الضعفاء " ال يصح إسناده وقال ابن حبان يف : قال الدارقطين من طرق و

وقال ابن . انتهى . األنصاري وهو باطل ويكفي يف بطالنه إمجاع املسلمني وعبد اهللا بن أيب ليلى هذا رجل جمهول 
لكتاب والسنة فكيف وهو غري هذا لو صح احتمل أن يكون يف صالة اجلهر ألنه حينئذ يكون خمالفا ل. عبد الرب 

  انتهى . ثابت عن علي رضي اهللا عنه 
حسن صحيح والطحاوي : جابر بن عبد اهللا كما ذكره حممد سابقا وقد أخرجه الترمذي أيضا وقال : ومنهم 

وأخرج ابن . وأخرجه الدارقطين عن جابر مرفوعا وأعله بأنه يف سنده حيىي بن سالم وهو ضعيف والصواب وقفه 
وأخرج عبد الرزاق . ال يقرأ خلف اإلمام ال إن جهر وال إن خافت : عن جابر قال " مصنفه " يبة يف أيب ش

  ال : يقرأ خلف اإلمام يف الظهر العصر ؟ قال : سألت جابر بن عبد اهللا : والطحاوي عن عبد اهللا بن مقسم قال 
سئل رسول اهللا صلى اهللا : درداء مسعه يقول أبو الدرداء أخرج النسائي بسنده عن كثري بن مرة عن أيب ال: ومنهم 

وجبت هذه فالتفت إيل وكنت أقرب القوم منه : عليه و سلم أيف كل صالة قراءة ؟ قال نعم قال رجل من األنصار 
هذا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خطأ إمنا : ما أرى اإلمام إذا أم القوم إال قد كفاهم قال النسائي : فقال 

كل صالة مل يقرأ فيها بأم القرآن فهي : وقال الطحاوي بعد ما أخرج عن عائشة مرفوعا . يب الدرداء هو قول أ
فذهب إىل هذه اآلثار قوم وأوجبوا القراءة خلف اإلمام يف : خداج وعن أيب هريرة حديثه الذي مر برواية حممد 

م أن حديثي أيب هريرة وعائشة اللذين سائر الصلوات بفاحتة الكتاب وخالفهم يف ذلك آخرون وكان من احلجة هل
روومها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس يف ذلك دليل على أنه أراد بذلك الصالة اليت تكون فيها قراءة 
اإلمام وقد رأينا أبا الدرداء مسع من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك مثل هذا فيم يكن عنده على املأموم 

نصر نا عبد اهللا بن وهب حدثين معاوية بن صاحلن عن أيب الزاهرية عن كثري بن مرة احلضرمي عن أيب  حدثنا حبر بن
وقال أبو : وجبت قال : نعم فقال رجل من األنصار : يا رسول اهللا يف الصالة قرآن ؟ قال : الدرداء أن رجال قال 

  خصا انتهى مل. ما أرى أن اإلمام إذا أم القوم فقد كفاهم : الدرداء 
  ومنهم ابن عمر وابن مسعود وعمر وسعد كما أخرج حممد عنهم وسيأيت ماله وما عليه 

. ال : أقرأ واإلمام بني يدي ؟ فقال : ابن عباس كما أخرجه الطحاوي عن أيب محزة قلت البن عباس : ومنهم 
املرتضى والعبادلة : منهم  قد روي منع القراءة عن مثانني نفرا من الصحابة" : شرح اهلداية " وذكر العيين يف 

عشرة : عن عبد اهللا بن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال " كشف األسرار " الثالثة وذكر الشيخ اإلمام السبذموين يف 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرمحن بن عوف : من الصحابة ينهون عن القراءة خلف اإلمام أشد النهي 

  انتهى . وابن عباس وسعد وابن مسعود وزيد وابن عمر 
إمنا يثبت " : الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية " وهذا كله حمتاج إىل حتقيق األسانيد إليهم وقال احلافظ ابن حجر يف 

املنع عن ابن عمر وجابر وزيد بن ثابت وابن مسعود وجاء عن سعد وعمر وابن عباس وعلى وقد أثبت : ذلك أي 
ذيفة وأيب هريرة وعائشة وعبادة وأيب سعيد يف آخرين أهنم كانوا يرون القراءة البخاري عن عمر وأيب بن كعب وح

ما أعلم يف هذا الباب من الصحابة من صح عنه ما ذهب إليه الكوفيون : وقال ابن عبد الرب . انتهى . خلف اإلمام 
  انتهى . فيه من غري اختالف عنه إال جابر وحده 



مر معنا ذكر من وافقه يف هذا يف ما مر وذكر أكثر أصحابنا أن القراءة  وهو قول أيب حنيفة قد: قوله )  ٢٧( 
خلف اإلمام عند أيب حنيفة وأصحابه مكروه حترميا بل بالغ بعضهم فقالوا بفساد الصالة به وهو مبالغة شنيعة 

لصحابة يكرهها من له خربة باحلديث وعللوا الكراهية بورود التشدد عن الصحابة وفيه أنه إذا حقق آثار ا
بأسانيدها فبعد ثبوهتا إمنا تدل على إجزاء قراءة اإلمام عن قراءة املأموم ال على الكراهة واآلثار اليت فيها التشدد ال 

فإذن القول باإلجزاء فقط من دون كراهة أو منع أسلم وأرجو أن يكون هو . تثبت سندا على الطريق احملقق 
أهل الكوفة إمنا اختاروا ترك القراءة ال أهنم " : الضعفاء " يف كتاب  مذهب أيب حنيفة وصاحبيه كما قال ابن حبان

  انتهى . مل جييزوه 

  بن عمر بن حفص بن )  ١( قال حممد أخربنا عبيد اهللا  - ١١٥
  كفته قراءته )  ٢( من صلى خلف اإلمام : عاصم بن عمر بن اخلطاب عن نافع عن ابن عمر قال 

 _________  
عبيد اهللا مصغرا ابن عمر بن حفص بن عاصم ابن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب أبو عثمان  أخربنا: قوله )  ١( 

العمري العدوي املدين من أجلة الثقات روى عن أم خالد بنت خالد الصحابية حديثا وعن القاسم بن حممد بن أيب 
عنه شعبة والسفيانان وحيىي بكر الصديق وسامل بن عبد اهللا بن عمر وعطاء ونافع واملقربي والزهري وغريهم و

أيهم أثبت يف : سألت أمحد عن عبيد اهللا ومالك وأيوب : ثقة ثبت وقال أبو حامت : القطان وغريهم قال النسائي 
عبيد اهللا أحب إيل من مالك يف نافع : عبيد اهللا أحفظهم وأثبتهم وأكثرهم رواية وقال أمحد بن صاحل : نافع ؟ فقال 

  " تذكرة احلفاظ " نة كذا ذكر الذهيب يف هـ باملدي ١٤٧مات سنة 
أن ابن عمر كان ال يرى : إخل ظاهر هذا وما بعده وما أخرجه سابقا من طريق مالك ... خلف اإلمام : قوله )  ٢( 

لكن أخرج عبد الرزاق عن سامل أن ابن عمر كان ينصت لإلمام . القراءة خلف اإلمام يف السرية واجلهرية كليهما 
مسعت عبد اهللا بن عمر يقرأ خلف اإلمام يف صالة : ه وال يقرأ معه أخرج الطحاوي عن جماهد قال يف ما جهر في

صليت مع ابن عمر الظهر والعصر وكان يقرأ خلف اإلمام وهذا دال : وأخرج أيضا عنه . الظهر من سورة مرمي 
ية قراءة اإلمام ال يستلزم أن متتنع صرحيا على أنه ممن يرى القراءة يف السرية دون اجلهرية وميكن اجلمع بأن كفا

فيجوز أن يكون رأيه كفاية القراءة من اإلمام يف اجلهرية والسرية كليهما وجوازها يف السرية دون اجلهرية لئال ختل 
  باالستماع 

وعة فإن وهذا هو الذي أميل إليه وإىل أنه يعمل بالقراءة يف اجلهرية لو وجد سكتات اإلمام وهبذا جتتمع األخبار املرف
صريح يف منع القراءة خلف اإلمام حني } فاستمعوا له وأنصتوا { : مع قوله تعاىل " وإذا قرأ فأنصتوا : " حديث 

قراءة اإلمام قراءة " قراءته إلخالله باالستماع وحديث عبادة صريح يف جتويز قراءة أم القرآن يف اجلهرية وحديث 
جتوز القراءة خلف اإلمام يف السرية ويف : أن خيتار طريق اجلمع ويقال صريح يف كفاية قراءة اإلمام فاألوىل " له 

اجلهرية إن وجد الفرصة بني السكتات وإال ال لئال خيل باالستماع املفروض ومع ذلك لو مل يقرأ فيهما أجزأ لكفاية 
ذ من اختالفهم فكل اختار واحلق أن املسألة خمتلف فيها بني الصحابة والتابعني واختالف األئمة مأخو. قراءة اإلمام 

  ما ترجح عنده ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا اخلريات 

: عن ابن عمر )  ٢( أخربين أنس بن سريين )  ١( أخربنا عبد الرمحن بن عبد اهللا املسعودي : قال حممد  - ١١٦
  )  ٣( تكفيك قراءة اإلمام : أنه سأل عن القراءة خلف اإلمام قال 



 _________  
املسعودي نسبة إىل مسعود والد عبد اهللا بن مسعود وقد اشتهر به مجاعة من أوالده كما ذكره : وله ق)  ١( 

عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود اهلذيل الكويف روى عن أبيه وعلي واألشعث بن قيس ومسروق : السمعاين منهم 
كان ثقة قليل : ل يعقوب بن شيبة وعنه أبناه القاسم ومعا ومساك بن حرب وأبو إسحاق السبيعي وغريهم قا

وهو املذكور ههنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عتبة بن عبد اهللا بن مسعود : هـ ومنهم  ٧٩احلديث مات سنة 
" و " التقريب " والذي يف " تذكرة احلفاظ " و " هتذيب التهذيب " الكويف املسعودي هكذا ذكر يف نسبه يف 

اهللا بن عتبة بن مسعود روى عن أيب إسحاق السبيعي وأيب إسحاق الشيباين  عبد الرمحن بن عبد" : األنساب 
والقاسم بن عبد الرمحن املسعودي وعلي بن األقمر وعون بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود وغريهم وعنه السفيانان 

وكان قد اختلط يف  وشعبة وجعفر بن عون وعبد اهللا بن املبارك وغريهم وثقه ابن معني وابن املديين وأمحد وغريهم
ـ  ١٦٠آخر عمره تويف يف سنة    ه

أنس بن سريين هو أبو موسى أنس بن سريين األنصاري املدين موىل أنس أخو حممد بن سريين روى : قوله )  ٢( 
عن مواله وابن عباس وابن عمر ومجاعة وعنه شعبة واحلمادان وثقه ابن معني والنسائي وأبو حامت وابن سعد 

  " هتذيب التهذيب " هـ كذا يف  ١٢٥: هـ وقيل  ١١٨ة والعجلي مات سن
  كذا أخرجه الطحاوي من طريق شعبة عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر )  ٣( 

عن عبد اهللا بن شداد بن )  ١( أخربنا أبو حنيفة قال حدثنا أبو احلسن موسى بن أيب عائشة : قال حممد  - ١١٧
من صلى خلف اإلمام فإن قراءة )  ٣: ( لنيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال عن جابر بن عبد اهللا عن ا)  ٢( اهلاد 

  )  ٤( اإلمام له قراءة 
 _________  

وهو من أكابر " : سند األنام شرح مسند اإلمام " أبو احلسن موسى بن أيب عائشة قال القاري يف : قوله )  ١( 
يب عائشة اهلمداين بسكون امليم موالهم أبو احلسن الكويف موسى بن أ" : تقريب التهذيب " ويف . انتهى . التابعني 

موسى بن أيب عائشة اهلمداين الكويف عن سعيد بن جبري وعبد اهللا بن شداد وعنه شعبة " الكاشف " ثقة عابد ويف 
  انتهى . وجرير وعبيدة وكان إذا رئي ذكر اهللا 

امسه : دين عبد اهللا بن شداد بتشديد الدال األوىل قيل عن عبد اهللا بن شداد هو أبو الوليد الليثي امل: قوله )  ٢( 
امسه أسامة بن عمرو بن عبد اهللا بن جابر بن بشر : أسامة وشداد ولقبه ابن اهلاد امسه عمرو ولقبه اهلادي وقيل 

روى شداد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وله صحبة ذكره ابن سعد يف من شهد اخلندق وكان سكن املدينة مث 
ول إىل الكوفة وابنه عبد اهللا روى عن أبيه وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وخالته أمساء بنت عميس زوجة أيب حت

هو من : بكر الصديق وخالته ألمه ميمونة أم املؤمنني وعائشة وأم سلمة وغريهم وعنه مجاعة قال العجلي واخلطيب 
أنه ولد على " االستيعاب " وذكر ابن عبد الرب يف . ثقة : عد كبار التابعني وثقاهتم وقال أبو زرعة والنسائي وابن س
سئل أمحد هل مسع من النيب صلى اهللا عليه و سلم شيئا ؟ قال : عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال امليموين 

  " هتذيب التهذيب " هـ كذا يف  ٨٢هـ وقيل سنة  ٨١ال مات سنة : 
. فمنهم أبو سعيد اخلدري : احلديث قد روي عن طريق مجاعة من الصحابة  إخل هذا... أنه قال : قوله )  ٣( 

عن امساعيل بن عمرو بن جنيح عن احلسن بن صاحل عن أيب هارون العبدي عنه " الكامل " أخرج ابن عدي يف 
ورده . ضعيف  وأعله ابن عدي بأنه ال يتابع عليه امساعيل وهو" . من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة " مرفوعا 



عن حممد بن إبراهيم بن عامر بن إبراهيم " األوسط " الزيلعي بأنه قد تابعه النضر بن عبد اهللا أخرجه الطرباين يف 
. أنس : ومنهم . حدثين أيب عن جدي عن النضر بن عبد اهللا عن احلسن بن صاحل به سندا ومتنا : األصبهاين قال 

" . من كان له إمام فقراءة اإلمام قراءة له : " ابن سامل عن أنس مرفوعا  عن" كتاب الضعفاء " روى ابن حبان يف 
  إنه خيالف الثقات وال يعجبين الرواية عنه فكيف االحتجاج به وروى عنه اجملاهيل والضعفاء : وأعله بابن سامل وقال 

يل بن إبراهيم التيمي عن عن حممد عن عباد الرازي عن إمساع" سننه " أخرج الدارقطين يف . أبو هريرة : ومنهم 
تفرد به حممد بن عباد الرازي وهو : قال الدارقطين . سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة حنوه مرفوعا 

  ضعيف 
: " أخرج الدارقطين عن عاصم بن عبد العزيز املدين عن عون بن عبد اهللا بن عتبة عنه مرفوعا . ابن عباس : ومنهم 

قلت ألمحد يف حديث ابن عباس هذا فقال : قال أبو موسى : قال الدارقطين " . ت أو جهر تكفيك قراءة اإلمم خاف
  عاصم بن عبد العزيز ليس بالقوي ورفعه وهم : حديث منكر مث قال الداقطين يف موضع آخر : 

عن أبيه  أخرج الدار قطين عن حممد بن الفضل بن عطية عن أبيه عن سامل بن عبد اهللا بن عمر. ابن عمر : ومنهم 
مث أخرجه عن خارجة عن . وأعله بأن حممد بن الفضل متروك " . من كان له إمام فقراءته له قراءة : " مرفوعا 

نا إمساعيل بن علية عن نافع : مث أخرجه عن أمحد بن حنبل . رفعه وهم : أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وقال 
  وقال الوقف هو الصواب " م يكفيك قراءة اإلما: " عن ابن عمر موقوفا عليه 

طريق حممد عن أيب حنيفة عن موسى بن أيب عائشة عن ابن شداد : جابر بن عبد اهللا وحلديثه طرق منها : ومنهم 
هو حديث صحيح : عن جابر وهو أحسن طرقه حكم عليه ابن اهلمام بأنه صحيح على شرط الشيخني وقال العيين 

يب عائشة الكويف من الثقات األثبات من رجال الصحيحني وعبد اهللا بن شداد أما أبو حنيفة فأبو حنيفة وموسى بن أ
وأخرجه الدارقطين من طريق أيب حنيفة وعن احلسن بن . انتهى . من كبار الشاميني وثقاهتم وهو حديث صحيح 

ا ضعيفان هذا احلديث مل يسنده عن جابر غري أيب حنيفة وابن عمارة ومه: عمارة بسنده عن جابر مرفوعا وقال 
وقدر رواه الثوري وأبو األحوص وشعبة وإسرائيل وشريك وأبو خالد وابن عيينة وجرير بن عبد احلميد وغريهم 

ورده العيين بأن الزيادة من الثقة مقبولة واملراسيل عندنا حجة وسئل . انتهى . عن موسى مرسال وهو الصواب 
عفه فقد ظهر لنا من هذا حتامل الداقطين وتعصبه ومن أين له ما مسعت أحدا ض: حيىي بن معني عن أيب حنيفة ؟ فقال 

. أحاديث سقيمة ومعلولة ومنكرة وموضوعة " مسنده " تضعيف أيب حنيفة وهو مستحق التضعيف وقد روى يف 
احلفاظ الذين عدوهم مل يرفعوه غري صحيح قال أمحد بن منيع : قوهلم " : فتح القدير " وقال ابن اهلمام يف . انتهى 

نا إسحاق األزرق نا سفيان األزرق نا سفيان وشريك عن موسى بن أيب عائشة عن ابن شداد عن " : مسنده " يف 
شريك : سفيان وثانيهما : رجاهلم كلهم ثقات فثبت متابعة اإلمام أيب حنيفة باثنني احدمها : قال النيموي ( جابر 

ى عند الدارقطين وغريه يشد بعضها بعضا وإن وهلذا احلديث طرق أخر. والثقة يسند احلديث ويرسله أخرى 
ونا جرير عن موسى بن أيب عائشة مرفوعا ومل : قال ] )  ٨٧ - ١" [ آثار السنن مع التعليق احلسن " ضعفت 

يذكر عن جابر ورواه عبد بن محيد نا أبو نعيم نا احلسن بن صاحل عن أيب الزبري عن جابر مرفوعا فهؤالء سفيان 
ومنها طريق حممد الذي . انتهى . الزبري رفعوه بالطرق الصحيحة فبطل عدهم يف من مل يرفعه  وشريك وجرير وابو

ذكره بعد الطريق املذكور وهو طريق سهل بن العباس عن ابن علية عن أيوب عن أيب الزبري عن جابر وقد أخرجه 
مرفوعا إال سهل ورواه غريه موقوفا مل يرو أحد عن ابن علية : من هذا الطريق وقال " األوسط " الطرباين أيضا يف 

من طريق " شرح معاين اآلثار " وأخرجه الطحاوي يف . وأخرجه الدارقطين وأعله بأن سهل متروك ليس بثقة . 



احلسن بن صاحل عن جابر اجلعفي والليث بن أيب سليم عن أيب الزبري عن جابر مرفوعا وكذلك أخرجه ابن عدي 
جابرا بالليث والليث ضعفه أمحد والنسائي وابن معني ولكنه مع ضعفه يكتب  وأعله الدارقطين بأن احلسن قرن

حديثه فإن الثقات رووا عنه كشعبة والثوري وغريمها وأخرجه ابن ماجه من طريق جابر اجلعفي عن أيب الزبري عن 
وثقه سفيان وشعبة وفيه جابر اجلعفي متكلم فيه قد " من كان له إمام فقراءة اإلمام قراءة له : " جابر مرفوعا 

" . ميزان االعتدال " ووكيع وضعفه أبو حنيفة والنسائي وعبد الرمحن بن مهدي وأبو داود وكما بسطه الذهيب يف 
هذا : من طريق مالك عن وهب بن كيسان عن جابر مرفوعا حنوه فقال " غرائب مالك " وأخرج الداقطين يف 

  بن عصام ال يعرف  باطل عن مالك ال يصح عنه وال عن وهب وفيه عاصم
هذا خالصة الكالم يف طرق هذا احلديث وتلخص منه أن بعض طرقه صحيحة أو حسنة ليس فيه شيء يوجب 

القدح عند التحقيق وبعضها صحيحة مرسلة وإن مل تصح مسندة واملراسيل مقبولة وبعضها ضعيفة ينجرب ضعفها 
أن طرقه كلها معلولة ليس " ريج أحاديث الرافعي خت" بضم بعضها إىل بعض وبه ظهر أن قول احلافظ ابن حجر يف 

أنه حديث مل يثبت عند أخل العلم من أهل " القراءة خلف اإلمام " على ما ينبغي وكذا قال البخاري يف رسالة 
احلجاز والعراق إلرساله وانقطاعه أما إرساله فرواه عبد اهللا بن شداد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وأما انقطاعه 

. عن أيب الزبري عن جابر وال يدرى أمسع من أيب الزبري أم ال ؟ انتهى ) اجلعفي ( واه احلسن بن صاحل عن جابر فر
  وال خيلو عن خدشات واضحة 

  فال حيتاج املؤمت أن يقرأ خلف اإلمام ألن اإلمام قد قام مقامه )  ٤( 

حدثنا سهل بن العباس : حممد املروزي قال  قال حدثنا حممود بن)  ١( حدثنا الشيخ أبو علي : قال حممد  - ١١٨
قال رسول اهللا صلى : أخربنا إمساعيل بن علية عن أيوب عن ابن الزبري عن جابر بن عبد اهللا قال : الترمذي قال 

  من صلى خلف اإلمام فإن قراءة اإلمام له قراءة : اهللا عليه و سلم 
 _________  

أما جابر فجابر من أجلة . هذا السند من إمساعيل إىل جابر ثقات إخل رجال ... حدثنا الشيخ أبو علي )  ١( 
وأما الراوي عنه على ما يف نسخ هذا الكتاب املوجودة ابن الزبري واملشهور . الصحابة وقد مرت ترمجته غري مرة 

املصارع  املوجود يف غري هذا الكتاب أبو الزبري وهو حممد بن مسلم بن تدرس بفتح التاء وسكون الدال على صيغة
املكي موىل حكيم بن حزام من تابعي مكة مسع جابرا وعائشة وابن عباس وابن عمر وغريهم وعنه مالك والسفيانان 

و " جامع األصول " هـ كذا يف  ١٢٨وأيوب السختياين وابن جريج وشعبة والثوري وغريهم حافظ ثقة تويف سنة 
ة كيسان السختياين أبو بكر البصري رأى أنسا وروى عن وأما الراوي عنه فهو أيوب بن أيب متيم" . الكاشف " 

عطاء وعكرمة وعمرو بن دينار والقاسم بن حممد وعبد الرمحن بن القاسم وغريهم وعنه شعبة واحلمادان 
كان ثقة ثبتا يف احلديث جامعا كبري العلم حجة عدال وقال : والسفيانان ومالك وابن علية وغريهم قال ابن سعد 

أثبت الناس يف نافع أيوب وعبيد اهللا ومالك وقد أكثر الثقات يف : و ثقة ال يسأل عن مثله وقال علي ه: أبو حامت 
. هـ  ١٣١مات سنة " تذكرة احلفاظ " و " هتذيب التهذيب " و " هتذيب الكمال " الثناء عليه كما بسطه يف 

شر البصري واشتهر بابن علية وهو بضم وأما الراوي عنه فهو إمساعيل بن إبراهيم بن مقسم األسدي موالهم أبو ب
: جدته أم أمه وكان يكره أن يقال له ذلك حىت كان يقول : العني وفتح الالم وتشديد الياء مصغرا اسم أمه وقيل 

ورى عن عبد العزيز بن صهيب ومحيد الطويل وأيوب وابن عون وغريهم وعنه . ابن علية فقد اغتابين : من قال يل 
هـ وله ترمجة طويلة مشتملة على ثناء  ٩٣ريهم وثقه ابن سعد والنسائي وغريمها مات سنة شعبة وابن جريج وغ



وأما الراوي عن إمساعيل بن علية يعين سهل بن العباس الترمذي نسبة إىل . وغريه " هتذيب التهذيب " كبري يف 
: " يف األصل ( ملشهور مدينه مما يلي ترمذ بكسر التاء وامليم بينهما راء ساكنة أو بضم التاء أو بفتحها واألول هو ا

: تركه الدارقطين وقال " : ميزان االعتدال " فقد قال الذهيب يف . بلخ قاله السمعاين " ) مما يلي " والصواب " يلي 
وأما الراوي عنه حممود بن حممد املروزي نسبة إىل مرو بفتح امليم وسكون الراء وأحلقوا الزاء . ليس بثقة انتهى 

ة يف النسبة إليها للفرق بينهما وبني املروي وهو ثوب مشهور بالعراق منسوب إىل قرية بالكوفة كذا قال املعجم
املسعاين والراوي عنه أبو علي شيخ صاحب الكتاب فلم أقف إىل اآلن على تشخيصهما حىت يعرف توثيقهما أو 

ا احلديث ليس من رواية حممد بن احلسن إن هذ: قلت ( تضعيفهما ولعل اهللا يتفضل علي باالطالع عليه بعد ذلك 
احملفوطة يف دار الكتب ( وال وجود له يف النسخ الصحيحة وقد خلت منه النسخة املنقولة عن نسخة اإلتقاين 

وإمنا هو حديث كان بنسخة أيب علي الصواف فأدخل يف الصلب خطأ من بعض الناسخني )  ٤٣٩املصرية رقم ج 
بل هو الصواف حممد بن أمحد بن احلسن الصواف من رجال القرن الرابع  وليس أبو علي هذا بشيخ املصنف

وليس لإلمام : ، ويسوق اخلطيب هذا احلديث  ٩٤/  ١٣وشيخه املروزي مترجم له يف تاريخ بغداد للخطيب 
  ) )  ١٨١/  ٢: بلوغ األماين ( حممد بن احلسن دخل يف هذا احلديث أصال 

كان ابن عمر ال يقرأ : حدثنا سامل بن عبد اهللا بن عمر قال )  ١( زيد املدين  أخربنا أسامة بن: قال حممد  - ١١٩
يقتدى )  ٤( فقد تركه ناس )  ٣( إن تركت : فسألت القاسم بن حممد عن ذلك فقال )  ٢: ( خلف اإلمام قال 

  )  ٦( القاسم ممن ال يقرأ )  ٥( وكان . هبم وإن قرأت فقد قرأه ناس يقتدى هبم 
 _________  

أسامة بن زيد الليثي موالهم املدين " : ميزان االعتدال " أخربنا أسامة بن زيد املدين قال الذهيب يف : قوله )  ١( 
ليس بشيء فراجعه ابنه فيه : عن طاووس وطبقته وعنه ابن وهب وزيد بن احلباب وعبيد اهللا بن موسى قال أمحد 

ليس : ثقة وكان حيىي القطان يضعفه وقال النسائي :  بن معني إذا تدبرت حديثه تعرف فيه النكرة وقال حيىي: فقال 
حجة وقال : ثقة زاد ابن مرمي عنه : ليس به بأس وروى عباس وأمحد بن أيب مرمي عن حيىي : بالقوي وقال ابن عدي 

. هو صدوق يهم " التقريب " ويف . انتهى ملخصا . هـ  ١٥٣يكتب حديثه وال حيتج به مات سنة : أبو حامت 
  " هتذيب التهذيب " انتهى وله ترمجة طويلة يف 

  أسامة : أي )  ٢( 
  يشري إىل سعة األمر يف ذلك وأنه أمر خمتلف فيه بني الصحابة وكلهم على هدى فبأيهم اقتدى اهتدى )  ٣( 
  من الصحابة : أي )  ٤( 
  هو قول أسامة )  ٥( 
  ولكن كان جيوز القراءة : قال القاري )  ٦( 

سأل عبد اهللا : قال )  ٢( عن منصور بن املعتمر عن أيب وائل )  ١( أخربنا سفيان بن عيينة : مد قال حم - ١٢٠
)  ٦( ذاك )  ٥( سيكفيك )  ٤( فإن يف الصالة شغال )  ٣( أنصت : بن مسعود عن القراءة خلف اإلمام قال 

  اإلمام 
 _________  

وىل بعد الياء الساكنة الثانية نون مصغرا هو احلافظ شيخ سفيان بن عيينة بضم العني وفتح الياء األ: قوله )  ١( 



هـ ومسع من الزهري وزيد بن  ١٠٧اإلسالم أبو حممد سفيان بن عيينة اهلاليل الكويف حمدث احلرم املكي ولد سنة 
 أسلم ومنصور بن املعتمر وغريهم وعنه األعمش وشعبة وابن جريج وابن املبارك والشافعي وأمحد وحيىي بن معني

كان إماما حجة حافظا واسع العلم كبري " : تذكرة احلفاظ " وإسحاق بن راهويه وخلق ال حيصون قال الذهيب يف 
: كان ثبتا يف احلديث وقال ابن معني : لوال مالك وسفيان لذهب علم احلجاز وقال العجلي : القدر قال الشافعي 

. هـ  ١٩٨تجاج به وقد حج سبعني حجة مات سنة هو أثبت الناس يف عمرو بن دينار واتفقت األئمة على االح
  انتهى ملخصا 

خمضرم جليل روى عن " : التذكرة " عن أيب وائل هو شقيق بن سلمة األسدي الكويف قال الذهيب يف : قوله )  ٢( 
أسلم يف حياة النيب صلى : عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعائشة ومجاعة وعنه األعمش ومنصور وحصني يقال 

  انتهى . هـ  ٨٢إين ألحسب أبا وائل ممن يدفع عنا به مات سنة : عليه و سلم قال النخعي  اهللا
أنصت كذا أخرجه ابن أيب شيبة والطحاوي عنه وأخرج الطحاوي عن أيب إسحاق عن : أي اسكت قوله )  ٣( 

  ليت الذي يقرأ خلف اإلمام ملئ فوه ترابا : علقمة عن ابن مسعود قال 
اشتغاال للبال يف تلك احلال مع امللك : بفتحتني وبضم وسكون وقد يفتح فيسكن أي : القاري  قال: شغال )  ٤( 

  املتعال مينعها القيل والقال 
وأورد عليه ما رواه البيهقي عن أشعث بن سليم ( كافية له : أي " قراءة اإلمام قراءة له " يشري إىل حديث )  ٥( 

إىل جنب عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه خلف اإلمام فسمعته يقرأ يف  صليت: عن عبد اهللا بن زياد األسدي قال 
ويعارضه ما سيأيت عن علقمة أن عبد اهللا بن مسعود : قلت ) .  ٦٤جزء القراءة خلف اإلمام ص ( الظهر والعصر 

ت إىل حممد بن أبان كان ال يقرأ خلف اإلمام فيما جيهر به وفيما خيافت فيه يف األوليني وال يف األخريني ورجاله ثقا
ضعفه بعضهم ولكن احتج حممد بن احلسن حبديثه وهو إمام جمتهد واحتجاج اجملتهد حبديث تصحيح له واملشهور 

وما روي عنه قرأ يف . الثابت عن ابن مسعود أنه كان ال يقرأ خلف اإلمام وينهى عنها وعلى ذلك كان أصحابه 
  ) )  ٦٩/  ٣: عمدة القاري . ( ام كان حلانا ال يقرأ بالصحة الظهر والعصر خلف اإلمام حممول على أن اإلم

  القراءة : أي )  ٦( 

أن : عن علقمة بن قيس : أخربنا حممد بن أبان بن صاحل القرشي عن محاد عن إبراهيم النخعي : قال حممد  - ١٢١
يف األوليني وال يف )  ٢ (وفيما خيافت فيه )  ١( عبد اهللا بن مسعود كان ال يقرأ خلف اإلمام فيما جهر فيه 

  )  ٥( يف األخريني شيئا )  ٤( قرأ يف األوليني بفاحتة الكتاب وسورة ومل يقرأ )  ٣( األخريني وإذا صلى وحده 
 _________  

  يف الفجر والعشاء واملغرب : أي )  ١( 
  العصر والعصر الظهر : أي )  ٢( 
  منفردا : أي )  ٣( 
ال جتب قراءة يف األخريني يف الفرائض فإن سبح فيهما أو قام ساكتا : صحابنا فقالوا ومل يقرأ به أخذ أ: قوله )  ٤( 

أجزأه به قال الثوري واألوزاعي وإبراهيم النخعي وسلف أهل العراق وأما مالك والشافعي وأمحد وإسحاق وأبو 
ذكره ابن عبد الرب وسيجيء  إن القراءة فيهما بفاحتة الكتاب واجب على اإلمام واملنفرد كذا: ثور وداود فقالوا 

  تفصيله إن شاء اهللا تعاىل يف موضعه 
  من القرآن : أي )  ٥( 



أنصت للقراءة : أخربنا سفيان الثوري حدثنا منصور عن أيب وائل عن عبد اهللا بن مسعود قال : قال حممد  - ١٢٢
  فإن يف الصالة شغال وسيكفيك اإلمام )  ١( 

 _________  
  راءة اإلمام الستماع ق: أي )  ١( 

)  ٢( ألن أعض : حدثنا إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس قال )  ١( أخربنا بكري بن عامر : قال حممد  - ١٢٣
  على مجرة أحب إىل من أن أقرأ خلف اإلمام 

 _________  
وى عن قيس أخربنا بكري بن عامر هو أبو إمساعيل بكري مصغرا بن عامر البجلي الكويف خمتلف فيه ر: قوله )  ١( 

صاحل احلديث : بن أيب حازم وأيب زرعة بن عمرو بن جرير وغريمها وعنه الثوري ووكيع وغريمها قال أمحد مرة 
: وضعفه النسائي وأبو زرعة وابن معني وقال ابن عدي ) ليس بقوي : يف نسخة ( ليس القوي : ليس به بأس ومرة 

ثقة وذكره : منكرا وهو ممن يكتب حديثه وقال ابن سعد واحلاكم ليس كثري الرواية وروايته قليلة ومل أجد له متنا 
  " هتذيب التهذيت " كذا يف " الثقات " ابن حبان يف 

ألن أعض على مجرة اجلمرة بالفتح قطعة النار والعض بافتح أصله عضض اإلمساك باألسنان والفم : قوله )  ٢( 
واملعىن عضي بفمي وأسناين . وغريه " النهاية " ذا يف أمسك جبميع الفم واألسنان ك: عض بالنواجذ أي : يقال 

وهذا تشديد بليغ على القراءة خلف اإلمام . قطعة من نار مع كونه مؤملا وحمرقا أحب إيل من القراءة خلف اإلمام 
ال مجع وال بد أن حيمل على القراءة املشوشة لقراءة اإلمام والقراءة املفوتة الستماعها وإال فهو مردود خمالف ألقو

  من الصحابة واألخبار املرفوعة من جتويز الفاحتة خلف اإلمام 

)  ٤( إن أول : قال )  ٣( عن إبراهيم )  ٢( حدثنا منصور )  ١( أخربنا إسرائيل بن يونس : قال حممد  - ١٢٤
  )  ٥( من قرأ خلف اإلمام رجل اهتم 

 _________  
يل بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي اهلمداين الكويف روى عن إسرائيل بن يونس هو أبو يوسف إسرائ: قوله )  ١( 

: جده وقد مر ذكره سابقا وزياد بن عالقة وعاصم األحوال وغريهم وعنه عبد الرزاق ووكيع ومجاعة قال أمحد 
ثقة صدوق ووثقه العجلي ويعقوب بن شيبة وأبو داود والنسائي وغريهم مات سنة : كان شيخا ثقة وقال أبو حامت 

  " هتذيب التهذيب " هـ على اختالف األقوال كذا يف  ١٦١هـ أو سنة  ١٦٥هـ أو سنة  ١٦٢
  هو منصور بن املعتمر )  ٢( 
  هو إبراهيم بن يزيد النخعي )  ٣( 
  يشري إىل أن القراءة خلف اإلمام بدعة حمدثة وفيه ما فيه )  ٤( 
إىل بدعة أو مسعة وقد أخرج عبد الرزاق عن علي نسب : بصيغة اجملهول أي : رجل اهتم قال القاري : قوله )  ٥( 

  من قرأ خلف اإلمام فقد أخطأ الفطرة ذكره ابن اهلمام : قال 

 ٢( أم : قال )  ١( أخربنا إسرائيل حدثين موسى بن أيب عائشة عن عبد اهللا بن شداد بن اهلاد : قال حممد  - ١٢٥
الذي يليه فلما أن )  ٥( خلفه فغمزه )  ٤( فقرأ رجل : قال )  ٣( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف العصر ) 



فكرهت أن تقرأ خلفه فسمعه )  ٦( كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قدامك : مل غمزتين ؟ قال : صلى قال 
  من كان له إمام فإن قراءته له قراءة ) :  ٧( النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

 _________  
يقول احملدثون : قال العالمة حممد طاهر الفتين ( دي بالياء ومها لغتان كالعاص والعاصي اهلا: يف نسخة )  ١( 

  ) )  ٨٣ص ( املغين . حبذف الياء واملختار يف العربية إثباته 
إخل هكذا وجدنا يف نسخ املوطأ مرسال وهو األصح ... قال أم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قوله )  ٢( 

عن أيب حنيفة نا أبو احلسن موسى بن أيب عائشة عن عبد اهللا بن شداد عن جابر بن " ب اآلثار كتا" وأخرجه يف 
صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورجل خلفه يقرأ فجعل رجل من أصحاب رسول اهللا ينهاه : عبد اهللا قال 

ه و سلم فتنازعا حىت مسع رسول اهللا أتنهاين عن الصالة خلف رسول اهللا صلى اهللا علي: عن القراءة يف الصالة فقال 
وأخرجه الدارقطين من طريق أيب . من صلى خلف اإلمام فإن قراءة اإلمام قراءة له : صلى اهللا عليه و سلم فقال 

زاد فيه أبو حنيفة عن جابر بن عبد اهللا وقد رواه جرير والسفيانان وأبو األحوص وشعبة وزائدة : حنيفة وقال 
: بن أيب ليلى وقيس وشريك وغريهم فأرسلوه ورواه احلسن بن عمارة كما رواه أبو حنيفة وزهري وأبو عوانة وا

هذا يفيد أن أصل احلديث هذا غري أن جابرا : بعد ذكر رواية أيب حنيفة " فتح القدير " ويف . انتهى . وهو يضعف 
رج تأييدا لنهي ذلك خصوصا يف روى منه حمل احلكم تارة واجملموع تارة ويتضمن رد القراءة خلف اإلمام ألنه خ

ما يل أنازع القرآن . رواية أيب حنيفة أن القصة كانت يف الظهر والعصر فيعارض ما روي يف بعض روايات حديث 
" وال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب : " وكذا ما رواه أبو داود والترمذي عن عبادة . إن كان ال بد فبالفاحتة : ؟ قال 

أصح فبطل رد " من كان له إمام : " اإلطالق عند التعارض ولقوة السند فإن حديث  يقدم لتقدم املنع على
املتعصبني وتضعيف بعضهم ملثل أيب حنيفة مع تضعيفه يف الرواية إىل الغاية حىت إنه شرط التذكر جلواز الرواية بعد 

ضعفت ومبذاهب الصحابة  علمه أنه خطه ومل يشترط احلفاظ هذا مث قد عضد بطرق كثرية عن جابر غري هذه وإن
وفيه نظر وهو أنه مل يرد يف حديث مرفوع صحيح النهي عن . انتهى . إن عليه إمجاع الصحابة : حىت قال املصنف 

  قراءة الفاحتة خلف اإلمام وكل ما ذكروه مرفوعا فيه إما ال أصل له وإما ال يصح 
واهتم به مأمون بن أمحد " كتاب الضعفاء " يف  أخرجه ابن حبان" من قرأ خلف اإلمام ملئ فوه نارا : " كحديث 

" من قرأ خلف اإلمام ففي فيه مجرة : " وكحديث " ختريج أحاديث اهلداية " أحد الكذابني وذكره ابن حجر يف 
  وغريه مرفوعا وال أصل له " النهاية " ذكره صاحب 

من : رجل يقرأ خلفه فلما فرغ قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي بالناس و: وكحديث عمران بن حصني 
ذا الذي خياجلين سورة كذا ؟ فنهاهم عن القراءة خلف اإلمام أخرجه الدارقطين وأعله بأنه مل يقل هكذا غري حجاج 

. شعبة وسعيد وغريمها فلم يذكروا فيه النهي وحجاج ال حيتج به : بن أرطاة عن قتادة وخالفه أصحاب قتادة منهم 
قد رواه مسلم يف صحيحه من حديث شعبة عن قتادة عن زرارة عن " : املعرفة " هقي يف كتاب وقال البي. انتهى 

أيكم قرأ بسبح اسم ربك األعلى ؟ : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى بأصحابه الظهر فقال : عمران 
لو كرهه لنهى : كرهه فقال كأنه : فقلت لقتادة : قد عرفت أن رجال خاجلنيها قال شعبة : أنا فقال : فقال رجل 

ففي سؤال شعبة وجواب قتادة يف هذا الرواية الصحيحة يكذب من قلب احلديث وزاد فيه فنهى عن القراءة . عنه 
  انتهى . خلف اإلمام 

: وكحديث أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى بأصحابه فلما قضى صالته أقبل عليهم بوجهه فقال 



... ال تفعلوا فإنه : إنا لنفعل ذلك فقال : م واإلمام يقرأ ؟ فسكتوا فقاهلا ثالث مرات فقالوا أتقرؤون خلف إمامك
فعلم أن رواية الطحاوي " وليقرأ أحدكم بفاحتة الكتاب يف نفسه : " وزاد يف آخره " صحيحه " رواه ابن حبان يف 

فإن . ويز القراءة خلف اإلمام مرفوعا خمتصرة واحلديث يفسر بعضه بعضا فظهر أنه ال يوجد معارض ألحاديث جت
هو ال يدل إال على عدم جواز القراءة مع قراءة اإلمام يف اجلهرية : قلت " وإذا قرأ فأنصتوا " هو حديث : قلت 

هو حديث من كان له إمام قلت : فإن قلت . وال على امتناع القراءة يف السرية أو يف اجلهرية عند سكتات اإلمام 
بعضها ال تدل إال على الكفاية وبعضها : هو آثار الصحابة قلت : ى املنع بل على الكفاية فإن قلت هو ال يدل عل: 

ال تدل إال على املنع يف اجلهرية عند قراءة اإلمام فال تعارض هبا وإمنا يعارض مبا كان منها داال على املنع مطلقا وهو 
يف القوة وأثر الصحايب ليس مبساو يف القوة ألثر النيب  أيضا ليس بصاحل لذلك ألن املعارضة شرطها تساوي احلجتني

وباجلملة ال يظهر ألحاديث جتويز القراءة خلف اإلمام . صلى اهللا عليه و سلم وإن كان سند كل منهما صحيحا 
يف " اهلداية " وأما ما ذكره صاحب . معارض يساويها يف الدرجة ويدل على املنع حىت يقدم املنع على اإلباحة 

اع الصحابة على املنع فليس بصحيح لكون املسألة خمتلفا فيها بني الصحابة فمنهم من كان جيوز القراءة مطلقا إمج
ومنهم من كان جيوز يف السرية ومنهم من كان ال يقرأ مطلقا كما مر سابقا فأين اإلمجاع ؟ فتأمل لعل اهللا حيدث بعد 

  ذلك أمرا 
  م ليس خمتصا باجلهرية بل هو كذلك يف السرية هذا صريح يف أن كفاية قراءة اإلما)  ٣( 
اجلواهر املنيفة " كما بسطها السيد مرتضى الزبيدي يف } سبح اسم ربك األعلى { : يف بعض رواياته أنه قرأ )  ٤( 

  " يف أدلة أيب حنيفة 
  أشار بإصبعه أن اسكت : أي )  ٥( 
أمامك كذا نقله بعضهم عن ضبط خط القاري وجيوز : قدامك بضم القاف وتشديد الدال املهملة أي : قوله )  ٦( 

  ماض مع كاف اخلطاب " أمك " حرف حتقيق و " قد " أن يكون 
  فقال : يف نسخة )  ٧( 

ولد سعد بن أيب وقاص أنه )  ٣( أخربين بعض )  ٢( املدين )  ١( أخربنا داود بن قيس الفراء : قال حممد  - ١٢٦
  مجرة )  ٦( أن الذي يقرأ خلف اإلمام يف فيه )  ٥ (وددت : ذكر له أن سعدا قال )  ٤( 

 _________  
أخربنا داود بن قيس الفراء بفتح الفاء وتشديد الراء نسبة إىل بيع الفرو وخياطته ذكره السمعاين وهو : قوله )  ١( 

ابن عمر ونافع  أبو سليمان داود بن قيس الفراء الدباغ املدين روى عن السائب بن يزيد وزيد بن أسلم ونافع موىل
بن جبري بن مطعم وغريهم وعنه السفيانان وابن املبارك وحيىي القطان ووكيع وغريهم وثقه الشافعي وأمحد وابن 

هتذيبه " و " التهذيب " ذكر عباراهتم صاحب . معني وأبو زرعة وأبو حامت والنسائي والساجي وابن املديين وغريهم 
  وكانت وفاته يف والية أيب جعفر " 
  يف نسخة املديين )  ٢( 
" : االستذكار " أوالده ومل يعرف امسه قال ابن عبد الرب يف : بعض ولد بضم الواو وسكون الالم أي : قوله )  ٣( 

  انتهى . هذا حديث منقطع ال يصح 
  راجع إىل داود ) له ( وضمري ) ذكر ( ضمري الشأن أو هو يرجع إىل بعض ولد سعد كضمري )  ٤( 
  ببت أح: أي )  ٥( 



بعدما ذكر هذا األثر وأثر عبد اهللا بن " القراءة خلف اإلمام " يف فيه مجرة قال البخاري يف رسالته : قوله )  ٦( 
: أحدمها : هذا كله ليس من كالم أهل العلم لوجهني : وددت أن الذي يقرأ خلف اإلمام ملئ فوه نتنا : مسعود 

فكيف جيوز ألحد أن " . بلعنة اهللا وال بالنار وال تعذبوا بعذاب اهللا  ال تالعنوا: " قول النيب صلى اهللا عليه و سلم 
أنه ال حيل ألحد أن يتمىن أن متأل : يف فمه مجرة واجلمرة من عذاب اهللا ؟ والثاين : يقول يف الذي يقرأ خلف اإلمام 

ريرة وعائشة وعبادة أفواه أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل عمر وأيب بن كعب وحذيفة وعلي وأيب ه
بن الصامت وأيب سعيد وعبد اهللا بن عمر يف مجاعة آخرين ممن روي عنهم القراءة خلف اإلمام رضفا وال نتنا وال 

وفيه أنه ال بأس بأمثال هذا الكالم للتهديد والتشديد والتعذيب بعذاب اهللا ممنوع ال التهديد به . انتهى . ترابا 
ذه اآلثار الدالة على أمثال هذه التشديدات فإن صحت حتمل على القراءة مع قراءة فاألوىل أن يتكلم يف أسانيد ه

رقم : سورة األعراف ( } وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا { : اإلمام الذي يوجب ترك امتثال قوله تعاىل 
لئال حيصل التخالف )  ٤٠٤أخرجه مسلم يف التشهد رقم احلديث " ( وإذا قرأ فأنصتوا : " وحديث )  ٢٠٤اآلية 

  بني اآلثار واألخبار 

) :  ٢( أن عمر بن اخلطاب قال ) :  ١( أخربنا داود بن قيس الفراء أخربنا حممد بن عجالن : قال حممد  - ١٢٧
  ليت يف فم الذي يقرأ خلف اإلمام حجرا 

 _________  
ن املدين الفقيه الصاحل عن أبيه وأنس حممد بن عجال" : الكاشف " حممد بن عجالن قال الذهيب يف : قوله )  ١( 

. هـ  ١٤٣سيئ احلفظ تويف سنة : وخلق وعنه شعبة ومالك والقطان وخلق وثقه أمحد وابن معني وقال غريمها 
  انتهى 

سألت عمر بن اخلطاب عن القراءة : قال خيالفه ما أخرجه الطحاوي عن يزيد بن شريك أنه قال : قوله )  ٢( 
وإن : وإن قرأت قال : وإن كنت خلفي ؟ فقلت : وإن كنت خلفك ؟ فقال : اقرأ فقلت  :خلف اإلمام فقال يل 

  قرأت 

حدثنا عمرو بن حممد بن زيد عن موسى بن سعد بن زيد )  ١( أخربنا داود بن سعد بن قيس : قال حممد  - ١٢٨
  خلف اإلمام فال صالة له )  ٣( من قرأ ) :  ٢( بن ثابت حيدثه عن جده أنه قال 

___ ______  
أخربنا داود بن سعد بن قيس هكذا يف بعض النسخ املصححة ويف بعض النسخ املصححة داود بن : قوله )  ١( 

حدثنا عمرو بن حممد بن زيد هكذا يف بعض النسخ ويف : قيس ولعله داود بن قيس الفراء املدين الذي مر ذكره 
واو وهو عمر بن حممد بن زيد بن عبد اهللا بن عمر بعض النسخ الصحيحة عمر بن حممد بن زيد بضم العني بدون ال

بن اخلطاب العدوي املدين نزيل عسقالن روى عن أبيه وجده زيد وعم أبه سامل وزيد بن أسلم ونافع وغريهم وعن 
شيخ : كان ثقة قليل احلديث وقال عبد اهللا بن أمحد عن أبيه : شعبة ومالك والسفيانان وابن املبارك قال ابن سعد 

ثقة وكذا قال ابن معني والعجلي وأبو داود وأبو حامت كان أكثر مقامه : يس به بأس وقال حنبل عن أمحد ثقة ل
بالشام مث قدم بغداد مث قدم الكوفة فأخذوا عنه مات بعد أخيه أيب بكر ومات أبو بكر بعد خروج حممد بن عبد اهللا 

قال . موسى بن سعد بن زيد بن ثابت  عن" هتذيب التهذيب " هـ كذا يف  ١٤٥بن حسن وكان خروجه سنة 
" ويف . انتهى . موسى بن سعد أو سعيد عن سامل وربيعة الرأي وعنه عمر بن حممد وثق " : الكاشف " الذهيب يف 



  موسى بن سعد أو سعيد بن زيد بن ثابت األنصاري املدين مقبول " : التقريب 
  الصحايب اجلليل كاتب الوحي والتنزيل  حيدث موسى عمر بن حممد عن جده زيد بن ثابت: حيدثه أي 

ال يعرف هلذا اإلسناد مساع بعضهم عن بعض وال : وقال " القراءة " أنه قال ذكره البخاري يف رسالة : قوله )  ٢( 
يدل " من قرأ خلف اإلمام فصالته تامة وال إعادة : " قول زيد بن ثابت : وقال ابن عبد الرب . انتهى . يصح مثله 
وقد أجاب عن هذين اإليرادين على أثر زيد بن ثابت الشيخ حممد حسن السنبلي ( انتهى . ما روي عنه على فساد 

  ) ، فارجع إليه  ٨٦ص " تنسيق النظام يف سند اإلمام : " يف كتابه 
  كأنه حممول على القراءة املخلة باالستماع والنفي حممول على نفي الكمال )  ٣( 

  )ببعض الصالة  ) ١( باب الرجل يسبق (  - ٣٥

فيها )  ٢( أن ابن عمر كان إذا فاته شيء من الصالة مع اإلمام اليت يعلن : أخربنا مالك أخربنا نافع  - ١٢٩
  يقضي )  ٤( قام ابن عمر فقرأ لنفسه فيما )  ٣( بالقراءة فإذا سلم 

   -ه اهللا رمح -وهو قول أيب حنيفة )  ٦( يقضي أول صالته )  ٥( وهبذا نأخذ ألنه : قال حممد 
 _________  

  يصري مسبوقا بأن يفوته أول صالة اإلمام : بصيغة اجملهول أي )  ١( 
  وهو قيد واقعي ال احترازي . جيهر فيها اإلمام أو اجملهول : بصيغة املعلوم أي )  ٢( 
  اإلمام : أي )  ٣( 
  فيما يؤدي من بقية صالته : أي )  ٤( 
به قال الثوري واحلسن بن حي ومالك على رواية وهو املروي عن عمر ألنه يقضي أول صالته و: قوله )  ٥( 

وعلي وأيب الدرداء وابن عمر وجماهد وابن سريين وخالفهم الشافعي وأمحد وداود واألوزاعي ومالك يف املشهور 
بن عبد العزيز ومكحول عطاء والزهري ) وهو حتريف " عمرو : " يف األصل ( عنه وسعيد بن املسيب وعمر 

/  ٢" أوجز املسالك " وبسط الشيخ يف  ٩٥/  ٢" ( االستذكار " املسبوق يقضي آخر صالته كذا يف : الوا فق
  ) اختالف العلماء يف صالة املسبوق :  ١٣

  يف حق القراءة ويف حق التشهد هو آخر صالته : أي )  ٦( 

من )  ١( وجد الناس قد رفعوا أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر أنه كان إذا جاء إىل الصالة ف - ١٣٠
  سجد معهم )  ٢( ركعتهم 

   -رمحه اهللا  -وهو قول أيب حنيفة )  ٤( وال يعتد هبا )  ٣( هبذا نأخذ ويسجد معهم : قال حممد 
 _________  

  رؤوسهم : أي )  ١( 
  من ركوعهم : أي )  ٢( 
جئتم وحنن سجود فاسجدوا وال تعدوها شيئا إذا : " إخل حلديث أيب هريرة مرفوعا ... ويسجد معهم : قوله )  ٣( 

وأخرج . ومن أدرك الركعة فقد أرك الصالة : وزاد " صحيحه " أخرجه أبو داود وأخرجه ابن خزمية يف " . 
إذا أتى أحدكم الصالة واإلمام على حال فليصنع كما يصنع : الترمذي من حديث على ومعاذ بن جبل مرفوعا 



وأخرج أبو داود وأمحد من حديث " ختريج أحاديث الرافعي " ذكره ابن حجر يف  وفيه ضعف وانقطاع" . اإلمام 
ال أجده على حال أبدا إال : احلديث وفيه قال معاذ : ... أحيلت الصالة ثالثة أحوال : ابن ليلى عن معاذ قال 

ت معه فلما قضى قم: كنت عليها مث قضيت ما سبقين فجاء وقد سبقه النيب صلى اهللا عليه و سلم ببعضها فقال 
  " قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا : " صالته قام معاذ يقضي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ال يعترب هبا يف وجدان تلك الركعة : أي )  ٤( 

معه ما )  ١( أنه كان إذا وجد اإلمام قد صلى بعض الصالة صلى : أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر  - ١٣١
يف شيء من )  ٢( من الصالة إن كان قائما قام وإن كان قاعدا قعد حىت يقضي اإلمام صالته ال خيالف  أدرك

  )  ٣( الصالة 
   -رمحه اهللا  -وهبذا نأخذ وهو قول أيب حنيفة : قال حممد 

 _________  
  إلدراك زيادة الفضيلة )  ١( 
  اإلمام : أي )  ٢( 
  "  به إمنا جعل اإلمام ليؤمت: " حلديث )  ٣( 

عن أيب هريرة )  ٣( ابن عبد الرمحن ) ( ... )  ٢( عن أيب سلمة )  ١( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب  - ١٣٢
  ركعة فقد أدرك الصالة )  ٥( من الصالة )  ٤( من أردك : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

   -رمحه اهللا  -وهبذا نأخذ وهو قول أيب حنيفة : قال حممد 
__ _______  

  الزهري )  ١( 
امسه كنيته ثقة فقيه كثري احلديث ولد سنة بضع : إمساعيل وقيل : امسه عبد اهللا وقيل : أيب سلمة قيل : قوله )  ٢( 

  وعشرين ومائة ومات سنة أربع وتسعني أو أربع ومائة كذا قال الزرقاين 
:  ١١٥/  ١٢" هتذيب التهذيب " ويف . يف عن أيب سلمة بن سلمة بن عبد الرمحن وهو حتر: يف نسخة ( ... ) 

  امسه عبد اهللا وقيل إمساعيل وقيل امسه كنيته : أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف الزهري املدين قيل 
  ابن عوف الزهري املدين : وهو )  ٣( 
 بن عبد اجمليد أبو عند مجاعة الرواة وروى عبيد اهللا" املوطأ " إخل هكذا هذا احلديث يف ... من أدرك : قوله )  ٤( 

من أدرك : " علي احلنفي عن مالك عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
وهذا ال أعلم أحدا قاله عن مالك غريه وقد رواه عمار بن مطر عن مالك " . ركعة من الصالة فقد أدرك الفضل 

من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك : " اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رسول : عن الزهري عن أيب هريرة قال 
" املوطأ " وهذا أيضا مل يقله عن مالك غريه وهو جمهول ال حيتج به والصواب عن مالك ما يف " الصالة ووقتها 

بن أيب  وكذلك رواه مجاعة من رواة ابن شهاب كما رواه مالك إال ما رواه نافع بن يزيد عن يزيد عن عبد الوهاب
من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك : " بكر عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  وهذ أيضا مل يقله أحد عن ابن شهاب غري عبد الوهاب : الصالة وفضلها 
  وقد اختلف الفقهاء يف معىن احلديث 



أبو عبد اهللا أمحد بن حممد الداوودي عن داود بن علي أراد أنه أدرك وقتها حكى ذلك : فقالت طائفة منهم 
هؤالء قوم جعلوا قول رسول اهللا " ) : أبو عمر : " والظاهر " أبو عمرو : " يف األصل ( وأصحابه قال أبو عمر 
من أدرك ركعة من : " يف معىن قوله " من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة : " صلى اهللا عليه و سلم 

قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح العصر 
  وليس كما ظنوا ألهنما حديثان فكل واحد منهما مبعىن " 

من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك فضل اجلماعة وأصلوا من أصوهلم على ذلك أنه ال يعيد يف : وقال آخرون 
  من الصالة اجلمعة  مجاعة من أدرك ركعة

معىن احلديث أن مدرك ركعة من الصالة مدرك حلكمها كله وهو كمن أدرك مجيعها من سهو اإلمام : وقال آخرون 
إذا محلناه على " ) : مغلطائي " يف األصل ( احلافظ مغلطاي : وقال " االستذكار " وسجوده وغري ذلك كذا يف 

ما يكون ملن حضرها من أوهلا أو يكون غري مضاعف قوالن ؟ وإىل إدراك فضل اجلماعة فهل يكون ذلك مضاعفا ك
يدل على أن املراد فضل اجلماعة ما يف رواية : التضعيف ذهب أبو هريرة وغريه من السلف وقال القاضي عياض 

مبارق األزهار شرح مشارق " وقال ابن ملك يف " مع اإلمام : " ابن وهب عن يونس عن الزهري من زيادة قوله 
حمتاج إىل تأويل ألن مدرك ركعة ال يكون مدركا لكل الصالة إمجاعا ففيه " فقد أدرك الصالة : " قوله " : نوار األ

فقد أدرك وجوب الصالة يعين من مل يكن أهال للصالة مث صار أهال وقد بقي من وقت الصالة قدر : إضمار تقديره 
فقد أدرك : تقديره : وقيل . ده بالركعة على الغالب ركعة لزمته تلك الصالة وكذا لو أدرك وقت حترمية فتقيي

معىن الركعة ههنا : وقيل . فضيلة الصالة يعين من كان مسبوقا وأدرك ركعة مع اإلمام فقد أدرك فضل اجلماعة 
  انتهى . الركوع ومعىن الصالة الركعة يعين من أدرك الركوع مع اإلمام فقد أدرك تلك الركعة 

  مع اإلمام : أي )  ٥( 

  )  ٢( فاتتك السجدة )  ١( إذا فاتتك الركعة : أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر أنه كان يقول  - ١٣٣
فإذا سلم اإلمام قضى ركعة تامة بسجدتيها وهو قول )  ٣( من سجد السجدتني مع اإلمام ال يعتد هبما : قال حممد 
   -رمحه اهللا  -أيب حنيفة 

 _________  
يف ( الركعة مل تفت ) وهو حتريف " مل يفت : " يف األصل ( الركعة يشري إىل أنه إذا مل تفت : ك فاتت: قوله )  ١( 

السجدة ويؤيده ما أخرجه مالك أنه بلغه أن ابن عمر وزيد بن ثابت كانا ) وهو حتريف " مل يفت : " األصل 
من أدرك الركعة فقد أدرك : قول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة وبلغه أيضا أن أبا هريرة كان ي: يقوالن 

القراءة خلف اإلمام " وخيالفه ما أخرجه البخاري يف رسالة . السجدة ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خري كثري 
ختريج أحاديث " إذا أدركت القوم وهم ركوع مل يعتد بتلك الركعة ذكره ابن حجر يف : عن أيب هريرة أنه قال " 

هذا قول ال نعلم أحدا من فقهاء األمصار قال ) : وهو خطأ " ابن الرب : " يف األصل ( عبد الرب  وقال ابن" الرافعي 
  " إمام الكالم يف ما يتعلق بالقراءة خلف اإلمام " وقد فصلت املسألة يف . انتهى . به ويف إسناده نظر 

فع اإلمام رأسه من الركوع وروى عن فاتتك السجدة معىن إدراك الركعة أن يركع املأموم قبل أن ير: قوله )  ٢( 
إذا أحرم والناس يف ركوع أجزأه وإن مل يدرك الركوع وهبذا قال ابن أيب ليلى : مجاعة من التابعني أهنم قالوا 

إذا انتهيت إىل الصف املؤخر ومل يرفعوا رؤوسهم وقد رفع اإلمام : والليث بن سعد وزفر بن اهلذيل وقال الشعيب 
من أدرك اإلمام راكعا فكرب وركع وأمكن يديه من ركبتيه قبل : وقال مجهور الفقهاء . ركت رأسه فركعت فقد أد



أن يرفع اإلمام رأسه فقد أدرك الركعة ومن مل يدرك ذلك فقد فاتته الركعة ومن فاتته الركعة فقد فاتته السجدة أي 
لثوري واألوزعي وأيب ثور وأمحد ال يعتد هبا ويسجدها هذا مذهب مالك والشافعي وأيب حنيفة وأصحاهبم وا: 

" كذا يف " التمهيد " وإسحاق وروي ذلك عن علي وابن مسعود وزيد وابن عمر وقد ذكرت األسانيد عنهم يف 
  " االستذكار 

  ال يعترب هبما يف وجدان الركعة : أي )  ٣( 

  )يقرأ السور يف الركعة الواحدة من الفريضة )  ١( باب الرجل (  - ٣٦

مجيعا من )  ٣( يقرأ يف األربع )  ٢( أنه كان إذا صلى وحده : ا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر أخربن - ١٣٤
)  ٥( بالسورتني أو الثالث )  ٤( الظهر والعصر يف كل ركعة بفاحتة الكتاب وسورة من القرآن وكان أحيانا يقرأ 

  بأم القرآن وسورة سورة )  ٦( املغرب كذلك يف صالة الفريضة يف الركعة الواحدة ويقرأ يف الركعتني األوليني من 
وسورة ويف األخريني )  ٩( يف الفريضة يف الركعتني األوليني بفاحتة الكتاب )  ٨( أن تقرأ )  ٧( السنة : قال حممد 

 -وهو قول أيب حنيفة )  ١٢( وإن سبحت فيهما أجزأك )  ١١( أجزأك )  ١٠( بفاحتة الكتاب وإن مل تقرأ فيهما 
   - رمحه اهللا

 _________  
إما حال منه أو صفة لكون الالم الداخلة " يقرأ " باب الرجل الظاهر أنه جمرور إلضافة الباب إليه و : قوله )  ١( 

واختار . باب حكم الرجل الذي يقرأ أو حال كونه يقرأ : على الرجل للعهد الذهيب فيكون يف حكم النكرة أي 
  باب مضاف إىل اجلملة خربه وال" يقرأ " القاري أنه مرفوع 

  أي منفردا )  ٢( 
حيتمل أن يفعل ذلك عبد اهللا بن عمر إذا صلى وحده حرصا على التطويل يف الصالة ( من ركعات الصالة )  ٣( 

" املنتقى للباجي . " هـ  ١. إن كانت فريضة وحيتمل أن يكون نافلة غري أن لفظ األربع ركعات يف الفريضة أظهر 
إن هذا مذهب ابن عمر رضي اهللا عنهما وهو جمتهد : الظاهر كوهنا فريضة واألوجه أن يقال  :قلت ...  ١٤٦/  ١

هذا مل يوافقه مالك وال اجلمهور بل كرهوا قراءة شيء بعد الفاحتة يف األخريني وثالثة :  ١٦٥/  ١قال الزرقاين 
  ) املغرب 

  جبوازه قال األئمة األربعة )  ٤( 
إين قرأت املفصل يف : الثالث قد يعارض مبا أخرجه الطحاوي أنه قال رجل البن عمر بالسورتني أو : قوله )  ٥( 

إن اهللا لو شاء ألنزله مجلة ولكن فصله لتعطى كل سورة حظها من الركوع : ركعة أو قال يف ليلة فقال ابن عمر 
القراءة مع فوات التدبر  وجياب بأن فعله لبيان اجلواز وقوله لبيان السنية والزجر عن االستعجال يف. والسجود 

والتفكر فال منافاة ومما يؤيد جواز القرآن يف السور يف ركعة ما أخرجه الطحاوي عن هنيك بن سنان أنه أتى عبد 
هذا كهذ الشعر إمنا فصل : إين قرأت املفصل الليلة يف ركعة فقال ابن مسعود : اهللا بن شقيق إىل ابن مسعود فقال 

عشرين سورة النجم والرمحن يف ركعة : ر اليت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرن ليفصلوا لقد علمنا النظائ
فهذا يدل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان جيمع أحيانا وقد ثبت . وذكر الدخان وعم يتساءلون يف ركعة 

إنه مل يذكره : ل الطحاوي إمنا فصل ليفصلوه فقا: ذلك بروايات متعددة يف كتب مشهورة وأما قول ابن مسعود 
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقد حيتمل أن يكون ذلك من رأيه فقد خالفه يف ذلك عثمان ألنه كان خيتم القرآن 



ال بأس باجلمع بني السور يف الصالة النافلة وأما الفريضة فاملستحب أن يقتصر على سورة " املغين " ويف ( يف ركعة 
وإن مجع بني . دة عليها ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم هكذا كان يصلي أكثر صالته مع الفاحتة من غري زيا

مث أخرج عن ابن . ) .  ٧٢/  ٢: أوجز املسالك : أنظر . إحدامها يكره والثانية ال يكره : السورتني ففيه روايتان 
قال يل رجل من : ن مسروق قال وأخرج ع. كان متيم الداري حييي الليل كله بالقرآن كله يف ركعة : سريين قال 

أهل مكة هذا مقام أخيك متيم الداري فقد رأيته قام ليلة حىت أصبح وكان يصبح بقراءة آية يركع فيها ويسجد 
وأخرج ابن سعيد أن عبد اهللا بن الزبري قرأ ) .  ٤١: اجلاثية ( } أم حسب الذين اجترحوا السيئات { ويبكي 

. بن عمر أنه كان جيمع يب السورتني يف الركعة الواحدة من صالة املغرب القرآن يف ركعة وأخرج نافع عن ا
وأخرج عنه أيضا أن ابن عمر كان جيمع بني السورتني والثالث يف ركعة وكان يقسم السورة الطويلة يف الركعتني 

  من املكتوبة 
من التدبر ولقد قف شعري  وهبذا يظهر أنه ال بأس بقراءة القرآن كله يف ركعة واحدة أيضا بشرط أن يعطي حظه

مما قال بعض علماء عصرنا إنه بدعة ضاللة ألنه مل يفعله النيب صلى اهللا عليه و سلم وقد ألفت يف رده رسالة شافية 
  فلتطالع " إقامة احلجة على أن اإلكثار يف التعبد ليس ببدعة " مسيتها 

  بيان للتشبيه )  ٦( 
حد السورة بعد الفاحتة يف األوليني واالكتفاء بالفاحتة يف األخريني وأما نفس السنة السنية راجعة إىل تو: قوله )  ٧( 

  قراءة الفاحتة وسورة أو قدرها يف األوليني فواجب عندنا 
إخل هذا هو غالب ما عليه النيب صلى اهللا عليه و سلم كما أخرجه الستة إال الترمذي عن ... أن تقرأ : قوله )  ٨( 

صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف األوليني من الظهر والعصر بفاحتة الكتاب وسورتني ويف كان النيب : أيب قتادة 
سنة القراءة يف الصالة أن يقرأ يف : وأخرج الطرباين يف معجمه عن جاب بن عبد اهللا قال . األخريني بفاحتة الكتاب 

أخربين من مسع النيب : يب العالية قال وأخرج الطحاوي عن أ. األوليني بأم القرآن وسورة ويف األخريني بأم القرآن 
وروى الطرباين من حديث عائشة وإسحاق بن راهويه من . لكل ركعة سورة : صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ يف الركعتني األوليني بفاحتة الكتاب وسورة ويف : حديث رفاعة 
  األخريني بفاحتة الكتاب 

بفاحتة الكتاب ولو زاد على ذلك يف األخريني ال بأس به ملا ثبت يف صحيح مسلم عن أيب سعيد : قوله )  ٩ (
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ يف صالة الظهر يف األوليني يف كل ركعة قدر ثالثني آية ويف : اخلدري 

موا على وجوب سجود السهو بقراءة سورة يف وأغرب بعض أصحابنا حيث حك. األخريني قدر مخسة عشر آية 
بأحسن رد وال أشك يف أن  -إبراهيم احلليب وابن أمري حاج احلليب وغريمها  -" املنية " األخريني وقد رده شراح 

  من قال بذلك مل يبلغه احلديث ولو بلغه مل يتفوه به 
  أي يف األخريني )  ١٠( 
مسعود أنه كان ال يقرأ يف األخريني شيئا وأخرج ابن أيب شيبة عن علي أجزاك ملا مر من رواية ابن : قوله )  ١١( 

وهو " حلية احمللي : " يف األصل ( حلية اجمللي " ويف . اقرأ يف األوليني وسبح يف األخريني : وابن مسعود أهنما قاال 
ن أيب يوسف عن أيب بني القراءة والتسبيح والسكوت مروي ع: هذا التخيري أي " : شرح منية املصلي ) حتريف 

هذا جواب ظاهر الرواية وهو قول أيب " : البدائع " وغريمها وزاد يف " البدائع " و " التحفة " حنيفة ذكره يف 
وهذا يفيد أنه ال حرج يف ترك القراءة والتسبيح عامدا وال سجود سهو عليه يف تركهما ساهيا وقد . يوسف وحممد 



" وعليه االعتماد ويف : با يوسف روى ذلك عن أيب حنيفة مث قال قاضيخان على أن أ" فتاواه " نص قاضيخان يف 
أن " : ظاهر الرواية " ويف " حميط رضي الدين السرخسي " هذا هو الصحيح من الروايات لكن يف " : الذخرية 

الذكر والثناء  القراءة سنة يف األخريني ولو سبح فيهما ومل يقرأ مل يكن مسيئا ألن القراءة فيهما شرعب على سبيل
وروى احلسن عن أيب حنيفة أهنا فيهما واجبة حىت لو تركها . وإن سكت فيهما عمدا يكون مسيئا ألنه ترك السنة 

ظاهر الرواية ؟ ملا روينا عن على وابن مسعود " الصحيح جواب " : البدائع " ساهيا يلزمه سجود السهو مث يف 
باب ال يدرك بالقياس فاملروي عنهما كاملروي عن النيب صلى اهللا عليه و املصلي باخليار وهذا : أهنما كانا يقوالن 

ال صالة : " عن جابر قال " مسند أمحد " وهبذا يندفع ترجيح رواية احلسن مبا يف : وميكن أن يقال . انتهى . سلم 
أن رسول : " عن أيب قتادة ومبا اتفق عليه البخاري ومسلم " . إال بقراءة فاحتة الكتاب يف كل ركعة إال وراء اإلمام 

ألن كون األول مفيدا للوجوب والثاين " اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ يف الركعتني األخريني بفاحتة الكتاب 
مفيدا للمواظبة املفيدة للوجوب إمنا هو إذا مل يوجد صارف عنه إما إذا وجد صارف فال وقد وجد ههنا وهو أثر 

انتهى كالم . رفوع واملرفوع صورة ومعىن يصلح صارفا فكذا ما هو مرفوع معىن علي وابن مسعود ألنه كامل
  وفيه شيء ال خيفى على املتفطن ) . وهو حتريف " احللية : " يف األصل " ( احللية " صاحب 

  كفاك : أي )  ١٢( 

  )من ذلك )  ١( باب اجلهر يف القراءة يف الصالة وما يستحب (  - ٣٧

( أخربه أن عمر بن اخلطاب كان جيهر بالقراءة )  ٣( أن أباه )  ٢( ربين عمي أبو سهيل أخربنا مالك أخ - ١٣٥
  )  ٧( قراءة عمر بن اخلطاب عند دار أيب جهم )  ٦( كان يسمع )  ٥( يف الصالة وأنه )  ٤

  نفسه الرجل )  ٩( ما مل جيهد )  ٨( اجلهر بالقراءة يف الصالة فيما جيهر فيه بالقراءة حسن : قال حممد 
 _________  

  املقدار املستحب من اجلهر : أي )  ١( 
  امسه نافع )  ٢( 
  مالك بن أيب عامر )  ٣( 
  يف املسجد النبوي : أي )  ٤( 
وهذا . انتهى . بفتح اهلمزة وجيوز كسره والضمري للشأن ويسمع بصيغة اجملهول : وأنه قال القاري : قوله )  ٥( 

ويسمع معروفان راجعان إىل مالك بن أيب عامر األصبحي جد اإلمام مالك وأنه تكلف حبت والصحيح أن ضمري أنه 
مالك عن عمه أيب سهيل من مالك عن أبيه قال " : موطأ حيىي " أخرب ابنه أبا سهيل عن مسعه قراءة عمر بدليل ما يف 

  كما نسمع قراءة عمر بن اخلطاب عند دار أيب جهم : 
املقصود أن عمر كان جهوري الصوت فيسمع صوته ( وته حيث ذكره كان عمر مديد الصوت فيسمع ص)  ٦( 

حيتمل أن عمر بن اخلطاب كان اإلمام يف الصالة فلذلك كان له أن جيهر : يف هذا احملل جلهره بالقراءة قال الباجي 
ء به فيها فال بالقراءة فيها والصالة اليت كان يفعل ذلك فيها هي الفريضة اليت كان جيتمع أهل املسجد على االقتدا

وحيتمل أن يكون عمر بن اخلطاب كان  ١٥١/  ١يبقى أحد ينكر أن عمر بن اخلطاب قد جهر عليه بالقراءة املتقى 
  )  ١٥٢/  ١جيهر ذلك يف نافلته بالليل وهتجده فكان يسمع من ذلك املوضع 

اختلفت نسخ موطأ حيىي يف ذكر هذا االسم ففي النسخة املصرية أبو جهم ويف النسخ ( أيب جهم : قوله )  ٧( 



اهلندية أبو جهيم بزيادة الياء مها صحابيان أما يف نسخة حممد فهو أبو جهم املكرب فهو ابن حذيفة وهبذا جزم العالمة 
عبيد بن حذيفة صحايب قرشي من : إسكان اهلاء وامسه عامر وقيل بفتح اجليم و)  ١٦٩/  ١الزرقاين يف شرحه 

مسلمة الفتح ومشيخة قريش وداره بالبالط بفتح املوحد بزنة سحاب موضع باملدينة بني املسجد والسوق كذا قال 
  الزرقاين 

  بل واجب يف حالة اجلماعة )  ٨( 
وال جتهر بصالتك وال هتافت هبا وابتغ { : له تعاىل مل حيمتل على نفسخ جهرا ومشقة باجلهر املفرط لقو: أي )  ٩( 

  )  ١١٠آية : سورة اإلسراء ( } بني ذلك سبيال 

  )يف الصالة )  ١( باب آمني (  - ٣٨

أخربنا مالك أخربين الزهري عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة أن رسول اهللا  - ١٣٦
تأمينه تأمني )  ٦( من وافق )  ٥( فإنه )  ٤( فأمننوا )  ٣( أمن اإلمام )  ٢(  إذا: صلى اهللا عليه و سلم قال 

كان النيب صلى اهللا ) :  ١١( فقال ابن شهاب ) :  ١٠( من ذنبه قال )  ٩( ما تقدم )  ٨( غفر له )  ٧( املالئكة 
  آمني : عليه و سلم يقول 

)  ١٢( كتاب أن يؤمن اإلمام ويؤمن من خلفه وال جيهرون وهبذا نأخذ ينبغي إذا فرغ اإلمام من أم ال: قال حممد 
  )  ١٤( يؤمن من خلف اإلمام وال يؤمن اإلمام ) :  ١٣( بذلك فأما أبو حنيفة فقال 

 _________  
انظر ( اللهم استجب وقيل غري ذلك مما يرجع إليه : التأمني باملد والتخفيف ومعناه عند اجلمهور : يف نسخة )  ١( 

  )  ١٠٧و  ١٠٦/  ٣ي عمدة القار
: إذا دعا واألظهر عندنا أن معناه قال : معناه إذا بلغ موضع التأمني وقيل : قيل : إذا أمن قال الباجي : قوله )  ٢( 

إذا أمن على أن : لكن أولوا قوله . واجلمهور على القول األخري . انتهى . آمني : آمني كما أن معىن فأمنوا قولوا 
ال : أمني ليقع تأمني اإلمام واملأموم معا فإنه يستحب فيه املقارنة قال الشيخ أبو حممد اجلويين املراد إذا أراد الت

  تستحب مقارنة اإلمام يف شيء من الصالة غريه 
آمني وهذا موضع اختلف فيه العلماء فروى ابن القاسم عن : اإلمام فيه دليل على أن اإلمام يقول : قوله )  ٣( 

ذلك من خلفه وهو قول املصريني من أصحاب مالك وقال مجهور أهل : آمني وإمنا يقول : قول مالك أن اإلمام ال ي
يقوهلا كما يقول املنفرد وهو قول مالك يف رواية املدنيني وبه قال الشافعي والثوري واألوزاعي وابن املبارك : العلم 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من  وأمحد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وداود والطربي وحجتهم أن ذلك ثابت
  " االستذكار " كذا يف " ال تسبقين بآمني : " حديث أيب هريرة ووائل بن حجر وحديث بالل 

فأمنوا حكي عن بعض أهل العلم وجوبه على املأموم بظاهر األمر وأوجبه الظاهرية على كل مصل : قوله )  ٤( 
  " فتح الباري "  لكن مجهور العلماء على أن األمر للندب كذا يف

  إخل ... . فإن املالئكة تؤمن فمن وافق : يف رواية الصحيحني )  ٥( 
يف الوقت وهو الصحيح ذكره ابن : يف اإلجابة وقيل : يف اإلخالص واخلشوع وقيل : من وافق أي : قوله )  ٦( 

  " مرقاة املفاتيح " ملك كذا يف 
الذين : احلفظة منهم وقيل : باملالئكة مجيعهم واختاره ابن بزيزة وقيل تأمني املالئكة ظاهره أن املراد : قوله )  ٧( 



والذي يظهر أن املراد من يشهد تلك الصالة من يف األرض أو يف السماء للحديث : قال احلافظ . يتعاقبون منهم 
الرزاق عن إذا قال أحدكم آمني وقالت املالئكة آمني يف السماء فوافقت إحدامها األخرى وروى عبد : اآليت 

صفوف أهل األرض على صفوف أهل السماء فإذا وافق آمني يف األرض آمني يف السماء غفر للعبد : عكرمة قال 
  " التنوير " ومثله ال يقال بالرأي فاملصري إليه أوىل كذا يف 

لعلماء على هو حممول عند ا: يقتضي غفران مجيع ذنوبه املتقدمة وقال غريه : غفر له قال الباجي : قوله )  ٨( 
أوجز . لو حصل كمال الندم عند القيام حبضرته عز شأنه وجل برهانه فال مانع من التعميم : قلت ( الصغائر 
  )  ١٠٩/  ٢املسالك 

  كذا يف التنوير " وما تأخر : " يف آخر هذا احلديث زيادة " أمايل اجلرجاين " وقع يف )  ٩( 
  مالك : أي )  ١٠( 
العلل " و " غرائب مالك " شهاب هذا من مراسيل ابن شهاب وقد أخرجه الدارقطين يف فقال ابن : قوله )  ١١( 
تفرد : موصوال من طريق حفص بن عمر العدين عن مالك عن ابن شهاب عن ابن املسيب عن أيب هريرة به وقال " 

  ل السيوطي مل يتابع حفص على هذا اللفظ هبذا اإلسناد وكذا قا: به حفص وهو ضعيف وقال ابن عبد الرب 
وال جيهرون بذلك به قال الشافعي يف قوله اجلديد ومالك يف رواية ومذهب الشافعي وأصحابه : قوله )  ١٢( 

كان رسول اهللا : " وأمحد وعطاء وغريهم أهنم جيهرون كذا ذكر العيين وحجة القائلني باجلهر حديث وائل بن حجر 
أخرجه أبو . آمني ورفع هبا صوته : قال } يهم وال الضالني غري املعضوب عل{ : صلى اهللا عليه و سلم إذا قال 
آمني ومد هبا : قال } وال الضآلني { : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قرأ : داود ويف رواية الترمذي عنه 

نها قال احلديث وفيه مث قرأ فاحتة الكتاب فلما فرغ م. . صليت خلف رسول اهللا : ويف رواية النسائي عنه . صوته 
أنه صلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجهر : ويف رواية أليب داود والترمذي عنه . آمني يرفع هبا صوته : 

} غري املغضوب عليهم وال الضالني { كان رسول اهللا إذا تال : وروى أبو داود وابن ماجه عن أيب هريرة . بأمني 
وروى إسحاق بن راهويه عن . زاد ابن ماجه فريتج هبا املسجد  آمني حىت يسمع من يليه من الصف األول: قال 

آمني فسمعته وهو يف صف : قال } وال الضآلني { : امرأة أهنا صلت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما قال 
 :يف ترمجة خالد بن أيب نوف عنه عن عطاء بن أيب رباح قال " كتاب الثقات " وروى ابن حبان يف . النساء 

{ : أدركت مائتني من أصحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف هذا املسجد يعين املسجد احلرام إذا قال اإلمام 
أمن عبد اهللا بن الزبري ومن وراءه : عن عطار تعليقا " صحيح البخاري " ويف . رفعوا أصواهتم بأمني } وال الضالني 

مجل أئمتنا ما ورد من رفع الصوت على ) :  ٢٩٢/  ٢: فاتيح مرقاة امل( قال القاري يف ( حىت أن للمسجد للجه 
{ : مث إن األصل يف الدعاء اإلخفاء لقوله تعلى . . أول األمر اللتعليم مث ملا استقر األمر عمل باإلخفاء واهللا أعلم 

سائر وال شك أن آمني دعاء فعند التعارض يرجح اإلخفاء بذلك وبالقياس على } ادعوا ربكم تضرعا وخفية 
  ) األذكار واألدعية 

وحجة القائلني بالسر ما أخرجه أمحد وأبو يعلى واحلاكم من حديث شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر أيب العنبس 
قال } غري املغضوب عليهم وال الضالني { أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا بلغ : عن علقمة بن وائل عن أبيه 

لكن قد أمجع احلفاظ منهم البخاري وغريه أن شعبة وهم يف . خفض صوته : حلاكم ولفظ ا. آمني وأخفى صوته : 
قوله خفض صوته إمنا هو مد صوته ألن سفيان كان أحفظ من شعبة وهو وحممد بن سلم وغريمها رووه عن سلمة 

" وابن اهلمام يف " ختريج أحاديث اهلداية " بن كهيل هكذا وقد بسط الكالم يف إثبات علل هذا الرواية الزيلعي يف 



  وغريمها من حمدثي أصحابنا " فتح القدير 
وهو " احللية : " يف األصل " ( احللبة " واإلنصاف أن اجلهر قوي من حيث الدليل وقد أشار إليه ابن أمري حاج يف 

كانت  السر هو السنة وبه قالت املالكية ويف قول عندهم جيهر يف اجلهرية وعند الشافعي إن: حيث قال ) حتريف 
جهرية جهر به اإلمام بال خالف واملنفرد على املعروف واملأموم يف أحد قوليه ونص النووي على أنه األظهر وقد 

فال جرم أن قال . ورد يف السنة ما يشهد لكل من املذهبني ورجح مشاخينا ما للمذهب مبا ال يعرى عن شيء ملتأمله 
و كان إيل يف هذا شيء لوفقت بأن رواية اخلفض يراد هبا عدم ول) :  ٢٥٧/  ١فتح القدير ( شيخنا ابن اهلمام 

  انتهى . يف زبر الصوت وذيلها : القرع العنيف ورواية اجلهر مبعىن قوهلا 
فإنه يدل على " آمني : فقولوا } وال الضالني { : إذا قال اإلمام : " فقال وجهوا قوله حبديث : قوله )  ١٣( 

فى ما فيه واألحاديث الصرحية يف قول اإلمام آمني واردة عليه فلهذا مل يأخذ القسمة وهو تنايف الشركة وال خي
  املشايخ هبذه الرواية 

فإنه أخرج فيه عن أيب حنيفة عن محاد " : اآلثار " خيالفه قوله يف كتاب : وال يؤمن اإلمام قد يقال : قوله )  ١٤( 
وبه نأخذ وهو : ك اللهم والتعوذ وبسم اهللا وأمني مث قال سبحان: أربع خيافت هبن اإلمام : عن إبراهيم النخعي قال 

أن : أحدمها : فهذا يدل على أن أبا حنيفة أيضا قائل بقول اإلمام آمني سرا أو جياب عنه بوجهني . قول أيب حنيفة 
سألة على إن أبا حنيفة فرع اجلواب يف امل: وثانيهما . الرواية عنه خمتلفة فذكر إحدامها ههنا وذكر األخرى هناك 

  قوهلما كما فرع مسائل املزارعة على قول من يرى جوازها وإن كان خالف خمتاره 

  )باب السهو يف الصالة (  - ٣٩

قال رسول اهللا صلى اهللا : أخربنا مالك أخربنا الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال  - ١٣٧
عليه حىت ال يدري كم صلى فإذا )  ٢( ة جاءه الشيطان فلبس إن أحدكم إذا قام يف الصال) :  ١( عليه و سلم 

  وهو جالس )  ٥( سجدتني )  ٤( أحدكم ذلك فليسجد )  ٣( وجد 
 _________  

  " مرقاة املفاتيح " هذا حديث متفق عليه ورواه األربعة كذا يف )  ١( 
  خلط : بفتح الباء املوحدة اخلفيفة أي )  ٢( 
هذا احلديث حممول عند مالك ) : وهو حتريف " أبو عمرو : " يف األصل ( أبو عمر  فإذا وجد قال: قوله )  ٣( 

وابن وهب ومجاعة على الذي يكثر عليها السهو ويغلب على ظنه أمت لكن يوسوس الشيطان له وأما من غلب على 
  ظنه أنه مل يكمل فيبنيه على يقينه 

  ترغيما للشيطان )  ٤( 
من شك يف صالته فليسجد سجدتني بعد ما يسلم : عبد اهللا بن جعفر مرفوعا  بعد السالم كما يف حديث)  ٥( 

  رواه أمحد وأبو داود 

ابن أيب أمحد عن أيب )  ٤( موىل )  ٣( عن أيب سفيان )  ٢( بن احلصني )  ١( أخربنا مالك حدثنا داود  - ١٣٨
يف ركعتني فقام ذو )  ٧( فسلم )  ٦( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة العصر )  ٥( صلى : هريرة قال 

مل )  ١٢( كل ذلك : يا رسول اهللا أم نسيت ؟ فقال )  ١١( الصالة )  ١٠( أقصرت ) :  ٩( فقال )  ٨( اليدين 



)  ١٤( فأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على الناس )  ١٣( يا رسول اهللا قد كان بعض ذلك : يكن فقال 
بقي )  ١٧( فأمت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما . نعم ) :  ١٦( دين ؟ فقالوا ذو الي)  ١٥( أصدق : فقال 
  من الصالة مث سلم مث سجد سجدتني وهو جالس بعد التسليم )  ١٨( عليه 

 _________  
  " اإلسعاف " ، كذا يف  ١٣٥وثقه ابن معني مات سنة )  ١( 
  مبهملتني مصغرا )  ٢( 
ثقة قليل : امسه قزمان بضم القاف قال ابن سعد : وهب قاله الدارقطين وقال غريه  أيب سفيان امسه: قوله )  ٣( 

  " التقريب " و " شرح الزرقاين " احلديث روى له الستة كذا يف 
  هو عبد اهللا بن أيب أمحد بن جحش القرشي األسدي ذكره مجاعة يف ثقات التابعني كذا قال الزرقاين )  ٤( 
وقال ابن " لنا " كذا رواه حيىي ومل يقل : بن عبد الرب ) األصل أبو عمرو ( عمر يف  صلى قال أبو: قوله )  ٥( 

  صلى لنا : القاسم وابن وهب والقعنيب وقتيبة عن مالك قالوا 
عن أيب ) أبواب اإلمامة ( صالة العصر ورد يف طريق البخاري الظهر أو العصر على الشك ويف : قوله )  ٦( 

العصر : بغري شك وكذا ملسلم من طريق أيب سلمة وله من طريق آخرى عن أيب هريرة  الظهر: الوليد عن شعبة 
: من صحيح البخاري من طريق حممد بن سريين عن أيب هريرة بلفظ ) باب تشبيك األصابع يف املسجد ( ويف 

لظاهر أن ا: قال احلافظ ابن حجر . مساها أبو هريرة ولكن نسيت أنا : إحدى صاليت العشي قال ابن سريين 
االختالف فيه من الرواة وأبعد من قال حيمل على أن القصة وقعت مرتنني بل روى النسائي من طريق ابن عون عن 

ابن سريين أن الشك فيه من أيب هريرة فالظاهر أن أبا هريرة رواه كثريا على الشك وكان رمبا غلب على ظنه أهنا 
: ف الرواة يف حديث عمران يف قصة اخلرباق أهنا العصر فإن قلنا الظهر فجزم هبا وتارة العصر فجزم هبا ومل خيتل

ضياء الساري شرح " كذا يف . انتهى . إهنما قصة واحدة فيترجح رواية من روى العصر يف حديث أيب هريرة 
  " صحيح البخاري 

  سهوا )  ٧( 
املعجمة وسكون الراء بعدها ذهب األكثر إىل أن امسه اخلرباق بكسر : ذو اليدين قال ابن حجر : قوله )  ٨( 

فقام إليه رجل يقال له : موحدة آخره قاف اعتمادا على ما وقع يف حديث عمران بن حصني عند مسلم ولفظه 
اخلرباق وكان يف يديه طول وهذا صنيع من يوحد حديث أيب هريرة حبديث عمران وهو الراجح يف نظري وإن كان 

حلامل هلم على ذلك االختالف الواقع يف السياق ففي حديث أيب هريرة أن ابن خزمية ومن تبعه جنحوا إىل التعدد وا
والظاهر :  ٧٨/  ٣" : فتح الباري " قال احلافظ يف ( السالم كان من اثنتني ويف حديث عمران أنه كان من ثالث 

" عمدة القاري "  وقال العيين يف. إخل ... أن االختالف من الرواة وأبعد من قال حيمل على أن القصة وقعت مرتني 
  ) احلمل على التعدد أوىل من نسبة الرواة إىل الشك : قلت :  ٦٤٤/  ٣
وهو غري ذي الشمالني املقتول يف بدر بدليل ما يف حديث أيب هريرة ومن : ذو اليدين : فقال أي : قوله )  ٩( 

صلى لنا : ديث ذي اليدين ذكرها معه من حضورهم تلك الصالة ممن كان إسالمه بعد بدر وقول أيب هريرة يف ح
رسول اهللا وصلى بنا وبينما حنن جلوس مع رسول اهللا حمفوظ من نقل احلفاظ وأما قول ابن شهاب الزهري يف هذا 

مل ينفرد به : قلت ( إنه ذو الشمالني فلم يتابع عليه ومحله الزهري على أنه املقتول يوم بدر وغلط فيه : احلديث 
، وبذل  ١٨٢/  ١نصب الراية : انظر . ران بن أنس عند النسائي والطحاوي الزهري بل تابعه على ذلك عم



  " االستذكار " والغلط ال يسلم منه أحد كذا يف )  ٣٦٠/  ٥اجملهود 
أن : صارت قصرية وبضم القاف وكسر الصاد أي : أقصرت بفتح القاف وضم الصاد املهملة أي : قوله )  ١٠( 

يه دليل على ورعهم إذ مل جيزموا بوقوع شيء بغري علم وإمنا استفهموا ألن اهللا قصرها والثاين أشهر وأصح وف
  الزمان زمان نسخ قاله احلافظ 

  بالرفع على الفاعلية أو النيابة )  ١١( 
وهو : أن معناه مل يكن اجملموع والثاين : فيه تأويالن أحدمها : كل ذلك مل يكن قال النووي : قوله )  ١٢( 

 يكن ذاك وال ذا يف ظين بل ظين أين أكملت أربعا ويدل على صحة هذا التأويل أنه ورد يف مل: الصواب أن معناه 
  مل تقصر ومل أنس : بعض روايات البخاري أنه قال 

  بلى قد نسيت : وأجابه يف رواية أخرى بقوله )  ١٣( 
  الذين صلوا معه )  ١٤( 
  نعم : وا أي أن اجلماعة أومؤ: يف رواية أليب داود بإسناد صحيح )  ١٥( 
نعم على جواز الكالم ملصلحة الصالة وليس كما قاال ملا : نعم احتج مالك وأمحد بقوهلم : فقالوا : قوله )  ١٦( 

مر أن من خصائصه صلى اهللا عليه و سلم كما صرحت به األحاديث الصحيحة أنه جيب إجابته يف الصالة بالقول 
أومؤوا باإلشارة : نعم بل : ىل ماروي عن ابن سريين أهنم مل يقولوا والفعل وال تبطل به الصالة وحينئذ ال حاجة إ

  " مرقاة املفاتيح " كذا يف 
  وهو الركعتان )  ١٧( 
ما بقي عليه اختلفوا يف الكالم يف الصالة بعد ما أمجعوا على أن الكالم عامدا إذا كان املصلي يعلم : قوله )  ١٨( 

من تكلم يف صالته إلحياء نفس وحنو : مفسد إال األوزاعي فإنه قال  أنه يف صالة ومل يكن ذلك إلصالح صالته
وهو قول ضعيف يرده " ) . مل يفسدها : " والظاهر " مل يفسد : " يف األصل ( ذلك من األمور اجلسام مل يفسدها 

ا كان إذا تكلم على ظن أنه أمت الصالة مل يفسد عامد: السنن واألصول ؟ فاملشهور من مذهب مالك وأصحابه 
وقال . الكالم أو ساهيا وكذا إذا تعمد الكالم إذا كان يف صالحها وبياهنا وهو قول ربيعة وإمساعيل بن إسحاق 

إن املصلي إذا تكلم ساهيا أو تكلم وهو يظن أنه أكمل صالته ال يفسد : الشافعي وأصحابه وبعض أصحاب مالك 
: وذهب الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه والثوري وغريهم .  وإن تعمد عاملا بأنه مل يتمها يفسد وإن كان إلصالحها

إىل أن الكالم يف الصالة مفسد على كل حال سهوا كان أو عمدا لصالح الصالة أو ال على ظن اإلمتام أو ال كذا 
قوموا و{ : وأما احلنفية فاحتجوا بقوله تعاىل . أما حجة املالكية والشافعية فحديث ذي اليدين . ذكره ابن عبد الرب 

ساكتني فإنه نزل نسخا ملا كانوا يتكلمون يف الصالة كما : أي )  ٢٣٨رقم اآلية : سورة البقرة ( } هللا قانتني 
. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزمية والطحاوي وغريهم من حديث زيد بن أرقم 

منها أنه كان من خصائصه : ن حديث ذي اليدين بوجوه للسيوطي وأجابوا ع" الدر املنثور " وطرقه مبسوطة يف 
ومنها أنه كان حني كان الكالم مباحا وفيه أن حترمي . صلى اهللا عليه و سلم وفيه مطالبة ما يدل على االختصاص 

إن أبا هريرة مل : الكالم كان مبكة على املشهور وهذه القصة قد رواها أبو هريرة وهو أسلم سنة سبع وقال بعضهم 
ضرها وإمنا رواها مرسال بدليل أن ذا الشمالني قتل يوم بدر وهو صاحب القصة وردوه بأن رواية مسلم وغريه حي

( صرحية يف حضور أيب هريرة تلك القصة واملقتول ببدر هو ذو الشمالني وصاحب القصة هو ذو اليدين وهو غريه 
اليدين وذا الشمالني واحد وأنه استشهد ببدر  مدار البحث واالستدالل يف هذه املسألة موقوف على أن ذا: قلت 



" وقد استوىف أدلة الفريقني الشيخ ظهري النيموي يف . ومل يدركه أبو هريرة ألن إسالمه كان سنة سبع من اهلجرة 
  كما بسطه ابن عبد الرب ويف املقام كالم طويل ال يتحمله املقام ) فارجع إليه )  ١٤٤/  ١" ( آثار السنن 

إذا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال )  ١( نا مالك حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن أخرب - ١٣٩
)  ٥( ركعة وليسجد )  ٤( فليصل )  ٣( أحدكم يف صالته فال يدري كم صلى ثالثا أم أربعا فليقم )  ٢( شك 

هباتني السجدتني وإن )  ٧) (  ٦ (فإن كانت الركعة اليت صلى خامسة شفعها . سجدتني وهو جالس قبل التسليم 
  للشيطان )  ٨( كانت رابعة فالسجدتان ترغيم 

 _________  
هكذا روي احلديث عن مالك مرسال وال أعلم أحدا أسنده عن مالك إال : أن قال ابن عبد الرب : قوله )  ١( 

  الوليد بن مسلم فإنه وصله عن أيب سعيد اخلدري 
تنوير " سائي وابن ماجه عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أيب سعيد كذا يف وصله مسلم وأبو داود والن: قلت 

  " احلوالك 
  " مرقاة املفاتيح " تردد من غري رجحان فإنه مع الظن يبين عليه عندنا خالفا للشافعي كذا يف : أي )  ٢( 
  " فليطرح الشك ولينب على ما استيقن : " ويف رواية مسلم )  ٣( 
يف احلديث داللة قوية لقول مالك والشافعي والثوري وغريهم أن الشاك يبين : ابن عبد الرب قوله فليصل قال )  ٤( 

إن كان ذلك يف أول مرة استقبل وإن كان غري مرة حترى وليس يف : على اليقني وال جيزيه التحري قال أبو حنيفة 
البناء على التحري : والثانية . ليقني البناء على ا" إحداها : ولإلمام أمحد يف ذلك ثالث روايات ( األحاديث فرق 
إذا شك أحد وهو : وقالت احلنفية . البناءعلى اليقني للمنفرد والتحري لإلمام وهو ظاهر مذهبه : مطلقا والثالثة 

مبتدئ بالشك ال مبتلى به استأنف الصالة وإن كان يعرض له الشك كثريا بىن على أكرب رأيه وإن مل يكن رأي بىن 
  كذا قال الزرقاين )  ١٧٦/  ٢" أوجز املسالك " ، و  ٧٤٩/  ٣" عمدة القاري "  .على اليقني 

القياس أن ال يسجد إذ األصل أنه مل يزد شيئا لكن صالته ال ختلو عن : وليسجد قال القاضي عياض : قوله )  ٥( 
تسويل الشيطان وتلبيسه مسى أحد خللني إما الزيادة وإما إداء الرابعة على التردد فيسجد جربا للخلل وملا كان من 

  " مرقاة املفاتيح " جربه ترغيما له كذا يف 
  ردها إىل الشفع : أي )  ٦( 
وبه قال مالك : ( وقول ابن ملك ههنا . شفعها ألهنا تصري ستا هبما حيث أتى معظم أركان الصالة : قوله )  ٧( 

" يف املقدر واخلالف إمنا هو يف احملقق كذا يف  سهو ظاهر ألن الكالم ههنا) يصلي ركعة سادسة : وعند أيب حنيفة 
  )  ٢٣/  ٣" ( مرقاة املفاتيح 

  إغاظة له وإذالل : أي )  ٨( 

صلى بنا رسول اهللا : أنه قال )  ١( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن عبد الرمحن األعرج عن ابن حبينة  - ١٤٠
تسليمه كرب )  ٣( ام الناس فلما قضى صالته ونظرنا ومل جيلس فق)  ٢( صلى اهللا عليه و سلم ركعتني مث قام 

  مث سلم )  ٤( وسجد سجدتني وهو جالس قبل التسليم 
 _________  

هي اسم أمه اشتهر به وهو : عن ابن حبينة بضم الباء بعده حاء مهملة مفتوحة مث ياء ساكنة مصغرا : قوله )  ١( 



  وغريه " التقريب " هـ كذا يف  ٥٠ة مات بعد سنة عبد اهللا بن مالك بن القشب األزدي من أجلة الصحاب
  أخرجه ابن خزمية ) . فسبحوا به فمضى : ( زاد الضحاك بن عثمان عن األعرج )  ٢( 
  انتظرنا : أي )  ٣( 
قبل التسليم فيه دليل على أن وقت السجود قبل السالم وهو مذهب الشافعي وقال أبو حنيفة : قوله )  ٤( 

إن : وقال مالك وهو قول قدمي للشافعي ( ومتسكا حبديث ابن مسعود وأيب هريرة . السالم  موضعه بعد: والثوري 
الكاشف عن حقائق " كذا يف )  ٢٢/  ٣" مرقاة املصابيح : " كان السجود لنقصان قدم وإن كان لزيادة أخر 

  حاشية املشكاة للطييب " السنن 

( سألت عبد اهللا : ملسيب السهمي عن عطاء بن يسار قال بن ا)  ١( أخربنا مالك أخربنا عفيف بن عمرو  - ١٤١
( فليقم وليصل : فكالمها قاال : عن الذي يشك كم صلى ثالثا أو أربعا قال )  ٣( بن عمرو بن العاص وكعبا )  ٢
  ركعة أخرى قائما مث يسجد سجدتني إذا صلى )  ٤

 _________  
وذكره ابن حبان . عفيف بن عمرو : ال يدرى من هو ؟ أي  :قرأت خبط الذهيب . عمرو بفتح العني : قوله )  ١( 

  البن حجر " هتذيب التهذيب " ثقة كذا يف : وقال النسائي " الثقات " يف 
عبد اهللا هو أبو عبد الرمحن أو أبو حممد عبد اهللا بن عمرو بن العاص بن وائل بن هشام السهمي مل : قوله )  ٢( 

حدى عشر سنة وأسلم قبل أبيه وكان جمتهدا يف العبادة غزير العلم من أجلة يكن بينه وبني أبيه يف السن إال إ
ـ أو سنة  ٦٥هـ أو سنة  ٦٣الصحابة مات سنة  ـ مبكة أو بالطائف  ٧٧هـ أو سنة  ٧٣هـ أو سنة  ٦٨ه ه

  وغريه " هتذيب التهذيب " أقوال كذا يف : أو مبصر أو بفلسطني 
نع أبو إسحاق املعروف بكعب األحبار من مسلمة أهل الكتاب مات هو من كبار التابعني هو كعب بن قا)  ٣( 

  " اإلسعاف " هـ كذا يف  ٣٢سنة 
  بانيا على ما تيقن )  ٤( 

أحدكم الذي )  ١( يتوخى : أنه كان إذا سئل عن النسيان قال : أخربنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر  - ١٤٢
  )  ٢( يظن أنه نسي من صالته 

. عليه لذلك سجدتا السهو )  ٤( للقيام وتغريت حاله عن القعود وجب )  ٣( نأخذ إذا ناء وهبذا : قال حممد 
ومن أدخل عليه ) .  ٥( وكل سهو وجبت فيه سجدتان من زيادة أو نقصان فسجدتا السهو فيه بعد التسليم 

)  ٩( ما لقي تكلم )  ٨( أثالثا صلى أم أربعا فإن كان ذلك أول )  ٧( يف صالته فلم يدر )  ٦( الشيطان الشك 
ومل ميض )  ١٣( ورأيه )  ١٢( كثريا مضى على أكثر ظنه )  ١١( صالته وإن كان يبتلى بذلك )  ١٠( واستقبل 

( فإنه إن فعل ذلك مل ينج فيما يرى من السهو الذي يدخل عليه الشيطان ويف ذلك )  ١٥( على اليقني )  ١٤( 
  آثار كثرية )  ١٦

 _________  
  " النهاية " توخيت الشيء أتوخأ إذا قصدت إليه وتعمدت فعله وحتريت فيه كذا يف :  يقال)  ١( 

يتوخى هذا ظاهر يف أنه يبين على اليقني كذا قال ابن عبد الرب وغريه وفيه تأمل بل هو ظاهر يف التحري : قوله 
  والبناء عليه وعليه محله الطحاوي بعدما أخرجه من طرق 



  اآلخر مث يسجد سجدتني  يف: يف بعض النسخ )  ٢( 
  بعد : أي )  ٣( 
وجب عليه فإن سبح به املؤمت أو تذكر وهو قريب من القعود عاد وإال ال ملا روى أبو داود من : قوله )  ٤( 

إذا قام اإلمام يف الركعتني فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس وإن استوى : حديث املغرية بن شعبة مرفوعا 
أن املغرية قام من ثنتني واعتدل " : التمهيد " وأخرج ابن عبد الرب يف . سجد سجديت السهو قائما فال جيلس وي

  فسبحوا به فلم يرجع وقال هلم كذلك صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعن سعد بن أيب وقاص مثله 
اديث تدل على السجود بعد التسليم قد ورد يف هذا الباب ما يدل على السجود بعد التسليم وأح: قوله )  ٥( 

  قبل التسليم 
وثبت " . لكل سهو سجدتان بعد السالم : " فمن األوىل ما أخرجه أبو داود والطرباين وأمحد عن ثوبان مرفوعا 

السجود بعد السالم من فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم من حديث أيب هريرة يف قصة ذي اليدين ومن حديث 
ومن حديث ابن عباس أخرجه " الصغري " مذي ومن حديث أنس أخرجه الطرباين يف املغرية أخرجه أبو داود والتر

  " الطبقات " ابن سعد يف 
أخرجه أمحد وأبو داود ومن حديث عبد الرمحن بن عوف . وورد السجود قبل التسليم يف حديث أيب هريرة 

ومن حديث أيب سعيد اخلدري  أخرجه الترمذي وابن ماجه ومن حديث ابن حبينة أخرجه مالك والبخاري وغريمها
  أخرجه مسلم ومن حديث معاوية أخرجه احلازمي 

فمنهم من رأى السجود كله بعد " : االعتبار " ومن مث اختلف العلماء يف ذلك على ما بسطه احلازمي يف كتاب 
هيم وابن أيب السالم وهو املروي عن علي وسعد وابن مسعود وعمار بن ياسر وابن عباس وابن الزبري واحلسن وإبرا

) وهو خطأ والصواب أيب حنيفة " أبو حنيفة : " يف األصل ( ليلى والثوري واحلسن بن صاحل بن حي وأيب حنيفة 
كله قبل التسليم وبه قال أبو هريرة ومعاوية ومكحول والزهري وحيىي بن سعيد : وأصحابه ومنهم من قال 

إن كان السهو : وقال مالك ونفر من أهل احلجاز .  األنصاري وربيعة واألوزاعي والليث والشافعي وأصحابه
. بالزيادة فالسجود بعد السالم أخذا من حديث ذي اليدين وإن كان بالنقصان فقبله أخذا من حديث ابن حبينة 

وطريق اإلنصاف أن األحاديث يف السجود قبل السالم وبعده ثابتة قوال وفعال وتقدم بعضها على بعض غري معلوم 
  ئز وبه صرح أصحابنا أنه لو سجد قبل السالم ال بأس به فالكل جا. 
" الشك يف صالته ليس املراد به التردد مع التساوي بل مطلق التردد وقال السيد أمحد احلموي يف : قوله )  ٦( 

هو اعلم أن مراد الفقهاء بالشك يف املاء واحلدث والنجاسة والصالة والطالق وغريها " : حواشي األشباه والنظائر 
أما . التردد بني وجود الشيء وعدمه سواء كان الطرفان سواء أو أحدمها راجحا فهذا معناه يف اصطالح الفقهاء 

التردد إن كان على السواء فهو الشك فإن كان أحدمها راجحا : أصحاب األصول فإهنم فرقوا بني ذلك فقالوا 
  " دير فتح الق" انتهى كالمه نقال عن . فالراجح ظن واملرجوح وهم 

ليس املراد به نفي الدراية مطلقا بل مراده نفي اليقني وجيوز أن يراد نفي دراية أحدمها ) يف نسخة ) (  ٧( 
  خبصوصه فقط 

  كان الشك عرض له أول مرة وليس بعادة له : أي )  ٨( 
دري صلى ثالثا أم تكلم واستقبل صالته ملا أخرجه ابن أيب شيبة عن ابن عمر أنه قال يف الذي ال ي: قوله )  ٩( 

  يعيد حىت حيفظه : أربعا قال 



وأخرج . أما أنا إذا مل أدر كم صليت فإين أعيد وأخرج حنوه عن سعيد بن جبري وابن احلنفية وشريح : ويف لفظ 
  حنوه عن إبراهيم النخعي " اآلثار " حممد يف كتاب 

  أي استأنف صالته وترك ما صلى )  ١٠( 
  بالشك : أي )  ١١( 
إذا شك : " مضى على أكثر ظنه فإن مل يكن له ظن بىن على اليقني حلديث ابن مسعود مرفوعا : قوله )  ١٢( 

عن ابن مسعود موقوفا " اآلثار " أخرجه البخاري ومسلم وأخرج حممد يف " . أحدكم فليتحر الصواب فليتم عليه 
أفضل ظنه فإن كان أكرب ظنه أهنا ثالث إذا شك أحدكم يف صالة وال يدري أثالثا صلى أم أربعا فليتحر فلينظر : 

قام فأضاف إليها الرابعة مث يتشهد مث يسلم ويسجد سجديت السهو وإن كان أكرب رأيه أنه صلى أربعا تشهد وسلم 
سئل ابن عمر وأبو سعيد اخلدري عن رجل : وأخرج الطحاوي عن عمرو بن دينار قال . وسجد سجديت السهو 

  تحرى أصوب ذلك فيتمه مث يسجد سجدتني ي: سها فلم يدر كم صلى قاال 
ورأيه عطف تفسريي على الظن أو أكثر الظن فإن الرأي يطلق على املظنون وعلى ما حيصل بغلبة الظن )  ١٣( 

اليقني هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء والشك لغة مطلق التردد ويف " : حواشي األشباه " قال احلموي يف 
يف الشيء وهو املوقوف حبيث ال مييل القلب إىل أحدمها فإن ترجح أحدمها ومل يطرح إصطالح األصول استواء طر

اآلخر فهو ظن فإن طرحه فهو غالب الظن وهو مبنزلة اليقني وأما عند الفقهاء فهو كاللغة ال فرق بني املساوي 
  انتهى . والراجح 

يبين على : ري وداود والطربي فإهنم قالوا ومل ميض على اليقني وفيه خالف الشافعي ومالك والثو: قوله )  ١٤( 
أيب سعيد اخلدري وابن " ) ألحاديث : " والظاهر " حلديث : " يف األصل ( اليقني وال يلزمه التحري ألحاديث 

على أن " فليتحر الصواب : " عمر وعبد الرمحن بن عوف الواردة يف البناء على األقل ومحلوا حديث ابن مسعود 
... هو البناء على اليقني : ، قال الشافعية  ٧٦/  ٣" فتح الباري : " ويف ( ي يظن أنه نقصه فيتمه معناه فليتحر الذ

التحري القصد واالجتهاد يف الطلب : وذلك حيث قال العالمة الفتين . إخل وهذا املعىن ال تساعده اللغة أصال 
فيكون التحري أن يعيد ما شك فيه ويبين )  ٥٠١/  ١" جممع حبار األنوار " والعزم على ختصيص الشيء والقول 

على ماستيقن وأصحابنا سلكوا مسلك اجلمع بني األحاديث بدون صرف إىل الظاهر فإن بعضها تدل على البناء 
والثانية على ما إذا . على األقل مطلقا وبعضها تدل على حتري الصواب فحملوا األوىل على ما إذا مل يكن له رأي 

  بأحسن بسط فلرياجع " شرح معاين اآلثار " الطحاوي يف  كان له رأي وقد بسطه
ال يقني مع الشك وجياب بأن املراد به املتيقن مثال إذا شك ثالثا صلى أم أربعا : على اليقني قد يقال : قوله )  ١٥( 

مضاء على األقل أي اإل -فال ميضي على املتيقن فإنه إن فعل ذلك . ؟ فالثالث هو املتيقن والتردد إمنا هو يف الزيادة 
مل حيصل له النجاة يف ما يرى يف ما يذهب : من غري أن يتحرى ويعمل بغالب ظنه مل ينج بضم اجليم أي  -املتيقن 

االشتباه الذي يدخل عليه الشيطان فإنه وإن بىن على األقل وأمت صالته بأداء : إليه من أخذ املتيقن من السهو أي 
د واالشتباه الذي يبتلى به كثريا بوسوسة الشيطان فيقع يف حرج دائم وتردد ركعة أخرى لكن ال يزول منه الترد

الزم خبالف ما إذا حترى وبىن على غالب رأية وطرح اجلانب اآلخر فإنه حينئذ حيصل له الطمأنينة وال يغلب عليه 
  الشيطان يف تلك الواقعة 

  والظاهر أنه إشارة إىل مجيع ما ذكر )  ١٦( 



معه فيه فصلى )  ٢( أن أنس بن مالك صلى هبم يف سفر كان )  ١( أخربنا حيىي بن سعيد : قال حممد  - ١٤٣
  صالته سجد سجدتني )  ٥( مث ملا قضى )  ٤( مث ناء للقيام فسبح بعض أصحابه فرجع )  ٣( سجدتني 

  بعده )  ٧( ال أدري أقبل التسليم أو ) :  ٦( قال 
 _________  

  يد املدين ابن قيس األنصاري أبو سع)  ١( 
  كان حيىي مع أنس : أي )  ٢( 
  ركعتني : أي )  ٣( 
  لعله مل يكن تباعد عن القعود بل كان قريبا منه )  ٤( 
  أمت : أي )  ٥( 
  حيىي بن سعيد : أي )  ٦( 
  أم : يف نسخة )  ٧( 

  )باحلصى يف الصالة وما يكره من تسويته )  ١( باب العبث (  - ٤٠

احلصى )  ٣( رأيت ابن عمر إذا أراد أن يسجد سوى : قال )  ٢( أبو جعفر القارئ أخربنا مالك حدثنا  - ١٤٤
  خفيفة )  ٥( تسوية )  ٤( 

  )  ٧( فالتفت فوضع يده يف قفاي فغمزين )  ٦( كنت يوما أصلي وابن عمر ورائي : وقال أبو جعفر 
 _________  

  غار تفرش يف املساجد وحنوها هي احلجارة الص: احلصى . عمل ال فائدة فيه : بفتحتني )  ١( 
باهلمز يف اآلخر وجيوز حذفه ختفيفا فيسكن الياء نسبة إىل قراءة القرآن ذكره السمعاين وذكره عند املنتسبني )  ٢( 

به وأبو جعفر يزيد بن القعقاع القارئ املدين موىل عبد اهللا بن عياش بن أيب ربيعة املخزومي يروي عن ابن عمر وعنه 
  انتهى . هـ  ١٣٢ة مالك تويف سن

  ليزيل شغله عن الصالة مبا يتأذى )  ٣( 
سوى احلصى حكى النووي اتفاق العلماء على : قوله ) . بالفارسية ) ( سنكريزة ( احلصى مجع حصاة )  ٤( 

كذا  كراهة مسح احلصباء وغريها يف الصالة وفيه نظر حلكاية اخلطايب عن مالك أنه مل ير به بأسا فكأنه مل يبلغه اخلرب
  يف الفتح واألوىل إن صح ذلك عن مالك أنه كان يفعله مرة واحدة مسحا خفيفا كفعل ابن عمر 

مرة واحدة خفيفة حترزا عن اإليذاء وعن العمل الكثري وقد ورد ذلك مرفوعا فأخرج : تسوية أي : قوله )  ٥( 
صى وأنت تصلي فإن كنت ال بد فاعال ال متسح احل: األئمة الستة عن معيقيب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

وأخرج ابن أيب شيبة عن جابر سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن مسح احلصى قال واحدة ولئن . فواحدة 
متسك عنها خري لك من مائة ناقة كلها سود احلدق وروى عبد الرزاق عن أيب ذر سألت النيب صلى اهللا عليه و 

وكذلك أخرجه " . احللية " وكذلك رواه ابن شيبة وأبو نعيم يف . احدة أو دع و: سلم عن مسح احلصى فقال 
  أمحد عن حذيفة 

  واقفا أو قاعدا خلفي : أي )  ٥( 
النظر ميينا ومشاال ملا : فغمزين تنبيها على كراهة االلتفات يف الصالة أي : العصر والكبس باليد قوله : الغمز )  ٦( 



ال يزال اهللا مقبال على العبد وهو يف صالته ما مل يلتفت فإذا التفت : أيب ذر مرفوعا أخرجه أبو داود والنسائي عن 
سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن التفات الرجل يف الصالة : وأخرج البخاري عن عائشة . انصرف عنه 

: عن أيب هريرة مرفوعا " األوسط " هو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد وأخرج الطرباين يف : ؟ فقال 
  إياكم وااللتفات يف الصالة فإن أحدكم يناجي ربه ما دام يف الصالة 

أنه قال )  ٤( بن عبد الرمحن املعاوي )  ٣( عن علي )  ٢( بن أيب مرمي )  ١( أخربنا مالك أخربنا مسلم  - ١٤٥
 ٧( أصنع كما كان : وقال )  ٦( هناين  ) ٥( رآين عبد اهللا بن عمر وأنا أعبث باحلصى يف الصالة فلما انصرفت : 
كان : كيف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصنع ؟ قال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصنع فقلت ) 

على فخذه اليمىن وقبض أصابعه )  ٨( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا جلس يف الصالة وضع كفه اليمىن 
  اليت تلي اإلهبام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى )  ١٠(  وأشار بإصبعه)  ٩( كلها 

فأما  -رمحه اهللا تعاىل  -قول أيب حنيفة )  ١١( وبصنيع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأخذ وهو : قال حممد 
   -رمحه اهللا  -وهو قول أيب حنيفة )  ١٢( تسوية احلصى فال بأس بتسويته مرة واحدة وتركها أفضل 

_____ ____  
  " اإلسعاف " وثقه أبو داود والنسائي وابن معني مات يف خالفة املنصور كذا يف )  ١( 
  امسه يسار املدين )  ٢( 
  وثقه أبو زرعة والنسائي كذا قال السيوطي )  ٣( 
بو منسوب إىل بين معاوية فخذ من األنصار تابعي مدين ثقة روى له مسلم وأ: بضم امليم قال ابن عبد الرب )  ٤( 

  داود قاله الزرقاين 
  فرغت من الصالة : أي )  ٥( 
عن ذلك لكراهته يف الصالة ومل يأمر باإلعادة ألن العمل إذا مل يكثر ال يكون مفسدا وهذا ( هناين : قوله )  ٦( 

/  ٢ إمجاع من األئمة األربعة وإن كان العمل يسريا مل يبطلها واملرجع يف ذلك إىل العرف خمتصرا من أوجز املسالك
وإمنا مل يأمره باإلعادة ألن ذلك واهللا أعلم كان منه يسريا مل يشغله عن صالته وال عن حدودها والعمل )  ١١٥

  )  ٢٠٠/  ٢االستذكار ( اليسري يف الصالة ال يفسدها كذا قال ابن عبد الرب 
  لعل عبثه كان يف حالة اجللوس فلذلك علمه كيفية اجللوس النبوي )  ٧( 
ال شك أن وضع الكف مع قبض األصابع ال " . فتح القدير " وضع كفه اليمىن قال ابن اهلمام يف  :قوله )  ٨( 

وهو املروي عن حممد وكذا . وضع الكف مث قبض األصابع بعد ذلك لإلشارة  -واهللا أعلم  -يتحقق حقيقة فاملراد 
املعتمد " : ني العبارة لتحقيق اإلشارة تزي" وقال علي القاري يف رسالته . انتهى " . األمايل " عن أيب يوسف يف 

عندنا أنه ال يعقد ميناه إال عند اإلشارة ال ختالف ألفاظ احلديث وأصناف العبارة ومبا ذكرنا حيصل اجلمع بني األدلة 
فإن البعض يدل على أن العقد من أول وضع اليد على الفخذ وبعضها يشري إىل أنه ال عقد أصال فاختار بعضهم أنه 

والصحيح املختار عند مجهور . د ويشري بعضهم أنه يعقد عند قصد اإلشارة مث يرجع إىل ما كان عليه ال يعق
أصحابنا أن يضع كفيه على فخذيه مث عند وصوله إىل كلمة التوحيد يعقد اخلنصر والبنصر وحيلق الوسطى واإلهبام 

لك ألنه ثبت العقد عند ذلك بال خالف ومل ويشري باملسبحة رافعا هلا عند النفي واضعا عند اإلثبات مث يستمر ذ
  انتهى . فاألصل بقاء الشيء على ما هو عليه . يوجد أمر بتغيريه 

وقبض أصابع كلها ظاهره العقد بدون التحليق وثبت التحليق بروايات أخر صحيحة فيحمل : قوله )  ٩( 



التحليق والعقد واملختار عند مجهور االختالف األحوال والتوسع يف األمر وظاهر بعض األخبار اإلشارة بدون 
بعد ما أورد نبذا " تزيني العبارة : " أصحابنا هو العقد والتحليق والثاين أحسن كما حققه علي القاري يف رسالته 

  من األخبار 
أوجز . " ويف احلديث استحباب اإلشارة بالسبابة وهو جممع عليه عند األئمة األربعة ( بإصبعه : قوله )  ١٠( 
هي مذبة للشيطان ال : وهي السبابة زاد سفيان بن عيينة عن مسلم بإسناده املذكور وقال )  ١١٦/  ٢" سالك امل

  فيه أن معىن اإلشارة دفع السهو وقمع الشيطان : قال الباجي . يسهو أحدكم ما دام يشري بإصبعه 
يوسف خمالف ملا قام عنده من الدليل وما مفهومه أن أبا : وهو قول أيب حنيفة قال القاري يف رسالته : قوله )  ١١( 

وفيه نظر فإن من عادة حممد يف هذا . انتهى . وإن مل يكن لنا معرفة بثبوته . ثبت لديه من التعليل واهللا أعلم بصحته 
أنه ينص على مأخوذه ومأخوذ أستاذه أيب حنيفة فحسب وال يتعرض ملسلك أيب " اآلثار " الكتاب وكذا يف كتاب 

فيا وال إثباتا فال يكون ختصيصه بذكر مذهبه ومذهب اإلمام داال على أن أبا يوسف خمالف هلما وقد يوسف ال ن
مثل ما " األمايل " وغرمها أنه ذكر أبو يوسف يف " شرح النقاية " والشمين يف " فتح القدير " ذكر ابن اهلمام يف 

أوالمها يف : اختلفت األئمة فيما بينهم يف مسألتني  (ذكر حممد فظهر أن أصحابنا الثالثة اتفقوا على جتويز اإلشارة 
واألول : األوىل التحليق والثانية العقد والثالثة اإلشارة باسطا يديه مث قال : ثالث صور " املغين " كيفية اإلشارة يف 

حتريك األصابع  فهي: أوىل وذكر يف املندوبات يف نيل املآرب ويف الروض املربع التحليق فقط دون غريه وأما الثانية 
وبه قال ابن القاسم من املالكية . فال حيرك اإلصبع عندنا احلنفية وكذا عند احلنابلة وهي املفىت به عند الشافعية 

لثبوهتا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه )  ١١٧/  ٢انظر أوجز املسالك . واملشهور عند املالكية التحريك 
 سبيل إىل إنكارها وال إىل ردها وقد قال به غريهم من العلماء حىت قال ابن عبد بروايات متعددة وطرق متكثرة ال

" إنه ال خالف يف ذلك وإىل اهللا املشتكى من صنيع كثري من أصحابنا من أصحاب الفتاوى كصاحب : الرب 
" الظهريية " و " املفيت  عمدة" و " الولواجلية " و " الغياثية " و " العتابية " و " البزازية الكربى " و " اخلالصة 

وغريها حيث ذكروا أن املختار هو عدم اإلشارة بل ذكر بعضهم أهنا مكروهة والذي محلهم على ذلك سكوت 
أئمتنا عن هذه املسألة يف ظاهر الرواية ومل يعلموا أنه قد ثبت عنهم بروايات متعددة وال أنه ورد يف أحاديث متكثرة 

قوهلم يف هذه املسألة مع كونه خمالفا ملا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فاحلذر احلذر من االعتماد على 
وأصحابه بل وعن أئمتنا أيضا بل لو ثبت عن أئمتنا التصريح بالنفي وثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ضا ؟ وأصحابه اإلثبات لكان فعل الرسول وأصحابه أحق وألزم بالقبول فكيف وقد قال به أئمتنا أي
إذا قام أحدكم يف الصالة فال ميسح احلصى فإن الرمحة : " أفضل لقوله صلى اهللا عليه و سلم : قوله )  ١٢( 

  أخرجه أصحاب السنن األربعة من حديث أيب ذر رضي اهللا عنه " . تواجهه 

  )يف الصالة )  ١( باب التشهد (  - ٤١

)  ٢( التحيات : بيه عن عائشة أهنا كانت تتشهد فتقول أخربنا مالك حدثنا عبد الرمحن بن القاسم عن أ - ١٤٦
الزاكيات هللا أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله )  ٣( الطيبات الصلوات 

  السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني السالم عليكم 
 _________  

ليس عند مالك يف التشهد شيء مرفوع : هو تفعل من تشهد مسي به الشتماله على النطق بالشهادة والتشهد )  ١( 



وملا علم مالك أن التشهد مل يكن إال توقيفا اختار تشهد . وإن كان غريه قد رفع ذلك ومعلوم أنه ال يقال بالرأي 
فإن قال قائل فقد أثبتم أن :  ١٧٠/  ١قال الباجي (  عمر ألنه كان يعلمه الناس وهو على املنرب من غري نكري

فاجلواب أن مالكا رمحه اهللا اختار . . تشهد عمر بن اخلطاب هو الصواب املأمور به وأن ما عداه ليس مبأمور به 
من أخذ بغريه ال يأمث : تشهد عمر بن اخلطاب على سائر ما روي فيه بالدليل الذي ذكرناه إال أنه مع ذلك يقول 

  " االستذكار " كذا يف ) إخل ... ال يكون تاركا للتشهد يف الصالة و
  فسرها بعضهم بامللك وبعضهم بالبقاء وبعضهم بالسالم )  ٢( 
  الدعوات الصافيات : أي )  ٣( 

القاري أنه مسع عمر )  ٢( بن عبد )  ١( أخربنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبري عن عبد الرمحن  - ١٤٧
)  ٥( هللا الطيبات )  ٤( هللا الزاكيات )  ٣( التحيات : قولوا : ب على املنرب يعلم الناس التشهد ويقول بن اخلطا

( وعلى عباد اهللا الصاحلني )  ٨( علينا )  ٧( هللا السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وركاته السالم )  ٦( الصلوات 
  ورسوله أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده )  ٩

 _________  
عبد الرمحن عامل عمر على بيت املال ذكره العجلي يف ثقات التابعني واختلف قول الواقدي فيه قال : قوله )  ١( 

  هـ كذا قال ابن حجر  ٨٨تابعي مات سنة : له صحبة وقال تارة : تارة 
  مدركة كذا قال الزرقاين  بتشديد الياء نسبة إىل قارة بطن من خزمية بن) القاري ( بغري إضافة )  ٢( 
: التحيات عن القتيب أن اجلمع يف لفظ التحيات سببه أهنم كانوا حييون امللوك بأثنية خمتلفة كقوهلم : قوله )  ٣( 

  " التنوير " استحقاق األثنية كلها هللا تعاىل كذا يف : أنعم صباحا وعش كذا سنة فقيل 
  هي صاحل األعمال : قال ابن حبيب )  ٤( 
  طيبات القول : أي  ) ٥( 
معناه الرمحة : معناه أهنا ال ينبغي أن يراد هبا غري اهللا وقال الرافعي : الصلوات قال القاضي أبو الوليد : قوله )  ٦( 

  هللا على العباد 
  السالم قيل السالم هو اهللا ومعناه اهللا على حفظنا وقيل هو مجع سالمة : قوله )  ٧( 
  احلاضرين من اإلمام واملأمومني واملالئكة يريد به املصلي نفسه و)  ٨( 
  استنبط منه السبكي أن يف الصالة حقا للعباد مع حق اهللا )  ٩( 

التحيات هللا والصلوات )  ١( بسم اهللا : أنه كان يتشهد فيقول : أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر  - ١٤٨
هللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني شهدت أيها النيب ورمحة ا)  ٢( هللا والزاكيات هللا السالم عليك 

  أن ال إله إال اهللا وشهدت أن حممدا رسول اهللا 
إذا قضى تشهده فإذا جلس يف آخر صالته )  ٥( مبا بدا له )  ٤( هذا يف الركعتني األوليني ويدعو )  ٣( يقول 

على )  ٨( السالم : فإذا أراد أن يسلم قال )  ٧ (إال أنه يقدم التشهد مث يدعو مبا بدا له )  ٦( تشهد كذلك 
على اإلمام )  ٩( السالم عليكم عن ميينه مث يرد . النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني 

  عليه )  ١١( أحد عن يساره رد )  ١٠( فإن سلم عليه 
تشهده )  ١٣( تشهد عبد اهللا بن مسعود وعندنا  وليس يشبه)  ١٢( التشهد الذي ذكر كله حسن : قال حممد 



  رواه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعليه العامة عندنا )  ١٤( ألنه 
 _________  

أن زيادة البسملة يف التشهد غري صحيحة وقد " املقاصد احلسنة " بسم اهللا قد ذكر السخاوي يف : قوله )  ١( 
لكن ال خيفى أن سند مالك صحيح وفيه الزيادة موجودة " ة يف أحكام البسملة إحكام القنطر" أوضحته يف رساليت 

  فيحمل على كوهنا أحيانا وال ينكر أصل الثبوت 
: " برواية حيىي " شرح املوطأ " السالم عليك كذا رأيته يف نسخ هذا الكتاب وذكر الزرقاين يف : قوله )  ٢( 

  أيها :  بإسقاط كاف اخلطاب ولفظ" السالم على النيب 
  ابن عمر : أي )  ٣( 
  ابن عمر أجازه مالك يف رواية ابن نافع واملذهب كراهة الدعاء يف التشهد األول : أي )  ٤( 
اعلم أن العلماء اختلفوا فيما : ظاهر احلديث أن املصلي يدعو مبا شاء قال العيين ( ويدعو مبا بدا له : قوله )  ٥( 

 حنيفة وأمحد ال جيوز الدعاء إال باألدعية املأثورة أو املوافقة للقرآن العظيم وقال يدعو به اإلنسان يف صالته فعند أيب
: " انظر . جيوز أن يدعو فيها بكل ما جيوز أن يدعو به خارج الصالة من أمور الدنيا والدين : الشافعي ومالك 
املختار أن : ق العيد حيث قال فيه جواز الدعاء يف التشهد األول وبه أخذ ابن دقي)  ١٣٧/  ٢" أوجز املسالك 

" . إذا تشهد أحدكم فليتعوذ باهللا من أربع : " يدعو يف التشهد األول كما يف التشهد األخري لعموم احلديث 
وروى أمحد ... " إذا فرغ أحدكم من التشهد األخري فليتعوذ : " وتعقب بأنه ورد يف الصحيح عن أيب هريرة بلفظ 

فإذا كان : علمين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم التشهد يف أول الصالة وآخرها  :وابن خزمية عن ابن مسعود 
هذا عندنا حممول : يف وسط الصالة هنض إذا فرغ من التشهد وإذا كان يف آخره دعا لنفسه ما شاء وقال القاري 

  على السنن والنوافل 
  مثل ما مر : أي )  ٦( 
  ظهر له : أي )  ٧( 
  ابن عمر اختاره ليختمه بالسالم على النيب وعلى الصاحلني  هذه زيادة كان)  ٨( 
  ينوي يف سالمه الرد عليه : أي )  ٩( 
  بأن كان مصليا مع اإلمام )  ١٠( 
  نواه يف سالمه عن يساره : أي )  ١١( 
عة مجلة من روى التشهد بألفاظ خمتلفة من الصحابة أرب( الذي ذكر كله حسن قد روي عن مجاعة : قوله )  ١٢( 

من الصحابة )  ١٧٨/  ٣" عمدة القاري " وأشار إىل رواياهتم ومثله يف " التلخيص " وعشرون صحابيا كما يف 
  " ختريج أحاديث الرافعي " التشهد مرفوعا وموقوفا بألفاظ خمتلفة عل ما بسطه احلافظ ابن حجر يف 

: بنا وبني لنا سنتنا وعلمنا صالتنا فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خط: فمنهم أبو موسى األشعري قال 
التحيات الطيبات الصلوات هللا السالم عليك أيها النيب : إذا صليتم فكان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم 

ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
  سلم وأبو داود والنسائي والطرباين أخرجه م

التحيات الصلوات الطيبات : ومنهم ابن عمر أخرج أبو داود عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف التشهد 
السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني  -زدت فيها وبركاته : قال ابن عمر  -هللا السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا 



ورواه . وأشهد أن حممدا عبده ورسوله  -زدت وحده ال شريك له : قال ابن عمر  -إله إال اهللا أشهد أن ال 
إسناده صحيح : الدارقطين عن ابن أيب داود عن نصر بن علي عن أبيه عن شعبة عن أيب بشر عن جماهد عنه وقال 

رواه غري واحد عن : بن علي وقال  وقد تابعه على رفعه ابن أيب عدي عن شعبة ووقفه غريمها ورواه البزار عن نصر
كان شعبة يضعف : ابن عمر وال أعلم أحدا رفعه عن شعبة غريه وقول الدارقطين يرد عليه وقال حيىي بن معني 

  ما مسع منه شيئا إمنا رواه ابن عمر عن أيب بكر موقوفا : حديث أيب بشر عن جماهد وقال 
هذا : علمتين عائشة قالت : بيهقي عن القاسم بن حممد قال ومنهم عائشة وروى احلسن بن سفيان يف مسنده وال

" إخل ووقفه مالك ورجح الدارقطين يف ... التحيات هللا والصلوات والطيبات : تشهد النيب صلى اهللا عليه و سلم 
وقفه ورواه البيهقي من وجه آخر وفيه التسمية وفيه حممد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث لكن ضعفها " العلل 
  يهقي ملخالفته من هو أحفظ منه الب

التحيات هللا الطيبات والصلوات وامللك هللا مث سلموا على النيب : قولوا : ومنهم مسرة روى أبو داود عنه مرفوعا 
  وسلموا على أقاربكم وأنفسكم وإسناده ضعيف 

حلسن بن علي عن سألت ا: من حديث عبد اهللا بن عطاء عن النهدي " األوسط " ومنهم علي أخرج الطرباين يف 
حدثين بتشهد علي عن النيب صلى اهللا عليه : سلين عن تشهد علي فقلت : تشهد النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

) وهو حتريف " الراحبات : " يف األصل ( التحيات هللا والصلوات والطيبات والغاديات والرائحات : و سلم فقال 
 وإسناده ضعيف وأخرجه ابن مردويه من طريق آخر ومل يرفعه وفيه والزاكيات والناعمات السابغات الطاهرات هللا

  ما طاب فهو هللا وما خبث فلغريه : زيادة 
من حديث ابن هليعة عن احلارث بن يزيد مسعت أبا " األوسط " و " الكبري " ومنهم ابن الزبري أخرج الطرباين يف 

 عليه و سلم بسم اهللا وباهللا خري األمساء التحيات هللا إن تشهد رسول اهللا صلى اهللا: الورد مسعت ابن الزبري يقول 
والصلوات والطيبات أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداعبده ورسوله أرسله باحلق بشريا 

اته السالم ونذيرا وأن الساعة آتية ال ريب فيها وأن اهللا يبعث من يف القبور السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبرك
  علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني اللهم اغفر يل واهدين يف الركعتني األوليني 

  مثل تشهد ابن مسعود " الكبري " ومنهم معاوية أخرج الطرباين يف 
قلها يف صلواتك وال تزد فيها حرفا : ومنهم سلمان أخرج الطرباين والبزار مثل تشهد ابن مسعود وقال يف آخره 

: ومنهم أبو محيد أخرج الطرباين عنه مرفوعا مثله ولكن زاد بعد الطيبات . نها حرفا وإسناده ضعيف وال تنقص م
  الزاكيات وأسقط واو الطيبات وإسناده ضعيف 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعلمنا التشهد كما : ومنهم ابن عباس أخرج مسلم والشافعي والترمذي عنه 
إخل ... ن فكان يقول التحيات املباركات الصلوات الطيبات هللا السالم عليك أيها النيب يعلمنا السورة من القرآ

  وأخرجه الدار قطين وابن ماجه وابن حبان وغريهم 
له من حديث أيب " التشهد " ومنهم ابن مسعود أخرج تشهده األئمة الستة ورواه أبو بكر بن مردويه يف كتاب 

ة عمر مرفوعا وإسناده ضعيف ومن حديث احلسني بن علي ومن حديث بكر مرفوعا وإسناده حسن ومن رواي
ومن حديث أنس وإسناده صحيح ومن حديث أيب هريرة وإسناده صحيح ومن . طلحة بن عبيد اهللا وإسناده حسن 

حديث أيب سعيد وإسناده صحيح ومن حديث الفضل بن عباس وأم سلمة وحذيفة واملطلب بن ربيعة وابن أيب أوىف 
نيدهم مقال ومنهم عمر أخرجه مالك ومن طريقه الشافعي ورواه احلاكم والبيهقي ويف رواية للبيهقي يف ويف أسا



مل خيتلفوا يف أن هذا موقوف على عمر ورواه البعض : وهي منقطعة وقال الدارقطين ) بسم اهللا خري األمساء : ( أوله 
  عن ابن أيب أويس عن مالك مرفوعا وهو وهم 

كان رسول : ج النسائي وابن ماجه والطرباين واحلاكم كلهم من طريق أمين عن أيب الزبري عنه أخر. ومنهم جابر 
بسم اهللا وباهللا التحيات هللا والصلوات : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن 
على عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا والطيبات السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا و

وأشهد أن حممد عبده ورسوله أسأل اجلنة وأعوذ باهللا من النار ورجاله ثقات إال أن أمين أخطأ يف إسناده وخالفه 
عن أيب الزبري عن طاووس وسعيد بن جبري عن ابن عباس وقال محزة : الليث وهو من أوثق الناس يف أيب الزبري فقال 

ليس : قوله عن جابر خطأ وال أعلم أحدا قال يف التشهد باسم اهللا وباهللا إال أمين وقال الدارقطين : ن حممد احلافظ ب
  بالقوي خالف الناس 

هذا خالصة ما ذكره ابن حجر فهذه التشهدات املروية مرفوعة أو موقوفة كلها حسنة دالة على كون األمر موسعا 
الف يف التشهد ويف األذان واإلقامة وعدد التكبري على اجلنائز وعدد التكبري يف وقد ذكر ابن عبد الرب أن االخت

العيدين ورفع األيدي عند الركوع والرفع يف الصالة وحنو ذلك كله اختالف يف مباح ومبثله ذكر أمحد بن عبد 
  فليحفظ " منهاج السنة " احلليم بن تيمية يف 

تشهد ابن مسعود وعند الشافعي تشهد ابن عباس وعند مالك تشهد  املختار عندنا: وعندنا أي : قوله )  ١٣( 
وقد أمجع العلماء على جواز كل ( عمر ولكل وجوه توجب الترجيح ما ذهب إليه واخلالف إمنا هو يف األفضلية 

كما صرح به مجاعة من أصحابنا ويشري إليه كالم )  ٤٥٧/  ٣" شرح املهذب " واحد منها كذا قال النووي يف 
من تعيني تشهد ابن مسعود وجوبا وكون غريه مكروها حترميا خمالف " البحر " د ههنا فما اختاره صاحب حمم

  الدراية والرواية فال يعول عليه 
إخل هذا الوجه إمنا يستقيم بالنسبة إىل ما رواه مالك من تشهد ابن عمر وعمر وعائشة ... ألنه رواه : قوله )  ١٤( 

أبن مسعود أيضا تشهده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم كما مر بسطه وهناك وجوه أخر موقوفا وإال فقد روى غري 
هو أصح حديث روي يف التشهد : أن حديثه أصح كما قال الترمذي : ترجح تشهد ابن مسعود على غريه منها 

وي عن أصح حديث عندي يف التشهد حديث ابن مسعود روي عن نيف وعشرين وجها وال يعلم ر: وقال البزار 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أثبت منه وال أصح إسنادا وال أشهر رجاال وال أشد تضافرا بكثرة األسانيد وقال 

إمنا اجتمع الناس على تشهد ابن مسعود ألن أصحابه ال خيالف بعضهم بعضا وغريه قد اختلف أصحابه : مسلم 
عن بريدة " الكبري " وي يف التشهد وروى الطرباين يف حديث ابن مسعود أصح ما ر: وقال حممد بن حيىي الذهلي 

أن األئمة الستة : ما مسعت أحسن من تشهد ابن مسعود كذا ذكره احلافظ ابن حجر ومنها : بن اخلصيب قال 
: ومنها . اتفقوا على خترجيه لفظا ومعىن وهو نادر وتشهد ابن عباس من أفراد مسلم وغريه يف غريمها ذكره الزيلعي 

أخذ علقمة بيدي فحدثين أن ابن مسعود أخذ بيده : ه تأكيد التعليم كما أخرجه أبو حنيفة عن القاسم قال أن في
أن : ومنها . وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخذ بيده وعلمه التشهد وليس ذلك يف غريه ذكره ابن اهلمام 

ما ذكره : ومنها . وغريه " اهلداية " صاحب  فيه زيادة الواو وهي لتجديد الكالم خبالف تشهد ابن عباس ذكره
الزيلعي وابن اهلمام وابن حجر أن الترمذي أخرج بسنده عن خصيف أنه رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املنام 

. عليك بتشهد ابن مسعود : ] يا رسول اهللا إن الناس قد اختلفوا يف التشهد فقال ) زاد يف نسخة : [ ( فقال 



عد الشيخ حممد حسن السنبهلي اثنني وعشرين وجها للترجيح ( وافقه مجع من الصحابة دون غريه  أنه: ومنها 
  )  ٧٧ص " : تنسيق النظام " من شاء فلرياجع . ولكنها مدخولة 

عن عبد اهللا بن مسعود )  ١( قال حممد أخربنا حمل بن حمرز الضيب عن شقيق بن سلمة بن وائل األسدي  - ١٤٩
فقضى رسول )  ٤( السالم على اهللا )  ٣( إذا صلينا خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قلنا )  ٢( كنا : قال 

 ٧( السالم على اهللا فإن اهللا )  ٦( ال تقولوا : مث أقبل علينا فقال )  ٥( اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالته ذات يوم 
أيها النيب ورمحة )  ١٠( ت والطيبات السالم عليك التحيات هللا والصلوا) :  ٩( ولكن قولوا )  ٨( هو السالم ) 

  أن حممدا عبد ورسوله )  ١١( اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد 
منه )  ١٣( أن يزاد فيه حرف أو ينقص )  ١٢( يكره  -رضي اهللا عنه  -وكان عبد اهللا بن مسعود : قال حممد 
   حرف

 _________  
  نسبة إىل أسد بفتحتني اسم عدة قبائل )  ١( 
إخل فيه دليل على أن أول ما فرضت الصالة مل يكن التشهد مشروعا فيها ال فرضا وال سنة ... كنا : قوله )  ٢( 

اهللا إخل فدل على أهنم بقوا زمانا كذلك إىل اليوم الذي مسع النيب صلى ... كنا إذا صلينا : يؤخذ ذلك من قوله 
إخل وفيه دليل على أن ما كان من زيادة ذكر أو دعاء يف ... عليه و سلم فنهاهم وأمرهم بالتحيات هللا والصلوات 

هبجة النفوس " الصالة ال يفسدها ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يأمرهم بإعادة الصالة اليت تقدمت كذا يف 
  البن أيب مجرة " شرح خمتصر البخاري 

  يف قعود التشهد  :أي )  ٣( 
السالم على اهللا قبل عباده والسالم على جربيل : على اهللا ويف رواية البخاري ومسلم وغريمها : قوله )  ٤( 

  )  ٥٥٦/  ١" . ( املرقاة " وميكائيل السالم على فالن أي على ملك من املالئكة أو نيب من األنبياء كذا يف 
  يف يوم من األيام : أي )  ٥( 
ال تقولوا كان الصحابة يسلمون يف القعود على اهللا وعلى املالئكة فنهاهم من التسليم على اهللا وأما : ه قول)  ٦( 

وعلى عباد اهللا الصاحلني : " السالم على املالئكة فلم ينكر عليهم بل أرشدهم إىل ما يعم املذكورين وغريهم بقوله 
التوشيح " وهذا من جوامع الكالم كذا يف " واألرض إذا قلتموها أصابت كل عبد صاحل يف السماء : " وقال " 

  للسيوطي " شرح صحيح البخاري 
  فاهللا : يف نسخة )  ٧( 
مل هناهم : فإن اهللا هو السالم بقي ههنا حبث وهو أنه : أي هو الذي يعطي السالم لعباده فأىن يدعى له قوله )  ٨( 

التحيات ؟ واالنفصال عنه أن السالم هو األمان : يقولوا  السالم على اهللا من عباده مث أمرهم أن: عن أن يقولوا 
  " هبجة النفوس " وليس على اهللا خوف من أحد فنهاهم ألنه تعاىل يطلب منه األمان وهو الذي يؤمن كذا يف 

قولوا األمر فيه للوجوب كما قاله ابن ملك فينجرب بسجود السهو وكذا القعود األول واجب وأما : قوله )  ٩( 
  " مرقاة املفاتيح "  ففرض عندنا كذا يف األخري

إخل ورد يف بعض طرق حديث ابن مسعود ما يقتضي املغايرة بني زمانه صلى اهللا ... السالم عليك : قوله )  ١٠( 
لو كان كذلك كان ينبغي أن يقال يف حياته صلى :  ٢٨٣/  ٥يف بذل اجملهود ( عليه و سلم وما بعده يف اخلطاب 

عند الغيبة يف السفر وغريه بدون لفظ اخلطاب ومل يثبت بعد بل كانوا يقولون يف احلضور والغيبة  اهللا عليه و سلم



ففي االستئذان من صحيح البخاري ) بلفظ اخلطاب فينبغي أن يقال بعد وفاته صلى اهللا عليه و سلم أيضا كذلك 
هكذا يف أصل الكتاب والصواب بني ( وهو بني أظهرنا : من طريق أيب معمر عنه بعد أن ساق حديث التشهد قال 

بني ظهرانينا : بعد ذكر احلديث املذكور من قوله  ٣٥/  ١: وقال احلافظ مجال الدين امللطي يف معتصره . ظهرانينا 
. السالم يعين على النيب : فلما قبض قلنا ) منكر ال يصح وذلك خمالف ملا عليه العامة : على النيب  -إىل  -

فلما قبض قلنا السالم على النيب :  صحيحه وأبو نعيم والبيهقي من طرق متعددة بلفظ وأخرجه أبو عوانة يف
إن : بعد أن ساقه مسندا إىل أيب عوانة وحده " شرح املنهاج " قال السبكي يف . وكذلك رواه أبو بكر بن أيب شيبة 

. انتهى . و سلم غري واجب  صح عن الصحابة هذا دل على أن اخلطاب يف السالم بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه
أنا ابن جريج أخربين عطاء أن الصحابة كانوا : قد صح بال ريب وقد وجدت له متابعا قويا قال عبد الرزاق : قلت 

السالم على النيب وإسناده : السالم عليك أيها النيب فلما مات قالوا : يقولون والنيب صلى اهللا عليه و سلم حي 
بن منصور من طريق أيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه  وأما ما روى سعيد. صحيح 

التشهد فذكره )  ٣١٤/  ٢" فتح الباري " كما يف " علمهم : " والظاهر " علمه : " يف األصل ( و سلم علمهم 
هكذا علمناه : ابن مسعود  السالم عليك أيها النيب إذا كان حيا فقال: إمنا كنا نقول : فقال ابن عباس : قال 

وهكذا نعلم فظاهره أن ابن عباس قاله حبثا وأن ابن مسعود مل يرجع إليه لكن رواية أيب معمر أصح ألن أبا عبيدة مل 
  " فتح الباري " يسمع من أبيه واإلسناد إليه مع ذلك ضعيف فكذا يف 

عليه و سلم كان يقول يف تشهده أشهد أين  املنقول أن النيب صلى اهللا: أشهد أن قال الرافعي : قوله )  ١١( 
أشهد أن حممدا رسول : رسول اهللا وال أصل لذلك بل ألفاظ التشهد متواترة عنه صلى اهللا عليه و سلم كان يقول 

احلبري يف ختريج أحاديث ) وهو حتريف " تلخيص احلبري : " يف األصل ( التلخيص " اهللا أو عبده ورسوله كذا يف 
  البن حجر رمحه اهللا  "الشرح الكبري 

يكره أن يزاد ألنه تلقاه من يف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعلمه كما كان يعلم السورة من : قوله )  ١٢( 
وقد أخرج الطحاوي عن املسيب بن رافع أنه مسع عبد اهللا بن مسعود . القرآن فأحب أن ال يزاد فيه وال ينقص 

أتأكل ؟ وأخرج أيضا عن الربيع بن خيثم أنه لقي علقمة : تحيات هللا فقال له بسم اهللا ال: رجال يقول يف التشهد 
وأخرج عن أيب إسحاق . ننتهي إىل ما علمناه : فقال علقمة " ومغفرته " إنه قد بدا يل أن أزيد يف التشهد : فقال 
إن األسود ينهاك ويقول :  فأته فقل له: قال " واملباركات " أتيت أبا األسود فقلت إن أبا األحوص قد زاد : قال 
شرح " يف ( إن علقمة بن قيس تعلمهن من عبد اهللا كما يتعلم السورة من القرآن عدهن عبد اهللا يف يده : لك 

  " ) إن أبا األحوص قد زاد يف خطبة الصالة : "  ١٥٦/  ١" معاين اآلثار 
وكذا " على النيب " يب صلى اهللا عليه و سلم أو ينقص هذا ينايف ما روي أنه كان يقول بعد وفاة الن: قوله )  ١٣( 

  ولعله كره نقصانا خيل باملعىن ال مطلقا " فتح الباري " روي عن غريه كما بسطه ابن حجر يف 

  )باب السنة يف السجود (  - ٤٢

يضع جبهته عليه )  ١( أنه كان إذا سجد وضع كفيه على الذي : أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر  - ١٥٠
  حىت يضعهما على احلصى )  ٤( من برنسه )  ٣( ليخرج كفيه )  ٢( ورأيته يف برد شديد وإنه : ال ق

 _________  
  أي على املكان الذي يضع جبهته عليه يعين بقربه )  ١( 



  واحلال أنه : بكسر اهلمزة أي )  ٢( 
  حتصيال لألفضل )  ٣( 
 ١" جممع حبار األنوار : " انظر " به : " سقط يف األصل (  قوله برنسه الربنس كل ثوب رأسه منه ملتزق به)  ٤( 
  من دراعة أو جبة أو ممطر أو غريه كذا يف النهاية ) .  ١٦٨/ 

فليضع كفيه )  ٢( جبهته باألرض )  ١( من وضع : أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر أنه كان يقول  - ١٥١
  كما يسجد الوجه )  ٤( تسجدان )  ٣( مث إذا رفع جبهته فلريفع كفيه فإن اليدين 

)  ٨( أذنيه )  ٧( كفيه حبذاء )  ٦( جبهته ساجدا أن يضع )  ٥( وهبذا نأخذ ينبغي للرجل إذا وضع : قال حممد 
من أصابه برد )  ١١( فأما )  ١٠( أصابعه حنو القبلة وال يفتحها فإذا رفع رأسه رفعهما مع ذلك )  ٩( وجيمع 

   -رمحه اهللا  -رض من حتت كساء أو ثوب فال بأس بذلك وهو قول أيب حنيفة يؤذي وجعل يديه على األ
 _________  

  أراده : أي )  ١( 
  يف األرض : يف نسخة )  ٢( 
  " مرقاة املفاتيح " فيه إشارة إىل أنه يستحب أن يستقبل بأصابعه القبله كذا يف )  ٣( 
: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب : " هللا عليه و سلم فإن اليدين تسجدان يشري إىل قوله صلى ا: قوله )  ٤( 

وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو نعيم وابن حبان وغريهم من 
أمر العبد أن يسجد على سبعة : " عن سعد مرفوعا " شرح معاين اآلثار " وأخرج الطحاوي يف . حديث عباس 

  " هه وكفيه وركبتيه وقدميه وج: آراب 
  قصده مريدا للسجدة : أي )  ٥( 
  قبل وضع اجلبهة )  ٦( 
حبذاء أذنيه كل من ذهب إىل أن الرفع يف افتتاح الصالة إىل املنكبني جعل وضع اليدين يف السجود : قوله )  ٧( 

حيال األذنني فتحقق بذلك أيضا  حيال املنكبني وقد ثبت يف ما تقدم تصحيح قول من ذهب يف الرفع يف االفتتاح إىل
شرح " قول من ذهب يف وضع اليدين يف السجود حبيال األذنني وهو قول أيب حنيفة وحممد وأيب يوسف كذا يف 

  للطحاوي " معاين اآلثار 
أخرجه . أذنيه هكذا روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه وضع وجهه بني كفيه من حديث وائل : قوله )  ٨( 

وأخرج . أبو داود وأسحاق بن راهويه وابن أيب شيبة والطحاوي ومن حديث الرباء أخرجه الترمذي مسلم و
البخاري وأبو داود والترمذي من حديث أيب محيد الساعدي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم وضع اليدين حذو 

إن السنة أن تفعل أيهما : و قال قائل ل" : فتح القدير " وبه أخذ الشافعي ومن تبعه وقال ابن اهلمام يف . املنكبني 
تيسر مجعا للمرويات بناء على أنه عليه السالم كان يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا إال أن بني الكفني أفضل ألن فيه 

يف األصل " ( احللبة " وأقره تلميذه ابن أمري حاج يف . انتهى . ختليص اجملافاة املسنونة ما ليس يف اآلخر كان حسنا 
  ) وهو حتريف " احللية  : "
  أنه عليه السالم كان إذا سجد ضم أصابعه : ملا أخرجه ابن حبان يف صحيحه عن وائل )  ٩( 
  بدون زيادة التأخري وإال فرفع اليدين بعد رفع اجلبهة : مع ذلك أي : قوله )  ١٠( 
  الربد الشديد ليس مما ال بد منه  فأما من يشري إىل أن ما اختاره من إخراج اليدين عن الربنس يف: قوله )  ١١( 



  )باب اجللوس يف الصالة (  - ٤٣

فلما جلس الرجل )  ١( أنه صلى إىل جنبه رجل : أخربنا مالك حدثنا عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر  - ١٥٢
 ٤(  فإنك تفعله قال إين أشتكي: ذلك عليه قال الرجل )  ٣( رجليه فلما انصرف ابن عمر عاب )  ٢( تربع وثىن 

 (  
 _________  

رجل لعله هو ابنه عبد اهللا على ما يف الرواية اآلتية فقد أخرجها البخاري أنه كان يرى أباه يتربع يف : قوله )  ١( 
إن رجلي ال حتمالين وكذلك أخرجه أبو داود : إنك تفعل ذلك ؟ فقال : فقلت : احلديث ويف آخره ... الصالة 

  والنسائي 
  ا إىل األخرى عطف إحدامه: أي )  ٢( 
أن التربع ال جيوز للجالس يف صالته من الرجال إذا كانوا أصحاء واختلف فيه النسائي وفيه : قوله عاب فيه )  ٣( 

االستذكار " دليل على أن من مل يقدر على اإلتيان بسنة الصالة أو فريضة جاء مبا يقدر عليه منها مما يناسبها كذا يف 
 "  
  كان فدع خبيرب فلم تعد رجاله إىل ما كانت عليه  ألنه: قال الباجي )  ٤( 

أنه كان يرى : بن عبد اهللا بن عمر )  ٢( عبد اهللا )  ١( أخربنا مالك حدثنا عبد الرمحن بن القاسم عن  - ١٥٣
)  ٨( فنهاين )  ٧( وأنا يومئذ حديث السن )  ٦( ففعلته ) :  ٥( قال )  ٤( يتربع يف الصالة إذا جلس )  ٣( أباه 
 ١٢( رجلك اليمىن وتثين )  ١١( الصالة أن تنصب )  ١٠( إهنا ليست بسنة الصالة وإمنا سنة ) :  ٩( يب فقال أ

  رجلك اليسرى ) 
بن أنس يأخذ )  ١٥( وكان مالك  -رمحه اهللا  -)  ١٤( نأخذ وهو قول أيب حنيفة )  ١٣( وهبذا : قال حممد 

الرجل بأليتيه إىل )  ١٧( يفضي : كعة الرابعة فإنه كان يقول وأما يف الر)  ١٦( بذلك يف الركعتني األوليني 
  األرض وجيعل رجليه إىل اجلانب األمين 

 _________  
عن يف رواية معن وغريه عن مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عبد اهللا وكان عبد الرمحن : قوله )  ١( 

  افظ مسعه من أبيه عنه مث لقيه أو مسعه من معه ذكره احل
عبد اهللا بن عبد اهللا بتكبري اإلمسني وهو عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب القرشي العدوي أبو : قوله )  ٢( 

هـ روى له اجلماعة ما عدا ابن ماجه  ١٠٥كان وصي أبيه مات باملدينة سنة . عبد الرمحن املدين تابعي ثقة باتفاق 
  ري من نسخ هذا الكتاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا وقد وجد يف كث" ضياء الساري " كذا يف 

  وهو عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب )  ٣( 
  للتشهد )  ٤( 
  عبد اهللا : أي )  ٥( 
  التربع : أي )  ٦( 
  شاب : أي )  ٧( 
  عن التربع )  ٨( 



  قال : وقال ويف رواية : ويف رواية )  ٩( 
  هذه الصيغة حكمها الرفع )  ١٠( 
  تلصقها باألرض  ال: أي )  ١١( 
هل : وتثين رجلك اليسرى مل يبني يف هذه الرواية ما يصنع بعد ثنيها : تعطفها وقوله : بفتح املثناة أي )  ١٢( 

أن القاسم بن حممد أراهم اجللوس يف : عن حيىي بن سعيد " املوطأ " جيلس فوقها أو جيلس على وركه ؟ ووقع يف 
أراين هذا عبد : وجلس على وركه اليسرى ومل جيلس على قدمه مث قال  التشهد فنصب رجله اليمىن وثىن اليسرى

إن رواية القاسم ال تكون بيانا لفعل ابن : قلت ( فتبني . اهللا بن عبد اهللا بن عمر وحدثين أن أباه كان يفعل ذلك 
ولذا اعتذر عن وإرشاد إىل فعل السنة ورد نكري على من اقتدى بفعله  -رضي اهللا عنه  -عمر ألن هذا قول منه 

فعله بأنه شكوى يف رجله ال يستطيع اجللوس على هذا النهج فليت شعري كيف يكون فعله بيانا لقوله هذا ولو 
كان كذلك لكان نكريه ورده على ابنه عبد اهللا عبثا فال ميكن أن يكون تفسري هذا القول إال حديث النسائي القويل 

: " يف نسخه " ( الفتح " ن رواية القاسم ما أمجل يف رواية ابنه كذا يف م)  ١٢٢/  ٢أوجز املسالك : انظر . فتأمل 
  " ) كذا يف فتح القدير 

وهبذا نأخذ محل أثر ابن عمر على نصب اليمىن والقعود على اليسرى بعد ثنيها وفرشها كما هو : قوله )  ١٣( 
بن عمر هذا الذي رواه ههنا جممل ال فيه نظر فإن أثر ا: وأقول . مذهب أيب حنيفة وأصحابه يف مجيع القعدات 

يكشف املقصود ألن ثين الرجل اليسرى عام من أن جيلس عليها أو جيلس على الورك وقد أوضحه ما أخرجه 
أن القاسم بن حممد أراهم اجللوس فنصب اليمىن وثىن رجله : عن حيىي بن سعيد " شرح معاين اآلثار " الطحاوي يف 

إن : أراين هذا عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر وقال : ومل جيلس على قدميه مث قال  اليسرى وجلس على وركه اليسرى
عن حيىي فهذا يدل على أن ثين الرجل املذكور يف رواية عبد " املوطأ " وكذا أخرجه مالك يف . أباه كان يفعل ذلك 

وهذا . س عليها بل على وركه الرمحن بن القاسم عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر حممول على عطفها من غري جلو
فإذن األثر املذكور ههنا صار شاهدا ملذهب الشافعية ال ملذهبنا وعليه محله . هو التورك املسنون عند الشافعية 

شرح معاين " وجعلوه شاهدا ملذهب مالك وهو التورك يف مجيع القعدات وكذا محله الطحاوي يف " املوطأ " شراح 
فذهب قوم إىل أن القعود يف الصالة : ج أثر القاسم بن حممد وأثر عبد اهللا بن عبد اهللا حيث قال بعد إخرا" اآلثار 

كلها أن تنصب رجله اليمىن وتثىن اليسرى وتقعد على األرض واحتجوا يف ذلك مبا وصفه حيىي بن سعيد يف حديثه 
قد روى : إال أن يقال . هى انت. من القعود وبقول عبد اهللا بن عمر يف حديث عبد الرمحن أن تلك سنة الصالة 

من سنة الصالة أن تضجع : النسائي عن حيىي عن القاسم بن حممد عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه أنه قال 
من سنة الصالة أن تنصب القدم اليمىن واستقباله : رجلك اليسرى وتنصب اليمىن ويف رواية له بالطريق املذكور 

فهذا يكشف لك أن املراد بالثين يف رواية مالك وغريه املختصرة هو . على اليسرى بأصابعها القبلة واجللوس 
عطفها واجللوس عليها وأما ما أراه القاسم حيىي من صفة القعود وأسنده عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر أن أباه 

م محل رجله القعدة املسنونة كان يفعل ذلك فهو حممول على اهليئة اليت كان ابن عمر يقعد عليها بسبب العلة وعد
لكن يبقى حينئذ أنه خيالف ما ورد يف رواية مالك وغريه أن القعود الذي كان ابن عمر يرتكبه ألجل العلة هو 

  : التربع وهو مستعمل يف معنيني 
:  أن خيالف بني رجليه فيضع رجله اليمىن حتت ركبته اليسرى ورجله اليسرى حتت ركبته اليمىن والثاين: أحدمها 

أن يثين رجليه يف جانب واحد فتكون رجله اليسرى حتت فخذه وساقه اليمىن ويثين رجله اليمىن فتكون عند أليته 



يشبه أن يكون هذه أي األخرية هي اليت عاهبا ابن عمر على : وقال " شرح املوطأ " اليمىن كذا ذكره الباجي يف 
ليس بتربع بأي معىن أخذ فال ميكن محله على قعود ابن عمر رجل تربع وما أراه القاسم حيىي فيه نصب اليمىن فهو 

ميكن محله على ذلك ألن ابن عمر ألجل شكوى يف رجله جيلس كيفما تيسر عليه طورا جيلس مقعيا : قلت ( للعلة 
  )  ١٢٣/  ٢" أوجز املسالك " وطورا جيلس متربعا وجيلس متوركا وإن اجلالس املعذور جيلس كيفما تيسر عليه 

وهو قول أيب حنيفة وبه قال ابن املبارك والثوري وأهل الكوفة ذكره الترمذي وذكر ابن عبد الرب : قوله )  ١٤( 
إنه إذا قعد يف الرابعة أماط : أنه مذهب حسن بن حي وكذلك قال الشافعي يف اجللسة الوسطى وقال يف األخرية 

وأضجع اليسرى ونصب اليمىن وقال أمحد . رض رجليه مجيعا فأخرجهما من وركه اليمىن وأفضى مبقعدته إىل األ
وحجتهم يف ذلك ما رواه اجلماعة إال مسلما من حديث أيب محيد . انتهى . كما قال الشافعي إال يف جلسة الصبح 

فإذا جلس جلس على رجله اليسرى ونصب اليمىن وإذا : يف وصفه صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
ومحل أصحابنا هذا على العذر وعلى . ة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا مث سلم جلس يف الركعة األخري

بيان اجلواز وهو محل حيتاج إىل دليل ومال الطحاوي إىل تضعيفه وتعقبه البيهقي وغريه يف ذلك مبا ال يزيد عليه 
كحديث : حلنفية أحاديث يف إثبات مذهب ا" األسوس يف كيفية اجللوس " وذكر قاسم بن قطلوبغا يف رسالته 

رجله : " والصواب " رجله : " يف األصل ( كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفرش رجله اليسرى : عائشة 
صليت خلف رسول اهللا : وينصب اليمىن وحديث وائل ) )  ٣٥٨/  ١" ( صحيح مسلم " كما يف " اليسرى 

أخرجه سعيد بن منصور وحديث املسيء صالته أنه . سرى صلى اهللا عليه و سلم فلما قعد وتشهد فرش رجله الي
أخرجه أمحد وأبو داود . فإذا جلست فاجلس على فخذك اليسرى : قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وال خيفى على الفطن أن هذه األخبار وأمثاهلا بعضها ال . إخل ... من سنة الصالة : وحديث ابن عمر رضي اهللا عنه 
مذهبنا صرحيا بل حيتمله وغريه وما كان منها داال صرحيا ال يدل على كونه يف مجيع القعدات على ما هو تدل على 

ألحفظن صالة رسول : صليت خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت : املدعى وأخرج الطحاوي عن وائل 
كفه اليسرى على فخذه اليسرى  فلما قعد للتشهد فرش رجله اليسرى ووضع: اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

قال . ووضع مرفقه األمين على فخذه اليمىن مث عقد أصابعه وجعل حلقة اإلهبام والوسطى مث جعل يدعو باألخرى 
يف ( وهذا يقضي . انتهى . مث عقد أصابعه يدعو دليل على أنه كان يف آخر الصالة : يف قول وائل : الطحاوي 

يشري باإلصبع األخرى أي : منه العجب فإن معىن يدعو باألخرى " ) يقضي : " والظاهر " يفضي : " األصل 
السبابة ال الدعاء الذي يكون يف آخر الصالة فليس فيه دليل على ما ذكره واإلنصاف أنه مل يوجد حديث يدل 

على  صرحيا على استنان اجللوس على الرجل اليسرى يف القعدة األخرية وحديث أيب محيد مفصل فليحمل املبهم
  املفصل 

وكان مالك هذا الذي نسبه قد نسبه غريه إىل الشافعي وأصحابه وأما مذهب مالك فالذي رأيته يف : قوله )  ١٥( 
كتب أصحابه املعتمدة كاستذكار ابن عبد الرب وشرح الزرقاين ورسالة ابن أيب زيد وغريها هو التورك يف مجيع 

كور حيمله على التورك فلعل حممدا اطلع على أن مذهب مالك هو القعدات وذكروا يف استناده أثر ابن عمر املذ
التفصيل وهو أعلم منا وإن مل جنده يف موضع من املواضع ال يف كتب أصحابنا وال يف كتب املالكية وال يف كتب 

الشافعية فإن الكل يذكرون أن التفصيل مذهب الشافعي ومذهب مالك التورك مطلقا ومذهب أصحابنا االفتراش 
  لقا مط



  يف القعدة األوىل : أي )  ١٦( 
  ميس أليته اليسرى باألرض : أي )  ١٧( 

رأيت ابن عمر جيلس على : بن حكيم قال )  ٢( بن يسار عن املغرية )  ١( أخربنا مالك أخربنا صدقة  - ١٥٤
  كيت منذ اشت)  ٦( إمنا فعلته ) :  ٥( له فقال )  ٤( بني السجدتني يف الصالة فذكرت )  ٣( عقبيه 

يف صالته )  ٧( وهبذا نأخذ ال ينبغي أن جيلس على عقبيه بني السجدتني ولكنه جيلس بينهما كجلوسه : قال حممد 
   -رمحه اهللا  -)  ٨( وهوقول أيب حنيفة 
 _________  

بو حامت ثقة وقال أ: هو ثقة من الثقات وقال ابن معني : صدقة بن يسار قال عبد اهللا بن أمحد عن أبيه : قوله )  ١( 
هتذيب " من أهل اجلزيرة سكن مكة كذا يف : من أهل مكة ؟ قال : ثقة قلت : صاحل وقال اآلجري عن أيب داود : 

  " التهذيب 
عن املغرية بن حكيم روى عن أيب هريرة وابن عمر وعنه نافع وابن جريج وجرير بن حازم ثقة كذا : قوله )  ٢( 

  للذهيب " الكاشف " يف 
مؤخر القدم إىل موضع : بيه بفتح العني وكسر القاف وبفتح عني وكسرها مع سكون القاف عق: قوله )  ٣( 

  " جممع البحار " الشراك كذا يف 
  ذكرت البن عمر ذلك اجللوس مستفسرا عن حقيقة األمر : أي )  ٤( 
عي وأصحاهبم وبه قال إمنا فعلته منذ اشتكيت كره اإلقعاء يف الصالة مالك وأبو حنيفة والشاف: فقال : قوله )  ٥( 

اإلقعاء جلوس الرجل على أليته ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع : إسحاق وأبو عبيد إال أن أبا عبيد قال 
وأما الذين أجازوا رجوع املصلي على عقبيه وجلوسه على صدور قدميه بني . وهذا إقعاء جمتمع عليه ال خيتلف فيه 

يف األصل ( ابن عمر وابن عباس وابن الزبري قال أبو عمر : ت العبادلة يقعون رأي: السجدتني فجماعة قال طاووس 
أما ابن عمر فقد ثبت عنه أنه مل يفعل ذلك إال أنه كان يشتكي وأن رجليه كانتا ال حتمالته وقد " ) : أبو عمرو : " 
: عن ابن طاووس عن أبيه إن ذلك ليس سنة الصالة وكفى هبذا وأما ابن عباس فذكر عبد الرزاق عن معمر : قال 

نا حيىي بن معني نا حجاج بن حممد عن ابن : وذكر أبو داود . أنه رأى ابن عمر وابن الزبري وابن عباس يقعون 
: هي السنة فقلنا : قلنا البن عباس يف اإلقعاء بني السجدتني ؟ قال : جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع طاووسا يقول 

  " االستذكار " هي السنة سنة نبيك كذا يف : قال ابن عباس إنا لنراه جفاء بالرجل ف
  املعىن أنه خالف السنة إال أين فعلته لعذر )  ٦( 
االفتراش واجللوس على اليسرى كما يف حديث أيب محيد يف صفة صالة : كجلوسه يف صالته أي : قوله )  ٧( 

مث يرفع رأسه ويثين رجليه اليسرى فيعتمد عليها  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث كان يهوي إىل األرض فيجايف
وعن ميمونة كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا سجد أهوى بيديه وإذا قعد اطمأن على فخذه . متفق عليه 

  " األسوس يف كيفية اجللوس " اليسرى أخرجه النسائي كذا ذكره قاسم بن قطلوبغا يف 
ه قال الشافعي وأمحد ومالك وقتادة وهو مذهب ابن عمر وعلي وأيب هريرة وهو قول أيب حنيفة وب: قوله )  ٨( 

وجوزه عطاء وطاووس وابن أيب مليكة ونافع والعبادلة كذا نقل العيين عن ابن تيمية وقد روى الترمذي وابن ماجه 
ن عقبة كان ينهى ع: هنى أن يقعي الرجل يف صالته وأخرج مسلم من حديث عائشة مرفوعا : عن علي مرفوعا 

هناين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن نقرة كنقرة الديك : الشيطان وأخرج أمحد والبيهقي عن أيب هريرة 



إذا رفعت رأسك من السجود : والتفات كالتفات الثعلب وإقعاء كإقعاء الكلب وروى ابن ماجه عن أنس مرفوعا 
  فال تقع كما يقعي الكلب 

سلم والترمذي وغريمها عن ابن عباس أن اإلقعاء بني السجدتني سنة النيب صلى ويعارض هذه األخبار ما أخرجه م
فمهم من قال حديث ابن عباس منسوخ ورده النووي بأنه غلط فاحش : اهللا عليه و سلم واختلف العلماء يف ذلك 

: نوعني  اإلقعاء على: لعدم تعذر اجلمع وال تاريخ فكيف يصح النسخ ؟ ومنهم من سلك مسلك اجلمع وقالوا 
أحدمها مستحب وهو أن يضع أليتيه على عقبيه وركبتاه على األرض وهو الذي روى مسلم عن ابن عباس والثاين 

كذا ذكره النووي واختاره ابن . أن يضع أليتيه ويديه على األرض وينصب ساقيه وهو إقعاء الكلب املنهي عنه 
بن عمر الذي أخرجه حممد صريح يف هني اإلقعاء باملعىن اهلمام وغريه من أصحابنا وال خيفى على الفطن أن أثر ا

الثاين أيضا ولذلك نص حممد بعده على أنه ال ينبغي والقول الفيصل يف هذا املقام أن اإلقعاء باملعىن األول ال خالف 
هر أن يف كراهيتها وباملعىن الثاين خمتلف فيه بني الصحابة فأثبت ابن عباس كونه سنة ونفاه ابن عمر والذي يظ

اجللوس بني السجدتني باالفتراش عزمية واإلقعاء فيه باملعىن الثاين رخصة قد ظنها ابن عباس سنة وقد أخذ أكثر 
راجع ( العلماء يف هذا البحث مبا دل عليه أثر ابن عمر من العزمية وللتفصيل موضع آخر من تآليفي املبسوطة 

  )  ١٠٣/  ١" : فتح امللهم  "، و  ١٢٠/  ٢" : أوجز املسالك : " للتفصيل أيضا 

  )باب صالة القاعد (  - ٤٤

السهمي )  ٣( بن أيب وداعة )  ٢( بن يزيد عن املطلب )  ١( أخربنا مالك حدثنا الزهري عن السائب  - ١٥٥
ما رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي يف : زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا قالت )  ٤( عن حفصة 

ويقرأ بالسورة )  ٨( فكان يصلي يف سبحته قاعدا )  ٧( قط حىت كان قبل وفاته بعام )  ٦( قاعدا )  ٥( سبحته 
  )  ١٠( حىت تكون أطول من أطول منها )  ٩( ويرتلها 

 _________  
  آخر من مات باملدينة من الصحابة سنة إحدى وتسعني أو قبلها ذكره الزرقاين وغريه )  ١( 
و عبد اهللا السهمي صحايب أسلم يوم الفتح ونزل باملدينة ومات هبا وأمه أروى بنت احلارث املطلب ه: قوله )  ٢( 

  بن عبد املطلب بنت عم النيب صلى اهللا عليه و سلم كذا ذكره الزرقاين 
  بفتح الواو والدال امسه احلارث بن صربة بن سعيد بالتصغري )  ٣( 
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سنة ثالث من اهلجرة عند حفصة بنت عمر بن اخلطاب تزوجها رس: قوله )  ٤( 

  " االستيعاب " سبع وعشرين كذا يف : سنة اثنتني وتويف سنة إحدى وأربعني وقيل : أكثرهم وقال أبو عبيدة 
  بضم السني وسكون الباء املوحدة مسيت النافلة بذلك ال شتماهلا على التسبيح )  ٥( 
  بل قام حىت تورمت قدماه )  ٦( 
  بعام واحد أو اثنني بالشك : هذا احلديث رواه مسلم والترمذي وقال )  ٧( 
  ليستدمي )  ٨( 
  يقرأها بتمهل وترسل )  ٩( 
  إذا قرئت بال ترتيل )  ١٠( 



بن حممد بن سعد بن أيب وقاص عن موىل لعبد اهللا بن عمرو بن العاص )  ١( أخربنا مالك حدثنا إمساعيل  - ١٥٦
 ٣( نصف )  ٢( صالة أحدكم وهو قاعد مثل : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : و عن عبد اهللا بن عمر

  صالته وهو قائم ) 
 _________  

  هـ كذا ذكره الزرقاين  ١٣٤ثقة حجة روى له اخلمسة مات سنة )  ١( 
ها عن صالته قائما مثل نصف صالته إال النيب صلى اهللا عليه و سلم فإن صالته قاعدا ال ينقص أجر: قوله )  ٢( 

بلغين أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : حلديث عبد اهللا بن عمرو املروي يف صحيح مسلم وأيب داود والنسائي قال 
: فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسي فقال " صالة الرجل قاعدا على نصف أجر الصالة : " قال 

وقد عد الشافعية هذه املسألة من خصائصه كذا " ل ولكين لست كأحدكم أج: " مالك يا عبد اهللا ؟ فأخربته فقال 
  " إرشاد الساري " يف 
ملا يف القيام من املشقة أو ملا شاء اهللا أن يتفضل به املراد بالصالة : مثل نصف صالته قال ابن عبد الرب : قوله )  ٣( 

يع وإن عجز عنه ففرضه اجللوس اتفاقا فليس القائم النافلة ألن الفرض إن أطاق القيام فقعد فصالته باطلة عند اجلم
  بأفضل منه 

من )  ٣( وباء )  ٢( ملا قدمنا املدينة نالنا : قال )  ١( أخربنا مالك حدثنا الزهري أن عبد اهللا بن عمرو  - ١٥٧
دا قعو)  ٥( شديد فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على الناس وهم يصلون يف سبحتهم )  ٤( وعكها 

  على نصف صالة القائم )  ٦( صالة القاعد : فقال 
 _________  

هو منقطع ألن الزهري ولد سنة مثان ومخسني وابن عمرو : أن عبد اهللا بن عمرو قال ابن عبد الرب : قوله )  ١( 
  مات بعد الستني فلم يلقه 

  أخذنا ووصل إلينا : أي )  ٢( 
   سرعة املوت وكثرته يف الناس: باملد )  ٣( 
الوعك ال يكون إال من احلمى دون سائر : من وعكها بفتح الواو وسكون العني قال أهل اللغة : قوله )  ٤( 

  األمراض قاله ابن عبد الرب 
  يعين نافلتهم )  ٥( 
صالة القاعد قد علم أن هذا حممول عند األكثر على النافلة وال يلزم منه أن تزاد صورهتا اليت : فقال : قوله )  ٦( 
رها اخلطايب وهو أن حيمل احلديث على مريض مفترض ميكنه القيام مبشقة فجعل أجر القاعد على النصف ترغيبا ذك

قدم النيب صلى : له يف القيام مع جواز قعوده ويشهد له ما رواه أمحد من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن أنس 
صالة : لناس يصلون من قعود فقال رسول اهللا اهللا عليه و سلم املدينة وهي حممة فحم الناس فدخل املسجد وا

،  ٢٨١/  ١( القاعد نصف صالة القائم ورجاله ثقات وله متابع يف النسائي من وجه آخر كذا ذكره الزرقاين 
  )  ٥٨٥/  ٢وفتح الباري 

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركب فرسا: بن مالك )  ١( أخربنا مالك حدثنا الزهري عن أنس  - ١٥٨
( من الصلوات وهو جالس فصلينا )  ٦( صالة )  ٥( األمين فصلى )  ٤( فجحش شقه )  ٣( عنه )  ٢( فصرع 



إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع )  ٩( اإلمام ليؤمت به )  ٨( إمنا جعل : جلوسا فلما انصرف قال )  ٧
 ١٢( قعودا )  ١١( حلمد وإن صلى قاعدا فصلوا ا)  ١٠( ربنا ولك : مسع اهللا مل محده فقولوا : فاركعوا وإذا قال 

  أمجعني ) 
إذا : صالته قائما فأما ما روي من قوله )  ١٣( وهبذا نأخذ صالة الرجل قاعدا للتطوع مثل نصف : قال حممد 

  ما قد نسخه )  ١٤( صلى اإلمام جالسا فصلوا جلوسا أمجعني فقد روي ذلك وقد جاء 
 _________  

يف مسنده ورواه سويد بن سعيد عن مالك عن " املوطأ " مل ختتلف رواة : س قال ابن عبد الرب عن أن: قوله )  ١( 
  الزهري عن األعرج عن أيب هريرة وهو خطأ مل يتابعه عليه أحد 

سقط من الفرس ويف أيب داود وابن خزمية بسند صحيح عن جابر ركب صلى : بضم الصاد وكسر الراء أي )  ٢( 
  سا فصرعه على جذع خنلة اهللا عليه و سلم فر

  أفاد ابن حبان أن هذه القصة كانت يف ذي احلجة سنة مخس من اهلجرة : قال ابن حجر )  ٣( 
اجلحش : خدش قاله النووي وقال ابن عبد الرب : فجحش بضم اجليم مث حاء مهملة مكسورة أي : قوله )  ٤( 

وكانت . ثل اخلدش أو أكثر وانسجح جلده يقال جحش فهو جمحوش إذا أصابه م: فوق اخلدش وقال الرافعي 
قدمه صلى اهللا عليه و سلم انفكت من الصرعة كما يف رواية بشر بن املفضل عن محيد عن أنس عن اإلمساعيلي قال 

: وأخرج عبد الرزاق يف احلديث عن الزهري قال : وال ينايف ما ههنا الحتمال وقوع األمرين قال : ابن حجر 
م بعضهم أهنا مصحفة من شقه وليس كذلك ملوافقة رواية محيد هلا وإهنا مفسرة حملل اخلدش فجحش ساقه األمين فزع

  )  ١٥٥/  ١" ( التنوير " كذا يف 
فصلى بنا يومئذ صالهتا هنارية الظهر أو : فصلى صالة مل أقف على تعيينها إال أن يف حديث أنس : قوله )  ٥( 

  " الفتح " العصر كذا يف 
  وابن خزمية اجلزم بأهنا فرض  يف أيب داود)  ٦( 
حديث أنس من رواية محيد الطويل عنه خمالفا لرواية " صحيحه " فصلينا جلوسا قد روى البخاري يف : قوله )  ٧( 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه وآىل من نسائه : الزهري عنه ولفظه 
إمنا جعل اإلمام ليؤمت " ه أصحابه يعودونه فصلى هبم جالسا وهم قيام فلما سلم قال فجلس يف مشربة له فأتا. شهرا 

شرح صحيح مسلم " وتكلف القرطيب يف ) . باب الصالة على السطوح ( احلديث ذكره يف أوائل الصالة يف " به 
ا مع ما فيه من التعسف حيتمل أن يكون البعض صلوا قياما البعض جلوسا فأخرب أنس باحلالتني وهذ: اجلمع فقال " 

أحدمها أهنم صلوا خلفه قياما فلما شعر هبم : وقد ظهر يل فيه وجهان . ليس يف شيء من الروايات ما يساعده 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرهم باجللوس فجلسوا فأخرب أنس بكل منهما يدل عليه حديث عائشة أخرجاه 

اشتكى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدخل عليه ناس من :  عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت
إمنا جعل : " أصحابه يعودونه فصلى جالسا فصلوا بصالته قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا فلما انصرف قال 

ه و سلم يف هو األظهر أهنما كانا يف وقتني وإمنا أقره رسول اهللا صلى اهللا علي: احلديث والثاين " اإلمام ليؤمت به 
إحدى الواقعتني على قيامهم خلفه ألن تلك الصالة كانت تطوعات والتطوعات حيتمل فيها ما ال حيتمل يف الفرائض 

ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه و : وقد صرح بذلك يف بعض طرقه كما أخرجه أبو داود عن أيب سفيان عن جابر 
ماه فأتيناه نعوده فوجدناه يف مشربة لعائشة يسبح جالسا سلم فرسا باملدينة فصرعه على جذع خنلة فانفكت قد



فقمنا خلفه فسكت عنا مث أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى املكتوبة جالسا فقمنا خلفه فأشار إلينا فجلسنا فلما قضى 
" ة نصب الراية لتخريج أحاديث اهلداي" احلديث كذا يف " . إذا صلى اإلمام جالسا فصلوا جلوسا : " الصالة قال 

، وقد استدل هبذا  ١٦٤/  ١) باب يصلي اإلمام من قعود ( ، وأخرجه أبو داود يف سننه من  ٤٤/  ٢( للزيلعي 
، على تعدد قصة الصالة من النافلة يف املرة األوىل واملكتوبة يف الثانية  ١٥١/  ٢احلديث احلافظ يف فتح الباري 

 ٧٤٧/  ٢، وعمدة القاري  ١٤٩/  ٢ة كما يف فتح الباري وأما واقعة السقوط من الفرس كانت يف السنة اخلامس
 (  
  أي نصب أو اختذ أو حنومها وجيوز أن يريد إمنا جعل اإلمام إماما : قال الرافعي )  ٨( 
ليؤمت به معناه عند الشافعي ليقتدى به يف األفعال الظاهرة وهلذا جيوز أن يصلي املفترض خلف املتنفل : قوله )  ٩( 

  غريه أنه يف األفعال الباطنة والظاهرة  وبالعكس وعند
  بالواو جلميع الرواة عن أنس يف حديثه هذا إال يف رواية شعيب عن الزهري رواها البخاري بدوهنا )  ١٠( 
يصلون : فصلوا قعودا قد اختلف أهل العلم يف اإلمام يصلي بالناس جالسا من مرض فقالت طائفة : قوله )  ١١( 

وا إىل هذه األحاديث ورأوها حمكمة وممن فعل ذلك جابر بن عبد اهللا وأبو هريرة وأسيد بن قعودا اقتداء به وذهب
كذا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم وفعله : حضري وبه قال أمحد وإسحاق وطائفة من أهل احلديث وقال أمحد 

ى اهللا عليه و سلم فكان هو يف خرب قيس بن فهد أنه شكى على عهد رسول اهللا صل: أربعة من أصحابه والرابع 
ورأوا أن هذه . يصلون قياما وال يتابعون اإلمام يف اجللوس : وقال أكثر أهل العلم . يؤمنا جالسا وحنن جلوس 

األحاديث منسوخة مبا روي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى بالناس يف مرض وفاته وهو جالس والناس قيام 
والزيلعي ومجع )  ١٠٩ص " ( االعتبار " ائشة كذا ذكره احلازمي يف كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ع

وإذا صلى جالسا فصلوا : " بعد ما أخرج حديث " صحيحه " من العلماء وقد أنكر ابن حبان النسخ فقال يف 
ابر فيه بيان واضح أن اإلمام إذا صلى قاعدا كان على املؤمتني أن يصلوا قعودا وأفىت به من الصحابة ج" جلوسا 

وأبو هريرة وأسيد بن حضري وقيس بن فهد ومل يرو عن غريهم خالف هذا بإسناد متصل وال منقطع فكان إمجاعا 
وقد أفىت به من التابعني جابر بن زيد ومل يرو عن غريه من التابعني خالفه وأول من أبطل ذلك يف األمة . سكوتيا 

محاد أبو حنيفة وأصحابه وأعلى ما احتجوا به حديث رواه  املغرية بن مقسم وأخذ عنه محاد بن سليمان مث أخذه عن
وهذا لو صح إسناده . ال يؤمن بعدي جالسا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : جابر اجلعفي عن الشعيب قال 

هى انت. واملرسل ال يقوم به حجة والعجب أن أبا حنيفة جيرح جابر اجلعفي ويكذبه مث حيتج حبديثه . لكان مرسال 
  ملخصا 

أنه قد ثبت نسخ ذلك بفعل النيب صلى اهللا عليه و سلم يف آخر أيامه فال : أحدها : وفيه نظر من وجوه : أقول 
أن فتوى الصحابة مل يكن إال ألنه مل يبلغهم الناسخ قال الشافعي بعد ما أخرج بسنده عن : يعترب مبا خالفه وثانيها 

ما يدل على أن الرجل يعلم الشيء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  يف هذا: جابر وعن أسيد أهنما فعال ذلك 
ال يعلم خالفه عنه فيقول مبا علم مث ال يكون يف قوله مبا علم وروى حجة على أحد علم أن رسول اهللا صلى اهللا 

ال إىل املغرية بن أن نسبة إبطال ذلك أو: وثالثها . انتهى . عليه و سلم قال قوال أوعمال ينسخ الذي قال به غريه 
أن جعل حديث الشعيب أعلى ما : ورابعها . مقسم غلط بل أول من أبطله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بنفسه 

احتجت به احلنفية غري صحيح فإن أعلى ما يدل على النسخ عندهم وعند غريهم هو حديث عائشة وأما حديث 
  الشعيب فهو وإن كان ضعيفا يذكر للتقوية 



  ولو قادرين على القيام  ) ١٢( 
  يف األجر : أي )  ١٣( 
من طريق أيب الزبري عن جابر " شرح معاين اآلثار " وقد جاء ما قد نسخه وقد أخرج الطحاوي يف : قوله )  ١٤( 

صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الظهر وأبو بكر خلفه فإذا كرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 
كدمت أن تفعلوا فعل : اجلسوا أومى بذلك إليهم فلما قضى الصالة قال : و بكر ليسمعنا وكنا قياما فقال كرب أب

ائتموا بأئمتكم فإن صلوا قياما فصلوا قياما وإن صلوا ) وهو حتريف " هبم : " يف األصل ( فارس والروم تعظيما هلم 
ديثه املذكور يف هذا الباب ومن طريق ابن وهب مث أخرج من طريق ابن وهب عن مالك ح. جلوسا فصلوا جلوسا 

عن الليث ويونس عن ابن شهاب عن أنس ومن طريق هيثم عن محيد عن أنس مثله ومن طريق ابن وهب عن مالك 
صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بيته وهو شاك فصلى : عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت 

مسعت : ومن طريق شعبة عن يعلى بن عطاء قال . فأشار إليهم أن اجلسوا فذكر مثله  جالسا وصلى قوم خلفه قياما
من أطاعين فقد أطاع اهللا ومن عصاين : أبا علقمة حيدث عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ا فصلوا قياما وإن صلى فقد عصى اهللا ومن أطاع األمري فقد أطاعين ومن عصى األمري فقد عصاين فإذا صلى قائم
إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا صلى قاعدا فصلوا : ومن طريق أيب صاحل عن أيب هريرة مرفوعا . قاعدا فصلوا قعودا 

من صلى قاعدا من عذر صلوا : فذهب قوم إىل هذا فقالوا : ومن طريق سامل عن ابن عمر مثله مث قال . قعودا 
بل يصلون خلفه قياما وال يسقط عنهم : وخالفهم يف ذلك آخرون فقالوا . قيام خلفه قعودا وإن كانوا مطيقني لل

عن إمامهم مث ذكر يف حجتهم ما أخرجه بسنده عن ) وهو حتريف " لسكوته : " يف األصل ( فرض القيام لسقوطه 
اهللا صلى اهللا  إن رسول: سافرت مع ابن عباس من املدينة إىل الشام فقال : أيب إسحاق عن أرقم بن شرحبيل قال 

أال ندعو لك : ادعوا يل عليا فقالت عائشة : عليه و سلم ملا مرض مرضه الذي مات فيه كان يف بيت عائشة فقال 
أال ندعو لك عمك : ادعوه فقالت أم الفضل : أال ندعو لك عمر ؟ قال : أبا بكر ؟ فقال ادعوه مث قالت حفصة 

ل بالناس أبو بكر فتقدم أبو بكر فصلى بالناس ووجد رسول اهللا ليص: ادعوه فلما حضروا قال : العباس ؟ قال 
صلى اهللا عليه و سلم من نفسه خفة فخرج يهادي بني رجلني فلما أحسه أبو بكر ذهب يتأخر فإشار إليه مكانك 
 فاستمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حيث انتهى أبو بكر من القراءة وأبو بكر قائم ورسول اهللا صلى اهللا

ففي هذا احلديث أن أبا بكر ائتم : قال الطحاوي . عليه و سلم جالس فأمت أبو بكر به وائتم الناس بأيب بكر 
وهذا من فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد قوله ما قال . برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قائما وهو قاعد 

ائشة حنوه وفيه أن الصالة اليت كان خرج فيها كانت صالة مث أخرج من طريق موسى بن عائشة عن عبيد اهللا عن ع
أجلساين إىل جنبه فجعل أبو بكر يصلي : الظهر فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه أن ال يتأخر وقال هلما 

ومن طريق األعمش عن إبراهيم عن األسود عن . وهو قائم لصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو قاعد 
فثبت بذلك أن الصحيح أن القيام : شة حنوه مث ذكر وجه النظر يف عدم سقوط القيام من املؤمت وقال بعد ذلك عائ

واجب عليه يف الصالة إذا دخل مع من قد سقط عنه فرض القيام يف صالته مل تسقط عنه بدخوله من القيام ما كان 
ال جيوز لصحيح أن : غري أن حممد بن احلسن يقول وهذا قول أيب حنيفة وحممد وأيب يوسف . واجبا عليه قبل ذلك 

يأمت مبريض يصلي قاعدا وإن كان يركع ويسجد ويذهب إىل أن ما كان من صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
قاعدا يف مرضه بالناس وهم قيام كان خمصوصا ألنه قد فعل فيها ما ال جيوز ألحد بعده أن يفعله من أخذه القرآن 

تهى أبو بكر وخرج أيب بكر من اإلمامة إىل أن صار مأموما يف صالة واحدة وهذا ال يكون ألحد بعده من حيث ان



  انتهى كالم الطحاوي ملخصا . باتفاق املسلمني 
ويصلي القائم خلف القاعد عند أيب حنيفة وأيب يوسف واملراد من القاعد : للعيين " اهلداية وشرحه البناية " ويف 

أما القاعد الذي يومئ فال جيوز اقتداء القائم به اتفاقا وبه قال الشافعي ومالك يف رواية الذي يركع ويسجد 
وهو املروي عن : يصلون خلفه قعودا وبه قال محاد بن زيد وإسحاق وابن املنذر : استحسانا وقال أمحد واألوزاعي 

والثاين أن يكون املرض مما يرجى األول أن يكون املريض إمام حي : أربعة من الصحابة لكن عند أمحد بشرطني 
: احلديث وقال حممد " إمنا جعل اإلمام ليؤمت به : " واحتجوا على ذلك حبديث أنس مرفوعا . زواله خبالف الزمانة 

وهو القياس لقوة حال القائم فيكون اقتداء : ال جيوز وبه قال مالك يف رواية ابن القاسم عنه قياسا أشار إليه بقوله 
بناقص احلال فال جيوز كاقتداء القارئ باألمي وحنن تركناه بالنص وهو ماروي أنه صلى اهللا عليه و سلم كامل احلال 

وإذا صلى جالسا : " ويف كالم البخاري ما يقتضي امليل إىل أن حديث . صلى آخر صالته قاعدا والقوم خلفه قيام 
منسوخ بأنه عليه السالم آخر ما صلى صلى هذا : منسوخ فإنه قال بعد ما رواه قال احلميدي " فصلوا جلوسا 

وهذه العبارات وغريها من كلمات الفقهاء . انتهى ملخصا . قاعدا والناس خلفه قيام وإمنا يؤخذ باآلخر من فعله 
األثبات دالة صرحيا على أن حممدا خمالف هلما يف هذه املسألة فعندمها اقتداء الصحيح باملريض القاعد جائز قياما وال 

وعند حممد ال يسقط " . إذا جلس فاجلسوا : " له القعود أخذا من الصالة النبوية يف آخر عمره وقوال بنسخ جيوز 
أخذا بالقياس فهو موافق هلما يف عدم سقوط القيام من : عن الصحيح القيام لكن ال جيوز اقتداؤه باملريض بل قال 
ائم بالقاعد كيف ولو كان القيام عنده يسقط عن القاعد املقتدي الصحيح مبتابعة إمامه وخمالف يف جواز اقتداء الق

إذا . مبتابعة اإلمام ملا خلفهما يف جواز اقتدائه باملريض بل قال جبوازه مع سقوط القيام كما قال به أمحد وغريه 
ن معىن قوله ههنا وقد جاء ما قد نسخه أنه قد روي ما قد نسخ ما استفيد باحلديث السابق م: عرفت هذا فنقول 

" ال يؤمن الناس أحد بعدي جالسا : " جواز اقتداء القادر باملعذور اجلالس وسقوط القيام عن القادر وهو حديث 
فإنه يدل على منع إمامة املعذور اجلالس لغريه وإنه خصوصية له صلى اهللا عليه و سلم ويدل أيضا على عدم سقوط 

ا كان للمنع وجه ويدل على ما ذكرنا أنه جعل الناسخ هذا القيام عن املقتدي مبتابعة إمامه فإنه لو كان كذلك مل
احلديث الدال على عدم جواز إمامة املعذور ليكون موافقا ملذهبه ولو كان مقصوده نسخ سقوط القيام فحسب مع 
نا جواز االقتداء الستدل خبرب الصالة النبوية يف مرض وفاته وقد تسامح القاري حيث فهم التنايف بني كالم حممد هه

" اهلداية " ويف : للشمين ما يدل على اخلالف " شرح خمتصر الوقاية " وبني ما يف عامة الكتب فقال بعد ما نقل عن 
يصلي القائم خلف القاعد خالفا حملمد فهذا يدل على أن حممدا خمالف يف املسألة وعبارة حممد مشرية إىل أنه : 

وب قعود املأمومني من غري عذر مع اإلمام قاعدا بعذر فإن موافق ولعل منه روايتني أو مراده بالنسخ نسخ وج
ومنشأ فهمه أنه رأي ههنا أن حممدا قائل بنسخ احلديث السابق ومها أيضا . انتهى كالمه . اإلمجاع على خالفه 

ائه يقوالن به ففهم أنه موافق هلما وليس كذلك فإهنما قائالن بنسخ سقوط القيام عن املأموم القادر مع جواز اقتد
وإن صلى قاعدا فصلوا : " باملعذور القاعد وحممد قائل بنسخ جواز االقتداء املستفاد من قوله صلى اهللا عليه و سلم 

أيضا كيف ال ولو كان مراده نسخ سقوط القيام فحسب على طبق قوهلما ملا صح االستدالل باحلديث " قعودا 
وباجلملة . لى اهللا عليه و سلم وهو خمالف لقوهلما الذي ذكره فإنه يدل على عدم صحة إمامة اجلالس بعده ص

فكون عبارة حممد ههنا مشرية إىل املوافقة غري صحيح وأما ما وجهه به من أن املراد به نسخ وجوب قعود املأمومني 
 لكونه خالف اإلمجاع ففيه أوال أن كونه خمالفا لإلمجاع غري صحيح ولو كان لعرفه أمحد ومحاد وغريمها على ما مر
وثانيا فألن احلديث الذي ذكره ال يدل على هذا النسخ وثالثا أن احلكم بنسخ الوجوب يشري إىل بقاء اجلواز مع 



أنه أيضا ليس بباق عند حممد ورابعا أن الوجوب واجلواز يف سقوط قيام املأموم فرع جواز ائتمامه وهو ليس جبائز 
  الوقت فله احلمد على هذا عنده فاحفظ هذا فإنه مما أهلمين اهللا تعاىل يف هذا 

بشر حدثنا أمحد أخربنا إسرائيل بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي عن جابر بن )  ١( حدثنا : قال حممد  - ١٥٩
  ال يؤمن الناس أحد بعدي جالسا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ) :  ٢( يزيد اجلعفي عن عامر الشعيب قال 

  الناس هبذا )  ٣( فأخذ 
____ _____  

والسند هنا فيه اضطراب لسقوط بعض الرواة منه وإدخال بعض الرواة فيه خطأ من ( حدثنا بشر : قوله )  ١( 
هو أبو علي الصواف وبشر : فاملراد مبحمد يف أول السند . الناسخ مما كان سببا يف عدم تعيني الرواة وجهالتهم 

بن مهران النسوي صاحب حممد وراوي املوطأ عنه  شيخه فهو بشر بن موسى األسدي واملراد بأمحد هو أمحد
من بني أمحد وإسرائيل كما يظهر من " حممد " وإسرائيل هو شيخ حممد بن احلسن اإلمام وقد سقط من السند 

وأدخل الناسخ يف احلديث هنا خاصة عدة من الرواة املتأخرين عن ) . ب ( املخطوطة بدار الكتب املصرية رقم 
إخل هكذا ) ...  ٦٦بلوغ األماين للعالمة زاهد الكوثري ص ( وهي عادة كثري من املتقدمني  حممد يف صلب السند

حدثنا حممد بن بشر ومل أعرف إىل اآلن تعينه : حدثنا بسر بالسني املهملة ويف بعضها : يف بعض النسخ ويف بعضها 
وإسرائيل . فضل علي بعد هذا مبعرفته وتعني شيخه أمحد حىت أعرف من كتب الرجال توثيقهما أو عدمه فلعل اهللا يت

منهم أبو  -بن يونس قد مرت ترمجته أوما جابر اجلعفي هو متكلم فيه وبعض النقاد وإن ويقوه لكن مجهورهم 
نسبة إىل  -بالضم مث السكون  -بعد ما ذكر أن اجلعفي " األنساب " جرحوه وتركوه فذكر السمعاين يف  -حنيفة 

ن سعد من مذحج أبو يزيد جابر اجلعفي من أهل الكوفة يروي عن عطاء والشعيب قبيلة بالكوفة وهي جعفي ب
إن عليا : وكان يقول . هـ كان سبائيا من أصحاب عبد اهللا بن سبأ  ١٢٨وروى عنه الثوري وشعبة مات سنة 

" هتذيب التهذيب " وذكر يف . انتهى . كان كذابا يؤمن بالرجعة : رضي اهللا عنه يرجع إىل الدنيا قال حيىي بن معني 
أبو يزيد الكويف روى عن أيب الطفيل وأيب الضحى وعكرمة : جابر بن شعبة بن احلارث أبو عبد اهللا اجلعفي ويقال : 

وعطاء وكاووس ومجاعة وعنه شعبة والثوري وإسرائيل واحلسن بن حي وشريك ومسعر وغريهم قال ابن علية عن 
هما شككتم يف شيء فال تشكوا يف أن جابرا ثقة وقال الثوري م: جابر صدوق يف احلديث وقال وكيع : شعبة 

ال يكتب حديثه وقال حيىي بن : كان كذابا وقال مرة : لئن تكلمت يف جابر ألتكلم فيك وقال ابن معني : لشعبة 
ل ال متوت حىت تكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قا: سعيد عن إمساعيل بن أيب خالد قال الشعيب جلابر 

مل ال تروي عن ابن أيب ليلى وجابر اجلعفي : فما مضت األيام والليايل إال اهتم بالكذب وقيل لزائدة : إمساعيل 
أما اجلعفي فكان واهللا كذابا يؤمن بالرجعة وقال أبو حيىي احلماين عن أيب حنيفة ما لقيت فيمن : والكليب ؟ فقال 

ال أتى فيه بأثر وزعم أن عنده ثالثني ألف حديث مل يظهرها وقال لقيت أكذب من اجلعفي ما أتيته بشيء من ورائي إ
ليس بثقة ال يكتب : متروك احلديث وقال مرة : تركه حيىي القطان وعبد الرمحن بن مهدي وقال النسائي : أمحد 

له أحاديث صاحلة وهو إىل الضعف أقرب من الصدق وقال : ذاهب احلديث وقال ابن عدي : حديثه وقال احلاكم 
وأما . انتهى ملخصا . كذاب وكذا قال ابن عيينة وأمحد وسعيد بن جبري : أيوب وليث بن أيب سليم واجلوزجاين 

بطن من مهدان كان  -بالفتح  -الشعيب الكويف نسبة إىل شعب  -بالفتح  -عامر الشعيب فهو عامر بن شراحيل 
ـ  ١٠٩سنة : هـ وقيل  ١٠٤مات سنة من كبار التابعني فقيها شاعرا روى عن مائة ومخسني من الصحابة  ه

كان الناس بعد : ما رأيت أفقه منه وقال ابن عيينة : قال مكحول " : هتذيب التهذيب " وذكر يف . ذكره السمعاين 



إذا حدث الشعيب عن رجل فسماه فهو ثقة وقال هو : الشعيب يف زمانه والثوري يف زمانه وقال ابن معني : الصحابة 
ال يكاد يرسل الشعيب إال صحيحا وقال أبو داود : وقال العجلي " الثقات " وذكره ابن حبان يف ثقة : وأبو زرعة 

  انتهى ملخصا . مرسل الشعيب عندي أحب من مرسل النخعي : 
قال كذا أخرجه الدارقطين والبيهقي يف سننهما عن جابر عن الشعيب وقال الدارقطين مل يروه عن : قوله )  ٢( 

رواه عن اجلعفي جمالد وهو أيضا " : أحكامه " ي وهو متروك واحلديث مرسل وقال عبد احلق يف الشعيب إال اجلعف
فيه جابر اجلعفي متروك مث قد اختلف عليه فيه فرواه ابن عيينة عنه كما تقدم " : املعرفة " ضعيف وقال اليهقي يف 

النيب صلى اهللا عليه و سلم وهذا كتب عمر ال يؤمن أحد جالسا بعد : ورواه ابن طهمان عنه عن احلكم قال 
عند ذكر حديث الصالة النبوية قاعدا والناس قاموا خلفه " إرشاد الساري " مرسل موقوف كذا ذكر الزيلعي ويف 

رواه ابن ( هو حجة واضحة لصحة إمامة القاعد املعذور للقائم وخالف ذلك مالك يف املشهور : يف مرض موته 
،  ٧٤٦/  ٢،  ٢٧٥/  ٢حتج برواية فيها اجلعفي مع إرساهلا كما يف عمدة القاري وا. القاسم كما قاله ابن رشد 

، وإليه ذهب حممد بن احلسن من أصحاب إمامنا أيب حنيفة بل كره ابن القاسم وحممد بن  ١٧٦/  ٢وفتح الباري 
/  ٢قريب للعراقي احلسن وأكثر املالكية إمامة القاعد للقاعدين من املرض أيضا ومنعها بعضهم كما يف شرح الت

عنه وحممد بن احلسن يف ما حكاه الطحاوي وقد أجاب الشافعي عن االستدالل حبديث جابر عن الشعيب )  ٣١٣٦
قد علم من احتج هبذا أن ال حجة له فيه ألنه مرسل ومن : فقال " ال يؤمن أحد بعد جالسا : " مرسال مرفوعا 

وال خيفى أن املرسل مقبول عند مجهور . انتهى . جابر اجلعفي  :رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه أي 
العلماء ال سيما مراسيل الشعيب كما مر فالقدح باإلرسال ليس بشيء نعم القدح جبابر ال سيما على رأي أيب حنيفة 

  له اعتداد 
  هذا من كالم الشعيب أو من كالم حممد والظاهر االحتمال األخري )  ٣( 

  )يف الثوب الواحد  باب الصالة(  - ٤٥

)  ٤( بن سعيد عن عبيد اهللا )  ٣( بن عبد اهللا بن األشج عن بسر )  ٢( بكري )  ١( أخربنا مالك أخربنا  - ١٦٠
يف الدرع واخلمار وليس عليها )  ٦( زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم تصلي )  ٥( كانت ميمونة : اخلوالين قال 

  إزار 
 _________  

مالك عن الثقة عنده وهو الليث بن سعد " : موطأ حيىي " ربنا بكري هكذا يف نسخ عديدة ويف أخ: قوله )  ١( 
أكثر ما يف كتب : هذا مما رواه مالك عن الليث ذكره ابن عبد الرب وقال : ذكره الدارقطين وقال منصور بن سلمة 

لكن هذا ال . انتهى . نه فنظر فيها إنه أخذه من كتب بكري كان أخذها من خمرمة اب: مالك عن بكري يقول أصحابه 
  )  ٢٩١/  ١( يتأتى ههنا كذا ذكره الزرقاين 

  ثقة روى له الستة مات سنة عشرين ومئة أو بعدها كذا قال الزرقاين )  ٢( 
  املدين العابد ثقة حافظ من رجال اجلميع قاله الزرقاين )  ٣( 
  ربيب ميمونة ثقة روى له الشيخان ذكره الزرقاين )  ٤( 
كانت ميمونة هي بنت احلارث اهلاللية كان امسها برة فسماها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميمونة : قوله )  ٥( 

االستيعاب يف أحوال " ثالث وستني كذا يف : سنة ست وستني وقيل : توفيت بسرف سنة إحدى ومخسني وقيل 



  البن عبد الرب " األصحاب 
  إن كان األفضل أن يكون حتت الثوب مئزر تصلي ألن ذلك جائز و: قوله )  ٦( 

سأل رسول اهللا صلى )  ١( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أن سائال  - ١٦١
  ؟ )  ٣( لكلكم ثوبان )  ٢( أو : اهللا عليه و سلم عن الصالة يف ثوب واحد ؟ قال 

 _________  
" مل أقف على امسه لكن ذكر مشس األئمة السرخسي احلنفي يف كتابه :  أن سائال قال ابن حجر: قوله )  ١( 

  " إرشاد الساري " أنه ثوبان كذا يف " املبسوط 
  استفهام وتعجب وإنكار على السائل حيث سأل ما ال ينبغي أن يسأل عنه لوضوحه )  ٢( 
د وجازت الصالة به ولو مل يكن على الصالة يف الثوب الواحد مل خيالف فيه إال ابن مسعو( ثوبان : قوله )  ٣( 

لفظه استخبار ومعناه اإلخبار عما : قال اخلطايب )  ٥٩/  ٢عاتق املصلي من الثوب شيء إال عند أمحد نيل األوطار 
هم عليه من قلة الثياب ووقع يف ضمنه الفتوى من طريق الفحوى ألنه إذا مل يكن لكل ثوبان والصالة الزمة فكيف 

الة يف الثوب الواحد الساتر للعورة جائز وهو مذهب اجلمهور من الصحابة كابن عباس وعلي مل يعلموا أن الص
ومعاوية وأنس وخالد بن وليد وأيب هريرة وعائشة وأم هانئ ومن التابعني احلسن البصري وابن سريين والشعيب 

" د يف رواية وإسحاق كذا يف وابن املسيب وعطاء وأبو حنيفة ومن الفقهاء أبو يوسف وحممد والشافعي ومالك وأمح
  " إرشاد الساري 

بن أيب طالب عن )  ٤( عقيل )  ٣( موىل )  ٢( بن ميسرة عن أيب مرة )  ١( أخربنا مالك أخربنا موسى  - ١٦٢
)  ٦( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى عام الفتح مثان ركعات : بنت أيب طالب أهنا أخربته )  ٥( أم هانئ 
  بثوب )  ٧( ملتحفا 

 _________  
موسى بن ميسرة الديلي بكسر الدال موالهم أيب عروة املدين ثقة كان مالك يثين عليه ويصفه بالفضل : قوله )  ١( 

  هـ قاله الزرقاين  ١٣٣مات سنة 
  عبد الرمحن املدين الثقة من رجال اجلميع ذكره الزرقاين : امسه يزيد وقيل )  ٢( 
هو موىل أم هانئ حقيقة ونسب إىل والء عقيل جمازا بأدىن مالبسة ألنه أخوها : ال احلافظ موىل عقيل ق: قوله )  ٣( 

  أو ألنه كان يكثر مالزمة عقيل 
عقيل هو علقل بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم القرشي يكىن أبا يزيد روينا أن النيب صلى اهللا : قوله )  ٤( 

حبا لقرابتك مين وحبا ملا كنت أعلم من حب عمي إياك قدم : بك حبني يا أبا يزيد إين أح: عليه و سلم قال له 
  " االستيعاب " عقيل البصرة مث أتى الكوفة مث أتى الشام وتويف يف زمن معاوية كذا يف 

عن أم هانئ هي أخت علي شقيقة أمهما فاطمة بنت أسد وهو أم طالب وعقيل وجعفر واختلف يف : قوله )  ٥( 
فاختة وكانت حتت هبرية بن أيب وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن خمزوم وأسلمت : وقيل هند : امسها فقيل 

  " االستيعاب " عام الفتح كذا يف 
  وذلك ضحى )  ٦( 
  بثوبه : ويف نسخة . متغطيا بثوب : أي )  ٧( 



 ٢(  طالب حتدث أهنا أنه مسع أم هانئ بنت أيب)  ١( أخربنا مالك أخربين أبو النضر أن أبا مرة موىل عقيل  - ١٦٣
: فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب قال )  ٣( ذهبت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام الفتح ) 

أم )  ٧( أنا : ؟ فقلت )  ٦( هذا )  ٥( من : ضحى فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ٤( فسلمت وذلك 
( ركعات )  ١٠( فلما فرغ من غسله قام فصلى مثاين )  ٩( بأم هانئ )  ٨( مرحبا : هانئ بنت أيب طالب قال 

( أنه قاتل )  ١٥( ابن أمي )  ١٤( يا رسول اهللا زعم : مث انصرف فقلت )  ١٣( يف ثوب )  ١٢( ملتحفا )  ١١
من )  ١٩( قد أجرنا : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ١٨( فالن ابن هبرية )  ١٧( رجال أجرته )  ١٦

  أجرت يا أم هانئ 
 _________  

  موىل أم هانئ : ولألويسي والقعنيب والتنيسي )  ١( 
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أم هانئ " الصحيح " أهنا ذهبت يف : قوله )  ٢( 

وجيمع : قع يف بيتها قال احلافظ دخل بيتها يوم فتح مكة واغتسل وصلى مثان ركعات فظاهر هذا أن االغتسال و
بينهما بأن ذلك تكرر منه ويؤيده ما رواه ابن خزمية عن أم هانئ أن أبا ذر كان ستره مل اغتسل وحيتمل أنه نزل يف 

بيتها بأعلى مكة وكانت هو يف بيت آخر مبكة فجاءت إليه فوجدته يغتسل فيصح القوالن أما الستر فيحتمل أن 
  الغسل واآلخر يف انتهائه  أحدمها ستره يف ابتداء

  فتح مكة يف رمضان سنة مثان : أي )  ٣( 
  كان ذلك وقت ضحى : أي )  ٤( 
  الشخص أو املسلم وهذا يدل على أن الستر كان كثيفا : أي )  ٥( 
  هذه : يف نسخة )  ٦( 
  فيه إيضاح اجلواب غايته التوضيح )  ٧( 
النهاية " اهللا بك مرحبا فجعل الرحب موضع الترحيب كذا يف رحب : معناه : لقيت رحبا وسعة وقيل : أي )  ٨( 
 "  
  ويف رواية يا أم هانئ )  ٩( 
هذا أصل يف صالة الضحى على أنه حيتمل أن يكون فعل ذلك ملا اغتسل : مثاين ركعات قال الباجي : قوله )  ١٠( 

صالة الضحى فأضافها إىل : ة ؟ فقال ما هذه الصال: لوجود طهارته ال لقصد الوقت إال أنه روي إهنا سألته فقالت 
أخرجه ابن عبد الرب من طريق عكرمة بن خالد عن أم هانئ وقد ورد أنه صلى اهللا : قلت : قال السيوطي . الوقت 

عليه و سلم صلى الضحى من حديث جابر وعتبان بن مالك وأنس وعبد اهللا بن أيب أويف وجبري بن مطعم وحذيفة 
وسعد بن أيب وقاص وأيب هريرة وعلي وعبد اهللا بن بسر وقدامة وحنظلة وابن عباس  وأيب سعيد وعائذ بن عمرو

  وغريهم وقد ألفت فيه جزءا استوعبت فيه ما ورد فيها 
  يسلم من كل ركعتني أخرجه ابن خزمية : زاد كريب عن أم هانئ )  ١١( 
  ملتفا : أي )  ١٢( 
  ء وسيجيء تفسريه يف موضعه صم يف ثوب أي اشتمل اشتمال الصما: يف نسخة )  ١٣( 
  قال وادعى : أي )  ١٤( 
علي وخصت األم ألهنا آكد يف القرابة وألهنا بصدد الشكاية يف إخفار ذمتها فذكرت : ابن أمي أي : قوله )  ١٥( 



  ما بعثها على الشكوى حيث أصيبت من حمل يقتضي أن ال تصاب منه 
  لى من عزم على التلبس بالفعل إنه قاتل فيه إطالق اسم الفاعل ع: قوله )  ١٦( 
  آمنته : أي )  ١٧( 
إين قد : عند أمحد والطرباين من طريق أخرى عن أيب مرة عن أم هانئ : فالن بن هبرية قال احلافظ : قوله )  ١٨( 

جعدة بن هبرية ورجل آخر من خمزوم كان فيمن قاتال خالد : أجرت محوين يل قال أبو العباس بن شريح وغريمها 
إن كان ابن هبرية منها فهو جعدة كذا قال : وليد ومل يقبال األمان فأجارهتما فكان من أمحائها قال ابن اجلوزي بن ال

وجعدة يف من له رؤية ومل يصح له صحبة فكيف يتهيأ ملن هذا سبيله يف صغر السن أن يكون عام الفتح مقاتال . 
ا هلبرية مع نقله أن أهل النسب مل يذكروا هلبرية ولدا من حىت حيتاج إىل األمان ؟ وجوز ابن عبد الرب أن يكون ابن

بأن الذين أجارهتما احلارث بن هشام وزهري بن أيب أمية " هتذيب السرية " غري أم هانئ وجزم ابن هشام يف 
وحكى بعضهم أهنما احلارث وهبرية . وروى األزرقي أهنما احلارث بن هشام وعبد اهللا بن أيب ربيعة . املخزوميان 

بن أيب وهب وليس بشيء ألن هبرية هرب عند فتح مكة إىل جنران ومل يزل هبا مشركا حىت مات والذي يظهر أن 
  فالن ابن عم هبرية أو كان فيه فالن قريب هبرية : يف رواية الباب حذفا كأنه كان فيه 

  هم األئمة األربعة أمنا من أمنت فيه جواز أمان املرأة وإن مل تقاتل وبه قال اجلمهور ومن: أي )  ١٩( 

أم سلمة زوج النيب صلى )  ٣( أهنا سألت )  ٢( بن زيد التيمي عن أمه )  ١( أخربنا مالك أخربنا حممد  - ١٦٤
)  ٧( الذي يغيب ظهر )  ٦( السابغ )  ٥( تصلي فيه املرأة ؟ قالت يف اخلمار والدرع )  ٤( اهللا عليه و سلم ماذا 

  قدميها 
به توشحا جاز وهو قول أيب )  ٩( نأخذ فإذا صلى الرجل يف ثوب واحد توشح )  ٨ (وهبذا كله : قال حممد 

   -رمحه اهللا  -)  ١٠( حنيفة 
 _________  

  وهو ثقة روى له مسلم واألربعة كذا ذكره الزرقاين )  ١( 
  يقال امسها آمنة " : التقريب " هو أم حرام قال يف )  ٢( 
ند بنت أيب أمية بن املغرية بن عبد اهللا كانت قبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و أهنا سألت أم سلمة هي ه: قوله )  ٣( 

  " االستيعاب " سلم عند أيب سلمة بن عبد فولدت له عمر وسلمة كذا يف 
موقوف ورفعه عبد الرمحن بن عبد " املوطأ " هو يف " : االستذكار " ماذا تصلي قال ابن عبد الرب يف : قوله )  ٤( 

  ار اهللا بن دين
  " التنوير " أخرجه أبو داود من طريقه كذا يف : قلت 

  القميص )  ٥( 
  الساتر : أي )  ٦( 
" فيه دليل على أن ظهر قدمها عورة جيب سترها ويف : ظهر قدميها قال األشرف : قوله . ظهور : يف نسخة )  ٧( 

وهو خمتار " . احمليط " ذا ذكره يف أن يف القدمني اختالف املشايخ واألصح أهنما ليستا بعورة ك" شرح املنية 
  وال فرق بني ظهر القدم وبطنه خالفا ملا قيل إن بطنه ليس بعورة وظهره عورة " الكايف " و " اهلداية " صاحب 

  " مرقاة املفاتيح " ظاهر احلديث يؤيد ما قيل كذا يف : قلت 
  من املطالب اليت أفادته األحاديث املذكورة )  ٨( 



  ل به اشتماال اشتم: أي )  ٩( 
  وبه قال اجلمهور )  ١٠( 

  )باب صالة الليل (  - ٤٦

سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كيف )  ١( أن رجال : أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر  - ١٦٥
ر ركعة واحدة توت)  ٥( فليصل )  ٤( فإذا خشي أحدكم أن يصبح )  ٣( مثىن مثىن ) :  ٢( الصالة بالليل ؟ قال 

  ما قد صلى )  ٦( له 
 _________  

" املعجم الصغري " مل أقف على اسم السائل ووقع يف : أن رجال قال احلافظ : من أهل البادية قوله : للنسائي )  ١( 
أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه و : للطرباين أنه ابن عمر لكنه يعكر عليه رواية عبد اهللا بن شقيق عن ابن عمر 

فما أدري أهو ذلك : مث سأله رجل على رأس احلول وأنا بذلك املكان منه قال : ينه وبني السائل وفيه سلم وأنا ب
من رواية عطية عن ابن عمر  -وهو كتاب نفيس  -" كتاب الوتر " الرجل أم غريه ؟ ووقع عند حممد بن نصر يف 

  " ساري ضياء ال" فيحتمل أن جيمع بتعدد من سأل كذا يف : أن أعرابيا سأل قال 
  يتبني من اجلواب أن السؤال وقع عن عددها أو عن الفصل والوصل )  ٢( 
مثىن مثىن استدل به على تعني الفصل بني كل ركعتني من : اثنني اثنني فإعادته للمبالغة يف التأكيد قوله : أي )  ٣( 

( ه اجلمهور على أنه لبيان األفضل وهو ظاهر السياق حلصر املبتدأ يف اخلرب ومحل: صالة الليل قال ابن دقيق العيد 
ملا صح من فعله صلى اهللا عليه و سلم خبالفه واستدل به أيضا على عدم النقصان من )  ٣٩٨/  ٢انظر فتح الباري 

اتفق أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد على أفضلية الرباعية ( ركعتنني يف النافلة ما عدا الوتر وقد اختلف العلماء فيه 
، واتفق الشافعي وأمحد وأبو يوسف والثوري  ٧٦٥/  ١" املغين " و  ٧٥/  ٥" شرح املهذب  "هنارا كما يف 

والليث على أفضلية الثنائية ليال والشافعي وأمحد منهم على أفضليتها هنارا أيضا وشذ مالك يف القول بعدم جواز 
فذهبت طائفة إىل املنع " ) : العمدة "  الرباعية ليال استدالال بإفادة التركيب القصر كما حكاه ابن دقيق العيد يف

وهو مذهب أيب حنيفة ومالك وطائفة إىل اجلواز وصححه الرافعي واستدل مبفهومه على أن األفضل يف صالة النهار 
أن تكون أربعا وبه قال أبو حنيفة تعقب بأنه مفهوم لقب وليس حبجة وبأنه ورد يف السنن وصححه ابن خزمية من 

( لكن تعقب ابن عبد الرب ذكر النهار " صالة الليل والنهار مثىن مثىن : " ن ابن عمر مرفوعا طريق علي األزدي ع
" وقال ابن قدامة يف " . والنهار إخل : " أكثر أئمة احلديث أعلو هذه الزيادة وهو قوله " : فتح الباري " قال يف 
يقل ذلك أحد سواه وكان ابن عمر يصلي  وقد رواه عن ابن عمر حنو من مخسة عشر نفسا مل:  ٧٦٥/  ١" املغين 

بأنه من تفرد ) اهـ . أربعا فيدل ذلك على ضعف روايته أو على أن املراد بذلك الفضيلة مع جواز غريه واهللا أعلم 
  " الضياء " األزدي وحكم النسائي بأنه أخطأ فيها وكذا حيىي بن معني كذا يف 

  الفجر  استدل به على خروج وقت الوتر بدخول وقت)  ٤( 
فليصل ركعة فيه أن الركعة الواحدة هو الوتر وأن كل ما تقدمها شفع وسبق الشفع شرط الكمال ال : قوله )  ٥( 

يف صحة الوتر وهو املعتمد عند املالكية وقد صح عن مجع من الصحابة أهنم أوتروا بواحدة دون تقدم نفل قبلها 
ويف . قرأ القرآن ليلة يف ركعة مل يصل قبلها وال بعدها  أن عثمان رضي اهللا عنه: وروى حممد بن نصر وغريه 

شرح الزرقاين " إنه فقيه كذا يف : أن سعدا أوتر بركعة وأن معاوية أوتر بركعة وصوبه ابن عباس وقال : البخاري 



 "  
بعد أن  أي جتعل هذه الركعة الصالة اليت صالها يف الوتر وترا: توتر له ما قد صلى قال ابن ملك : قوله )  ٦( 

وفيه أن حنو هذا قبل أن يستقر أمر . انتهى . الوتر ركعة واحدة : كانت شفعا واحلديث حجة للشافعي يف قوله 
ليس يف احلديث داللة على أن الوتر واحدة بتحرمية : وهذا جواب تسليمي فإنه قال أيضا . الوتر قاله ابن اهلمام 

  انتهى . كال من ذلك ومن أنه إذا خشي الصبح صلى واحدة متصلة مستأنفة ليحتاج إىل االشتغال جبوابه إذ حيتمل 
خالف أبو حنيفة السنة الصحيحة وأنت قد علمت أن الدليل مع االحتمال ال يصلح : وأغرب ابن حجر حيث قال 

لالستدالل ومن أعجب العجاب أن بعضهم كره وصلى الثالث وأعجب منه أن القفال قال ببطالن الثالث وبه 
ال توتروا بثالث وأوتروا خبمس أو سبع وال " ضي حسني أخذا من حديث ال يعرف له أصل صحيح أفىت القا

وال يوجد مع اخلصم حديث يدل على ثبوت ركعة مفردة يف حديث صحيح وال " تشبهوا الوتر بصالة املغرب 
  خيفى  وفيه ما ال" مرقاة املفاتيح " ضعيف فيؤول ما ورد من جممالت األحاديث للجمع بينها يف 

)  ١( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي : أخربنا مالك حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة  - ١٦٦
  )  ٤( على شقه األمين )  ٣( منها اضطجع )  ٢( من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منهن بواحدة فإذا فرغ 

 _________  
  يسلم من كل ركعتني : زاد يونس واألوزاعي عن الزهري بإسناده )  ١( 
وأما أصحاب " . املوطأ " كذا يف رواية حيىي وتابعه مجاعة من رواة : فإذا فرغ منها قال ابن عبد الرب : قوله )  ٢( 

ابن شهاب فرووا هذا احلديث بإسناده فجعلوا االضطجاع بعد ركعيت الفجر ال بعد الوتر وزعم حممد بن حيىي 
وال يدفع ما قاله مالك ملوضعه : قال ابن عبد الرب . صواب دون ما قاله مالك الذهلي أن ما ذكروا يف ذلك هو ال

  من احلفظ واإلتقان ولثبوته يف ابن شهاب وعلمه حبديثه 
إنه مستحب ملن يقوم بالليل ( من هذا األحاديث أخذ الشافعي أنه يندب : اضطجع قال ابن حجر : قوله )  ٣( 

لكل أحد أن يفصل بني سنة الصبح وفرضه )  ٤٣/  ٣فتح الباري . ن العريب ألجل االستراحة ال مطلقا واختاره اب
أنه صلى اهللا عليه و سلم أمر هبا : بضجعة على شقه األمين وال يتركه ما أمكن بل يف حديث صحيح على شرطهما 

  " مرقاة املفاتيح " وأغرب ابن حزم حيث قال بوجوب االضطجاع وفساد صالة الصبح بتركه كذا يف . 
  لالستراحة من طول القيام )  ٤( 

)  ٣( بن قيس بن خمرمة عن )  ٢( عن عبد اهللا )  ١( أخربنا مالك حدثنا عبد اهللا بن أيب بكر عن أبيه  - ١٦٧
: صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال )  ٦( ألرمقن : قلت : قال )  ٥( بن خالد اجلهين )  ٤( زيد 

فقام فصلى ركعتني خفيفتنن مث صلى ركعتني طويلتني مث صلى : فسطاطه قال  أو)  ٨( عتبته )  ٧( فتوسدت 
  )  ١٠( اللتني قبلهما مث أوتر )  ٩( ركعتني دوهنما مث صلى ركعتني دون 

 _________  
  يكىن أبا حممد ثقة عابد ذكره الزرقاين : هو أبو بكر امسه وكنيته واحد وقيل )  ١( 
إنه رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم وذكره ابن أيب خيثمة والبغوي وابن : لعسكري عن عبد اهللا قال ا: قوله )  ٢( 

  " شرح الزرقاين " وذكره البخاري وابن أيب حامت يف كبار التابعني وأبوه صحايب كذا يف " الصحابة " شاهني يف 
أن عبد اهللا بن : كر عن أبيه عن زيد هذا هو الصواب ووقع يف رواية أيب أويس عن عبد اهللا بن أيب ب: قوله )  ٣( 



  وهو خطأ " ) ابن أيب خيثمة : " والصواب " ابن خيثمة : " يف األصل ( رواه ابن أيب خيثمة ... ألرمقن : قيس قال 
أبو زرعة وكان صاحب لواء جهينة يوم الفتح : أبو طلحة وقيل : وقيل . زيد أبو عبد الرمحن املدين : قوله )  ٤( 

سنة مخسني مبصر وقيل بالكوفة يف آخر خالفة معاوية : سنة مثان وستني وقيل :  باملدينة وقيل مات سنة مثان وسبعني
  " اإلسعاف " كذا يف 

  بالضم نسبة إىل جهينة )  ٥( 
  النظر إىل الشيء شزرا : أصل الرمق )  ٦( 
  عليها ) وهو حتريف " رأس : " يف األصل ( جعلتها كالوسادة يوضع الرأس : أي )  ٧( 
موضع الباب والفسطاط نوع من القباب واخلرب : العتبة حمركة : عتبته أو فسطاطه قال الباجي : قوله )  ٨( 

  وحيتمل أن ذلك شك من الراوي . بالتفسري األول أشبه 
  يعين يف الطول : قال الباجي )  ٩( 
ذه النسخة وعليها يكون عدد مث أوتر اختلفت نسخ هذا الكتاب يف هذا املقام ففي بعضها كما يف ه: قوله )  ١٠( 

فقام فصلى ركعتني خفيفتني مث صلى ركعتني طويلتني طويلتني مث صلى : ركعاته قبل الوتر مثانية ويف بعضها قال 
ركعتني دوهنما مث صلى ركعتني دوهنما مث صلى ركعتني ومها دون اللتني قبلهما مث أوتر وعلى هذه النسخة يكون 

فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلى ركعتني طويلتني : حيىي " موطأ " ويف . عدد الركعات قبل الوتر عشرة 
طويلتني مث صلى ركعتني ومها دون اللتني قبلهما مث صلى ركعتني ومها دون اللتني قبلهما مث صلى ركعتني ومها دون 

 قبلهما مث أوتر فتلك ثالث عشرة اللتني قبلهما مث صلى ركعتني ومها دون اللتني قبلهما مث صلى ركعتني دون اللتني
هكذا يف مسلم " : املشكاة " ومها دون اللتني قبلهما أربع مرات قال صاحب : قوله " احمللى " قال يف . ركعة 

كرر مخس مرات وكذا وجدت يف نسخ " مشائل الترمذي " ويف . انتهى : واملوطأ وسنن أيب داود وجامع الوصول 
" . احمللى " انتهى ما يف . مث أوتر على التقدير األول بثالث وعلى الثاين بواحدة : فقوله  "املوطأ " هذا الكتاب يعين 

تقدمي " املوطأ " وذكر ابن عبد الرب أن حيىي مل يذكر ركعتني خفيفتني ومل يتابع هو على ذلك والذي عند مجيع رواة 
  )  ٤٢٧/  ١، والزرقاين  ٣٤٣/  ٣انظر أوجز املسالك ( ركعتني خفيفتني 

رضي اهللا )  ٤( عن عائشة )  ٣( بن جبري )  ٢( عن سعيد )  ١( أخربنا مالك أخربنا حممد بن املنكدر  - ١٦٨
عليها نوم )  ٦( بالليل يغلبه )  ٥( ما من امرئ تكون له صالة : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عنها 

  )  ٨( دقة وكان نومه عليه ص)  ٧( إال كتب اهللا له أجر صالته 
 _________  

  " اإلسعاف " هـ كذا يف  ١٣٠وثقه ابن معني وأبو حامت مات سنة )  ١( 
عن سعيد بن جبري هو أبو عبد اهللا الكويف أحد األئمة األعالم كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة : قوله )  ٢( 

  " اإلسعاف " سة وتسعني كذا يف أليس فيكم سعيد بن جبري قتله احلجاج يف شعبان سنة مخ: يستفتونه يقول 
  وفسره الشراح بأنه األسود بن يزيد . عن رجل عنده رضا : وقع يف رواية حيىي ههنا )  ٣( 
عن عائشة جزم احلافظ بأن رواية سعيد عن عائشة مرسال وأخرج النسائي من طريق ابن جعفر : قوله )  ٤( 

قد : سود بن يزيد النخعي عن عائشة وقال احلافظ العراقي الرازي عن حممد بن املنكدر عن سعيد بن جبري عن األ
  وأخرج النسائي وابن ماجه والبزار بإسناد صحيح . جاء من حديث أيب الدرداء بنحو حديث عائشة 

  أي معتادة )  ٥( 



 أحدمها أن يذهب به: حيتمل وجهني ) :  ٢١١/  ١: للباجي " شرح املوطأ ( " يغلبه قال الباجي : قوله )  ٦( 
  النوم فال يستيقظ والثاين أن يستيقظ ومينعه غلبة النوم من الصالة 

: أجر صالته قال الباجي : قوله . اعتادها ) وهو حتريف " الذي : " يف األصل ( يريد اليت : قال الباجي )  ٧( 
نه ال أحدها أن يكون له أجرها غري مضاعف ولو عملها لكان له أجرها مضاعفا أل: حيتمل ذلك عندي وجوها 

وحيتمل أن يكون له أجر من متىن أن يصلي . وحيتمل أن يريد أن له أجر نيته . خالف أن الذي يصلي أكمل حاال 
  " التنوير " مثل تلك الصالة وحيتمل أنه أراد أجر تأسفه على ما فاته منها كذا يف 

كما " ال حيتسب عليه به : " لصواب وا" ال حيتسب به : " يف األصل ( يعين أنه ال حيتسب به : قال الباجي )  ٨( 
  يكتب له أجر املصلني )  ٢١١/  ١" املنتقى " يف 

من : قال )  ٢( األعرج أن عمر بن اخلطاب )  ١( أخربنا مالك حدثنا داود بن حصني عن عبد الرمحن  - ١٦٩
  ه مل يفته شيء تزول الشمس إىل صالة الظهر فكأن)  ٤( شيء من الليل فقرأه من حني )  ٣( فاته من حزبه 

 _________  
برواية حيىي ذكر عبد الرمحن بن عبد القاري واسطة بني األعرج " املوطأ " عبد الرمحن األعرج يف : قوله )  ١( 

  وعمر 
  قد أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن عمر مرفوعا )  ٢( 
  احلزب بالكسر الورد يعتاده من قراءة أو صالة أو حنومها )  ٣( 
هذا وهم من داود ألن احملفوظ من حديث ابن شهاب عن : إخل قال ابن عبد الرب ... من حني : قوله )  ٤( 

من نام عن حزبه فقرأه ما بني : السائب بن يزيد وعبيد اهللا بن عبد اهللا عن عبد الرمجن بن عبد القاري عن عمر 
. من رفعه عنه بسنده عن عمر ومن أصحاب ابن شهاب . صالة الفجر وصالة الظهر كتب له كأمنا قرأه من الليل 

وهذا عند العلماء أوىل بالصواب من رواية داود حيث جعله من زوال الشمس إىل صالة الظهر ألن ذلك وقت 
ضيق قد ال يسع احلزب ورب رجل حزبه نصف القرآن أو ثلثه أو ربعه وحنوه ألن ابن شهاب أتقن حفظا وأثبت 

  نقال 

كان عمر بن اخلطاب يصلي كل ليلة ما شاء اهللا أن : م عن أبيه أنه قال أخربنا مالك حدثنا زيد بن أسل - ١٧٠
وأمر أهلك بالصالة { : هذه اآلية )  ٢( ويتلو )  ١( يصلي حىت إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصالة 

  } للتقوى )  ٥( رزقا حنن نرزقك والعاقبة )  ٤( عليها ال نسألك )  ٣( واصطرب 
 _________  

إلدراك شيء من صالة السحر واالستغفار فيه وحيتمل أن يكون إيقاظه لصالة الصبح : للصالة أي : له قو)  ١( 
  وأميا كان فإنه امتثل اآلية 

: ملا نزلت : ويتلو هذه اآلية أخرج ابن مردويه وابن النجار وابن عساكر عن أيب سعيد اخلدري قال : قوله )  ٢( 
اآلية كان النيب صلى اهللا عليه و سلم جييء إىل باب علي رضي اهللا )  ١٣٢ية رقم اآل: سورة طه ( } وأمر أهلك { 

الصالة رمحكم اهللا إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم : عنه صالة الغداة مثانية أشهر فيقول 
لى اهللا عليه و سلم يأيت حني نزلت هذه اآلية كان رسول اهللا ص: وأخرج ابن مردويه عن أيب احلمراء قال . تطهريا 

" الصالة رمحكم اهللا إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا كذا يف : باب علي فيقول 



  للسيوطي " الدر املنثور يف تفسري القرآن باملأثور 
  اصرب : أي )  ٣( 
  فك الطلب ال نكل: معناه : لنفسك وال لغريك أخرج ابن أيب حامت عن الثوري )  ٤( 
  العاقبة اجلنة : أخرج ابن أيب حامت عن السدي قال )  ٥( 

)  ٤( ابن عباس )  ٣( أخربين كريب موىل )  ٢( بن سليمان الواليب )  ١( أخربنا مالك أخربنا خمرمة  - ١٧١
( عرض  يف)  ٦( فاضطجعت : عند ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم وهي خالته قال )  ٥( أخربه أنه بات 

فنام رسول اهللا صلى : قال )  ٩( واضطجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأهله يف طوهلا )  ٨( الوسادة )  ٧
بقليل أو بعده بقليل جلس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ١٠( اهللا عليه و سلم حىت إذا اتنصف الليل أو قبله 

من سورة )  ١٥( اخلواتيم )  ١٤( اآليات )  ١٣( بالعشر )  ١٢( عن وجهه بيديه مث قرأ )  ١١( فمسح النوم 
يصلي )  ٢٠( وضوءه مث قام )  ١٩( فأحسن )  ١٨( معلق فتوضأ منه )  ١٧( مث قام إىل شن )  ١٦( آل عمران 

ما صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث ذهبت فقمت إىل جنبه )  ٢١( فقمت فصنعت مثل : قال ابن عباس : 
بأذين اليمىن بيده )  ٢٤( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يده اليمىن على رأسي وأخذ )  ٢٣( فوضع  ) ٢٢( 

مث أوتر مث اضطجع )  ٢٧( ركعتني مث ركعتني مث ركعتني ست مرات )  ٢٦( فصلى : مث قال )  ٢٥( اليمىن ففتلها 
  فصلى الصبح )  ٣٠( فقام فصلى ركعتني خفيفتني مث خرج )  ٢٩( حني جاءه املؤذن )  ٢٨( 

ركعتني )  ٣٢( صالة الليل إن شئت صليت : عندنا مثىن مثىن وقال أبو حنيفة )  ٣١( صالة الليل : قال حممد 
 ٣٥( ما شئت بتكبرية واحدة )  ٣٤( وإن شئت ستا وإن شئت مثانيا وإن شئت )  ٣٣( وإن شئت صليت أربعا 

ال )  ٣٨( والوتر ثالث )  ٣٧( فقولنا وقول أيب حنيفة فيه واحد وأما الوتر . ذلك أربعا أربعا )  ٣٦( وأفضل ) 
  )  ٣٩( يفصل بينهن بتسليم 

 _________  
قتلته احلرورية سنة : خمرمة األسدي املدين وثقه ابن معني قال الواقدي : قوله . بفتح امليم وسكون اخلاء )  ١( 

  " اإلسعاف " هـ بقديد كذا يف  ١٣٠
  إىل والبة حي من أسد ذكره السمعاين  بكسر الالم نسبة)  ٢( 
" هـ كذا يف  ٩٨هو كريب بن أيب مسلم أبو رشد بن احلجازي وثقه النسائي وابن معني وابن سعد مات )  ٣( 

  " اإلسعاف 
ابن عباس هو عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب اهلامشي ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قوله )  ٤( 

  هـ  ٦٨احلرب والبحر مات بالطائف سنة : آن كان يقال له وترمجان القر
بعثين أيب العباس إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حاجة : أنه بات يف بعض طرق أيب عوانة قال : قوله )  ٥( 

فوجدته جالسا يف املسجد فلم أستطع أن أكلمه فلما صلى املغرب قام فركع حىت أذن املؤذن لصالة العشاء زاد 
  يا بين بت الليلة عندنا : فقال يل " قيام الليل " مد بن نصر يف حم
  وضعت جنيب باألرض : أي )  ٦( 
ألن العرض هو : يف عرض بفتح العني على املشهور وبضمها أيضا وأنكره الباجي نقال ومعىن قال : قوله )  ٧( 

  راد وقد صحت به الرواية فال وجه لإلنكار اجلانب وهو لفظ مشترك ورده العسقالين بأنه ملا قال يف طوهلا تعني امل
وسادة من أدم حشوها ليف قوله الوسادة املراد به الوسادة املعروفة اليت تكون حتت الرؤوس : حملمد بن نصر )  ٨( 



وهذا . ونقل القاضي عياض عن الباجي واألصيلي وغريمها أن الوسادة ههنا الفراش لقوله اضطجع يف طوهلا 
وفيه دليل على جواز نوم الرجل مع امرآته من غري مواقعة حبضرة بعض حمارمها وإن كان مميزا . ضعيف أو باطل 

بت عند خاليت يف ليلة كانت فيها حائضا : وقد جاء يف بعض روايات هذا احلديث قال ابن عباس : قال القاضي 
  للنووي " مسلم شرح صحيح " وهذه الكلمة وإن مل تصح طريقا فهي حسنة املعىن جدا كذا يف : قال 

مضطجعا عند أرجلهما أو عند رأسهما  -واهللا أعلم  -كان ابن عباس : يف طوهلا قال ابن عبد الرب : قوله )  ٩( 
فاضطجعت يف عرض يقتضي : توسدت عرضها وقوله : هذا ليس بالبني ألنه لو كان كذلك لقال : وقال الباجي 

إين أريد أن : عن ابن عباس أتيت خاليت ميمونة فقلت " العلل " أن العرض حمل الضطجاعه وأليب زرعة الرازي يف 
ال حاجة يل : كيف والفراش واحد فقلت " ) : فقالت : " والصواب " فقال : " يف األصل ( أبيت عندكم فقالت 

بفراشكم أفرش نصف إزاري وأما الوسادة فإين أضع رأسي مع رأسكما من وراء الوسادة فجاء رسول اهللا صلى اهللا 
  ليه و سلم فحدثته ميمونة مبا قلت فقال أصبح هذا شيخ قريش كذا يف شرح الزرقاين ع
وجيمع بينهما بأن االستيقاظ وقع مرتني : جزم يف بعض طرقه بثلث الليل األخري قال احلافظ : قوله أو قبله )  ١٠( 

  د ذلك مث توضأ وصلى ففي األوىل نظر إىل السماء مث تال اآليات مث عاد ملضجعه فقام يف الثانية وأعا
أثر النوم من باب إطالق السبب على املسبب أو عينيه من باب إطالق اسم : فمسح النوم أي : قوله )  ١١( 

  احلال على احملل 
. فيه جواز القراءة للمحدث وهذا إمجاع املسلمني وإمنا حترم اجلنب واحلائض : مث قرأ قال النووي : قوله )  ١٢( 

ابن بطال وابن عبد الرب وفيه نظر وهو أن نوم النيب صلى اهللا عليه و : عة من العلماء منهم انتهى وكذا ذكر مجا
سلم ليس بناقض وجتديده الوضوء بعد االستيقاظ إمنا هو لزيادة الفضل كما صرحوا به يف مواضع فال يدل قراءة 

  خر منه صلى اهللا عليه و سلم القرآن بعد النوم منه على ما ذكروا إال إذا ثبت يف هذا احلديث وقوع حدث آ
حيتمل أن يكون ذلك ليبتدئ يقظته بذكر اهللا كما ختمها بذكره عند نومه : بالعشر قال الباجي : قوله )  ١٣( 

  وحيتمل أن يكون ليذكر ما ندب إليه من العبادة وما وعد على ذلك من الثواب 
   إىل آخر السورة} ... . إن يف خلق السموات { : أوهلا )  ١٤( 
  اخلوامت وبالنصب صفة للعشر : يف نسخة )  ١٥( 
إخل فيه استحباب قراءة هذا اآليات عند القيام من النوم وفيه جواز قول سورة ... . من سورة : قوله )  ١٦( 

إمنا يقال السورة اليت يذكر فيها آل عمران واليت : البقرة وسورة آل عمران وحنوها وكرهه بعض املتقدمني وقال 
والصواب هو األول وبه قال عامة العلماء من السلف واخللف وتظاهرت عليه األحاديث . ها البقرة يذكر في

  للنووي " شرح صحيح مسلم " الصحيحة كذا يف 
قربة خلقه من أدم وذكر الوصف باعتبار لفظه ويف رواية : إىل شن معلق بفتح الشني وتشديد النون : قوله )  ١٧( 

  للبخاري معلقة 
  مث استفرغ من الشن يف إناء مث توضأ : منه وحملمد بن نصر : له قو)  ١٨( 
وجيمع بني هذا والرواية اليت سبقت يف : فأحسن وضوءه ويف بعض طرقه فأسبغ الوضوء قال احلافظ : قوله )  ١٩( 

ثر فتوضأ وضوءا بني وضوءين ومل يك: برواية الثوري فإن لفظه " فتوضأ وضوءا خفيفا : " باب ختفيف الوضوء 
  فتسوك : فأسبغ الوضوء ومل ميس من املاء إال قليال وزاد فيها : وقد أبلغ وملسلم 

  مث أخذ برداء له حضرمي فتوشحه مث دخل البيت فقام يصلي : مث قام يصلي حملمد بن نصر : قوله )  ٢٠( 



ضوء والسواك مثل ما صنع يقتضي أنه صنع مجيع ما ذكر من القول والنظر إىل السماء والو: قوله )  ٢١( 
فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أين : والتوشح وحيتمل أن حيمل على األغلب وزاد يف رواية الدعوات يف أوله 

  " الفتح " كنت أرقبه كذا يف 
  األيسر : أي )  ٢٢( 
كره يعين أنه أداره فجعله على ميينه وهكذا ذكره أكثر الرواة يف هذا احلديث ومل يذ: قال ابن عبد الرب )  ٢٣( 

  مالك 
  فيه أن قليل العمل ال يفسد )  ٢٤( 
: ففتلها يف بعض طرقه : دلكها إما لينتبه من النعاس أو إظهارا حملبته أو ليستعد هليئة الصالة قوله : أي )  ٢٥( 

فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذين ويف هذا رد : فعرفت أنه إمنا صنع ذلك ليؤنسين يف ظلمة الليل ويف بعضها 
فأخذ بأذين : زعم أن أخذ األذن له إمنا كان يف حال إدارته له من اليسار إىل اليمني متمسكا مبا يف بعضها  على من

فأدارين لكن ال يلزم من إدارته على هذا الصفة أن ال يعود إىل مسك أذنه ملا ذكر من تأنيسه وإيقاظه ألن حاله كان 
  " الفتح " يقتضي ذلك لصغر سنه كذا يف 

  يسلم من كل ركعتني : ابن خزمية زاد )  ٢٦( 
ست مرات رواية الباب يقتضي أنه صلى ثالث : ذكرها ست مرات فاجلملة ثنتا عشرة ركعة قوله : أي )  ٢٧( 

عشرة ركعة وقد صرح بذلك يف رواية الدعوات للبخاري وصرح بعضهم بأن ركعيت الفجر من غريها لكن رواية 
فصلى إحدى عشرة ركعة مث أذن بالل فصلى ركعتني : ف ذلك ولفظه شريك للبخاري يف التفسري عن كريب ختال

مث خرج فهذا ما يف رواية كريب من االختالف وقد عرف أن األكثر خالفوا شريكا وروايتهم مقدمة على روايته ملا 
  " تح الف" معهم من الزيادة ولكوهنم أحفظ وقد محل بعضهم هذا الزيادة على سنة العشاء وال خيفى بعده كذا يف 

  فنام حىت نفخ مث قام : للبخاري يف رواية )  ٢٨( 
  هو بالل )  ٢٩( 
  من احلجرة إىل املسجد )  ٣٠( 
األفضل يف صالة الليل أن تؤدى ركعتني ركعتني وأما صالة النهار : صالة الليل مثىن مثىن أي : قوله )  ٣١( 

: الة الليل مثىن مثىن وقال الشافعي وأصحابه فاألفضل فيها األربع وبه قال أبو يوسف وحجته ما مر من حديث ص
صالة الليل والنهار مثىن مثىن أخرجه أصحاب السنن األربعة وابن : األفضل فيهما مثىن مثىن له قوله عليه السالم 

رواه الثقات عن النيب صلى : خزمية وابن حبان من طريق على بن عبد اهللا األزدي عن ابن عمر لكن قال الترمذي 
سننه " هذا احلديث عندي خطأ وقال يف : يه و سلم من حديث ابن عمر فلم يذكروا النهار وقال النسائي اهللا عل

سلم : إسناده جيد إال أن مجاعة من أصحاب ابن عمر خالفوا األزدي فلم يذكروا فيه النهار منهم " : الكربى 
وأنكروه عليه وكان حيىي بن معني يضعف مل يقله أحد عن ابن عمر غري علي : ونافع وطاووس وقال ابن عبد الرب 

العلل " نافع وعبد اهللا بن دينار ومجاعة رووه بدون ذكر النهار وقال الدار قطين يف : حديثه هذا وال حيتج به ويقول 
" ذكر النهار فيه وهم وهلذا احلديث طرق أخر أيضا وشواهد ال خيلو أكثرها عن علة كما بسطه الزيلعي يف " : 

)  ٤٠٣/  ٣، وانظر عمدة القاري  ١١٩/  ١" ( ختريج أحاديث الرافعي " وابن حجر يف " ث اهلداية ختريج أحادي
  وغريمها 

  هذا هو املشهور من فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم يف صالة الليل الثابت من حديث مجاعة )  ٣٢( 



ئشة يف وصف صالة رسول اهللا صلى صليت أربعا ملا أخرجه البخاري ومسلم وغريمها من حديث عا: قوله )  ٣٣( 
يصلي أربعا فال تسأل عن حسنهن وطوهلن مث يصلي أربعا فال تسأل عن حسنهن وطوهلن : اهللا عليه و سلم بالليل 

من حديث عائشة وأمحد والبزار من حديث ابن " سننه الكربى " وأخرج أبو داود والنسائي يف . مث يصلي ثالثا 
  هللا عليه و سلم كان يصلي بعد العشاء أربع ركعات أن رسول اهللا صلى ا: الزبري 

وإن شئت ما شئت هذا صريح يف أنه ال يكره الزيادة على مثاين ركعات بتسليمة واحدة خالفا ملا : قوله )  ٣٤( 
ذهب إليه بعض أصحابنا من أن ذلك مكروه وعللوه بأن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يزد على ذلك بتحرمية 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي تسع ركعات ال جيلس فيهن إال يف : م حديث عائشة واحدة ويرده
الثامنة فيذكر اهللا وحيمده ويدعوه مث ينهض وال يسلم مث يقوم فيصلي التاسعة مث يقعد فيذكر اهللا وحيمده ويدعوه مث 

  )  ٢٥٦/  ١أخرجه مسلم ( يسلم تسليما يسمعنا 
  بتحرمية : أي )  ٣٥( 
وأفضل ذلك يعين أن الكل جائز لكن األفضل يف الليل هو األربع بتحرمية واحدة كما يف النهار : قوله )  ٣٦( 

وذكر أصحابنا يف وجهه املنقول أحاديث دالة على صالة النيب صلى اهللا عليه و سلم أربع ركعات يف الليل والنهار 
 خيفى ما فيه فإن أداء النيب عليه السالم أربع ركعات وال. وأيدوه باملعقول بأنه أكري مشقة فيكون أزيد فضيلة 

بتحرمية واحدة يف الليل والنهار مما ال ينكر لثبوته باألحاديث الثابتة لكن الكالم يف ما يدل على أنه األفضل وهو 
  مفقود والفضائل يف مثل هذا الباب إمنا يثبت بالتوقيف من الشارع ال من األمر املعقول فقط 

واحد وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وأيب وأنس وابن عباس وأيب أمامة وعمر بن عبد العزيز : ه قول)  ٣٧( 
إنه يوتر ثالثا بتسليمتني تسليمة بعد : وحذيفة والفقهاء السبعة وابن املسيب وهو أحد أقوال الشافعي والقول الثاين 

أوتر بركعة وإن شار بثالث بتسليمة واحدة أو إن شاء : ركعتني وتسليمة بعد ركعة وبه قال مالك والقول الثالث 
  " البناية " خبمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة كذا يف 

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم ال يسلم يف ركعيت : إخل ملا أخرجه النسائي عن عائشة ... ثالث : قوله )  ٣٨( 
وأخرج . ن يوتر بثالث ال يسلم إال يف آخرهن كا: صحيح على شرط الشيخني بلفظ : الوتر ورواه احلاكم وقال 

بلغ : ما أجزأت ركعة قط وأخرجه الطرباين عن إبراهيم قال : عن ابن مسعود أنه قال " كتاب اآلثار " حممد يف 
الوتر ثالث : وأخرج الطحاوي عن أنس أنه قال . ما أجزأت ركعة قط : ابن مسعود أن سعدا يوتر بركعة فقال 

ثابت قال صلى يب أنس الوتر أنا عن ميينه وأم ولده خلفنا ثالث ركعات مل يسلم إال يف  وأخرج عن. ركعات 
إين مل أوتر فقام فصففنا وراءه فصلى بنا ثالث ركعات : دفنا أبا بكر فقال عمر : وأخرج عن املسور قال . آخرهن 

سيب وعروة بن الزبري والقاسم بن وأخرج عن أيب الزناد عن الفقهاء السبعة سعيد بن امل. مل يسلم إال يف آخرهن 
أن : حممد وأيب بكر بن عبد الرمحن وحارثة بن زيد وعبيد اهللا بن عبد اهللا وسليمان بن يسار يف مشيخة سواهم 

وخيالفها آثار أخر فأخرج الطحاوي . فهذه اآلثار واألخبار كلها مؤيدة ملذهبنا . الوتر ثالث ال يسلم إال يف آخرهن 
وحدت حس رجل من خلف ظهري فنظرت فإذا عثمان بن عفان فتقدم فاستفتح القرآن : لتيمي عن عبد الرمحن ا

: يا أمري املؤمنني إمنا صليت ركعة واحدة قال : أوهم الشيخ ؟ فلما صلى قلت : حىت ختم مث ركع وسجد فقلت 
عن معاوية " خاري صحيح الب" ويف . وأخرج أيضا عن سعد بن أيب وقاص أنه كان يوتر بركعة . أجل هي وتري 

يا : أن ابن عمر صلى ركعتني من الوتر مث قال " سنن سعيد بن منصور " ويف . وسعيد بن جبري أنه أوتر بركعة 
والقول الفيصل يف هذا املقام أن األمر يف ما بني الصحابة خمتلف فمنهم من . غالم ارحل لنا مث قام فصلى ركعة 



ن كان يصلي ثالثا بتسليمتني ومنهم من كان يصلي ثالثا بتسليمة كان يكتفي على الركعة الواحدة ومنهم م
واألخبار املرفوعة أيضا خمتلفة بعضها شاهدة لالكتفاء بالواحدة وبعضها بالثالث والكل ثابت لكن أصحابنا قد 

  ترجحت عندهم روايات الثالث بتسليمة بوجوه الحت هلم فاختاروه ومحلوا اجململ على املفصل 
  يف القعدة األوىل : أي )  ٣٩( 

  )باب احلدث يف الصالة (  - ٤٧

رسول اهللا صلى )  ٣( أن : بن يسار )  ٢( بن أيب احلكيم عن عطاء )  ١( أخربنا مالك حدثنا إمساعيل  - ١٧٢
إليهم بيده أن امكثوا فانطلق رسول اهللا صلى اهللا )  ٥( من الصلوات مث أشار )  ٤( اهللا عليه و سلم كرب يف صالة 

  )  ٧( وعلى جلده أثر فصلى )  ٦( و سلم مث رجع  عليه
على )  ٩( أن ينصرف وال يتكلم فيتوضأ مث يبين )  ٨( وهبذا نأخذ من سبقه حدث يف صالة فال بأس : قال حممد 

   -رمحه اهللا  -)  ١٠( ما صلى وأفضل ذلك أن يتكلم ويتوضأ ويستقبل صالته وهو قول أيب حنيفة 
 _________  

  هـ كذا ذكره الزرقاين  ١٣٠وثقه ابن معني والنسائي مات سنة  القرشي)  ١( 
عطاء أخو سليمان وعبد اهللا وعبد امللك موايل ميمونة أم املؤمنني كاتبتهم وكلهم أخذ عنها العلم : قوله )  ٢( 

  وعطاء أكثرهم حديثا وكلهم ثقة ذكره الزرقاين 
: قلت . ي متصال مسندا من حديث أيب هريرة وأيب بكرة هذا مرسل وقد رو: أن قال ابن عبد الرب : قوله )  ٣( 

باب إذا ذكر يف املسجد أنه  - ١٧كتاب الغسل  - ٥أخرجه البخاري يف ( حديث أيب هريرة أخرجه البخاري 
باب مىت يقوم الناس  - ٢٩كتاب املساجد ومواضع الصالة  - ٥: جنب خيرج كما هو وال يتيمم ومسلم يف 

" أخرجه أبو داود وكذا يف . ومسلم وأبو داود والنسائي وحديث أيب بكرة )  ١٥٨،  ١٥٧للصالة حديث 
  " التنوير 

  هو الصبح كما يف رواية أيب داود من حديث أيب بكرة )  ٤( 
من إطالق القول ) مكانكم : فقال لنا : ( مث أشار مثله يف رواية أيب هريرة فقوله يف رواية الصحيحن : قوله )  ٥( 

  على الفعل 
  فاغتسل مث رجع إلينا ورأسه يقطر فكرب : ويف رواية أيب هريرة )  ٦ (
  إين كنت جنبا فنسيت إن أغتسل : زاد الدارقطين فقال )  ٧( 
  استنباط هذه املسألة من حديث الباب كما فعله حممد غري صحيح : إخل أقول ... فال بأس : قوله )  ٨( 

خرج : صلى اهللا عليه و سلم من الصالة من حديث أيب هريرة بلفظ فألنه قد رويت قصة انصراف النيب : أما أوال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد أقيمت الصالة وعدلت الصفوف حىت إذا قام يف مصاله انتظرنا أن يكرب 

وهذا دليل على أنه انصرف قبل أن . فلما قام يف مصاله ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم : فانصرف ويف رواية 
من حديث أيب بكرة أنه دخل يف صالة الفجر فكرب مث أومأ إليهم " سنن أيب داود " خل يف الصالة نعم ورد يف يد

: واجلمع بينهما حبمل قوله كرب على أنه أراد أن يكرب وأبدى عياض والقرطيب احتمال أهنما واقعتان وقال النووي 
إذا " . فتح الباري " أصح كذا يف " الصحيحني " فما يف إنه األظهر وجزم به ابن حبان فإن ثبت التعدد فذاك وإال 

يف حديث الباب يكون حمموال ) كرب : ( إن اختري طريق اجلمع ومحل اجململ على املفصل فقوله : عرفت هذا فنقول 



  على إرادة التكبري فال يكون له داللة على انصراف من سبقه حدث يف الصالة 
 صلى اهللا عليه و سلم املروي يف حديث الباب إمنا كان ألجل أنه كان جنبا فألن انصراف رسول اهللا: وأما ثانيا 

إين كنت جنبا : فنسي ودخل يف الصالة قبل الغسل كما أوضحه ما يف رواية الدارقطين مث رجع وقد اغتسل فقال 
. ه يقطر ماء وغريه أيضا التصريح بأنه اغتسل مث رجع ورأس" صحيح البخاري " وقد ورد يف . فنسيت أن أغتسل 

  فعلم أن انصرافه كان حلدث سابق على الصالة ال حلدث يف الصالة واملقصود هذا ال ذاك 
وغريه أنه رجع بعد ما اغتسل ورأسه يقطر ماء واحلدث الذي " صحيح البخاري " فألنه قد ورد يف : وأما ثالثا 

  الذي يوجب الغسل جيوز حبدوثه يف الصالة البناء إمنا هو احلدث الذي يوجب الوضوء ال 
فألن اإلمام إذا أحدث يف الصالة فذهب للتوضؤ فال بد له أن يستخلف فلو مل يستخلف فسدت : وأما رابعا 

صالته وصالة من اقتدى به كما هو مصرح يف موضعه ومل ينقل يف األخبار أنه عليه السالم استخلف أحدا فكيف 
  يستقيم األمر 
وهذا نص يف أنه مل ينب على ما . مث رجع إلينا ورأسه يقطر ماء فكرب : يب هريرة فألنه ورد يف حديث أ: وأما خامسا 

وكيف جيوز له البناء على التكبري السابق إن ثبت أنه خرج بعد ما كرب ؟ فإنه كان قد . سبق بل استأنف التكبري 
  ة أداه على غري طهارة وال جيوز البناء على ما أداه بغري طهارة بل على ما أداه بطهار

وباجلملة إذا مجعت طرق حديث الباب ونظر إىل ألفاظ رواياته ومحل بعضها على بعض علم قطعا أنه ال يصلح 
قال ( وبه يظهر أنه ال يصح إدخال هذا احلديث يف باب احلدث يف الصالة . الستنباط ما استنبطه حممد رمحه اهللا 

لصحيحني املذكورة لو محلتا على أهنما واقعة واحدة إن رواية املوطأ هذه ورواية ا:  ٢٩٤/  ١شيخنا يف األوجز 
فال إشكال أصال إال أن الظاهر عندي أهنما واقعتان خمتلفتان وملا كان عند اإلمام مالك حكم احلدث السابق 

والالحق واحدا يعين إذا صلى اإلمام ناسيا حمدثا أو جنبا مث تذكر وكذلك إذا أحدث يف وسط الصالة ففي كال 
لو محل على ) كرب ( سد صالته عند املالكية وال جيوز البناء فلذا ذكر هذا احلديث يف إعادة الصالة ألن احلالني تف

  ظاهره بطلت الصالة عند املالكية أيضا وجتب اإلعادة فيصح إدخال احلديث يف باب اإلعادة 
ة ولذا أدخله اإلمام حممد يف وأما عند احلنفية فحديث الباب ليس من باب اجلنابة بل من باب سبق احلدث يف الصال

" وليست هذه قصة اجلنابة املذكورة يف الصحيحني وغريمها وإيرادات العالمة عبد احلي يف حاشية " . . موطئه " 
وقد تقدم أن عياضا والقرطيب والنووي وابن حبان كلهم قالوا بتعدد القصة وما أورد . من املستغربات " املوطأ 

ومل ينقل أنه استخلف أحدا وأنت : اط اإلمام حممد فمبين على وحدة القصتني إال قوله الشيخ عبد احلي على استنب
خبري بأن احتاد القصتني خالف ما عليه اجلمهور وعدم النقل لشيء يغاير نقل العدم واحلجة يف الثاين دون األول 

ما تقدم من أقوال احلنفية وحديث الباب يف محله على قصة اجلنابة مع شروع الصالة مشكل على اجلمهور كلهم ك
لو أن إماما صلى ركعة مث ذكر أنه جنب فخرد واغتسل وانتظره القوم وبىن على الركعة : واملالكية وقال الشافعي 

األوىل فسدت عليه وعليهم صالهتم ألهنم يأمتون به عاملني أن صالته فاسدة وليس له أن يبين على ركعة صالها جنبا 
وكذلك عند احلنابلة فعلم أن حديث الباب يف محل . اهـ . سدت صالة من علم ولو علم بعضهم دون بعض ف

أو ) أن يكرب ( على معناه احلقيقي ال يوافق أحدا من األئمة فإما أن حيمل على اجملاز من قوله أراد ) كرب : ( قوله 
) كرب : ( نظر إىل قوله  ألنه مل يكن هناك حدث يف الصالة ولعل حممدا) خمتصرا . اهـ . حيمل على تعدد القصة 

: ( فحمله على أنه توضأ ومحل قوله ) مث رجع وعلى جلده أثر املاء : ( فحمله على الدخول يف الصالة وإىل قوله 
  على أنه بىن وأيده بأنه أشار إليهم أن امكثوا ومل يتكلم كما هو شأن الباين فاستنبط منه ما استنبط ) فصلى 



  لة على هذا يف باب الوضوء من الرعاف فانظر هناك قد ذكرت األحاديث الدا)  ٩( 
  وبه قال مجاعة وخالفهم مجاعة يف البناء كما مر منا ذكره يف باب الوضوء من الرعاف )  ١٠( 

  ) باب فضل القرآن وما يستحب من ذكر اهللا عز و جل (  - ٤٨

أنه أخربه عن أيب )  ٣( عصعة عن أبيه بن عبد اهللا بن أيب ص)  ٢( عبد الرمحن )  ١( أخربنا مالك أخربنا  - ١٧٣
فلما أصبح حدث )  ٦( يرددها } قل هو اهللا أحد { : من الليل يقرأ )  ٥( اخلدري أنه مسع رجال )  ٤( سعيد 

والذي : " فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم )  ٩( يقللها )  ٨( الرجل )  ٧( النيب صلى اهللا عليه و سلم كأن 
  " القرآن )  ١١( لتعدل ثلث )  ١٠( نفسي بيده إهنا 

 _________  
هذا هو احملفوظ رواه مجاعة عن مالك فقالوا عن عبد اهللا : أخربنا عبد الرمحن قال احلافظ ابن حجر : قوله )  ١( 

  الصواب األول : بن عبد الرمحن عن أبيه أخرجه النسائي واإلمساعيلي والدارقطين وقالوا 
  " اإلسعاف " صاري املازين وثقه النسائي وأبو حامت مات يف خالفة املنصور كذا يف عبد الرمحن األن: قوله )  ٢( 
  هو عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة التابعي الثقة كذا قال الزرقاين )  ٣( 
  سعد بن مالك بن سنان )  ٤( 
  " ند أمحد مس" هو قتادة بن النعمان أهو أيب سعيد اخلدري ألمه كما صرح به يف رواية )  ٥( 
  " ) أبو عمرو : " يف األصل ( ألنه مل حيفظ غريها أو ملا رجاه من فضيلتها قاله أبو عمر )  ٦( 
  بفعل ماض أو بشد النون )  ٧( 
  بالنصب أو الرفع الذي جاء وذكر وهو أبو سعيد )  ٨( 
  يعتقد أهنا قليلة : أي )  ٩( 
قل هو اهللا أحد : باب فضل  - ١٣كتاب فضائل القرآن  - ٦٦: أخرجه البخاري يف ( إهنا لتعدل : قوله )  ١٠( 
. علم التوحيد وعلم الشرائع علم هتذيب األخالق : تساوي ثلث القرآن ألن معاين القرآن ثالثة علوم : أي ) 

: وسورة اإلخالص يشمل على القسم األشرف منها الذي هو كاألصل للقسمني وهو علم التوحيد وقال الطييب 
متمحضة للصفات فهي ثلث } ... قل هو اهللا { قصص وأحكام وصفات اهللا و : رآن على ثالثة أحناء ذلك ألن الق
ثواهبا يضاعف بقدر ثلث القرآن فعلى األول ال يلزم من تكريرها استيعاب القرآن وختمه وعلى : القرآن وقيل 

الرأي وإليه ذهب أمحد وإسحاق فإهنما من مل يتأول هذا احلديث أخلص ممن اختار : الثاين يلزم وقال ابن عبد الرب 
محال احلديث على أن معناه أن هلا فضال يف الثواب حتريضا على تعلمها ال أن قراءهتا ثالث مرات كقراءة القرآن 

 ٦٠/  ٨فتح الباري : ، وانظر  ٣٤٩/  ٤" ( مرقاة املفاتيح " وهذا ال يستقيم ولو قرأها مائيت مرة كذا يف : قال 
 (  
ثلث القرآن قد وقع النزاع بني طلبيت املستفيدين مين حبضريت سنة إحدى وتسعني بعد األلف : ه قول)  ١١( 

نعم مستندا هبذا احلديث : واملائتني يف أنه إذا قرأ سورة اإلخالص هل جيد ثواب قراءة متام القرآن ؟ فقال بعضهم 
من جنس واحد وإال فال وليس يف احلديث  ورده بعضهم بأن مجيع األثالث إمنا يبلغ إىل الواحد التام إذا كانت

قد صرح مجع من الفقهاء واحملدثني : تصريح بشيء من ذلك فحضروا لدي سائلني حتقيق احلق يف ذلك فقلت 
إن كانت الثلثية معللة باشتماهلا على : غرضنا أنه هل يستنبط ذلك من هذا احلديث أم ال ؟ فقلت : بذلك فقالوا 



فال داللة هلذا احلديث على حصول ثواب ختم القرآن . توحيد كما هو رأي مجاعة ثلث معاين القرآن وهو ال
" ما يف القرآن : " يف األصل ( بالتثليث ألن التثليث حينئذ يكون تثليثا آليات التوحيد فقط وال يشتمل على ما 

لث القرآن مع قطع يف القرآن وإن محل ذلك على كون ثوابه بقدر ثواب ث" ) على ما يف القرآن : " والصواب 
" معجم الطرباين الصغري " مث وجدت يف . النظر عن ما ذكر ميكن ثواب اخلتم التام بالتثليث فانقطع النزاع منهم 

أنه أخرج عن أمحد بن حممد البزار األصبهاين نا احلسن بن علي احللواين نا زكريا بن عطية نا سعد بن حممد بن 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ن إبراهيم عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال املسور بن إبراهيم حدثين عمي سعد ب

بعد صالة الصبح اثين عشر مرة فكأمنا قرأ القرآن أربع مرات وكان أفضل أهل } قل هو اهللا أحد { من قرأ : سلم 
  األرض يومئذ إذا اتقى فصار هذا أدل على املقصود قاطعا للنزاع 

ألن ) :  ١( قال معاذ بن جبل : مسعت سعيد بن املسيب يقول : ا حيىي بن سعيد قال أخربنا مالك أخربن - ١٧٤
  اخليل من بكرة حىت الليل )  ٤( إيل من أن أمحل على جياد )  ٣( إىل الليل أحب )  ٢( أذكر اهللا من بكرة 

  )  ٥( ذكر اهللا حسن على كل حال : قال حممد 
 _________  

عمرو بن أوس األنصاري اخلزرجي أبو عبد الرمحن املدين شهد العقبة وبدرا معاذ بن جبل بن : قوله )  ١( 
واملشاهد كلها وكان أحد األربعة الذين مجعوا القرآن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومات يف طاعون 

  " اإلسعاف " عمواس كذا يف 
  من أول النهار : أي )  ٢( 
فضيل الذكر على اجلهاد وهو أمر توقيفي ال يدرك بالرأي وقد ورد به حديث إخل فيه ت... أحب إيل : قوله )  ٣( 

مرفوع أيضا وورد بعض األحاديث بتفضيل اجلهاد على مجيع األعمال واجلمع بينهما أن اجلهاد الكامل املتضمن 
أفضل األعمال مطلقا  لبذل املال وإظهار احلجة والبيان وتدبري األمور بالرأي والتوجه بالدعاء والقلب والقتال باليد

وما سواه من أنواعه يفضل عليه الذكر كذا حققه برهان الدين إبراهيم بن أيب القاسم بن إبراهيم بن عبد اهللا بن 
  " عمدة املتحصنني شرح عدة احلصن احلصني " جعمان الشافعي يف 

  بالكسر مجع جيد )  ٤( 
وإن كان الذكر اللساين منهيا عنه عند ذلك لكن ال  على كل حال حىت حالة التغوط واجلماع فإنه: قوله )  ٥( 

شبهة يف حسن الذكر القليب وقد ورد من حديث عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يذكر اهللا على كل 
  أحيانه 

إمنا مثل صاحب القرآن : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : أخربنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر  - ١٧٥
  عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت )  ٣( إن عاهد )  ٢( اإلبل املعلقة )  ١( صاحب كمثل 

 _________  
وذلك ألن القرآن ليس من كالم البشر بل كالم خالق القوى والقدر وليس بينه وبني البشر مناسبة : قال الطييب 

  ة قريبة ألنه حادث وهو قدمي واهللا سبحانه بلطفه من عليهم ومنحهم هذه النعم
  " مرقاة املفاتيح " احلبل الذي يشد به ذرع البعري كذا يف : العقال )  ٢( 
  احملافظة وجتديد العهد : املعاهدة )  ٣( 
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احلسن: كتاب  بن  ية حممد  وطأ اإلمام مالك روا   م
األصبحي : املؤلف  عبداهللا  و  أب بن أنس   مالك 

  )عليه وهو يصلي )  ١( باب الرجل يسلم (  - ٤٩

عليه السالم )  ٣( فرد )  ٢( أخربنا مالك أخربنا نافع أن ابن عمر مر على رجل يصلي فسلم عليه  - ١٧٦
  بيده )  ٥( وليشر )  ٤( م على أحدكم وهو يصلي فال يتكلم إذا سل: فرجع إليه ابن عمر فقال 

فسدت )  ٦( وهبذا نأخذ ال ينبغي للمصلي أن يرد السالم إذا سلم عليه وهو يف الصالة فإن فعل : قال حممد 
   -رمحه اهللا  -يصلي وهو قول أيب حنيفة )  ٨( أن يسلم عليه وهو )  ٧( صالته وال ينبغي 
 _________  

  غة اجملهول بصي)  ١( 
  سلم ابن عمر عليه ولعله مل يدر أنه يصلي : أي )  ٢( 
  كالما : أي )  ٣( 
فال يتكلم فيه إشارة إىل أن السالم كالم ألن فيه خطابا ومواجهة بالغري : برد السالم ألنه مفسد قوله )  ٤( 

كنا : عن ابن مسعود قال  والكالم يف الصالة منهي عنه وقد دلت عليه أحاديث مرفوعة أيضا فأخرج ابن جرير
نقوم يف الصالة فنتكلم ويسار الرجل صاحبه وخيربه ويردون عليه إذا سلم حىت أتيت فسلمت فلم يردوا علي 

أما إنه مل مينعين أن أرد عليك السالم إال أنا : فاشتد ذلك علي فلما قضي النيب صلى اهللا عليه و سلم صالته قال 
كنا نتكلم يف الصالة فسلمت على النيب صلى اهللا عليه و سلم فلم يرد : يضا عنه وأخرج أ. أمرنا أن نقوم قانتني 

: سورة البقرة ( } وقوموا هللا قانتني { : لقد أحدث اهللا أن ال تكلموا يف الصالة ونزلت : علي فلما انصرفت قال 
السالم يف الصالة فأتيته وأخرج أيضا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان عودين أن يرد علي ) .  ٢٣٨آية 

إن اهللا حيدث يف أمره ما شاء وإنه قد أحدث لكم أن ال يتكلم أحد إال : ذات يوم فسلمت فلم يرد علي وقال 
وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن } وقوموا هللا قانتني { بذكر اهللا وما ينبغي من تسبيح ومتجيد 

 صلى اهللا عليه و سلم وهو يف الصالة فريد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي كنا نسلم على رسول اهللا: ماجه عنه 
  إن يف الصالة شغال : كنا نسلم عليك فترد علينا فقال : سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا 

ليه مررت برسول اهللا صلى اهللا ع: بأصبعه ملا أخرج أبو داود والترمذي عن صهيب : وليشر بيده أي : قوله )  ٥( 
و سلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إيل إشارة وأخرج البزار عن أيب سعيد أن رجال سلم على رسول اهللا صلى اهللا 

إنا كنا نرد السالم يف : عليه و سلم وهو يف الصالة فرد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إشارة فلما سلم قال له 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : والدارقطين عن أنس صالتنا فنهينا عن ذلك وأخرج ابن خزمية وابن حبان 

  يشري يف الصالة 
وبه أخذ الشافعي فاستحب الرد إشارة وعن أمحد كراهة الرد باإلشارة يف الفرض دون النفل وعن مالك روايتان 

ه صلى اهللا فمنهم من كرهه ومنهم الطحاوي ومحلوا األحاديث على أن إشارت: واختلف أصحابنا . ذكره العيين 
عليه و سلم كان للنهي عن السالم ال لرده وهو محل حيتاج إىل دليل مع خمالفته لظاهر بعض األخبار ومنهم من قال 

بني احلديثني بأن احلديث األول حممول على األولوية وأما الثاين فعلى  ٢٠٧/  ٥مجع يف بذل اجملهود ( ال بأس به 



  ) تعليم اجلواز 
قال الشافعي ومالك وأمحد وأبو ثور وأكثر العلماء وكان ابن املسيب واحلسن وقتادة ال  فعل وبه: قوله )  ٦( 

  يرون به بأسا كذا ذكره العيين ولعل من أجازه مل يبلغه األحاديث فإهنا صرحية يف أن السالم كالم ممنوع عنه 
كان األنصار : أجازه بعضهم حلديث وال ينبغي ألنه يف شغل عن رده إمنا السالم على من ميكنه الرد و: قوله )  ٧( 

  " االستذكار " يدخلون ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي ويسلمون فريد عليهم إشارة بيده كذا يف 
وهو يصلي فإن سلم عليه هل جيب عليه الرد ؟ فذكر العيين وغريه أن عند أيب يوسف ال يرد يف احلال : قوله )  ٨( 

نيفة يرده يف نفسه وعند حممد يرد بعد السالم ملا أخرج عبد بن محيد وأبو يعلى عن ابن وال بعد الفراغ وعند أيب ح
مسعود كنا نسلم بعضنا على بعض يف الصالة فمررت برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسلمت عليه فلم يرد 

أخرج الطحاوي عن و. وعليك السالم : علي فوقع يف نفسي أنه نزل فيه شيء فلما قضى رسول اهللا صالته قال 
كنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فبعثين يف حاجة فانطلقت إليها مث رجعت وهو يصلي على راحلته : جابر 

  فسلمت عليه فلم يرد علي ورأيته يركع ويسجد فلما سلم رد 

  )باب الرجالن يصليان مجاعة (  - ٥٠

دخلت على عمر بن : قال )  ١( بد اهللا بن عتبة عن أبيه أخربنا مالك حدثنا الزهري عن عبيد اهللا بن ع - ١٧٧
عن ميينه فلما جاء )  ٥( وراءه فقربين فجعلين حبذائه )  ٤( فقمت )  ٣( فوجدته يسبح )  ٢( اخلطاب باهلاجرة 

  )  ٧( تأخرت فصففنا وراءه )  ٦( يرفاء 
 _________  

ذيل ابن أخي عبد اهللا بن مسعود ووثقه مجاعة وهو من كبار عن أبيه هو عبد اهللا بن عتبة بن مسعود اهل: قوله )  ١( 
  وغريه " التقريب " التابعني مات بعد السبعني كذا يف 

  وقت احلر )  ٢( 
قضيت سبحيت وإمنا : يسبح يطلق التسبيح على صالة النافلة ويقال للذكر ولصالة النافلة سبحة يقال : قوله )  ٣( 

: الفريضة يف التسبيح ألن التسبيحات يف الفرائض نوافل فقيل لصالة النافلة  خصت النافلة بالسبحة وإن شاركتها
نافلة الظهر إن كان اهلاجر مبعىن ما بعد الزوال أو : واملراد ههنا " النهاية " سبحة ألهنا نافلة كالتسبيحات كذا يف 

  صالة الضحى إن محل على احلر 
  فيه جواز اإلمامة يف النافلة )  ٤( 
  مبقابلته : احلاء وفتح الذال واملد أي  بكسر)  ٥( 
يف قصة " الصحيحني " يرفاء حاجب عمر أدرك اجلاهلية وحج مع عمر يف خالفة أيب بكر وله ذكر يف : قوله )  ٦( 

  منازعة علي والعباس يف صدقة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كذا قال الزرقاين 
  خلف عمر : أي )  ٧( 

  )  ١( نا نافع أنه قام عن يسار ابن عمر يف صالته فجعلين عن ميينه أخربنا مالك أخرب - ١٧٨
 _________  

  ابن عمر : أي )  ١( 



دعت )  ٢( أن جدته : عن أنس بن مالك )  ١( أخربنا مالك حدثنا إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة  - ١٧٩
فقمت إىل : قال أنس ) .  ٤( صل بكم قوموا فلن: مث قال )  ٣( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لطعام فأكل 

عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ٧( مباء فقام )  ٦( فنضحته )  ٥( حصري لنا قد اسود من طوال ما لبس 
  )  ١٠( وراءنا فصلى بنا ركعتني مث انصرف )  ٩( وراءه والعجوز )  ٨( فصففت أنا واليتيم : قال 

)  ١١( صلى الرجل الواحد مع اإلمام قام عن ميني اإلمام وإذا صلى االثنان قاما وهبذا كله نأخذ إذا : قال حممد 
   -رمحه اهللا  -خلفه وهو قول أيب حنيفة 

 _________  
  هو زيد بن سهل )  ١( 
إن جدته مليكة يقوله مالك والضمري يف جدته عائد إىل إسحاق وهي : أن جدته قال ابن عبد الرب : قوله )  ٢( 

م أبيه عبد اهللا بن أيب طلحة وهي أم سليم بنت ملحان زوج أيب طلحة األنصاري وهي أم أنس بن جدة إسحاق أ
: مالك كانت حتت أبيه مالك بن النضر فولدت له أنس بن مالك والرباء بن مالك مث خلف عليها أبو طلحة قال 

ة إسحاق وساق احلديث وذكر عبد الرزاق هذا احلديث عن مالك عن إسحاق عن أنس أن جدته مليكة يعين جد
الصحيح أهنا جدة إسحاق فتكون أم أنس ألن إسحاق ابن أخي : وقال النووي . انتهى " . املوطأ " مبعىن ما يف 

بفتح امليم وكسر : إهنا جدة أنس وهي بضم امليم وفتح الالم وهذا هو الصواب وعن األصيلي : أنس ألمه وقيل 
الضمري يف جدته يعود إىل إسحاق جزم به ابن عبد الرب وعبد : حجر  الالم وهذا غريب مردود وقال احلافظ ابن

" احلق وعياض وصححه النووي وجزم ابن سعد وابن مندة بأهنا جدة أنس وهو مقتضى كالم إمام احلرمني يف 
أليب  وهو ظاهر السياق ويؤيده ما رويناه يف فوائد العراقيني" العمدة " ومن تبعه وكالم عبد الغين يف " النهاية 

أرسلتين جديت : الشيخ من طريق القاسم بن حيىي املقدسي عن عبيد بن عمر عن إسحاق بن أيب طلحة عن أنس قال 
ومقتضي من أعاد : إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وامسها مليكة فجاءنا فحضرت الصالة احلديث قال 

: لك ما رواه ابن عيينة عن إسحاق عن أنس قال الضمري إىل إسحاق أن يكون اسم أم سليم مليكة ومستندهم يف ذ
هكذا أخرجه البخاري والقصة . صففت أنا ويتيم يف بيتنا خلف النيب صلى اهللا عليه و سلم وأمي أم سليم خلفنا 

أم أنس وهي أم " الطبقات " وحيتمل تعددها وقد ذكر ابن سعد يف : واحدة طوهلا مالك واختصرها سفيان قال 
: رميثة ويقال : امسها سهلة ويقال أنيفا ويقال : الرميصا ويقال : هي الغميصا ويقال : وقال سليم بنت ملحان 

  )  ١٦٩ص " . ( التنوير " رميلة وأمها مليكة بنت مالك كذا يف 
فأكل زاد فيه إبراهيم بن طحان وعبد اهللا بن عون عن مالك وأكلت منه مث دعا بوضوء فتوضأ مث قال : قوله )  ٣( 
  وضأ ومر العجوز فلتتوضأ وألصل لكم قم فت: 
أورد مالك هذا احلديث يف ترمجة : فلنصل بكم قال احلافظ : قوله . األمر ها هنا مبعىن اخلرب : قال السهيلي )  ٤( 

صالة الضحى وتعقب مبا رواه البخاري عن أنس أنه مل ير النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي الضحى إال مرة واحدة 
بأن مالكا نظر إىل الوقت الذي " القبس " وأجاب صاحب . ري الضخم الذي دعاه ليصلي يف بيته يف دار األنصا

  وقعت فيه تلك الواقعة وهو وقت صالة الضحى 
  يريد فرش فإن ما فرش فقد لبسته األرض : ولبس كل شيء حببسه قال الرافعي . استعمل : أي )  ٥( 
  النضح طهور ملا شك فيه لتطييب النفس : إمساعيل القاضي وقال غريه فنضحته ليلني ال لنجاسة قاله : قوله )  ٦( 
فقام عليه فيه جواز الصالة على احلصري وما رواه ابن أيب شيبة وغريه عن شريح بن هانئ أنه سأل : قوله )  ٧( 



رين حصريا وجعلنا جهنم للكاف{ : أكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي على احلصري واهللا يقول : عائشة 
ففيه يزيد بن املقدام ضعيف وهو خرب . إنه مل يكن ليصلي على احلصري : ؟ فقالت ) .  ٨اآلية : سورة اإلسراء ( } 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان له : شاذ مردود مبا هو أقوى منه كحديث الباب وملا يف البخاري عن عائشة 
  حصري يبسطه ويصلي عليه 

واليتيم هو ضمرية بن أيب ضمرة موىل : قوله . على الضمري املرفوع وبالنصب مفعول معه  بالرفع عطفا)  ٨( 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كذا مساه عبد امللك بن حبيب وجزم البخاري بأن اسم أيب ضمرة سعد احلمريي 

ح كأنه انتقل ذهنه من اخلالف امسه روح ووهم من قال اسم اليتيم رو: سعيد ونسبه ابن حبان ليثيا ويقال : ويقال 
  )  ٣٠٩/  ١" ( شرح الزرقاين " امسه سليم كما بينه يف الفتح كذا يف : يف اسم أبيه وكذا وهم من قال 

  هي مليكة املذكورة : هي أم سليم وقال احلافظ : قال النووي )  ٩( 
  إىل بيته أو من الصالة : أي )  ١٠( 
سنة النساء القيام خلف الرجال وال جيوز هلن القيام معهم يف الصف أوجز ال خالف يف أن ( قاما : قوله )  ١١( 

هذا هو مذهب أكثر العلماء وبه قال عمر وعلي وابن عمر وجابر واحلسن وعطاء : خلفه )  ١٤١/  ٣املسالك 
قام  ومالك وأهل احلجاز الشام والشافعي وأصحابه وأكثر أهل الكوفة ومذهب ابن مسعود أهنم إذا كانوا ثالثة
االعتبار " اإلمام وسطهم فإن كانوا أكثر من ذلك قدموا أحدهم وبه قال النخعي ونفر يسري من أهل الكوفة كذا يف 

أن ابن مسعود صلى بعلقمة واألسود فقام بينهما وكذا أخرجه أبو داود " صحيح مسلم " ويف . للحازمي " 
هكذا كان النيب صلى اهللا عليه و : بعضها أنه قال  والطحاوي وغريهم ويف" اآلثار " والبيهقي وحممد يف كتاب 

منها أنه مل يبلغه حديث أنس وغريه الدال صرحيا على تقدم اإلمام على : سلم يفعل وأجاب اجلمهور عنه بوجوه 
  االثنني وفيه بعد ومنها أنه فعل ما فعل لعذر أو لبيان اجلواز ال لبيان أنه السنة ومنها أنه منسوخ بأحاديث أخر 

  ) ) ٢( الغنم )  ١( باب الصالة يف مرابض (  - ٥١

بن مالك بن اخليثم عن )  ٥( عن محيد )  ٤( بن عمرو بن حلحلة الدؤيل )  ٣( أخربنا مالك عن حممد  - ١٨٠
  ناحيتها فإهنا من دواب اجلنة )  ٨( يف )  ٧( وصل )  ٦( أحسن إىل غنمك وأطب مراحها : أيب هريرة أنه قال 

ما أكلت )  ١١( أبواهلا وبعرها )  ١٠( الغنم وإن كان فيه )  ٩( ذا نأخذ ال بأس بالصالة يف مراح وهب: قال حممد 
  ببوهلا )  ١٣( حلمها فال بأس )  ١٢( 

 _________  
يف مرابض من ربض يف املكان يربض إذا لصق هبا وأقام مالزما هلا : هي املواضع اليت تربض فيها الغنم قوله )  ١( 

  " النهاية " تربض الوحش يف كناسها كذا يف حىت : يقال 
" هو اسم مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكور واإلناث من الشأة وثبت يف : الغنم قال اجلوهري : قوله )  ٢( 

ما بعث اهللا نبيا إال راعي غنم فقال : " واللفظ له عن أيب هريرة مرفوعا  -سنن ابن ماجه  -" صحيح البخاري 
لكمال الدين " حياة احليوان " وأنا كنت أرعاها ألهل مكة بالقراريط كذا يف : ارسول اهللا ؟ قال وأنت ي: أصحابه 

  حممد بن موسى الدمريي الشافعي 
  هو املدين وثقه ابن معني والنسائي ذكره السيوطي )  ٣( 
الدال بعدها ياء ومها يف نسبته الديلي بكسر " التقريب " الدؤيل بضم الدال وفتح اهلمزة وذكر يف : قوله )  ٤( 



  نسبتان إىل قبيلة 
عن محيد بن مالك بن اخليثم هكذا وجدنا العبارة يف بعض النسخ وعليه شرح القاري وضبطه بفتح : قوله )  ٥( 

محيد بن : بصيغة التصغري حيث قال " التقريب " اخلاء املعجمة وسكون التحتية ففتح املثلثة وضبطه ابن حجر يف 
هتذيب " وذكر يف . انتهى . عجمة واملثلثة مصغرا ويقال مالك جده واسم أبيه عبد اهللا ثقة مالك بن خثيم بامل

" كان قدميا قليل احلديث وذكره ابن حبان يف : قال ابن سعد : يف ضبطه اختالفا حيث قال يف ترمجته " التهذيب 
تم بضم املعجمة وفتح املثناة اخلفيفة فضبطه يف الرواة عنه بلفظ اخل" التاريخ " وجده ذكره البخاري يف " الثقات 

وضبطه مسلم كذلك لكن بتشديد املثناة وضبطوه " كذلك لكن باملثلثة " املوطأ " وضبطوه يف رواية ابن القاسم يف 
" مبثل ما يف " النهاية " وضبطه ابن األثري يف . انتهى ملخصا . إلمساعيل القاضي بتشديد املثلثة " األحكام " يف 

   "التقريب 
  " النهاية " تأوي إليه ليال كذا يف : بضم امليم موضع تروح إليه املاشية أي )  ٦( 
سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : وصل يف ناحيتها روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن الرباء : قوله )  ٧( 

ضؤوا منها وسئل عن الصالة ال تو: سلم عن الوضوء من حلوم اإلبل ؟ توضؤوا منها وسئل عن حلوم الغنم فقال 
: ال تصلوا يف مبارك اإلبل فإهنا مأوى الشياطني وسئل عن الصالة يف مرابض الغنم ؟ فقال : يف مبارك اإلبل ؟ فقال 
وروى النسائي وابن حبان من حديث عبد اهللا بن املغفل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و . صلوا فيها فإهنا مباركة 

  " حياة احليوان " لقت من الشياطني كذا يف إن اإلبل خ: سلم قال 
صلوا يف مراح : " يف ناحيتها روى يونس بن بكري عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا : قوله )  ٨( 

بعمومه على : يدل " جعلت يل األرض مسجدا وطهورا : " احلديث الصحيح " ( الغنم وال تصلوا يف أعطان اإلبل 
عطان اإلبل وغريها بعد أن كانت طاهرة وهو مذهب مجهور العلماء وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك جواز الصالة يف أ

والشافعي وأبو يوسف وأمحد وآخرون وكرهها احلسن البصري وإسحاق وأبو ثور وعن أمحد يف رواية مشهورة عنه 
ووردت هذه )  ٢٨١/  ٣ أوجز املسالك. أنه إذا صلى يف أعطان اإلبل فصالته فاسدة وهو مذهب أهل الظاهر 

الرواية عن مجاعة من الصحابة وأصح ما قيل يف الفرق أن اإلبل ال تكاد هتدأ وال تقر بل تثور فرمبا تقطع الصالة 
  " إهنا خلقت من جن : " وجاء يف احلديث 

مراح الغنم جمتمعها : وقال الباجي " النهاية " تأوي إليه ليال كذا يف : بضم امليم موضع تروح إليه املاشية أي )  ٩( 
  من آخر النهار ذكره السيوطي ومها متقاربان قاله القاري 

فيه أنه ال داللة يف احلديث على أنه يصلي فوق بوهلا وبعرها من : إخل قال القاري ... وإن كان فيه : قوله )  ١٠( 
صل الفرق حينئذ بني مرابض غري سجادة وحنوها بل قول أيب هريرة صل يف ناحية تأىب عن هذا املعىن وأيضا فال حي

ال وجه لذكر البعر فإنه جنس عند صاحب : وقد يقال أيضا . انتهى . الغنم وأعطان اإلبل والشارع فرق بينهما 
  الكتاب أيضا فليتأمل 

  بسكون العني وفتحها هو لإلبل والغنم والروث للفرس واحلمار واخلثي بالكسر للبقر ذكره العيين )  ١١( 
  ما أكل حلمه فال بأس ببوله : ويف نسخة . اخلطاب بصيغة )  ١٢( 
فال بأس ببوهلا ملا روي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر العرينيني بشرب أبوال اإلبل وعند : قوله )  ١٣( 

/  ٣أوجز املسالك . وبه قال الشافعي وعند مالك وأمحد وحممد بول ما يؤكل حلمه طاهر ( أيب حنيفة وأيب يوسف 



جناسة خفيفة : بول ما يؤكل كبول ما ال يؤكل جنس وأما البعرة فاتفق الثالثة على جناستها إال أهنما قاال )  ٢٨٢
  غليظة وزفر خفف يف مأكول اللحم وغلظ يف غري املأكول اللحم وتفضيله يف كتب الفقه : وقال أبو حنيفة 

  )باب الصالة عند طلوع الشمس وعند غروهبا (  - ٥٢

أحدكم )  ١( ال يتحرى : ا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أخربن - ١٨١
  طلوع الشمس وال عند غروهبا )  ٣( عند )  ٢( فيصلي 

 _________  
ء على أن ال ناهية ويف رواية التنيسي والنيسابوري باليا" املوطأ " ال يتحرى بال ياء عند أكثر رواة : قوله )  ١( 

ال يكون : جيوز اخلرب عن مستقر أمر الشرع أي : على أن ال نافية قال احلافظ كذا وقع بلفظ اخلرب وقال السهيلي 
  حيتمل أن يكون هنيا واأللف إشباع : إال هذا وقال العراقي 

  والصالة معا . بالنصب يف جواب النفي أو النهي واملراد نفي التحري )  ٢( 
أن : هو تفسري حلديث الصحيحني عن عمر : اختلف يف املراد به فقيل : قال احلافظ  إخل... عند : قوله )  ٣( 

فال تكره . النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن الصالة بعد الصبح حىت تشرق الشمس وبعد العصر حىت تغرب 
اه ابن املنذر الصالة بعدمها إال ملن قصد بصالته طلوع الشمس وغروهبا وإىل هذا احتج بعض أهل الظاهر وقو

  وذهب األكثر إىل أنه هني مستقل وكره الصالة يف الوقتني قصد أم مل يقصد 

أن رسول اهللا ) :  ٢( الصناحبي )  ١( أخربنا مالك أخربنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد اهللا  - ١٨٢
مث إذا استوت ( ... ) فعت زائلها قرن الشيطان فإذا ارت)  ٣( إن الشمس تطلع ومعها : صلى اهللا عليه و سلم قال 

رسول اهللا )  ٦( وهنى : للغروب قارهنا فإذا غربت فارقها قال )  ٥( قارهنا مث إذا زالت فارقها مث إذا دنت )  ٤( 
  صلى اهللا عليه و سلم عن الصالة يف تلك الساعات 

 _________  
  سخ املوطأ اتفقت عليه مجيع ن" فارقها : " هكذا يف األصل واألظهر ( ... ) 

عن عبد اهللا الصناحبي هكذا قال مجهور الرواة وقال مطرف وإسحاق بن عيسى الطباع عن أيب عبد : قوله )  ١( 
هو الصواب وهو عبد الرمحن بن عسيلة تابعي ثقة ورواه زهري بن حممد عن زيد : اهللا الصناحبي قال ابن عبد الرب 

" : اإلصابة " ل اهللا وهو خطأ فإن الصناحبي مل يلقه قال احلافظ يف مسعت رسو: عن عطاء عن عبد اهللا الصناحبي قال 
عبد اهللا الصناحبي روى عنه املدنيون : ظاهره أن عبد اهللا الصناحبي ال وجود له وفيه نظر فقد قال حيىي بن معني 

ذة ومل ينفرد إنه له صحبة ورواية مطرف والطباع عن مالك شا: يقال : يشبه أن يكون له صحبة وقال ابن السكن 
به مالك بل تابعه حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء عن عبد اهللا الصناحبي مسعت رسول اهللا صلى اهللا 

عليه و سلم وكذا زهري بن حممد عند ابن مندة وكذا تابعه حممد بن جعفر بن أيب كثري وخارجة بن مصعب األربعة 
ن احلارث وابن مندة من طريق إمساعيل الصائغ عن مالك عن عن زيد به وأخرجه الدارقطين من طريق إمساعيل ب

  زيد به مصرحا بالسماع كذا ذكره الزرقاين 
  بضم املهملة وفتح النون وكسر الباء نسبة إىل صنابح بطن من مراد ذكره الزرقاين )  ٢( 
فظ على حقيقته وإهنا تطلع أن هذا الل: أحدمها : ومعها قرن الشيطان للعلماء يف معىن احلديث قوالن : قوله )  ٣( 



: وتغرب على قرن شيطان وعلى رأس شيطان وبني قرين شيطان على ظاهر احلديث حقيقة ال جمازا وقال آخرون 
معناه عندنا على اجملاز واتساع الكالم وأنه أريد بقرن الشيطان ههنا أمة تعبد الشمس وتسجدها وتصلي حني 

ذكر " الكاشف " ويف " آكام املرجان يف أحكام اجلان " اهللا كذا يف طلوعها وغروهبا تقصد بذلك الشمس من دون 
طلوعه : " يف األصل ( أحدها أن الشيطان ينتصب قائما يف وجه الشمس عند طلوعها ليكون طلوعها : فيه وجوها 

حبار  جممع. أي رأسه أي ناحيتيه أي كل واحد منهما فود ( فوديه " بني قرنيه أي " ) طلوعها : " والصواب " 
فيكون مستقبال ملن يسجد الشمس فيصري عبادهتم له فنهوا عن الصالة يف ذلك الوقت خمالفة )  ١٨١/  ٤األنوار 

أنه من باب التمثيل : أن يراد بقرنيه حزباه اللذان يبعثهما حينئذ إلغواء الناس وثالثها : لعبدة الشيطان وثانيهما 
أن يراد : القرون اليت يعاجل األشياء ويدافعها بقروهنا ورابعها شبه الشيطان يف ما سوله لعبدة الشمس بذوات 

/  ٢انظر شرح مسلم ( وصحح النووي محله على احلقيقة . بالقرن القوة واملختار هو الوجه األول ملعاضدة الرواية 
/  ٤، وأوجز املسالك  ١٣١و  ١٣٠/  ١، ومعامل السنن  ١٥٥و  ١٥٤، وتأويل خمتلف احلديث ص  ٢٥٨
١٨٦  (  

  على نصف النهار )  ٤( 
مث إذا دنت وقد وردت آثار مصرحة بغروهبا على قرين الشيطان وأهنا تريد عند الغروب السجود هللا : قوله )  ٥( 

  فيأيت الشيطان أن يصدها فتغرب بني قرنيه وحيرقه اهللا عز و جل 
  هني حترمي يف الطرفني وكراهة يف الوسط عند اجلمهور )  ٦( 

كان عمر بن اخلطاب ) :  ١( كان عبد اهللا بن عمر يقول : مالك أخربين عبد اهللا بن دينار قال أخربنا  - ١٨٣
ال حتروا بصالتكم طلوع الشمس وال غروهبا فإن الشيطان يطلع قرناه من طلوعها ويغربان عند غروهبا : يقول 

  )  ٤( تلك الصالة )  ٣( الناس عن )  ٢( وكان يضرب 
رمحه اهللا  -وهو قول أيب حنيفة )  ٦( كله نأخذ ويوم اجلمعة وغريه عندنا يف وذلك سواء  ) ٥( وهبذا : قال حممد 

-   
 _________  

أخرجه ( هكذا رواه موقوفا ومثله ال يقال رأيا فحكمه الرفع وقد رفعه ابنه عبد اهللا أخرجه البخاري ومسلم )  ١( 
كتاب  - ٦: إبليس وجنوده ومسلم يف  باب صفة - ١١كتاب بدء اخللق  - ٥٩: البخاري ضمن حديث يف 

  )  ٢٩٠باب األوقات اليت هني عن الصالة فيها حديث  - ٥١صالة املسافرين 
  كنت أضرب الناس مع عمر على الركعتني بعد العصر : قال ابن عباس )  ٢( 
  على : يف نسخة بدله )  ٣( 
ق عن زيد بن خالد أن عمر رآه وهو خليفة ألجل تلك الصالة روى عبد الرزا: عن تلك الصالة أي : قوله )  ٤( 

لوال أين أخشى أن يتخذها الناس سلما إىل الصالة حىت الليل مل : فقال عمر : ركع بعد العصر فضربه احلديث وفيه 
وروى عن متيم الداري حنوه وفيه لكين أخاف أن يأيت بعدكم قوم يصلون ما بني العصر إىل الغروب . أضرب فيهما 
ساعة اليت هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يصلى فيها ومراده هنى التحرمي فال ينايف أحاديث حىت ميروا بال

  هنيه عن الصالة بعد العصر فإنه للتنزيه قال الزرقاين 
باملنع عن الصالة وقت الطلوع والغروب واالستواء أي صالة كان نفال كان أو : وهبذا كله نأخذ أي : قوله )  ٥( 

وإال جنازة حضرت يف هذه األوقات الثالثة وأما ( صالة جنازة ألن احلديث مل خيص شيئا إال عصر يومه فرضا أو 



. فإنه جيوز عند الغروب )  ٢١٤ - ٢١٣/  ١انظر الكوكب الدري . بعد الفجر والعصر ال جيوز فيهما النوافل 
نهي عن النافلة دون الفريضة واختلف عن معىن هذه االحاديث ال: وقال مالك والشافعي وغريمها من علماء احلجاز 

ال أكره الصالة إذا استوت الشمس ال يف يوم مجعة : مالك يف الصالة عند االستواء فروى عنه ابن القاسم أنه قال 
ما أدري هذا وهو يوجب العمل مبراسيل الثقات ورجال حديث الصناحبي ثقات : وال يف غريه قال ابن عبد الرب 

يث ثعلبة بن أيب مالك القرظي أهنم كانوا يف زمان عمر يصلون يوم اجلمعة حىت خيرج عمر وأحسبه مال إىل حد
ومعلوم أن خروج عمر كان بعد الزوال فكانوا يصلون وقت استواء الشمس ويوم اجلمعة وغريه سواء ألن الفرق 

وقت االستواء احلسن  وذكر ابن عبد الرب أيضا أنه ممن رخص الصالة. انتهى . مل يصح عنده يف نظر وال أثر 
ال بأس بالتطوع نصف النهار يوم اجلمعة : البصري وطاووس وهو رواية عن األوزاعي وقال الشافعي وأبو يوسف 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن الصالة نصف النهار حىت تزول : خاصة وحجتهم حديث أيب هريرة 
  الشمس إال يوم اجلمعة 

ن االحاديث مطلقة والعلة املستفادة منها وهي اقتران قرن الشيطان مع الشمس عامة سواء أل: قوله )  ٦( 
  واألحاديث املفيدة جلواز التنفل يوم اجلمعة وقت االستواء ال تساوي أحاديث النهي من حيث السند 

  )باب الصالة يف شدة احلر (  - ٥٣

عن أيب سلمة بن عبد )  ٣( بن سفيان )  ٢( ود بن يزيد موىل األس)  ١( أخربنا مالك أخربين عبد اهللا  - ١٨٤
إذا كان : بن عبد الرمحن بن ثوبان عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال )  ٤( الرمحن وعن حممد 

)  ١٠( أن النار )  ٩( وذكر . جهنم )  ٨( شدة احلر من فيح )  ٧( فإن )  ٦( عن الصالة )  ٥( احلر فأبردوا 
( يف الشتاء ونفس يف الصيف )  ١٣( نفس ) :  ١٢( إىل رهبا عز و جل فإذن هلا يف كل بنفسني )  ١١ (اشتكت 

١٤  (  
( وهبذا نأخذ نربد لصالة الظهر يف الصيف ونصلي يف الشتاء حني تزول الشمس وهو قول أيب حنيفة : قال حممد 

   -رمحه اهللا  -)  ١٥
 _________  

  " اإلسعاف " كذا يف . هـ  ١٤٨د وحيىي مات سنة املخزومي املقرب وثقه أمح)  ١( 
: القرشي املخزومي ابن أخي أيب سلمة بن عبد األسد زوج أم سلمة رضي اهللا عنها ذكره ابن عبد الرب وقال )  ٢( 

  إىل ترجيح أنه صحايب " اإلصابة " يف صحبته نظر وأشار يف 
  هو ابن عبد األسد بن هالل )  ٣( 
  " اإلسعاف " ال يسأل عن مثله كذا يف : وثقه النسائي وابن سعد وقال أبو حامت  العامري املدين)  ٤( 
  الدخول يف الربد : اإلبراد انكسار الوهج واحلر وهو من اإلبراد " : النهاية " فأبردوا قال يف : قوله )  ٥( 
ومحله " بردوا بالظهر أ: " عن صالة الظهر وبه صرح يف حديث أيب سعيد عند البخاري وغريه بلفظ : أي )  ٦( 

معناه : عن الصالة قال عياض : قوله . بعضهم على عمومه فقال به أشهب يف العصر وأمحد يف العشاء يف الصيف 
أبردوا الصالة واألول جزم به النووي : وعن جتيء مبعىن الباء وقد تكون زائدة أي . بالصالة كما جاء يف رواية 

اختلف العلماء يف اجلمع بني هذا احلديث وبني حديث : وقال القاضي " . قبس ال" والثاين جزم به ابن العريب يف 
اإلبراد رخصة والتقدمي : شكونا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حر الرمضاء فلم يشكنا فقال بعضهم : خباب 



هنم اإلبراد مستحب وحديث خباب حممول على أ: حديث خباب منسوخ وقال بعضهم : أفضل وقال بعضهم 
: أي " أبردوا " ومن الغريب تفسري بعضهم . انتهى . طالبوا تأخريا زائدا على قدر اإلبراد وهذا هو الصحيح 

مل : أي " فلم يشكنا : " صلوا لوقتها األول ردا إىل حديث خباب نقله عياض عن حكاية اهلروي وتفسري آخر 
  " التنوير " ذا يف حيوجنا ردا إىل حديث اإلبراد نقله ابن عبد الرب عن ثعلب ك

  تعليل مشروعية اإلبراد )  ٧( 
وغريه الفيح سطوع احلر " العني " وهجها ويروى من فوح جهنم وقال صاحب : من فيح جهنم أي : قوله )  ٨( 

  يف شدة القيظ 
أنطقها : وا إخل فإن أهل العلم اختلفوا يف معناه فحمله مجاعة منهم على احلقيقة وقال... . اشتكت النار : وأما قوله 

اهللا الذي أنطق كل شيء ومحله مجاعة منهم على اجملاز والقول األول يعضده عموم اخلطاب وظاهر الكتاب وهو 
  " االستذكار " أوىل بالصواب كذا يف 

النيب صلى اهللا عليه و سلم فهو باإلسناد املذكور ووهم من جلعه موقوفا على أيب هريرة : وذكر أي : قوله )  ٩( 
  ا وقد أفرده أمحد يف مسنده ومسلم من طريق آخر عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ذكر أو معلق

  يارب أكل بعضي بعضا فأذن يل التنفس فأذن هلا بنفسني : قالت النار : ويف مسلم )  ١٠( 
لقرطيب وابن اشتكت حقيقة بلسان احلال كما رجحه من فحول الرجال ابن عبد الرب وعياض وا: قوله )  ١١( 

  املنري والتوربشيت وال مانع منه سوى ما خيطر للواهم من اخليال قاله الزرقاين 
  تثنية نفس بالفتح )  ١٢( 
إخل ملسلم زيادة فما ترون من شدة الربد فذلك من زمهريرها وما ترون من ... نفس يف الشتاء : قوله )  ١٣( 

ناه إذا تنفست يف الصيف قوى هلبها حر الشمس وإذا تنفست مع: قيل : قال عياض . ششدة احلر فهو من مسومها 
فإن قيل كيف جيمع بني الربد واحلر يف النار ؟ : وقال ابن التني . يف الشتاء دفع حرها شدة الربد إىل األرض 

ثلج  لقائل أن يقول الذي خلق امللك من: فاجلواب أن جهنم فيها زوايا فيها نار وزوايا فيها زمهرير وقال مغلطائي 
  " التنوير " ونار قادر على مجع الضدين يف حمل واحد كذا يف 

  بفتح الفاء )  ١٤( 
وهو قول أيب حنيفة وبه قال مالك يف رواية عنه وأمحد وزاد اإلبراد يف العشاء يف الصيف وقال : قوله )  ١٥( 

الرب وحجتهم يف ذلك حديث  أول الوقت أوىل يف مجيع الصلوات كذا ذكره ابن عبد: الليث والشافعي ومن تبعهم 
خباب شكونا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حر الرمضاء فلم يشكنا أي مل يزل شكوانا أخرجه مسلم وابن 

ويف الباب أحاديث دالة على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان . املنذر والطحاوي وابن ماجه والنسائي وغريهم 
  طحاوي وغريه يصلي الظهر باهلاجرة أخرجها ال

ولنا حديث اإلبراد رواه مجاعة من الصحابة فأخرجه البخاري ومسلم ومالك وغريهم من حديث أيب هريرة 
والطرباين من حديث عمرو بن عقبة والبخاري من حديث أيب سعيد وأمحد وابن ماجه والطحاوي من حديث املغرية 

والبخاري من حديث أنس إبراد النيب صلى اهللا  وابن خزمية من حديث عائشة وروى البزار من حديث ابن عباس
أنت بأرض حارة شديدة احلر : وروى الطحاوي عن ابن عمر أن عمر قال أليب حمذورة مبكة . عليه و سلم فعال 

  فأبرد 
والكالم يف هذا البحث طويل فمنهم من أمال حديث اإلبراد إىل حديث خباب ومنهم من عكس وكل منهما ليس 



صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة الظهر : وي إىل نسخ التعجيل ملا رواه عن املغرية بذلك ومال الطحا
والقدر احملقق أن الترغيب إىل اإلبراد ثابت قوال . إن شدة احلر من فيح جهنم فأبردوا بالصالة : باهلجري مث قال 

وال نعلم يف استحباب تعجيل :  ٣٨٩/  ١" ين املغ" قال ابن قدامة يف ( ومؤيد فعال وأثرا والتعجيل ليس كذلك 
وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحابه صلى اهللا عليه و سلم ومن : الظهر يف غري احلر والغيم خالفا قال الترمذي 

بعدهم وأما يف شدة احلر فكالم اخلرقي يقتضي استحباب اإلبراد على كل حال وهو ظاهر كالم أمحد وهو قول 
شدة احلر وأن يكون يف : إمنا يستحب اإلبراد بثالثة شروط : لرأي وابن املنذر وقال القاضي إسحاق وأصحاب ا

البلدان احلارة ومساجد اجلماعات فأما من صالها يف بيته أو مسجد يف فناء بيته فاألفضل تعجيلها وهذا مذهب 
  )  ١٨٥/  ١انتهى خمتصرا من أوجز املسالك . الشافعي رمحه اهللا 

  )الرجل ينسى الصالة أو تفوته عن وقتها باب (  - ٥٤

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ٢( أن : عن سعيد بن املسيب )  ١( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب  - ١٨٥
( اكأل : لبالل )  ٧( وقال )  ٦( حىت إذا كان من آخر الليل عرس )  ٥( أسرى )  ٤( من خيرب )  ٣( حني قفل 

له مث استند إىل )  ١٠( بالل ما قدر )  ٩( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه وكأل لنا الصبح فنام )  ٨
فلم يستيقظ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال بالل وال )  ١٢( الفجر فغلبته عيناه )  ١١( راحلته وهو مقابل 

( يا بالل : عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا )  ١٤( الشمس ففزع )  ١٣( أحد من الركب حىت ضربتهم 
)  ١٩( اقتادوا ) :  ١٨( الذي أخذ بنفسك قال )  ١٧( بنفسي )  ١٦( فقال بالل يا رسول اهللا أخذ )  ١٥

)  ٢٢( مث أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالال فأقام الصالة )  ٢١( شيئا )  ٢٠( فبعثوا رواحلهم فاقتادوها 
فإن اهللا )  ٢٥( صالة فليصلها إذا ذكرها )  ٢٤( من نسي : ال حني قضى الصالة هبم الصبح مث ق)  ٢٣( فصلى 

  } أقم الصالة لذكري { : عز و جل يقول )  ٢٦( 
يف الساعة اليت هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن )  ٢٨( أن يذكرها )  ٢٧( وهبذا نأخذ إال : قال حممد 

ىت ترتفع وتبيض ونصف النهار حىت تزول حني حتمر الشمس حىت تطلع الشمس ح)  ٢٩( حني : الصالة فيها 
   -رمحه اهللا  -فإنه يصليها وإن امحرت الشمس قبل أن تغرب وهو قول أيب حنيفة )  ٣٠( تغيب إال عصر يومه 

 _________  
  هو الزهري )  ١( 
داود وابن ماجه عن ابن إخل هذا حديث مرسل تبني وصله فأخرجه مسلم وأبو ... أن رسول اهللا : قوله )  ٢( 

  شهاب عن سعيد عن أيب هريرة 
حني قفل من خري يف مسلم من حديث أيب هريرة أنه وقع عند رجوعهم : القفول الرجوع من السفر قوله )  ٣( 

من يكلؤنا : أقبل النيب صلى اهللا عليه و سلم من احلديبية ليال فقال : من خيرب ويف أيب داود من حديث ابن مسعود 
حنوه من " الدالئل " عن زيد بن أسلم أن ذلك كان بطريق تبوك وللبيهقي يف " املوطأ " ويف . أنا : ل بالل ؟ فقا

حديث عقبة ووقع يف رواية أليب داود أن ذلك كان يف غزوة جيش األمراء وتعقبه ابن عبد الرب بأهنا غزوة مؤتة ومل 
  يشهدها النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو كما قال 

تلف العلماء هل كان نومهم عن الصبح مرة أو أكثر ؟ فجزم األصيلي بأن القصة واحدة وتعقبه عياض بأن وقد اخ
قصة أيب قتادة مغايرة لقصة عمران بن حصني وهو كما قال فإن يف قصة أيب قتادة فيها أن أبا بكر وعمر كانا معه 



قظ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت أيقظه ومل يستي. وأيضا فإن قصة عمران فيها أن أول من استيقظ أبو بكر 
/  ١" فتح الباري " أن أول من استيقظ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كذا يف : عمر بالتكبري ويف قصة أيب قتادة 

  )  ١٨٠/  ٢عمدة القاري . ، وإىل تعدد القصة جنح العيين أيضا  ٣٧٩
  وكانت غزوة خيرب سنة ست )  ٤( 
  ريت وأسريت مبعىن إذا سرت ليال س: يقال )  ٥( 
  النزول آخر الليل : التعريس )  ٦( 
وقال لبالل هو ابن رباح املؤذن وأمه محامة موىل أيب بكر رضي اهللا عنه شهد بدرا واملشاهد كلها مات : قوله )  ٧( 

  غريه و" اإلصابة " عشرين وله بضع وستون سنة كذا يف : بالشام سنة سبع عشرة أو مثان عشرة وقيل 
  احلفظ واملنع والرعاية : ارقب لنا واحفظ علينا وقت الصبح وأصل الكأل : أي )  ٨( 
  فصلى بالل ما قدر له : ويف مسلم )  ٩( 
  بالبناء للمفعول أي ما يسره اهللا له )  ١٠( 
  مواجهة اجلهة اليت يطلع منها : أي )  ١١( 
  وهو مستند إىل راحلته : زاد مسلم )  ١٢( 
  أي أصاهبم شعاعها : عياض  قال)  ١٣( 
فزع ألجل عدوهم خوفا أن يكون تبعهم وقال : أي انتبه وقام وقال األصيلي : ففزع قال النووي : قوله )  ١٤( 

وفيه دليل على ان ذلك مل يكن من عادته منذ . حيتمل أن يكون تأسفا على ما فاهتم من وقت الصالة : ابن عبد الرب 
ألنه صلى اهللا عليه و سلم مل يتبعه عدو يف انصرافه من خيرب وال من حنني وال . ألصيلي وال معىن لقول ا: بعث قال 

  " التنوير " ذكر ذلك أحد من أهل املغازي بل انصرف من كال الغزوتني غامنا ظافرا كذا يف 
  ما هذا : ويف رواية ابن إسحاق ماذا صنعت بنا يا بالل ؟ ويف نسخة )  ١٥( 
معناه قبض نفسي الذي قبض نفسك فالباء زائدة أي توفاها : إخل قال ابن عبد الرب ... فسي أخذ بن: قوله )  ١٦( 

إن اهللا قبض أرواحنا : وهذا قول من جعل النفس والروح واحدا ألنه قال يف احلديث اآلخر : متوفيا به نفسك قال 
النوم الذي أخذ : فسي أي النفس غري الروح تأول قوله أخذ بن: فنص على أن املقبوض هو الروح ومن قال 

إن عيين تنامان وال ينام قليب فجوابه : كيف نام صلى اهللا عليه و سلم مع قوله : فإن قيل : قال النووي . بنفسك 
أصحهما وأشهرمها أنه ال منافاة بينهما ألن القلب إمنا يدرك احلسيات املتعلقة به كاحلزن واألمل وغريمها : من وجهني 

ينام فيه : أحدمها : أنه كان له حاالن : جر وغريه وإمنا يدرك ذلك العني والعني نائمة والثاين وال يدرك طلوع الف
  " التنوير " ال ينام وهو غالب أحواله كذا يف : القلب والثاين 

وحيتمل أن يكون املراد : إن اهللا استوىل بقدرته علي كما استوىل عليك مع منزلتك قال : قال ابن رشيق )  ١٧( 
  لنوم غلبين كما غلبك أن ا

من انتبه عن نوم يف فائتة يف سفر فليتحول : اقتادوا قال القرطيب أخذ هبذا بعض العلماء فقال : قال : قوله )  ١٨( 
  هو خاص بالنيب صلى اهللا عليه و سلم : عن موضعه وإن كان واديا فليخرج عنه وقيل 

قد علله بذلك : منزل حضرنا فيه الشيطان قال ابن رشيق  فإن هذا: اقتادوا أي ارحتلوا زاد مسلم : قوله )  ١٩( 
  هذا أظهر األقوال يف تعليله : وال يعلمه إال هو قال عياض 

فقتادوها شيئا اختلفوا يف معىن اقتيادهم وخروجهم من ذلك الوادي فقال أهل احلجاز تشاءم : قوله )  ٢٠( 



شيطان وذكر وكيع عن جعفر عن الزهري أن النيب صلى اهللا هذا واد فيه : باملوضع الذي ناهبم فيه ما ناهبم فقال 
تزحزحوا عن املكان الذي أصابتكم فيه : عليه و سلم نام عن صالة الفجر حىت طلعت الشمس فقال ألصحابه 

وأما أهل العراق فزعموا أن ذلك كان ألنه انتبه حني طلوع الشمس ومن السنة أن ال يصلي عند طلوعها . الغفلة 
  " االستذكار " روهبا كذا يف وال عند غ

  للطرباين من حديث عمران حىت كانت الشمس يف كبد السماء )  ٢١( 
فأقام الصالة ألمحد فأمر بالال فأذن مث قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلى ركعتني قبل : قوله )  ٢٢( 

" أقام " يف هذا احلديث اكتفوا على " وطأ امل" أكثر رواة : الصبح وهو غري عجل مث أمره فأقام الصالة وقال عياض 
  " فأذن أو أقام بالشك : " وبعضهم قال 

فقلنا يا رسول اهللا أنعيدها من الغد لوقتها ؟ : فصلى هبم الصبح زاد الطرباين من حديث عمران : قوله )  ٢٣( 
  فقال هنانا اهللا عن الربا ويقبله منا ؟ 

فلم خص النائم والناسي بالذكر يف : إخل فإن قيل ... من نسي : قوله . نها أو نام ع: زاد يف رواية القعنيب )  ٢٤( 
خص النائم والناسي لريتفع التوهم والظن فيهما لرفع : من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها قيل : قوله 

ة وأهنا واجبة عليهما عند القلم يف سقوط املأمث عنهما فأبان سقوط املأمث عنهما غري مسقط ملا لزمهما من فرض الصال
الذكر هبا يقضيها كل واحد إذا ذكرها ومل حيتج إىل ذكر العامد معهما ألن العلة املتومهة يف النائم والناسي ليست 

فيه وال عذر له يف ترك فرض وإذا كان النائم والناسي ومها معذوران يقضياهنا بعد خروج وقتها فاملتعمد أوىل بأن ال 
صالة وقد شذ بعض أهل الظاهر وأقدم على خالف مجهور علماء املسلمني وسبيل املؤمنني فقال يسقط عنه فرض ال

  " االستذكار " ليس على املتعمد يف ترك الصالة يف وقتها بأن يأيت هبا يف غري وقتها ألنه غري نائم وال ناس كذا يف : 
إنكم كنتم أمواتا فرد اهللا إليكم : قال  إذا ذكر أليب يعلى والطرباين من حديث أيب جحيفة مث: قوله )  ٢٥( 

  " التنوير " أرواحكم فمن نام عن صالة فليصلها إذا استيقظ ومن نسي عن صالة فليصلها إذا ذكرها كذا يف 
فيه تنبيه على ثبوت هذا احلكم وأخذه من اآلية اليت تضمنت األمر : إخل قال عياض ... فإن اهللا : قوله )  ٢٦( 

استشكل وجه األخذ بأن معىن لذكري إما لتذكرين فيها وإما ألذكرك : وقال غريه . زمنا اتباعه ملوسى وأنه مما يل
ولو كان املراد حني تذكرها لكان التنزيل فيه : على اختالف القولني وعلى كل فال يعطى ذلك قال ابن جرير 

" م التعريف وألف القصر كما يف لذكرها وأصح ما أجيب به أن احلديث فيه تغيريمن الراوي وإمنا هو للذكرى بال
وكان ابن شهاب يقرؤها للذكرى فبان منه أن استدالله صلى اهللا عليه و سلم : ويف مسلم زيادة " سنن أيب داود 

  " التنوير " إمنا كان هبذه القراءة فإن معناه للتذكر أي لوقت التذكر كذا يف 
أن ظاهر قوله صلى اهللا عليه و سلم وإن كان مفيدا جلواز إخل يعين ... إال أن يذكرها يف الساعة : قوله )  ٢٧( 

أداء الصالة ملن نام أو نسي عند ذكره ولو كان عند الطلوع والغروب واالستواء لكن أحاديث النهي عن الصالة 
فيها وهي مطلقة قد خصصته مبا عدا ذلك فال جيوز أداء الفائتة يف هذه الساعات ألحاديث النهي هذا هو مذهب 

بنا وذهب مالك والشافعي وغريهم غلى أن أحاديث النهي خمتصة بالنوافل اليت ال سبب هلا والتفصيل يف هذا أصحا
يقتضي عموم جواز قضاء " فليصلها إذا ذكرها : " املقام أن ظاهر أحاديث النهي يقتضي العموم وظاهر حديث 

فجمع " أدرك الصالة " مع أحاديث " ) . الفائتة  جواز قضاء: " والظاهر هو " جواز الفائتة : " يف األصل ( الفائتة 
بينها مجاعة بأن محلوا أحاديث النهي على النوافل وغريها على غريها فأجازوا أداء الوقتيات والفوائت يف هذه 

األوقات وأصحابنا ملا رأوا أن علة النهي عن الصالة يف األوقات الثالثة عامة جعلوها عامة يف النوافل والفوائت 



من أدرك : " ها وخصوا الذكر بالذكر يف غري هذه األوقات وجوزوا أداء عصر يومه وقت الغروب حبديث وغري
من أدرك ركعة من الصبح قبل : " لكن يشكل عليهم ورود " ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها 

النهي فأسقطنامها ورجعناه إىل  وأجابوا عنه بأنه قد تعارض هذا احلديث وحديث" أن تطلع الشمس فقد أدركها 
القياس وهو يقتضي جواز أداء عصر يومه عند الغروب ألنه صار مؤدى كما وجب وعدم جواز صبح يومه يف 
وقت الطلوع ألن وجوبه كامل فال يتأدى بالناقص وزيادة حتقيقه يف كتب األصول لكن ال مناص عن ورود أن 

  نا ممكن بوجوه عديدة ال ختفى للمتأمل التساقط إمنا يتعني عند تعذر اجلمع وهو هه
أن يذكر قد أيده مجاعة من أصحابنا منهم العيين وغريه مبا ورد يف حديث التعريس أنه صلى اهللا : قوله )  ٢٨( 

أما أوال : عليه و سلم ارحتل من ذلك املوضع وصلى بعد ذلك ومل يكن ذلك إال ألنه كان وقت الطلوع وفيه نظر 
فألنه ورد : ل االقتياد صرحيا بأنه موضع غفلة وموضع حضور الشيطان فال يعدل عنه وأما ثانيا فألنه قد ورد تعلي

مل يستيقظوا حىت وجدوا حر الشمس : يف رواية مالك وغريه حىت ضربتهم الشمس ويف بعض روايات البخاري 
  وذلك ال ميكن إال بعد الطلوع بزمان وبعد ذهاب وقت الكراهة 

  ساعات بيان لتلك ال)  ٢٩( 
  احتراز عن عصر أمس ألن وجوبه كامل فال يتأدى بالناقص )  ٣٠( 

 ٣( بن سعيد وعن األعرج )  ٢( بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر )  ١( أخربنا مالك أخربين زيد  - ١٨٦
طلع من أدرك من الصبح ركعة قبل أن ت: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : حيدثونه عن أيب هريرة ) 

  ومن أدركها من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ) .  ٤( الشمس فقد أدركها 
 _________  

  العدوي املدين )  ١( 
  املدين العابد ثقة من التابعني كذا قال الزرقاين وغريه )  ٢( 
  عبد الرمحن بن هرمز املدين )  ٣( 
  متت صالته وإن وقعت ركعة عند الطلوع وبعده : أي )  ٤( 

  )وفضل اجلماعة )  ١( باب الصالة يف الليلة املمطرة (  - ٥٥

 ٣( بالصالة يف سفر يف ليلة ذات برد وريح مث قال )  ٢( أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر أنه نادى  - ١٨٧
ليلة باردة  يأمر املؤذن إذا كانت)  ٤( إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان : أال صلوا يف الرحال مث قال ) : 

  يف الرحال )  ٦( أال صلوا ) :  ٥( ذات مطر يقول 
  رخصة والصالة يف اجلماعة أفضل )  ٩) (  ٨( حسن وهذا )  ٧( هذا : قال حممد 

 _________  
  من اإلمطار )  ١( 
ما ألف نادى وكان مسافرا فأذن مبحل يقال له ضجنان بفتح الضاد املعجمة وسكون اجليم ونونني بينه: قوله )  ٢( 

أذن ابن : جبل بينه وبني مكة مخسة وعشرون ميال وقد أخرجه البخاري من طريق عبيد اهللا بن عمر عن نافع قال 
  عمر يف ليلة باردة بضجنان كذا قال الزرقاين 



: البيوت واملنازل قال الطييب : حرف تنبيه صلوا يف الرحال أي : بعد فراغ األذان أال : مث قال أي : قوله )  ٣( 
ليس يف احلديث بيان : وقال الرافعي " . مرقاة املفاتيح " الدور واملساكن رحل الرجل منزله ومسكنه كذا يف : أي 

أنه مىت ينادي املنادي هبذه الكلمة يف خالل األذان أم بعده لكن الشافعي عرف يف سائر الروايات أنه ال بأس 
أن يأمر هبذا إذا فرغ املؤذن من األذان وإن قاله يف أذانه فال  أحب لإلمام" األم " بإدخاهلا يف األذان فإنه قال يف 

  بأس 
أال صلوا يف الرحال يف الليلة املطرية والباردة يف : كان يأمر مؤذنا يؤذن مث يقول على أثره : ويف البخاري )  ٤( 

  يف ليلة باردة أو ذات مطر أو ريح : السفر ويف صحيح أيب عوانة 
لفقه الرخصة يف التخلف عن اجلماعة يف الليلة املطرية والريح الشديدة ويف معىن ذلك كل يقول من ا: قوله )  ٥( 

على " ) قوم : " والظاهر " قومه : " يف األصل ( عذر مانع وأمر مؤذ والسفر واحلضر يف ذلك سواء واستدل قوم 
ثقفي أنه مسع منادي النيب صلى اهللا أن الكالم يف األذان جائز هبذا احلديث إذا كان مما ال بد منه وذكروا حديث ال

  أال صلوا يف الرحال : حي على الفالح قال : عليه و سلم يف ليلة مطرية يقول إذا قال 
مل أعلم أحدا يقتدى به تكلم يف أذانه : واختلف أهل العلم فيه فروى عن مالك مجاعة من أصحابه كراهته وقال 

سا فإن فعل شيئا من ذلك وتكلم يف أذانه فقد أساء ويبين على وكره رد السالم يف األذان وكذلك ال يشمت عاط
أذانه وقول الشافعي وأيب حنيفة والثوري يف ذلك حنو قول مالك ورخصت طائفة الكالم يف األذان منهم احلسن 

  " االستذكار " وعروة وعطاء وقتادة وإليه ذهب أمحد بن حنبل كذا يف 
  أمر إباحة )  ٦( 
أال صلوا يف الرحال خارج األذان وأما يف األذان فظاهر كالم : اإلعالم بقوله : أي  هذا حسن: قوله )  ٧( 

أصحابنا املنع منه لكن قد ثبت ذلك من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه منهم ابن عباس كما رواه أبو 
زيادة قد ثبتت يف األذان يف داود والبخاري وغريمها وقد خلط من استنبط منه جواز الكالم يف األذان ألن هذه ال

  حملها فصارت كأهنا من األذان كزيادة الصالة خري من النوم 
  هي : ويف نسخة )  ٨( 
هي من األعذار املبيحة لترك اجلماعة ( ترك اجلماعة يف الربد والريح وحنو ذلك رخصة : وهذا أي : قوله )  ٩( 

احب الشرع واختيار العزمية أفضل لورود كثري من للترفيه منا من ص)  ٣٣/  ٢عند اجلمهور أوجز املسالك 
  األحاديث بالتشديد يف ترك اجلماعة والترغيب البالغ إليها 

إن ) :  ٤( بن ثابت قال )  ٣( بن سعيد عن زيد )  ٢( عن بسر )  ١( أخربنا مالك حدثنا أبو النضر  - ١٨٨
  إال صالة اجلماعة )  ٦( صالتكم يف بيوتكم )  ٥( أفضل 
  )  ٧( وهبذا نأخذ وكل حسن : مد قال حم

 _________  
  هو سامل بن أيب أمية تابعي ثقة ذكره الزرقاين )  ١( 
  املدين )  ٢( 
  هو أحد كتاب الوحي من الراسخني يف العلم )  ٣( 
كذا هو يف مجيع املوطآت موقوف على زيد وهو مرفوع عنه من وجوه : قال قال ابن عبد الرب : قوله )  ٤( 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي من طرق عن سامل أيب النضر عن بسر عن زيد مرفوعا :  صحاح قلت



  " التنوير " به فيه قصة هي سبب احلديث كذا يف 
  لبعدها عن الرياء أو لتحصل الربكة يف البيوت فتنزل هبا الرمحة وخيرج عنها الشيطان )  ٥( 
نفل لكنه حممول على ما ال يشرع له التجميع كالتراويح والعيدين وما يف بيوتكم ظاهره يشمل كل : قوله )  ٦( 

  ال خيص املسجد كالتحية 
  كأنه يشري إىل أنه ال بأس بأداء النوافل يف املسجد أيضا إال أن األحسن املأخوذ به هو هذا )  ٧( 

صالة )  ١( فضل : سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أخربنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر قال  - ١٨٩
  وعشرين درجة )  ٢( اجلماعة على صالة الرجل وحده بسبع 

 _________  
فضل صالة اجلماعة قال الشيخ سراج الدين البلقيين ظهر يل شيء مل أسبق إليه ألن لفظ ابن عمر : قوله )  ١( 

الرجل يف اجلماعة وعلى هذا فكل  صالة: ومعناه الصالة يف اجلماعة كما وقع يف حديث أيب هريرة . صالة اجلماعة 
واحد من احملكوم له بذلك صلى يف مجاعة وأدىن األعداد اليت تتحقق فيها اجلماعة ثالثة وكل واحد منهم أتى حبسنة 

وهي بعشرة فتحصل من جمموعه ثالثون فاقتصر يف احلديث على الفضل الزائد وهي سبعة وعشرون دون الثالثة 
: عن ابن عباس قال " املصنف " قد أخرج ابن أيب شيبة يف " : التنوير " سيوطي يف وقال ال. اليت هي أصل ذلك 

فضل صالة اجلماعة على صالة الواحدة مخس وعشرون درجة فإن كانوا أكثر فعلى عدد من يف املسجد فقال رجل 
ن يف املسجد على عدد م: نعم وإن كانوا أربعني ألفا وأخرج عن كعب قال : وإن كانوا عشرة أالف ؟ قال : 

  وهذا يدل على أن التضعيف املذكور مرتب على أقل عدد حتصل به اجلماعة وأنه يزيد بزيادة املصلني 
سبعا : عامة من رواه قالوا مخسا وعشرين إال ابن عمر فإنه قال : بسبع وعشرين درجة قال الترمذي : قوله )  ٢( 

وهي شاذة " مستخرجه " عند أيب عوانة يف " س وعشرين مخ" وعنه أيضا رواية : قال احلافظ ابن حجر . وعشرين 
وعن ابن مسعود عن أمحد وابن " الصحيح " وإن كان راويها ثقة وأما غريه فصح عن أيب هريرة وأيب سعيد يف 

خزمية وعن أيب عند ابن ماجه واحلاكم وعن عائشة وأنس عند السراج وورد أيضا من طرق ضعيفة عن معاذ 
واتفق اجلميع على مخس وعشرين سوى رواية أيب . زيد وزيد بن ثابت وكلها عند الطرباين  وصهيب وعبد اهللا بن

واختلف يف أي : قال . سبع وعشرون : أربع أو مخس على الشك وسوى رواية أيب هريرة ألمحد قال فيها : فقال 
ووقع : ادة من عدل حافظ قال رواية السبع ألن فيها زي: رواية اخلمس لكثرة رواهتا وقيل : العددين أرجح ؟ فقيل 

والظاهر أن ذلك من " ضعفا " ويف أخرى " جزء " ويف أخرى " درجة " االختالف أيضا يف مميز العدد ففي رواية 
وقد مجع بني رواييت اخلمس . انتهى . مث إن احلكمة يف هذا العدد اخلاص غري حمققة املعىن : قال . تصرف الرواة 

ينفي الكثري وبأنه أخرب باخلمس مث أعلمه اهللا بالزيادة وبالفرق حبال املصلي كأن يكون والسبع بأن ذكر القليل ال 
  أعلم أو أخشع وبإيقاعها يف املسجد أو يف غريه 

  )باب قصر الصالة يف السفر (  - ٥٦

: بن كيسان عن عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت )  ١( أخربنا مالك أخربين صاحل  - ١٩٠
( وأقرت )  ٦( يف صالة احلضر )  ٥( يف السفر واحلضر فزيد )  ٤( ركعتني )  ٣( ركعتني )  ٢( فرضت الصالة 

  صالة السفر )  ٧



 _________  
  " اإلسعاف " هـ كذا يف  ١٤٠هو املدين موىل غفار وثقه أمحد وابن معني مات بعد سنة )  ١( 
  فرض اهللا الصالة حني فرضها : وللتنيسي )  ٢( 
ركعتني ركعتني مل ختتلف اآلثار وال اختلف أهل العلم باألثر واخلرب أن الصالة إمنا فرضت مبكة حني : قوله )  ٣( 

أسري بالنيب صلى اهللا عليه و سلم من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى مث عرج به إىل السماء مث أتاه جربيل من 
وا يف هيئاهتا حني فرضت فروي عن عائشة أهنا فرضت ركعتني مث الغد فصلى به الصلوات ألوقاهتا إال أهنم اختلف

زيد يف صالة احلضر فأكملت أربعا وبذلك قال الشعيب واحلسن البصري يف رواية ميمون وروى ابن عباس أهنا 
وكان أحد علماء قريش بالنسب وأيام  -فرضت يف احلضر أربعا ويف السفر ركعتني وقال نافع بن جبري بن مطعم 

إن الصالة فرضت يف أول ما :  -والفقه وهو راويه عن ابن عباس وهو روى عنه حديث إمامة جربيل  العرب
فرضت أربعا إال املغرب والصبح وكذلك قال احلسن البصري يف رواية وروي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من 

افر الصوم وشطر الصالة إن اهللا وضع عن املس: حديث أنس بن مالك القشريي ما يدل على ذلك وهو قوله 
فرضت الصالة يف احلضر : والوضع ال يكون إال من متام قبله ويف حديث عبد الرمحن بن أيب ليلى عن عمر قال 

  " االستذكار " أربعا ويف السفر ركعتني كذا يف 
  إال املغرب فإهنا كانت ثالثا " : مسنده " زاد أمحد يف )  ٤( 
فرضت الصالة ركعتني فلما هاجر النيب صلى اهللا عليه و سلم فرضت : نها ففي البخاري ع. بعد اهلجرة )  ٥( 

  أربعا 
فلما قدم املدينة زيد يف صالة احلضر ركعتان ركعتان وتركت : صالة احلضر البن خزمية وابن حبان : قوله )  ٦( 

  صالة الفجر لطول القراءة وصالة املغرب ألهنا وتر النهار 
اهر هذا احلنفية وموافقوهم على أن القصر يف السفر عزمية ال رخصة وأجاب وأقرت احتج بظ: قوله )  ٧( 

وفيه نظر ألنه مما ال : قال احلافظ . خمالفوهم بأنه غري مرفوع وبأهنا مل تشهد زمان فرض الصالة قاله اخلطايب وغريه 
شرح " حجة كذا يف  جمال للرأي فيه فله حكم الرفع وعلى تسليم أهنا مل تدرك القصة يكون مرسل صحايب وهو

  " الزرقاين 

قصر )  ١( أن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما كان إذا خرج إىل خيرب : أخربنا مالك أخربنا نافع  - ١٩١
  الصالة 

 _________  
  وبني خيرب واملدينة ستة وتسعون ميال )  ١( 

الصالة )  ٢( أو معتمرا قصر )  ١ (أن عبد اهللا بن عمر كان إذا خرج حاجا : أخربنا مالك حدثنا نافع  - ١٩٢
  )  ٣( بذي احلليفة 

 _________  
  قاصدا احلج والعمرة من املدينة إىل مكة : أي )  ١( 
كان ابن عمر يتربك باملواضع اليت كان رسول اهللا ينزهلا : قصر الصالة بذي احلليفة قال ابن عبد الرب : قوله )  ٢( 

  ذي احلليفة حني خرج إىل حجة الوداع فعل مثله وملا علم أنه عليه السالم قصر العصر ب



بذي احلليفة بضم احلاء املهملة وفتح الالم وإسكان الياء ميقات أهل املدينة وهو على حنو ستة أميال : قوله )  ٣( 
  للنووي " هتذيب األمساء واللغات " سبعة كذا يف : من املدينة وقيل 

فقصر )  ١( أن ابن عمر خرج إىل رمي : عن سامل بن عبد اهللا أخربنا مالك أخربين ابن شهاب الزهري  - ١٩٣
  ذلك )  ٢( الصالة يف مسريه 
 _________  

وذلك حنو من أربعة برد من املدينة ولعبد : إىل رمي قال مالك : بكسر الراء وإسكان التحتية وميم قوله )  ١( 
هي ثالثون ميال فيحتمل أن رمي : شهاب قال الرزاق عن مالك ثالثون ميال من املدينة ورواه ابن عقيل عن ابن 

  موضع متسع فيكون تقدير مالك عند آخره وعقيل عند أوله كذا قال الزرقاين 
  سريه ذلك القدر : أي )  ٢( 

  فال يقصر الصالة )  ٢( مع ابن عمر الربيد )  ١( أنه كان يسافر : أخربنا مالك حدثنا نافع  - ١٩٤
بسري اإلبل ومشي )  ٤( إال أن يريد مسرية ثالثة أيام كوامل )  ٣( مت الصالة إذا خرج املسافر أ: قال حممد 

 -خلف ظهره وهو قول أيب حنيفة )  ٥( األقدام فإذا أراد ذلك قصر الصالة حني خيرج من مصره وجيعل البيوت 
   -رمحه اهللا 

 _________  
  اتساعا مسى اخلروج إىل الربيد وحنوه سفرا جمازا أو : قال الباجي )  ١( 
حمذوف الذنب ألن بغال : هو كلمة فارسية يراد هبا يف األصل البغل وأصلها بريدة دم أي : قوله الربيد )  ٢( 

الربيد كانت حمذوفة األذناب كالعالمة هلا فأعربت وخففت مث مسي الرسول الذي يركب الربيد بريدا واملسافة اليت 
فيوج املرتبون من بيت أو قبة أو رباط وكان يرتب يف كل سكنة بني السكنني بريدا والسكنة موضع كان يسكنه ال

وهي ستة " ال تقتصر الصالة يف أقل من أربعة برد : " بغال وبعد ما بني السكنني فرسخان وقيل أربعة ومنه احلديث 
  " هناية ابن األثري " عشر فرسخا والفرسخ ثالثة أميال وامليل أربعة آالف ذراع كذا يف 

فقالت طائفة من أهل الظاهر يقصر يف كل سفر ولو يف : إخل اختلفوا فيه ... أمت الصالة إال أن يريد  :قوله )  ٣( 
كان رسول اهللا إذا : وروى مسلم وأبو داود عن أنس } وإذا ضربتم يف األرض { : ثالثة أميال لظاهر قوله تعاىل 

وروى سعيد بن . ورد يف ذلك وأصرحه  وهو أصح ما. خرج مسرية ثالثة أميال أو ثالثة فراسخ قصر الصالة 
ومحله أكثر . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا سافر فرسخا يقصر فيه الصالة : منصور عن أيب سعيد 

العلماء على أن املراد به املسافة اليت يبتدأ منها القصر ال مسافة السفر وذهب مالك إىل أن أقل مدة السفر اليت 
مثانية وأربعون ميال واملستند هلم : ود وبه قال الشافعي وأمحد ومجاعة وهي ستة عشر فرسخا أي يقصر فيها أربعة بر

وسنده متكلم . أخرجه الدارقطين والبيهقي والطرباين " . يا أهل مكة ال تقصروا يف أقل من أربعة برود : " حديث 
. مها أهنما كانا يقصران يف أربعة برود فيه لكنه مؤيد بفعل ابن عمر وابن عباس كما أخرجه مالك والبيهقي وغري

ال تسافر املرأة ثالثة أيام إال مع ذي رحم : " وذهب أصحابنا إىل التقدير بثالثة أيام أخذا من حديث الصحيحني 
عن سعد " اآلثار " وأخرج حممد يف كتاب " ومن حديث ميسح املقيم يوما وليلة واملسافر ثالثة أيام ولياليها " حمرم 
تعرف السويداء ؟ قلت : سألت ابن عمر إىل كم تقصر الصالة ؟ قال : د اهللا الطائي عن علي بن ربيعة قال بن عبي

  هي ثالث ليال فواصل فإذا خرجنا إليها قصرنا الصالة : ال ولكين قد مسعت هبا قال : 



شي األقدام ومل يعتربوا وملا كان السري خمتلفا باختالف السائر واملركب اعتربوا السري الوسط وهو سري األبل وم
  سرعة القطع وبطؤه بغري ذلك وتفصيله يف كتب الفقه 

  مجع كامل )  ٤( 
املسافر إذا فارق بيوت بلده قصر يف الطريق ( وجيعل البيوت خلف ظهره هذا وقت جواز القصر : قوله )  ٥( 

" ، ويف  ٥٤٥/  ٣عمدة القاري عندنا كما يف عامة متون احلنفية وفيه خالف يسري يف عبارات املشائخ راجع له 
ليس ملن نوى السفر القصر حىت خيرج من بيوت مصره أو قريته وخيلفها وراء : البن قدامة  ٢٥٩/  ٢" املغين 

ملا روى ابن أيب شيبة وعبد الرزاق أن ) وبه قال مالك واألوزاعي وأمحد والشافعي وإسحاق وأبو ثور : ظهره قال 
  إنا لو جاوزنا هذا اخلص لصلينا ركعتني وهو بيت من قصب : عا وقال عليا خرج من البصرة فصلى أرب

  )باب املسافر يدخل املصر أو غريه مىت يتم الصالة (  - ٥٧

أصلي صالة املسافر ما مل أمجع : أخربنا مالك حدثنا ابن شهاب عن سامل بن عبد اهللا عن ابن عمر أنه قال  - ١٩٥
   عشرة ليلة وإن حبسين ذلك اثنيت)  ٢( مكثا )  ١( 

 _________  
  من أمجع على األمر عزم وصمم )  ١( 
اللبث يعين يقصر املسافر ما مل يعزم على : املكث ثالثا وحيرك : قال اجملد ( إقامة ألن حكم السفر مل ينقطع )  ٢( 

ة يف سفره إال أن ال أعلم خالفا فيمن سافر سفرا يقصر الصالة أنه ال يلزمه أن يتم الصال: اللبث قال ابن عبد الرب 
أمجع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر ما : ينوي اإلقامة يف مكان من سفره وجيمع نيته على ذلك قال الترمذي 

  )  ١٠٧/  ٣أوجز املسالك . هـ  ١. مل جيمع إقامة وإن أتى عليه سنون 

( ن إذا قدم مكة صلى هبم ركعتني أن عمر كا: أخربنا مالك حدثنا الزهري عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه  - ١٩٦
  )  ٣( يا أهل مكة أمتوا صالتكم فإنا قوم سفر )  ٢( مث قال )  ١

 _________  
  كان عمر ال يستوطن مكة ألن املهاجري ممنوع من استيطاهنا : قال الباجي )  ١( 
فعل الرسول صلى اهللا عليه و  امتثل عمر" ) : أبو عمرو : " يف األصل ( إخل قال أبو عمر ... مث قال : قوله )  ٢( 

شهدت مع رسول اهللا الفتح فأقام مبكة مثان عشرة ليلة ال يصلي إال ركعتني مث يقول : سلم قال عمران بن حصني 
  انتهى . صلوا أربعا فإنا قوم سفر : ألهل البلد 

لعل وجه قصره : ان وقال القاري بعد ذكر حديث عمر. وهذا رواه الترمذي ويف إسناده ضعيف كذا قال الزرقاين 
عليه السالم أنه كان على قصد سفر مع أن من مجلة هذه املدة أيام مىن وعرفة ويشترط أن يكون نية اإلقامة يف بلدة 

فيه خطأ واضح فإن حديث عمران يف فتح مكة وأيام مىن إمنا تكون يف موسم احلج وكذا : أقول . انتهى . واحدة 
  يوم عرفة ومل يكن هناك حج 

  بفتح فسكون مجع مسافر كركب وراكب )  ٣( 

 ٢( إال أن يشهد )  ١( أنه كان يقيم مبكة عشرا فيقصر الصالة : أخربنا مالك أخربين نافع عن ابن عمر  - ١٩٧
  )  ٣( الصالة مع الناس فيصلي بصالهتم ) 



 _________  
  ألنه مل ينو اإلقامة )  ١( 
  حيضر صالة اجلماعة مع املقيم : أي )  ٢( 
  صالة تامة : أي  ) ٣( 

 ١( أخربنا مالك أخربنا هشام بن عروة أنه سأل سامل بن عبد اهللا عن املسافر إذا كان ال يدري مىت خيرج  - ١٩٨
أم ما )  ٣( بل أخرج غدا بل الساعة فكان كذلك حىت يأيت عليه ليال كثرية أيقصر )  ٢( أخرج اليوم : يقول ) 

  به ذلك شهرا )  ٥ (وإن متادى )  ٤( يقصر : يصنع ؟ قال 
عزم على املقام إال أن يعزم )  ٧( من األمصار وإن )  ٦( نرى قصر الصالة إذا دخل املسافر مصرا : قال حممد 

  على املقام مخسة عشرة يوما فصاعدا فإذا عزم على ذلك أمت الصالة 
 _________  

  من بلد هو فيه : أي )  ١( 
  ه ويقصد الغد أو الساعة فال يتيسر له يقصد اخلروج اليوم فال يتم ل: أي )  ٢( 
  هبمزة االستفهام )  ٣( 
يقصر وإن متادى به ذلك شهرا ألن من هو على عزم السفر مل جيمع باإلقامة وإن وقعت له ذلك مدة : قوله )  ٤( 

أقام على  واالعتبار لألعمال بالنيات فيباح له القصر ولذلك كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يقصر عام الفتح إذا
حرب هوازن مع أنه أقام سبعة عشر يوما كما أخرجه أبو داود وابن حبان من حديث ابن عباس أو تسعة عشر 

يوما كما أخرجه أمحد والبخاري من حديثه أو مثانية عشر يوما كما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث عمران 
يه و سلم وشهدت معه الفتح فأقام مبكة مثاين عشر غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عل: وأخرج البيهقي عنه قال 

يا أهل البلد صلوا أربعا فإنا قوم سفر أو عشرين يوما كما أخرجه عبد بن محيد يف : يوما ال يصلي إالركعتني يقول 
أصح الروايات يف ذلك رواية تسع عشرة يوما ومجع بني الروايات : من حديث ابن عباس وقال البيهقي " مسنده " 

بقة باحتمال أن يكون يف بعضها مل يعد يومي الدخول واخلروج وهو رواية سبعة عشر وعدها يف بعضها وهي السا
ختريج " قال احلافظ ابن حجر يف . رواية تسع عشرة وعد يوم الدخول دون اخلروج وهي رواية مثانية عشرة 

ورواية عشرين وهو صحيحة األسناد  وبقي رواية مخسة عشر شاذة ملخالفتها: هو مجع متني " : أحاديث الرافعي 
وقد وردت بذلك آثار كثرية فأخرج . انتهى . إال أهنا شاذة ورواية مثانية عشر ليست بصحيحة من حيث اإلسناد 

كنا مع احلسن بن مسرة ببعض : عبد الرزاق أن ابن عمر أقام بآذربيجان ستة أشهر يقصر الصالة وروي عن احلسن 
جيمع وال يزيد على ركعتني وروي أن أنس بن مالك أقام بالشام شهرين مع عبد امللك بالد فارس سنتني فكان ال 

  " ختريج أحاديث اهلداية " بن مروان يصلي ركعتني ويف الباب آثار أخر ذكرها الزيلعي يف 
  استمر ذلك ولو إىل مدة كثرية : أي )  ٥( 
ا دخل النيب صلى اهللا عليه و سلم مبكة عام الفتح مصرا وإن كان وطنه األصلي إذا كان هجره ولذا مل: قوله )  ٦( 

  وعام حجة الوداع قصر فإن مل يهجر أمت مبجرد دخوله 
  الواو وصلية )  ٧( 



على إقامة أربعة )  ٢( من أمجع : قال سعيد بن املسيب : اخلراساين قال )  ١( أخربنا مالك أخربنا عطاء  - ١٩٩
  )  ٣( أيام فليتم الصالة 

وسعيد )  ٤( لسنا نأخذ هبذا يقصر املسافر حىت جيمع على أقامة مخسة عشر يوما وهو قول ابن عمر و: قال حممد 
  بن جبري وسعيد بن املسيب 

 _________  
عبد اهللا اخلراساين أبو عثمان موىل : أخربنا عطاء اخلراساين هو عطاء بن أيب مسلم ميسرة وقيل : قوله )  ١( 

موىل هلذيل أصله من مدينة بلخ من خراسان وسكن الشام ولد سنة : وقيل  املهلب بن أيب صفرة على األشهر
مخسني وكان فاضال عاملا بالقرآن عاملا وثقه ابن معني ومات سنة مخس وثالثني ومائة أدخله البخاري يف الضعفاء 

ه مثل عطاء أحد لنقل القاسم بن عاصم ابن املسيب أنه كذبه ورده ابن عبد الرب بأن مثل القاسم ال جيرح بروايت
  العلماء الفضالء كذا ذكره الزرقاين 

  عزم ونوى : أي )  ٢( 
  ذلك أحب مما مسعت إيل وبه قال الشافعي وأبو ثور وداود ومجاعة : قال مالك )  ٣( 
عن أيب )  ٣٩ص " ( اآلثار " إخل أما أثر ابن عمر فأخرجه املصنف يف كتاب ... وهو قول ابن عمر : قوله )  ٤( 

إذا كنت مسافرا فرطنت على نفسك على إقامة مخسة عشر يوما : نا موسى بن مسلم عم جماهد عنه أنه قال حنيفة 
وأخرجه ابن أيب شيبة عن وكيع نا عمر بن ذر عن جماهد أن ابن عمر كان . فأمت الصالة فإن كنت ال تدري فاقصر 

املسيب فهر ما روى عن إبراهيم عن داود عنه  وأما أثر سعيد بن. إذا أمجع على إقامة مخسة عشر يوما أمت الصالة 
إذا أقام املسافر مخس عشرة أمت الصالة وما كان دون ذلك فليقصر ذكره العيين وعارض به ما روي عنه : أنه قال 

أخرجه الطحاوي عنه : من التحديد بأربعة أيام وذكر صاحب اهلداية أنه املأثور عن ابن عباس قال الزيلعي والعيين 
إذا قدمت بلدة وأنت مسافر ويف نفسك أن تقوم مخسة عشر يوما فأكمل الصالة وإن كنت : بن عمر قال وعن ا. 

  ال تدري فاقصرها 
خرجنا من املدينة إىل مكة مع النيب : ومما يدل على فساد التحديد بأربعة أيام ما أخرجه األئمة الستة عن أنس قال 

أقمنا هبا عشرا وال : كم أقمتم هبا ؟ قال : جعنا إىل املدينة قلت صلى اهللا عليه و سلم وكان يصلي ركعتني حىت ر
لعلهم عزموا على السفر يف اليوم األول أو يف الثاين أو الثالث وهكذا واستمر هبم ذلك عشرا ألن احلديث : يقال 

  إمنا هو يف حجة الوداع فتعني أهنم نووا اإلقامة أكثر من أربعة أيام ألجل قضاء النسك 

وإذا صلى )  ٣( أربعا )  ٢( كان يصلي مع اإلمام )  ١( أنه : خربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر أ - ٢٠٠
  )  ٤( لنفسه صلى ركعتني 

   -رمحه اهللا  -مسافرا وهو قول أيب حنيفة )  ٥( وهبذا نأخذ إذا كان اإلمام مقيما والرجل : قال حممد 
 _________  

  صلي مع اإلمام مبىن يصلي أربعا أنه إذا صلى كان ي: يف نسخة )  ١( 
  لوجوب متابعة اإلمام وترك اخلالف له وإن اعتقد املأموم أن القصر أفضل ولكن فضيلة اجلماعة آكد )  ٢( 
اختلفوا يف املسافر يصلي وراء مقيم فقال مالك " : االستذكار " قال ابن عبد الرب يف ( أربعا : قوله )  ٣( 

كعة تامة صلى ركعتني فإذا أدرك معه ركعة بسجدتيها صلى أربعا وذكر الطحاوي أن إذا مل يدرك معه ر: وأصحابه 
أوجز : يصلي صالة املقيم وإن أدركه يف التشهد وهو قول الثوري والشافعي : أبا حنيفة وأبا يوسف وحممدا قالوا 



ا مع ابن عباس مبكة كن: هذا هو السنة املأثورة كما أخرجه أمحد عن موسى بن سلمة قال )  ١١٢/  ٣املسالك 
  تلك سنة أيب القاسم صلى اهللا عليه و سلم : إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا صلينا ركعتني فقال : فقلت 

  ألنه مسافر )  ٤( 
  املقتدي به : أي )  ٥( 

  )باب القراءة يف الصالة يف السفر (  - ٥٨

يرددهن )  ١( أ يف الصبح بالعشر السور من أول املفصل أن ابن عمر كان يقر: أخربنا مالك حدثنا نافع  - ٢٠١
  يف كل ركعة سورة )  ٢( 

  )  ٤( وحنومها } والسماء والطارق } { والسماء ذات الربوج { يف الفجر يف السفر )  ٣( يقرأ : قال حممد 
 _________  

  وهي من أول سورة احلجرات على األشهر )  ١( 
  يكررها : أي )  ٢( 
إىل أخره يشري إىل دفع ما يتوهم من أثر ابن عمر أن السنة يف السفر كالسنة يف احلضر من ... يقرأ  :قوله )  ٣( 

وليس كذلك فإن للسفر أثرا يف } والسماء ذات الربوج { إىل } احلجرات { قراءة طوال املفصل وهو من 
خرجنا حجاجا مع : عن سويد قال التخفيف فينتقل الوظيفه فيه من الطوال إىل األوساط وقد أخرج ابن أيب شيبة 

{ : وعن ابن ميمون صلى بنا عمر الفجر يف السفر فقرأ } إليالف { و } أمل تر كيف { عمر فصلى بنا الفجر ب 
كان أصحاب رسول اهللا يقرؤون يف : وعن األعمش عن أبراهيم . } قل هو اهللا أحد { و } قل يا أيها الكافرون 

  السفر بالسور القصار 
وحنومها بل إن قرأ أقصر من ذلك جاز ملا روي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى الصبح باملعوذتني : له قو)  ٤( 

  أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان واحلاكم وأمحد والطرباين من حديث عقبة بن عامر 

  )باب اجلمع بني الصالتني يف السفر واملطر (  - ٥٩

)  ٢( عجل )  ١( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا : ن ابن عمر أخربنا مالك أخربنا نافع ع - ٢٠٢
  بني املغرب والعشاء )  ٣( به السري مجع 

 _________  
حديث ابن عمر وهو مقيد مبا إذا جد به : إذا عجل به السري أورد البخاري يف الباب ثالثة أحاديث : قوله )  ١( 

إذا كان سائرا وحديث أنس وهو مطلق واستعمل البخاري الترمجة املطلقة السري وحديث ابن عباس وهو مقيد مبا 
وهذا مما وقع . إشارة إىل العمل باملطلق فكأنه رأى جواز اجلمع بالسفر سواء كان سائرا أم ال كان سريه جمدا أم ال 

: د وإسحاق وقال قوم االخالف فيه فقال باإلطالق كثري من الصحابة والتابعني ومن الفقاء الثوري والشافعي وأمح
ال جيوز اجلمع مطلقا إال بعرفة واملزدلفة وهو قول احلسن والنخعي وأيب حنيفة وصاحبيه وأجابوا عما ورد من 

األحاديث يف ذلك بأن الذي وقع مجع صوري وتعقبه اخلطايب وغريه بأن اجلمع رخصة فلو كان على ما ذكروه 
خيتص اجلمع مبن : مما ال يدركه أكثر اخلاصة فضال عن العامة وقيل  لكان أعظم ضيقا ألن أوائل األوقات وأواخرها

خيتص بالسائر دون النازل وهو قول ابن حبيب وقيل : جيد يف السري قاله الليث وهو القول املشهور عن مالك وقيل 



وأمحد  جيوز مجع التأخري دون التقدمي وهو مروي عن مالك: خيتص مبن له عذر حكي ذلك عن األوزاعي وقيل : 
  " فتح الباري " واختاره ابن حزم كذا يف 

بفتح العني وكسر اجليم أسرع وحضر ونسبة الفعل إىل السري جماز تعلق به من اشترط يف اجلمع اجلد يف )  ٢( 
  السري ورده ابن عبد الرب بأنه إمنا حكى احلال اليت رأى ومل يقل ال جيمع إال أن جيد به 

رأيت النيب : من رواية الزهري عن سامل عن أبيه " الصحيح " والعشاء مجع تأخري ففي  مجع بني املغرب: قوله )  ٣( 
وبينه مسلم من طريق عبيد اهللا . صلى اهللا عليه و سلم إذا أعجله السري يف السفر يؤخر املغرب حىت جيمع بينهما 

فأخر : بن عقبة عن نافع  ولعبد الرزاق عن معمر عن أيوب وموسى. عن نافع عن ابن عمر بعد أن يغيب الشفق 
حىت إذا كان : من طريق أسلم عنه " اجلهاد " والبخاري يف . املغرب بعد ذهاب الشفق حىت ذهب هوى من الليل 

وأليب داود عن عبد اهللا بن دينار عنه فسار حىت غاب الشفق . بعد غروب الشفق نزل فصلى املغرب والعشاء 
  وتصوبت النجوم 

حني مجع بني املغرب والعشاء يف السفر سار حىت غاب )  ١( أن ابن عمر : ا نافع أخربنا مالك حدثن - ٢٠٣
  الشفق 

 _________  
إخل أخرج البخاري يف باب السرعة يف السري من كتاب اجلهاد من رواية . . إن ابن عمر حني مجع : قوله )  ١( 

شدة وجع فأسرع السري حىت إذا كان كنت مع ابن عمر بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت عبيد : أسلم موىل عمر 
  بعد غروب الشفق نزل فصلى املغرب والعتمة فأفادت هذه الرواية تعيني السفر وقت انتهاء السري واجلمع 

( كان رسول اهللا جيمع : قال )  ١( أخربنا مالك أخربنا داود بن احلصني أن عبد الرمحن بن هرمز أخربه  - ٢٠٤
  إىل تبوك )  ٣( بني الظهر والعصر يف سفر )  ٢

بني الصالتني أن تؤخر األوىل منهما فتصلى يف آخر وقتها وتعجل الثانية )  ٤( واجلمع . وهبذا نأخذ : قال حممد 
  فتصلى يف أول وقتها 

  خالف ما روى مالك )  ٦( عن ابن عمر أنه صلى املغرب حني أخر الصالة قبل أن تغيب الشفق )  ٥( وقد بلغنا 
 _________  

هكذا رواه أصحاب مالك مرسال إال أبا مصعب يف غري املوطأ : إخل قال ابن عبد الرب ... أخربه قال : قوله )  ١( 
عن مالك عن : وحممد بن املبارك الصوري وحممد بن خالد ومطرفا واحلنيين وإمساعيل بن داود املخراقي فإهنم قالوا 

  داود عن األعرج عن أيب هريرة مسندا 
ارحتل بعد زوال الشمس ومجع تأخري إن ارحتل قبل الزوال على ما روى أبو داود وغريه عن  مجع تقدمي إن)  ٢( 

  معاذ 
  يف سفره يف غزوة تبوك وهو اسم موضع على وزن شكور وهي آخر غزواته وقعت سنة تسع : أي )  ٣( 
ا األحاديث الواردة يف إخل هذا هو اجلمع الصوري الذي محل عليه أصحابن... واجلمع بني الصالتني : قوله )  ٤( 

لكن ال أدري ماذا يفعل بالروايات اليت وردت " شرح معاين اآلثار " اجلمع وقد بسط الطحاوي الكالم فيه يف 
صرحيا بأن اجلمع كان بعد ذهاب الوقت وهي مروية يف صحيح البخاري وسنن أيب داود وصحيح مسلم وغريها 

ر فيها فإن محل على أن الرواة مل حيصل التمييز هلم فظنوا قرب من الكتب املعتمدة على ما ال خيفى على من نظ



خروج الوقت خروج الوقت فهذا أمر بعيد عن الصحابة الناصني على ذلك وإن اختري ترك تلك الروايات بإبداء 
ن اخللل يف اإلسناد فهو أبعد وأبعد مع إخراج األئمة هلا وشهادهتم بتصحيحها وإ عورض باألحاديث اليت صرحت بأ

اجلمع كان بالتأخري إىل آخر الوقت والتقدمي يف أول الوقت فهو أعجب كان اجلمع بينها حبملها على اختالف 
  األحوال ممكن بل هو الظاهر وباجلملة فاألمر مشكل فتأمل لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرا 

يف حديث ابن عمر واألعرج  إخل ملا ورد على تأويل اجلمع الصوري بأنه وإن تيسر... وقد بلغنا : قوله )  ٥( 
أجاب عنه بأنه قد بلغنا أنه مجع قبل غروب الشفق فيكون مجعه أيضا . حبسب الظاهر لكنه ال يتيسر يف أثر ابن عمر 

ما أخرجه مالك سنده أصح األسانيد ال اشتباه يف طريقه فيجمع بينه وبني هذا البالغ : مجعا صوريا ولقائل أن يقول 
  يقدح ثبوت أحدمها يف ثبوت اآلخر باختالف األحوال وال 

قبل أن تغيب الشفق أخرج الطحاوي عن أسامة بن زيد عن نافع أن ابن عمر جد به السري فراح : قوله )  ٦( 
الصالة فصمت ابن عمر حىت إذا كان عند غيبوبة : روحة مل ينزل إال للظهر والعصر وأخر املغرب حىت صرخ سامل 

ا احلديث أن نزوله للمغرب كان قبل أن يغيب الشفق فاحتمل أن يكون قول نافع الشفق نزل فجمع بينهما ففي هذ
بعدما غاب الشفق إمنا أراد به قربه من غيبوبة الشفق لئال يتضاد ما روي يف ذلك مث أخرج عن العطاف بن خالد 

سرعا حىت غابت أقبلنا مع ابن عمر حىت إذا كان ببعض الطريق استصرخ على زوجته بنت عبيد فراح م: عن نافع 
الشمس فنودي بالصالة فلم ينزل حىت إذا كاد الشفق أن يغيب نزل فصلى املغرب وغاب الشفق فصلى العشاء 

  هكذا كنا نفعل مع رسول اهللا إذا جد بنا السري : وقال 

مجع  ) ٢( بني املغرب والعشاء )  ١( أنه كان إذا مجع األمراء : أخربنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر  - ٢٠٥
  معهم يف املطر 

بعرفة واملغرب والعشاء )  ٤( بني الصالتني يف وقت واحد إال الظهر والعصر )  ٣( لسنا نأخذ هبذا ال جنمع : قال 
   -رمحه اهللا  -مبزدلفة وهو قول أيب حنيفة 

ربهم أن اجلمع ينهاهم أن جيمعوا بني الصالتني وخي)  ٥( بلغنا عن عمر بن اخلطاب أنه كتب يف اآلفاق : قال حممد 
عن )  ٧( عن العالء بن احلارث )  ٦( أخربنا بذلك الثقات . بني الصالتني يف وقت واحد كبرية من الكبائر 

  )  ٨( مكحول 
 _________  

  وكانوا هم األئمة يف الصدر األول : مجع أمري قال القاري )  ١( 
  أي حذرا من فوات اجلماعة : قال القاري )  ٢( 
ليس : " إخل استدل له أصحابنا منهم الطحاوي بأحاديث منها قوله صلى اهللا عليه و سلم ...  جنمع ال: قوله )  ٣( 

أخرجه مسلم وغريه من حديث " . يف النوم تفريط إمنا التفريط يف اليقظة أن يؤخر حىت يدخل وقت صالة األخرى 
ما رأيت رسول اهللا صلى : مسعود قال  أيب قتادة يف قصة ليلة التعريس ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن

اهللا عليه و سلم صلى صالة لغري وقتها إال جبمع فإنه مجع بني املغرب والعشاء جبمع وصلى صالة الصبح من الغد 
من مجع بني صالتني من غري عذر فقد أتى بابا من أبواب : " ومنها حديث  -قبل وقتها املعتاد : أي  -قبل وقتها 

: قال أمحد . ويف طريقه حسني بن قيس الرحيب . الترمذي واحلاكم من حديث ابن عباس مرفوعا أخرجه " الكبائر 
أحاديثه منكرة جدا وال يكتب حديثه وقال : ضعيف وقال البخاري : وقال ابن معني وأبو زرعة . متروك احلديث 

هتذيب " سطها ابن حجر يف كذاب وفيه أقوال أخر ب: متروك وقال أمحد يف ما نقله ابن اجلوزي : الدارقطين 



حديثه من مجع بني صالتني احلديث ال يتابع عليه وال يعرف إال به وال أصل له وقد صح عن ابن : وقال " التهذيب 
ومنها ما أخرجه احلاكم عن أيب العالية عن . انتهى . عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مجع بني الظهر والعصر 

وأبو العالية مل يسمع عن عمر مث أسند عن أيب قتادة أن : ن غري عذر من الكبائر قال مجع الصالتني م: عمر قال 
: احلديث قال ... ثالث من الكبائر اجلمع بني الصالتني إال من عذر والفرار من الزحف : عمر كتب إىل عامل له 

عن حديث ابن عباس وأثر  وأجاب اجملوزون للجمع. وأبو قتادة أدرك عمر فإذا انضم هذا إىل األول صار قويا 
عمر أنه على تقدير صحتهما ال يضرنا فإهنما يدالن على املنع من اجلمع من غري عذر والعذر قد يكون بالسفر وقد 
يكون باملطر وبغري ذلك وحنن نقول به إال أن هذا ال يتمشى يف ما ذكره حممد ههنا من أثر عمر فإنه ليس فيه التقييد 

ن عرض له عذر جيوز له اجلمع إذا أراد ذلك وأما إذا مل يكن له ذلك ومل يرد اجلمع بل ترك م: بالعذر وقالوا أيضا 
والكالم يف هذا املقام طويل . الصالة عمدا إىل أن دخل وقت األخرى فهو إمث بال ريب وبه جيتمع األخبار واآلثار 

  ه و سلم حالة السفر ولعذر فليتدبر ليس هذا موضعه والقدر احملقق هو ثبوت اجلمع عن رسول اهللا صلى اهللا علي
  لورود مجع التقدمي بعرفة ومجع التأخري مبزدلفة باألحاديث الصحيحة )  ٤( 
  أطراف مملكته : أي )  ٥( 
  الرواة العدول : أي )  ٦( 
عن العالء ابن العالء بن احلارث بن عبد الوارث احلضرمي أبو وهب أو أبو حممد الدمشقي روى عن : قوله )  ٧( 

قال ابن معني وابن . مكحول والزهري وعمرو بن شعيب وعنه االوزاعي وعبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان وغريمها 
كان مقدما على أصحاب : كان من خيار أصحاب مكحول وقال دحيم : ثقة وقال أبو حامت : املديين وأبو داود 

  " هتذيب التهذيب " هـ كذا يف  ١٣٦مكحول ثقة مات سنة 
عن مكحول هو أبو عبد اهللا اهلذيل الفقيه الدمشقي كثري اإلرسال عن عبادة وأيب وعائشة وكبار :  قوله)  ٨( 

هتذيب " ما رأيت أفقه من مكحول وقد كثر الثناء عليه وتوثيقة من النقاد كما بسطه يف : الصحابة قال أبو حامت 
  هـ وقيل غري ذلك  ١١٣مات سنة " تذكرة احلفاظ " و " التهذيب 

  )باب الصالة على الدابة يف السفر (  - ٦٠

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و : قال عبد اهللا بن عمر : قال )  ١( أخربنا مالك حدثنا عبد اهللا بن دينار  - ٢٠٦
وكان عبد اهللا بن عمر يصنع ) :  ٥) (  ٤( يف السفر حيثما توجهت به قال )  ٣( على راحلته )  ٢( سلم يصلي 

  ذلك 
 _________  

ورواه حيىي بن مسلمة بن قعنب عن مالك عن نافع عن " املوطأ " كذا رواه مجعة رواة : قال ابن عبد الرب )  ١( 
  " املوطأ " والصواب ما يف : قال . ابن عمر 

وذكر الباجي ( قد أخذ هبذه األحاديث فقهاء األمصار إال أن أمحد : يصلي على راحلته قال احلافظ : قوله )  ٢( 
مع أمحد بن حنبل يف استقبال القبلة عن ابتداء التكبري والظاهر أنه وهم ألن احلافظ أعلم مبذهبه مل يذكر الشافعي 

هذا األمر جممع عليه الخالف فيه بني العلماء كلهم أهنم جييزون " : االستذكار " االستحباب إال عن أمحد ويف 
أن منهم مجاعة يستحبون أن يفتتح املصلي صالته  التطوع للمسافر على دابته حيث توجهت به للقبلة وغريها إال

وقال ابن . اهـ . مستقبل القبلة مث ال يبايل حيث توجهت به راحلته وهو قول الشافعي وأمحد بن حنبل وأيب ثور 



وأبا ثور كانا يستحبان )  ١٢٣/  ٣ال يشترط استقبال القبلة يف االبتداء انظر أوجز املسالك : عابدين من احلنفية 
واحلجة لذلك حديث اجلارود عن . يستقبل القبلة بالتكبري حال ابتداء الصالة وقد أوجبه الشافعية حيث سهل أن 

أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا أراد أن يتطوع يف السفر استقبل بناقته القبلة مث صلى حيث توجهت 
بطال اإلمجاع على أنه ال جيوز أن تصلى املكتوبة  وحكى ابن. انتهى . ركابه أخرجه أمحد وأبو داود والدارقطين 

على الدابة ما عدا ماذكر يف صالة شدة اخلوف واعلم أن اجلمهور ذهبوا إىل جواز التنفل على الدابة يف السفر 
ال أعلم أحدا وافقه : الطويل والقصري أخذا بإطالق األحاديث يف ذلك وخصه مالك بالسفر الطويل قال الطربي 

وحجته أن هذه األحاديث إمنا وردت يف أسفاره صلى اهللا عليه و . ومل يتفق على ذلك عنه : ال احلافظ على ذلك ق
سلم ومل ينقل عنه أنه سافر سفرا قصريا فصنع ذلك وقد ذهب أبو يوسف ومن وافقه يف التوسعة يف ذلك فجوزه يف 

  " رح صحيح البخاري ضياء الساري بش" احلضر أيضا وقال به من الشافعية اإلصطخري كذا يف 
  ناقته اليت تصلح ألن ترحتل )  ٣( 
  ابن دينار : أي )  ٤( 
قال عقب املوقوف باملرفوع مع أن احلجة قائمة باملرفوع لبيان أن العمل استمر على ذلك كذا قال : قوله )  ٥( 

  الزرقاين 

: أخربه )  ٢(  بن عمر أن سعيدا بن عبد الرمحن بن عبد اهللا)  ١( أخربنا مالك أخربين أبو بكر بن عمر  - ٢٠٧
أنه كان مع عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما يف سفر فكنت أسري معه وأحتدث معه حىت إذا خشيت أن يطلع الفجر 

يا أبا عبد : أين كنت ؟ فقلت : قال ابن عمر )  ٦( مث ركبت فلحقته )  ٥( فأوترت )  ٤( فنزلت )  ٣( ختلفت 
لك يف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ٩( أليس : أن أصبح فقال )  ٨( ت وخشيت نزلت فأوتر)  ٧( الرمحن 
)  ١٢( فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يوتر : واهللا قال )  ١١( بلى : حسنة ؟ فقلت )  ١٠( أسوة 

  على البعري 
 _________  

ومنهم حيىي على الصواب وفتح العني وزيادة " طأ املو" أبو بكر بن عمر بضم العني عند مجيع رواة : قوله )  ١( 
هو أبو بكر بن عمر بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب مل يوقف له : واو وهم قاله ابن عبد الرب وقال 

وال يف الصحيحن سوى هذا احلديث الواحد كذا " املوطأ " على اسم القرشي العدوي املدين من الثقات ليس له يف 
  " شرح الزرقاين " يف 
: هـ وقيل  ١١٧أن سعيدا بفتح السني ابن يسار بتحتية خمففة السني التابعي الثقة املدين مات سنة : قوله )  ٢( 

  " شرح الزرقين " قبله بسنة روى له اجلماعة كذا يف 
  بقيت خلفه وتركت معيته : أي )  ٣( 
  عن مركويب )  ٤( 
  صليت الوتر على األرض : أي )  ٥( 
  أدركته : أي )  ٦( 
  هو كنية البن عمر )  ٧( 
  خفت طلوع الفجر فيفوت الوتر : أي )  ٨( 
  استفهام حتقيق )  ٩( 



  قدوة : بكسر اهلمزة وضمها )  ١٠( 
  فيه احللف على األمر الذي يراد تأكيده )  ١١( 
بتحقيق عبد الوهاب  -اية حممد زاد يف النسخة املطبوعة ملوطأ اإلمام مالك برو( قوله كان يوتر على البعري )  ١٢( 

رأيت رسول : أخربنا مالك أخربين عمرو بن حيىي عن سعيد بن يسار عن عبد اهللا بن عمر : حديث  -عبد اللطيف 
هذا غلط من : قال الدارقطين وغريه : قلت . اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي على محار وهو متوجه إىل خيرب 

 ٢عروف يف صالته صلى اهللا عليه و سلم على راحلته أو على البعري انظر صحيح مسلم عمرو بن حيىي املازين إمنا امل
استدل به الشافعي ومالك وأبو يوسف وغريهم على أن الوتر سنة وليس بواجب وإال مل جيز على الدابة )  ٣٥٢/ 

" الة أال وهي الوتر إن اهللا زادكم ص: " من غري عذر واحتجوا أليب حنيفة يف وجوب الوتر بأحاديث منها حديث 
أخرجه الترمذي وأبو داود والطرباين وأمحد والدارقطين وابن عدي من حديث خارجة بن زيد وإسحاق بن راهويه 

والطرباين من حديث عمرو بن العاص والطرباين من حديث ابن عباس واحلاكم من حديث أيب بصرة الغفاري 
من حديث أيب سعيد اخلدري " مسند الشاميني " الطرباين يف من حديث ابن عمر و" غرائب مالك " والدارقطين يف 

من املعلوم أن املزيد يكون من جنس املزيد عليه : بطرق يتقوى بعضها ببعض عل ما بسطه الزيلعي وغريه قالوا 
ا ما فيكون الوتر كاملكتوبة اليت فرضها اهللا تعاىل لكن ملا كان ثبوته بأخبار آحاد قلنا بوجوبه دون افتراضه ومنه

الوتر حق واجب على كل مسلم فمن أحب أن : " أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أيب أيوب مرفوعا 
ورواه أيضا أمحد وابن " . يوتر خبمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثالث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليوتر 

الوتر حق فمن مل يوتر : " احلاكم وصححه مرفوعا على شرطهما ومنها ما أخرجه أبو داود و: حبان واحلاكم وقال 
أخرجه مسلم من حديث أيب سعيد ومنها ما أخرجه عبد اهللا " أوتروا قبل أن تصبحوا : " ومنها حديث " فليس منا 

ما يل أرى أهل : بن أمحد عن أبيه بسنده أن معاذ بن جبل قدم الشام فوجد أهل الشام ال يوترون فقال ملعاوية 
زادين ريب صالة : نعم مسعت رسول اهللا يقول : وواجب ذلك عليهم ؟ فقال : يوترون ؟ فقال معاوية الشام ال 

  وهي الوتر ووقتها ما بني العشاء إىل طلوع الفجر 

على محاره وهو )  ٢( رأيت أنس ابن مالك يف سفر يصلي : قال )  ١( أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد  - ٢٠٨
  )  ٣( يركع ويسجد إمياء برأسه من غري أن يضع وجهه على شيء  متوجه اىل غري القبلة

 _________  
  األنصاري )  ١( 
  التطوع )  ٢( 
  لوال أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعله مل أفعله : زاد البخاري ومسلم عن ابن سريين عن أنس )  ٣( 

مع صالة الفريضة يف السفر )  ١( عنهما مل يصل أن ابن عمر رضي اهللا : أخربنا مالك أخربنا نافع  - ٢٠٩
وعلى )  ٥( فانه كان يصلي نازال على األرض )  ٤( وال بعدها إالمن جوف الليل )  ٣( قبلها )  ٢( التطوع 

  بعريه أينما توجه به 
خفض من أ)  ٧( جيعل السجود )  ٦( البأس أن يصلي املسافر على دابته تطوعا إمياء حيث كان وجهه : قال حممد 

  على األرض وبذلك جاءت اآلثار )  ٨( الركوع فأما الوتر واملكتوبة فإهنما تصليان 
 _________  



إخل اتفق العلماء على جواز النوافل املطلقة يف السفر واختلفوا يف استحباب النوافل ... مل يصلي : قوله )  ١( 
جلمهور ودليلهم األحاديث العامة املطلقة يف ندب الراتبة فتركها ابن عمر وآخرون واستحبها الشافعي وأصحابه وا

الرواتب وحديث صالته صلى اهللا عليه و سلم الضحى يوم فتح مكة وركعيت الصبح حني ناموا حىت طلعت 
الشمس وأحاديث أخر صحيحة ذكرها أصحاب السنن والقياس على النوافل املطلقة ولعل النيب صلى اهللا عليه و 

رحله وال يراه ابن عمر فإن النافل يف البيت أفضل أو لعله تركها يف بعض األوقات  سلم كان يصلي الرواتب يف
وأما ما حيتج به القائلون بتركها من أهنا لو شرعت لكان إمتام الفريضة أوىل فجوابه أن . تنبيها على جواز تركها 

الرفق به أن تكون مشروعة ويتخري الفريضة متحتمة فلو شرعت تامة لتحتم إمتامها وأما النافلة فهي خرية املكلف ف
انظر املغين ( للنووي " شرح صحيح مسلم " إن شاء فعلها وحصل ثواهبا وإن شاء تركها والشيء عليه كذا يف : 
   -رمحه اهللا تعاىل  -)  ١٤١/  ٢، وفتح الباري  ٥٦٠/  ٣، وعمدة القاري  ١٤١/  ٢
  النوافل السنن وغريها : أي )  ٢( 
صحبت ابن عمر يف طريق مكة فصلى لنا : عن حفص بن عاصم " صحيح مسلم " وال بعدها ويف قوله قبلها )  ٣( 

ما يصنع : الظهر ركعتني مث أقبل وأقبلنا معه حىت جاء رحله وجلسنا معه فكانت منه التفاتة فرأى ناس قياما فقال 
اهللا عليه و سلم فكان ال لو كنت مسبحا ألمتمت صاليت صحبت رسول اهللا صلى : يسبحون قال : هؤالء ؟ قلت 

لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة ( يزيد يف السفر على ركعتني وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان كذلك مث قرأ 
وأخرج البخاري عنه املرفوع فقط وجاءت آثار عنه صلى اهللا عليه و ) .  ٦رقم اآلية : سورة املمتحنة ) ( حسنة 

سافرت مع رسول اهللا مثان عشرة سفرة فما رأيته يترك الركعتني : قال الرباء سلم أنه كان رمبا كان تنفل يف السفر 
اتفق العلماء على : قال النووي ( رواه أبو داود والترمزي واملشهور عن مجيع السلف جوازه . قبل الظهر 

ن واستحبهما استحباب النوافل املطلقة يف السفر واختلفوا يف استحباب النوافل الراتبة فتركها ابن عمر وآخرو
  الشافعي واجلمهور انتهى 

سري : واملختار عند احلنفية أن يأيت املسافر بالسنن إن كان يف حال أمن واستقرار وإال إن كان يف خوف وقرار أي 
اإل من جوف : قوله )  ٤. ( وبه قال اإلئمة اإلربعة كذا قال الزرقاين )  ١١٥/  ٣ال يأيت به انظر أوجز املسالك 

اجلواز مطلقا والثالث الفرق بني : املنع مطلقا والثاين : فوا يف النافلة يف السفر على ثالثة أقوال أحدها الليل اختل
الرواتب فال تصلى وبني النوافل املطلقة فتؤدى وهو مذهب ابن عمر كذا ذكره النووي وغريه وذكر احلافظ ابن 

وهو : اهر هذا األثر الذي أخرجه حممد وقوال خامسا وهو الفرق بني الليل والنهار وعليه يدل ظ: حجر قوال رابعا 
  ترك الرواتب اليت قبل املكتوبة وأداء ما بعدها وغريها من النوافل املطلقة كالتهجد والضحى وغري ذلك 

  حيث كان يعرس )  ٥( 
قال ) .  ١١٥ية رقم اإل: سورة البقرة ) ( أينما تولوا فثم وجه اهللا : ( حيث كان وجهه لقوله تعاىل : قوله )  ٦( 

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي على راحلته تطوعا أينما توجهت به مث قرأ ابن عمر هذة اإلية : ابن عمر 
يف هذا أنزلت أخرجه مسلم وابن أيب شيبة وعبد ابن محيد والترمزي والنسائي وابن جرير وابن املنذر : وقال 

: ج ابن جرير وابن أيب حامت والدارقطين واحلاكم وصححه عنه قال والنحاس يف ناسخه والطرباين والبيهقي وأخر
انظر مستدرك . وهو خطأ " به : " يف اإلصل ( أن تصلي أينما توجهت بك ) أينما تولوا فثم وجه اهللا ( أنزلت 
  راحلتك يف التطوع )  ٢٦٦/  ٢احلاكم 



  إمياءه : أي )  ٧( 
  بصيغة اجملهول )  ٨( 

كان عبد اهللا بن عمر يصلي التطوع على راحلته : قال )  ١( نا أبو حنيفة عن حصني أخرب: قال حممد  - ٢١٠
  فصلى )  ٤( الفريضة أو الوتر نزل )  ٣( به فإذا كانت )  ٢( أينما توجهت 

 _________  
  بالتصغري )  ١( 
  إىل أي جهة توجهت به : أي )  ٢( 
اختلف عن ابن عمر فحكى جماهد وحصني وغريمها كما إخل قد . . فإذا كانت الفريضة أو الوتر : قوله )  ٣( 

وحكى سعيد بن يسار . أخرجه املصنف أنه كان ينزل للوتر وكذا حكاه سعيد بن جبري أخرجه أمحد بإسناد صحيح 
فأخذ أصحابنا باآلثار الواردة يف نزوله للوتر وشيدوه . أنه زجره عن نزوله على األرض كما أخرجه مالك 

إنه ال تعارض ههنا إذ : عة يف نزوله صلى اهللا عليه و سلم للوتر وقال اجملوزون ألدائه على الدابة باألحاديث املرفو
جيوز أن يكون النيب صلى اهللا عليه و سلم فعل األمرين فأحيانا أدى الوتر على الدابة وأحيانا على اإلرض فاقتدى 

" شرح معاين اإلثار " يؤيده ما أخرجه الطحاوي يف و. بن ابن عمر فتارة فعل كما رواه جماهد وحصني وتارة خبالفه 
كان ابن عمر يوتر على الراحلة ورمبا نزل فأوتر على األرض وذكر : عن جماهد عن حممد بن إسحاق عن نافع قال 

الوجه يف ذلك عندنا أنه قد جيوز أن يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : الطحاوي بعد ما أخرج آثار الطرفني 
إن : " مث أخرج حديث . وتر على الراحلة قبل أن حيكم بالوتر ويغلظ أمره مث أحكم بعد ومل يرخص يف تركه كان ي

من حديث خارجة وأيب بصرة " اهللا أمركم بصالة هي خري من محر النعم ما بني صالة العشاء إىل الفجر الوتر الوتر 
اهللا عليه و سلم من وتره على الراحلة كان منه فيجوز أن يكون ما روى ابن عمر عن رسول اهللا صلى : مث قال 

، وأجاب ابن اهلمام عن  ٢٤٩/  ١باب الوتر على الراحلة " شرح معاين اآلثار ( " قبل تأكيده إياه مث نسخ ذلك 
حديث الباب بأنه واقعة حال ال عموم هلا فيجوز كون ذلك لعذر واإلتفاق على أن الفرض يصلى على الدابة لعذر 

وفيه نظر ال خيفى إذ ال سبيل إىل إثبات النسخ . انتهى ) .  ٣٧١/  ١شرح فتح القدير . طر وحنوه الطني وامل
  باإلحتمال ما مل يعلم ذلك بنص وارد يف ذلك 

  على األرض )  ٤( 

أن ابن عمر كان ال يزيد على املكتوبة يف : بن ذر اهلمداين عن جماهد )  ١( أخربنا عمر : قال حممد  - ٢١١
الليل على ظهر البعري أينما كان وجهه وينزل قبيل )  ٢( ى الركعتني ال يصلي قبلها وال بعدها وحييي السفر عل

  )  ٤( فيوتر باألرض فإذا أقام ليلة يف منزل أحىي الليل )  ٣( الفجر 
 _________  

ال " املغين " فتين يف عمر بضم العني ابن ذر بفتح الذال املعجمة ونشديد الراء املهملة كذا ضبطه ال: قوله )  ١( 
بالفتح  -بكسر الذال املعجمة كما ذكره القاري ابن عبد اهللا بن زرارة بضم الزاء املعجمة اهلمداين نسبة إىل مهدان 

من أهل الكوفة يروي عن عطاء وجماهد روى عنه وكيع وأهل العراق مات : قبيلة نزلت بالكوفة قال السمعاين  -
عمر بن ذر بن عبد اهللا بن زرارة اهلمداين " : التقريب " ويف . انتهى . ان مرجئا ك: هـ قال ابن حبان  ١٥٠سنة 

  بالسكون املرهيب الكويف أبو ذر ثقة رمي باإلرجاء 



  السهر فيه : إحياء الليل )  ٢( 
  لئال يذهب وقت الوتر فيفوت )  ٣( 
ي كله بالصالة أو التالوة أو الذكر أو غري أحىي الليل ظاهر هذا األثر أنه كان ال ينام الليل بل حيي: قوله )  ٤( 

وفيه رد على زعم أن إحياء . وغريه " حلية األولياء " ذلك وهو أمر مشهور عنه من طرق أخر أخرجها أبو نعيم يف 
" الليل كله بدعة ألنه مل ينقل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد حققت األمر يف هذا البحث يف رساليت 

  " على أن اإلكثار يف التعبد ليس ببدعة  إقامة احلجة

صحبت : بن أيب سليمان عن جماهد قال )  ٢( بن صاحل عن محاد )  ١( قال حممد أخربنا حممد بن أبان  - ٢١٢
ويومئ برأسه إمياء وجيعل )  ٣( عبد اهللا بن عمر من مكة إىل املدينة فكان يصلي الصالة كلها على بعريه حنو املدينة 

كان : هلما فسألته عن ذلك فقال )  ٥( د أخفض من الركوع إال املكتوبة والوتر فإنه كان ينزل السجو)  ٤( 
السجود أخفض من )  ٧( حيث كان وجهه يومئ برأسه وجيعل )  ٦( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفعله 

  الركوع 
 _________  

  بفتح األلف والباء )  ١( 
يب سليمان وهو غلظ والصحيح محاد بن أيب سليمان كما يف كثري من النسخ عن محاد عن أ: يف أربع نسخ )  ٢( 

  الصحيحة 
  فوجهه كان على جهة مقابلة للكعبة )  ٣( 
  التمييز بينهما " ) حيصل : " يف األصل ( ليحصل )  ٤( 
  إىل األرض )  ٥( 
  يصلي على الدابة سوى املكتوبة والوتر : أي )  ٦( 
احلديث يدل على اإلمياء : إخل هذا املرفوع يرد على ابن دقيق العيد يف قوله ... أخفض جيعل السجود : قوله )  ٧( 

يكون السجود أخفض من الركوع ليكون البدل على وفق األصل : مطلقا يف الركوع والسجود معا والفقهاء قالوا 
قله احلافظ عن ابن حجر حتت ن. انتهى ) .  ٥٧٤/  ٢انظر فتح الباري ( وليس يف لفظ احلديث ما يثبته وال ينفيه 

كان عبد اهللا بن عمر يصلي يف السفر على راحلته أينما توجهت به : ما أخرجه البخاري عن عبد اهللا بن دينار قال 
والفقهاء إىل آخره يدل على أنه مل جيد نصا يف ذلك مرفوعا ونص آخر وهو ما أخرجه : فظاهر قوله . يومئ 

حسن صحيح بعثين رسول اهللا : عن جابر وقال )  ١٨٢/  ١دابة حيثما توجهت يف باب الصالة على ال( الترمزي 
  صلى اهللا عليه و سلم يف حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته حنو املشرق والسجود أخفض من الركوع 

أنه كان يصلي على )  ٢( حدثين هشام بن عروة عن أبيه )  ١( أخربنا امساعيل بن عياش : قال حممد  - ٢١٣
  جبهته ولكن يشري للركوع والسجود برأسه فإذا نزل أوتر )  ٣( احلته حيث توجهت وال يضع ظهر ر

 _________  
  بتشديد الياء التحتية )  ١( 
  هو عروة بن الزبري بن العوام )  ٢( 
  على الراحلة : أي )  ٣( 



أن ابن عمر : اهيم النخعي الضيب عن ابر)  ٢( بن عبد اهللا عن املغرية )  ١( أخربنا خالد : قال حممد  - ٢١٤
  السجدة فيومئ وينزل للمكتوبة والوتر )  ٣( كان يصلي على راحلته حيث كان وجهه تطوعا يومئ إمياء ويقرأ 

 _________  
خالد الظاهر أنه خالد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن يزيد الطحان أبو اهليثم الواسطي روى عن : قوله )  ١( 

محيد الطويل وسليمان التيمي وأيب اسحاق الشيباين وغريهم وعنه وكيع وابن مهدي وحيىي امساعيل بن أيب خالد و
هتذيب " هـ كذا يف  ١٧٩القطان وغريهم وثقه ابن سعد وأبو زرعة والنسائي وأبو حامت والترمزي مات سنة 

  للمزي " الكمال 
الضيب بفتح الضاد املعجمة  -كسر امليم ب -املغرية هو املغرية بضم امليم وكسر الغني ابن مقسم : قوله )  ٢( 

وتشديد الباء نسبته إىل ضبة قبيلة موالهم أيب هشام الكويف األعمى ثقة متقن إال أنه كان يدلس روى عن النخعي 
" و " الكاشف " هـ على الصحيح كذا يف  ١٣٦والشعيب وأيب وائل وعنه جرير وشعبة وزائدة وغريهم مات سنة 

  " التقريب 
  يقرأ آية السجدة يف الصالة فيومئ بسجدة التالوة : أي )  ٣( 

كان أينما توجهت به راحلته : بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال )  ١( أخربنا الفضل : قال حممد  - ٢١٥
  فأوتر )  ٢( صلى والتطوع فإذا أراد أن يوتر نزل 

 _________  
" و " هتذيب التهذيب " نسخ صحيحة والذي يف أخربنا الفضل بن غزوان هكذا وجدنا يف عدة : قوله )  ١( 

ابن جرير  -بفتح الغني املعجمة وسكون الزاء املعجمة  -الفضيل مصغرا ابن غزوان " الكاشف " و " التقريب 
الضيب موالهم أبو الفضل الكويف روى عن سامل ونافع وعكرمة وغريهم وعنه ابنه حممد والثوري وابن املبارك 

ووثقه أمحد وابن معني ويعقوب بن سفيان وغريهم قتل بعد سنة " الثقات " ابن حبان يف  ذكره. ووكيع وغريهم 
  هـ  ١٤٠

  من دابته : أي )  ٢( 

  )باب الرجل يصلي فيذكر أن عليه صالة فائتة (  - ٦١

)  ٢( من نسي صالة من صالته فلم يذكر : يقول )  ١( أخربنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر أنه كان  - ٢١٦
  األخرى )  ٤( صالته اليت نسي مث ليصل بعدها الصالة )  ٣( ال وهو مع اإلمام فإذا سلم اإلمام فليصل إ

( إذا ذكرها وهو يف صالة يف آخر وقتها خياف أن بدأ باإلوىل : اإل يف خصلة واحدة )  ٥( وهبذا نأخذ : قال حممد 
هبذه الثانية حىت يفرغ منها مث يصلي األوىل بعد )  ٨ (قبل أن يصليها فليبدأ )  ٧( أن خيرج وقت هذه الثانية )  ٦

  ذلك وهو قول أيب حنيفة وسعيد بن املسيب 
 _________  

أخرج الدارقطين والبيهقي يف سننهما عن " : نصب الراية " إخل قال الزيلعي يف ... أنه كان يقول : قوله )  ١( 
قال رسول : جلمحي عن عبيداهللا عن نافع عن ابن عمر قال إمساعيل بن إبراهيم الترمجاين عن سعيد بن عبد الرمحن ا

ومن نسي صالة فلم يذكرها إال وهو مع اإلمام فسلم من صالته فإذا فرغ من صالته : " اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



" ب رفعه الترمجاين ووهم يف رفعه وزاد يف كتا: قال الدارقطين " . فليعد اليت نسي مث ليعد اليت صلى مع اإلمام 
قد اسنده : وقال البيهقي . انتهى . والصحيح من قول ابن عمر هكذا رواه عبيد اهللا ومالك عن ابن عمر " : العلل 

أما حديث مالك فهو . وروى حيىي ابن أيوب عن سعيد بن عبد الرمحن فوقفه وهو الصحيح . أبو إبراهيم الترمجاين 
عنه نا سعيد بن عبد الرمحن موقوفا ورواه " سنن الدارقطين " وأما حديث حيىي بن أيوب فهو يف " املوطأ " يف 

سألت حيىي بن معني : رفعه غري حمفوظ وأخربين عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال : النسائي عن الترمجاين مرفوعا وقال 
" علله " مت يف ليس به بأس ونقل ابن أيب حا: وكذا قال أبو داود وأمحد . انتهى . ال بأس به : فقال . عن الترمجاين 

رفعه سعيد بن عبد الرمحن " : أحكامه " يف : رفعه خطأ والصحيح وقفه وقال عبد احلق : عن أيب زرعة أنه قال 
ميزانه " وذكر شيخنا الذهيب يف ) :  ١٨٨/  ١١" هتذيب التهذيب " انظر ( اجلمحي وقد وثقه النسائي وابن معني 

ال أعلم عن عبيد اهللا رفعه غري سعيد بن عبد الرمحن وقد وثقه " : امل الك" عن مجاعة توثيقه وقال ابن عدي يف " 
فقد . انتهى . ابن معني وأرجو أن تكون أحاديثه مستقيمة لكنه يهم فريفع موقوفا ويرسل مسندا العن تعمد 

به فيه فمنهم من ينسب الوهم يف رفعه لسعيد ومنهم من ينس) ال يعتد هبذا الكالم : قلت ( اضطرب كالمهم 
من طريق ابن هليعة عن حبيب " معجمه " والطرباين يف " مسنده " وروى أمحد يف . للترمجاين الراوي عن سعيد 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى املغرب ونسي العصر : وكان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فأمر املؤذن فأذن مث أقام فصلى . ل اهللا ما صليتها ال يا رسو: هل رأيتموين صليت العصر ؟ قالوا : فقال ألصحابه 

بابن هليعة فقط واستدل " اإلمام " وأعله الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد يف . العصر ونقض األوىل مث صلى املغرب 
يا : على وجوب الترتيب يف الفائتة حبديث جابر أن عمر بن اخلطاب يوم اخلندق جعل يسب كفار قريش وقال 

فنزلنا إىل بطحان : فواهللا ما صليتها : هللا ما كدت أصلي العصر حىت كادت الشمس تغرب فقال رسول اهللا رسول ا
فتوضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وتوضأنا فصلى العصر بعد ما غربت الشمس وصلى بعدها املغرب أخرجه 

  البخاري ومسلم 
  فال يقطع فحذف جواب الشرط : أي )  ٢( 
  يعتد بصالته مع اإلمام ويقضي الذي ذكر كذا ذكره الزرقاين : ل األئمة الثالثة فقال الشافعي وبه قا)  ٣( 
  اليت صالها مع اإلمام )  ٤( 
وهبذا نأخذ وهو قول النخعي والزهري وربيعة وحيىي األنصاري والليث وبه قال أبو حنيفة وأصحابه : قوله )  ٥( 

وبه قال الشافعي وأبو . الترتيب غري واجب : وقال طاووس . عمر  ومالك وأمحد واسحاق وهو قول عبد اهللا بن
ومذهب مالك وجوب الترتيب لكن ال يسقط بالنسيان وال . ثور وابن القاسم وسحنون وهو مذهب الظاهرية 

املعتمد عليه من " : شرح اجملمع الصحيح " ويف " شرح اإلرشاد " كذا يف . بضيق الوقت وال بكثرة الفوائت 
ومعىن قول أمحد واسحاق أن الترتيب فيهما واجب : قال اإلمام مالك وأبو حنيفة : قال ابن العريب ( الك مذهب م

ال ترتيب فيها فإن ذكرها وهو يف صالة : مع الذكر ساقط مع النسيان ما مل يتكرر فيكثر وقال الشافعي وأبو ثور 
ت وصلى الفائتة وأعاد اليت كان فيها وإن كان حاضرة فال خيلو أن يكون وحده أو وراء إمام فإن كان وحده بطل

وراء إمام أمت معه مث صلى اليت نسي مث أعاد اليت صلى مع اإلمام هذا هو مذهبنا وبه قال أبو حنيفة وأمحد واسحاق 
ـ  ١. اليت نسي خاصة : وقال الشافعي    ه

، وال يسقط عنده بالكثرة أيضا  ٦٤٥/  ١الترتيب واجب عند اإلمام أمحد كما قاله ابن قدامة يف املغين : قلت 
سقوط الترتيب بالنسيان )  ٢٠٨/  ١هامش الكوكب الدري . خالفا للحنفية واملالكية إذ قالوا بسقوطه بالكثرة 



وعند أمحد لو تذكر الثانية يف الوقتية يتمها مث يصلي الفائتة مث يعيد الوقتية وذكر بعض . كما نطقت به كتب مذهبه 
وغريه ملذهبنا مبا رواه الدارقطين " اهلداية " واستدل صاحب . نافلة وهذا يفيد وجوب الترتيب أصحابه أهنا تكون 

من نسي صالة فلم يدركها إال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مث البيهقي يف سننهما عن ابن عمر قال 
واستدل من يرى وجوب " . ها مع اإلمام وهو مع اإلمام فليتم صالته فإذا فرغ فليعد الذي نسي مث ليعد اليت صال

وتأوله مجاعة على معىن ال . هو باطل : قال أبو بكر " ال صالة ملن عليه صالة : " الترتيب ايضا بقوله عليه السالم 
عمدة القاري " هذا نسمعه على ألسنة الناس وما عرفنا له أصال كذا يف : نافلة ملن عليه فريضة وقال ابن اجلوزي 

يف هذا البحث حتقيقات نفيسة " فتح القدير " والبن اهلمام يف  -رمحه اهللا  -للعيين " ح البخاري شرح صحي
ملخصها ترجيح قول الشافعي وكون ما ذهب إليه أصحابنا وغريهم من اشتراط أداء القضاء قبل األداء لصحة 

زم للزيادة خبرب الواحد على القاطع األداء عند سعة الوقت والتذكر مستلزما إلثبات شرط املقطوع به بظين املستل
وغريه يف " البحر الرائق شرح كنز الدقائق " وقال ابن جنيم املصري صاحب . وهو خالف ما تقرر يف أصوهلم 

قول أصحابنا بأن الترتيب واجب يفوت اجلواز بفوته مشكل جدا وال دليل " : فتح الغفار بشرح املنار " كتابه 
  " ير فتح القد" عليه ومتامه يف 

  بالفائتة : أي )  ٦( 
  الوقتية : أي )  ٧( 
  ألن من ابتلي ببليتني خيتار أهوهنما )  ٨( 

  ) ) ٢( املكتوبة يف بيته مث يدرك الصالة )  ١( باب الرجل يصلي (  - ٦٢

بن حمجن عن )  ٥( يقال له بسر )  ٣( بن أسلم عن رجل من بين الديل )  ٣( أخربنا مالك حدثنا زيد  - ٢١٧
بالصالة فقام رسول اهللا صلى )  ٩( كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأذن )  ٨( أنه ) :  ٧) (  ٦( يه أب

ما منعك أن تصلي مع : يف جملسه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ١٠( اهللا عليه و سلم يصلي والرجل 
صليت يف أهلي فقال رسول )  ١٣(  قد كنت بلى ولكين: رجال مسلما ؟ قال )  ١٢( ؟ ألست )  ١١( الناس 

  كنت قد صليت )  ١٥( فصل مع الناس وإن )  ١٤( إذا جئت : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
 _________  

  ) يف نسخة مفردا ( منفردا : أي )  ١( 
  يف اجلماعة : أي )  ٢( 
  العدوي موالهم املدين )  ٣( 
اء عند الكسائي وأيب عبيد وحممد بن حبيب وغريهم وقال األصمعي الديل بكسر الدال وسكون الي: قوله )  ٤( 

الدئل بضم الدال وكسر اهلمزة وهو ابن بكر بن عبد مناف بن كنان كذا قال : وسيبويه واألخفش وغريهم 
  الزرقاين 

  " التقريب " تابعي صدوق كذا يف )  ٥( 
بد مناف معدود يف أهل املدينة روى عنه ابنه بسر بن عن أبيه حمجن الديلي من بين الدئل بن بكر بن ع: قوله )  ٦( 

وذكر الطحاوي عن أيب داود الربنسي عن أمحد بن . الصواب بسر : وقال أبو نعيم . بشر بن حمجن : حمجن ويقال 
: " يف بعض النسخ ( سألت مجاعة من ولده من رهطه فما اختلف علي منهم اثنان أنه بشر : صاحل املصري قال 



" أبو عمرو : " يف األصل ( كما قال الثوري قال أبو عمر )  ٤٨٩/  ١انظر هتذيب التهذيب . حتريف وهو " بسر 
االستيعاب " مالك يقول بسر والثوري يقول بشر واألكثر على ما قال مالك كذا يف " ) : أبو عمر : " والصواب 

   البن عبد الرب)  ٢٠/  ٣انظر أيضا أوجز املسالك " ( يف أحوال األصحاب 
حمجن بن أيب حمجن الديلي صحايب قليل احلديث قاله الزرقاين وضبطه القاري بكسر امليم وسكون احلاء وفتح )  ٧( 

  اجليم 
والنسائي وابن خزمية واحلاكم " األدب املفرد " إخل هذا احلديث أخرجه البخاري يف ... أنه كان : قوله )  ٨( 

إذا صلى أحد يف بيته مث : "  عن عبد اهللا بن سرجس مرفوعا كلهم من رواية مالك عن زيد به وأخرج الطرباين
  " دخل املسجد والقوم يصلون فليصل معهم وتكون له نافلة 

  أقيم : أي )  ٩( 
والرجل يف جملسه هذا الرجل هو حمجن نفسه قد أهبم نفسه ملا أخرجه الطحاوي من طريق ابن : قوله )  ١٠( 

عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه رآه وقد أقيمت الصالة قال  جريج عن زيد بن أسلم عن بشر بن حمجن
ما منعك أن تصلي معنا ؟ : بلى قال : ألست مسلما ؟ قلت : فجلست ومل أقم للصالة فلما قضى صالته قال يل : 

وأخرج من طريق . صل مع الناس وإن كنت قد صليت مع أهلك : قد كنت صليت مع أهلي فقال : فقلت 
صليت يف بييت الظهر والعصر وخرجت إىل املسجد ودخلت : ان بن بالل عن زيد عن ابن حمجن عن أبيه قال سليم

باب إعادة الصالة مع  ٥٣أخرجه النسائي يف كتاب اإلمامة ( ورسول اهللا جالس وحوله أصحابه مث أقيمت الصالة 
  )  ٢٤٤/  ١وأخرجه احلاكم يف املستدرك . اجلماعة 

  ا معي الذين صلو)  ١١( 
  حيتمل االستفهام وحيتمل التوبيخ وهو األظهر : قال الباجي )  ١٢( 
  صليت يوكل إىل قوله لقبوله عليه السالم منه قوله صليت قاله ابن عبد الرب : فيه أن من قال )  ١٣( 
  إىل املسجد )  ١٤( 
  وصلية )  ١٥( 

من صلى صالة املغرب أوالصبح مث :  كان يقول)  ٢( أن ابن عمر : نافع )  ١( أخربنا مالك عن  - ٢١٨
  يعيد هلما غري ما قد صالمها )  ٤) (  ٣( أدركهما فال 

 _________  
  أخربنا : يف نسخة )  ١( 
إن كنت قد صليت يف أهلك مث أدركت الصالة : " إخل عن ابن عمرقال ... أن ابن عمر كان يقول : قوله )  ٢( 

لصبح واملغرب فإهنما ال يصليان مرتني رواه عبد الرزاق والعصر يف يف املسجد مع اإلمام فصل معه غري صالة ا
رواه ابن أيب شيبة وهو حممول على فرض وقوعه . إذا أعاد املغرب شفع بركعة : وعن علي قال . حكم الصبح 

سجد مث يأيت امل. أنه سئل عن الرجل يصلي الظهر يف بيته : وعن ابن عمر . فإنه أوىل من اإلقتصار على الثالث 
وعن علي يف الذي يصلي وحده مث يصلي . األوىل منها صالته : والناس يصلون فيصلي معهم فأيتهما صالته ؟ قال 
  يف اجلماعة ؟ قال صالته األوىل رواه ابن أيب شيبة 

أتيت ابن عمر على البالط وهم يصلون قلت أال : وأما ما يف سنن أيب داود والنسائي عن سليمان بن يسار قال 
ال تصلوا صالة يف يوم مرتني : " قد صليت إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : معهم ؟ قال  تصلي



عن نافع أن رجال سأل ابن عمر عن الذي " املوطأ " فمحمول على أنه قد صلى تلك الصالة مجاعة ملا روى يف " 
ليس ذلك إليك إمنا ذلك إىل اهللا جيعل أيتهما : قال يصلي يف بيته مث يدرك الصالة مع اجلماعة أيتهما جيعل صالته ؟ ف

هذا من ابن عمر دليل على أنه إمنا أراد إذا أدى كلتيهما على وجه الفرض أو اذا صلى يف : وقال مالك . شاء 
. م واهللا أعل. فيه نفي لقول الشافعية بإباحة اإلعادة مطلقا وإن صالها يف مجاعة : قال إبن اهلمام . مجاعة فال يعيد 

  لعلي القاري " سند األنام يف شرح مسند اإلمام " كذا يف 
فال يعيد هلما إىل هذا ذهب األوزاعي واحلسن والثوري وال يرد النهي عن الصالة بعد العصر ألن ابن : قوله )  ٣( 

أرى بأسا  ال: عمر كان حيمله على أنه بعد اإلصفرار وذهب أبو موسى والنعمان بن مقرن وطائفة إىل ما قال مالك 
أن يصلي مع اإلمام من كان قد صلى يف بيته إال صالة املغرب فإنه إذا أعادها كانت شفعا فينايف أنه وتر صالة 

تعاد الصلوات كلها بعموم حديث حمجن وقال أبو حنيفة ال يعيد الصبح وال العصر : النهار وقال الشافعي واملغرية 
  " شرح الزرقاين " وال املغرب كذا يف 

  وترا ) وهو التحريف " ال يكون : " يف األصل ( للنهي عن الصالة بعد الصبح وألن النافلة ال تكون )  ٤( 

أبا أيوب )  ٣( السهمي عن رجل من بين أسد أنه سأل )  ٢( بن عمرو )  ١( أخربنا مالك أخربنا عفيف  - ٢١٩
معه ومن )  ٥( نعم صل : أصلي معه ؟ قال أف)  ٤( إين أصلي مث آيت املسجد فأجد اإلمام يصلي : األنصاري فقال 

  سهم مجع )  ٧( مثل سهم مجع أو )  ٦( فعل ذلك فله 
 ١١( صالة املغرب والصبح )  ١٠( ابن عمر أيضا أن ال نعيد )  ٩( ونأخذ بقول . نأحذ )  ٨( وهبذا : قال حممد 

العصر )  ١٣( بعد الصبح وكذلك فال ينبغي أن يصلي التطوع وترا وال صالة تطوع )  ١٢( ألن املغرب وتر ) 
   -رمحه اهللا  -عندنا وهي مبنزلة املغرب والصبح وهو قول أيب حنيفة 

 _________  
  " التقريب " مقبول يف الرواية كذا ذكره يف )  ١( 
  بفتح العني )  ٢( 
ن مالك بن النجار أنه سأل أبا أيوب امسه خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبه بن عبد بن عوف بن غنم ب: قوله )  ٣( 

شهد بدرا وأحدا واخلندق وسائر املشاهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وتويف بالقسطنطينية من أرض الروم 
ـ يف إمارة معاوية كذا يف  ٥١سنة : هـ قيل  ٥٠سنة    " االستيعاب " ه

  تلك الصالة : أي )  ٤( 
  بكري عن عفيف رواه أبو داود هذا احلديث موقوف له حكم الرفع وقد صرح برفعه )  ٥( 
: معناه له سهمان من األجر وقال األخفش اجلمع : قال ابن وهب : فله مثل سهم مجع قال الباجي : قوله )  ٦( 

وحيتمل عندي : قال الباجي . وسهم اجلمع هو السهم من الغنيمة : قال ) سيهزم اجلمع : ( اجليش قال اهللا تعاىل 
من األجر وحيتمل أن يريد به مثل سهم من يبيت مبزدلفة يف احلج ألن مجعا اسم مزدلفة أن ثوابه مثل سهم اجلماعة 

  " التنوير " حكاه سحنون عن مطرف ومل يعجبه كذا يف 
  شك يف الراوي )  ٧( 
إذا صلى الرجل يف أهله مث دخل املسجد فليصل به معهم فيكون له نافلة ملا مر : وهبذا كله نأخذ أي : قوله )  ٨( 

كيف أنت إذا كان عليك : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال له : األخبار وملا أخرجه مسلم عن أيب ذر من 
. صل الصالة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإهنا لك نافلة : فما تأمرين ؟ قال : أمراء يؤخرون الصالة ؟ قلت 



يعارضها ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ويف الباب أحاديث كثرية و. وأخرج حنوه من حديث ابن مسعود 
ودفعها بعضهم بأنه حممول على ما إذا صلى " ال تصلوا صالة يوم مرتني : " خزمية وابن حبان عن ابن عمر مرفوعا 

صلى بنا : أوال يف مجاعة فال يعيد مرة أخرى وفيه أنه أخرج الترمذي وابن حبان والبيهقي عن أيب سعيد اخلدري 
أال رجل يتصدق على هذا ؟ ويف : لى اهللا عليه و سلم الظهر فدخل رجل فقام يصلي الظهر فقال رسول اهللا ص

فهذا . أن الداخل هو علي فقام أبو بكر فصلى خلفه وكان صلى مع النيب صلى اهللا عليه و سلم : رواية للبيهقي 
فقال . يعاد من الصلوات مع اإلمام اختلف الناس فيما : أي إعادة مع اإلمام قال الباجي ( صريح يف جواز إعادة 

يعيد الظهر والعشاء وال يعيد : تعاد كلها وقال أبو حنيفة : تعاد الصلوات كلها إال املغرب وقال الشافعي : مالك 
إما صلى : الذي دخل املسجد وقد صلى ال خيلو من أحد وجهني : قال ابن رشد .  ١٩/  ٣غريها كذا يف األوجز 
يعيد كل الصلوات إال املغرب وممن قال به مالك : صلى يف مجاعة فإن صلى منفردا فقال قوم  منفردا وإما أن يكون

يعيد الصلوات كلها إال املغرب والعصر وقال األوزاعي إال املغرب والصبح وقال أبو : وأصحابه وقال أبو حنيفة 
أكثر الفقهاء على أنه ال : ابن رشد  يعيد كلها وأما إذا صلى مجاعة قال: إال العصر والفجر وقال الشافعي : ثور 

الصالة باجلماعة بعد )  ١٥٣و  ١٥٢/  ١كذا يف بداية اجملتهد . يعيد : يعيد منهم مالك وأبو حنيفة وقال أمحد 
معناه ال تصلوا على وجه االفتراض بأن جتعلوا كلتيهما فريضة : أدائها باجلماعة فاألوىل يف دفع املعارضة أن يقال 

اختلف الناس فيما يعاد من الصلوات مع اإلمام : أي إعادة مع اإلمام قال الباجي ( يضة والثانية نافلة بل األوىل فر
يعيد الظهر والعشاء : تعاد كلها وقال أبو حنيفة : تعاد الصلوات كلها إال املغرب وقال الشافعي : فقال مالك . 

: دخل املسجد وقد صلى ال خيلو من أحد وجهني  الذي: قال ابن رشد .  ١٩/  ٣وال يعيد غريها كذا يف األوجز 
يعيد كل الصلوات إال املغرب وممن قال : إما صلى منفردا وإما أن يكون صلى يف مجاعة فإن صلى منفردا فقال قوم 

يعيد الصلوات كلها إال املغرب والعصر وقال األوزاعي إال املغرب والصبح : به مالك وأصحابه وقال أبو حنيفة 
أكثر الفقهاء : يعيد كلها وأما إذا صلى مجاعة قال ابن رشد : إال العصر والفجر وقال الشافعي : ثور وقال أبو 

  )  ١٥٣و  ١٥٢/  ١كذا يف بداية اجملتهد . يعيد : على أنه ال يعيد منه مالك وأبو حنيفة وقال أمحد 
كنت أدخل املسجد لصالة : ة قال بقول ابن عمر ويشيده ما أخرجه الطحاوي عن ناعم موىل أم سلم: قوله )  ٩( 

قد . املغرب فأرى رجاال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جلوسا يف آخر املسجد والناس يصلون 
  صلوا يف بيوهتم 

ال نعيد فإن أعاد صالة املغرب ألمر عرضه فليشفع بركعة كما أخرجه ابن أيب شيبة عن علي : قوله )  ١٠( 
  " اآلثار " النخعي وبه صرح حممد يف كتاب  والطحاوي عن إبراهيم

والصبح يرد عليه ما أخرجه أبو داود والترمزي والنسائي وأمحد والدارقطين واحلاكم وصححه ابن : قوله )  ١١( 
شهدت مع رسول اهللا صلى : السكن كلهم من طريق العالء بن عطاء عن جابر بن يزيد بن األسود عن أبيه قال 

ته فصليت معه الصبح يف مسجد اخليف فلما قضي صالته واحنرف إذا هو برجلني يف آخر اهللا عليه و سلم حج
يا رسول : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ فقاال : علي هبما فجيء هبما ترعد فرائصهما فقال : القوم مل يصليا معه فقال 

أتيتما مسجد مجاعة فصليا معهم فإهنا لكم  فال تفعال إذا صليتما يف رحالكما مث: اهللا إنا كنا قد صلينا فر رحالنا قال 
ألن يزيد بن األسود ليس له : إسناده جمهول قاله الشافعي قال البيهقي . وأجيب عنه بأنه حديث ضعيف . نافلة 

راو غري ابنه وال البنه جابر غري العالء وفيه أن العالء من رجال مسلم ثقة وجابر وثقه النسائي وغريه وقد تابع 
ختريج " كذا ذكره احلافظ ابن حجر يف " املعرفة " جابر عبد امللك بن عمري أخرجه ابن مندة يف كتاب العالء عن 



وقد جياب بأن هذا احلديث لعله قبل حديث النهي عن التطوع بعد صالة الصبح وفيه أن " . أحاديث الرافعي 
ث حديث النهي فرجحنا حديث النهي قد عارض هذا احلدي: النسخ ال يثبت مبجرد اإلحتمال فاألوىل يف أن يقال 

  ألن احملرم مقدم على املبيح احتياطا ويف املقام كالم ليس هذا موضعه 
إذ مل يشرع لنا التطوع وترا وهذا التعليل أحسن من تعليل مالك بأنه إذا أعادها كانت شفعا قاله ابن عبد )  ١٢( 

  الرب 
  حاديث لكراهة التطوع بعد صالة العصر ملا مر من األ)  ١٣( 

  )يبدأ )  ١( باب الرجل حتضره الصالة والطعام بأيهما (  - ٦٣

إليه الطعام فيسمع قراءة اإلمام وهو يف بيته )  ٢( أنه كان يقرب : أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر  - ٢٢٠
  حاجته )  ٤( عن طعامه حىت يقضي منه )  ٣( فال يعجل 
  أن ال نتوخى تلك الساعة )  ٥( ال نرى هبذا بأسا وحنب : قال حممد 

 _________  
انظر " ( إذا أقيمت الصالة وحضر العشاء فابدؤا بالعشاء : " بأيهما يبدأ احلديث فيه مشهور بلفظ : قوله )  ١( 

بالفتح هو طعام العشي أيضا يشري إىل أن الصالة هي صالة " العشاء " ، مث إن لفظ  ٦٩/  ٢إىل مرقاة املصابيح 
   ٧٢٧/  ٢القاري  املغرب عمدة
فاحلق أن األمر باالبتداء بالعشاء ليس على اإلطالق وإمنا معناه إىل الطعام  -أي أبو الوليد الباجي  -قال القاضي 

بل على القصد والقناعة مبا فيه . صائما كان أو غري صائم لكن طعامهم ما كان على مقدار طعامنا اليوم يف الكثرة 
مث إن األمر لندب عند اجلمهور . اهـ . ما يدفع طوقانه ويتفرغ قلبه لإلقبال على صالته  البلغة فيبتدئ احملتاج بقدر

رواه )  ٧٢٦/  ٢وللوجوب عند الظاهرية حىت إن من صلى والطعام حضر فصالته باطلة كما يف عمدة القاري 
و . ماجة عن عائشة  أمحد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أنس والشيخان عن ابن عمر وابن

احلكمة يف ذلك أن ال يكون اخلاطر مشغوال به فاألكل املخلوط بالصالة خري من الصالة املخلوطة باألكل هذا إذا 
  لعلي القاري " سند األنام شرح مسند اإلمام أيب حنيفة " كان الوقت واسعا والتوجه إىل األكل شاغال كذا يف 

  جمهول )  ٢( 
إذا وضع عشاء : " إخل استدل بعض الشافعية واحلنابلة بقوله صلى اهللا عليه و سلم ... ل فال يعج: قوله )  ٣( 

على ختصيص ذلك ملن مل يبدأ وأما من شرع فيه مث أقيمت الصالة فال " أحدكم وأقيمت الصالة فابدأوا بالعشاء 
ب وتعقبه بأن صنيع ابن عمر وهو الصوا: يتمادى بل يقوم إىل الصالة لكن صنيع ابن عمر يبطل ذلك قال النووي 

إرشاد " اختيار له وإال فالنظر إىل املعىن يقتضي ذلك ألنه قد يكون أخذ من الطعام ما يدفع به شغل البال كذا يف 
  " الساري 

  يفرغ من أكله حسب قصده : أي )  ٣( 
  رغ عنه قبل ذلك ينبغي أن ال يقصد تلك الساعة أي ساعة إقامة الصالة بالشغل بالطعام بل يف: أي )  ٤( 

  )باب فضل العصر والصالة بعد العصر (  - ٦٤



 ٢( املنكدرة )  ١( أنه رأى عمر بن اخلطاب يضرب : أخربنا مالك أخربين الزهري عن السائب بن يزيد  - ٢٢١
  بعد العصر )  ٣( بن عبد اهللا يف الركعتني ) 

  أيب حنيفة رمحه اهللا بعد العصر وهو قول )  ٤( وهبذا نأخذ الصالة تطوع : قال حممد 
 _________  

  يضرب املنكدر فيه ما كان عليه عمر من تفقد أمر من استرعاه اهللا وكذلك يلزم لألمراء والسالطني : قوله )  ١( 
  هـ  ٨٠القرشي التيمي املدين مات سنة )  ٢( 
ري وأيب هريرة رووا يف الركعتني بعد العصر مذهب مالك يف ذلك هو مذهب عمر وأيب سعيد اخلد: قوله )  ٣( 

. عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه هنى عن الصالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس وبعد العصر حىت تغرب 
وحسبك بضرب عمر على ذلك بالدرة وال يكون ذلك إال عن بصرية وكذلك ابن عباس روى احلديث يف ذلك 

ي بعد الصبح والعصر عن التطوع املبتدأ والنافلة وأما إمنا النه: عن عمر وقال بظاهره وعمومه وقال الشافعي 
ما ترك رسول اهللا صلى اهللا : الصالة املفروضة واملسنونة فال وقال آخرون التطوع بعد العصر جائز حلديث عائشة 

ال يصلى شيء من : وأما بعد الصبح فال وهذا قول داود بن علي وقال آخرون . عليه و سلم ركعتني بعد العصر 
وحترم عند احلنابل النوافل يف هذه األوقات اخلمسة أي عند ( وات بعد الصبح وبعد العصر إال عصر يومه الصل

الطلوع والغروب واألستواء وبعد الفجر والعصر مطلقا سواء كانت ذات سبب أوال مبكة وغريها إال سنة الظهر 
  هذه األوقات كلها يف اجلمع بني الصالتني وإال ركعيت الطواف وجيوز القضاء والنذر يف 

وأما عند الشافعية فتجوز النوافل ذات السبب أيضا وغري ذات السبب أيضا مبكة فال جيوز سنة الظهر يف اجملموعة 
واملراد بذات السبب ما تقدم سببه كتحية الوضوء وغريها وأما ماله سبب متأخر كصالة اإلستخارة واإلحرام فال 

غري املكتوبة حىت صالة اجلنازة أيضا عند الطلوع والغروب وكرهه بعد الصبح  وأما عند املالكية فمنع. جيوز أيضا 
وأما عند احلنفية فال جتوز الصالة مطلقا يف األوقات . والعصر إال اجلنازة وسجدة التالوة قبل اإلسفار واإلصفرار 

. وز فيهما النوافل الثالث األول إال عصر يومه إال جنازة حضرت فيها والوقتان األخريان من اخلمسة ال جي
  " اإلستذكار " وهذا قول أيب حنيفة وأصحابه كذا يف )  ٢١٤/  ١الكوكب الدري 

  وأما الفائتة وعصر يومه فجائز أداؤه )  ٤( 

أهله )  ٤( كأمنا وتر )  ٣( العصر )  ٢( الذي يفوته ) :  ١( أخربنا مالك أخربين نافع عن ابن عمر قال  - ٢٢٢
  وماله )  ٥( 

______ ___  
  هو مرفوع " موطأ حيىي " هكذا وجدته موقوفا يف نسخ عديدة ويف )  ١( 
اختلف يف معىن الفوات يف هذا احلديث فقيل هو فيمن مل " التنوير " قوله الذي يفوته قال السيوطي يف )  ٢( 

: قال مالك " موطأ ابن وهب " يف : يصلها يف وقتها املختار وقيل أن تفوت بغروب الشمس قال احلافظ مغلطاي 
قد أخرج عبد الرزاق هذا احلديث من طريق ابن جريج عن نافع وزاد يف : تفسريه ذهاب الوقت وقال ابن حجر 

وتفسري الراوي إذا كان فقيها أوىل وقد ورد مصرحا : نعم قال : حىت تغيب الشمس ؟ قال : آخره قلت لنافع 
من ترك العصر حىت تغيب : " نافع عن ابن عمر مرفوعا برفعه يف ما أخرجه ابن أيب شيبة عن هشيم عن حجاج عن 

وقيل هو تفويتها إىل أن تصفر الشمس وقد ورد مفسرا من رواية " الشمس من غري عذر فكأمنا وتر أهله وماله 
لعله مبين على : وفواهتا أن تدخل الشمس صفرة أخرجه أبو داود قال احلافظ : األوزاعي يف هذا احلديث قال فيه 



وروي عن سامل أنه يف من فاتته نسيانا ومشى .  خروج وقت العصر وقالت طائفة املراد فواهتا يف اجلماعة مذهبه يف
  هو األظهر : إمنا هو يف العامد قال النووي : عليه الترمذي وقال الداودي 

تأيت يف وقت  نعم لزيادة فضلها وألهنا الوسطى وألهنا: العصر اختلف يف ختصيص صالة العصر فقيل : قوله )  ٣( 
" تعب الناس يف مقاسات أعماهلم وحرصهم على قضاء أشغاهلم والجتماع املتعاقبني فيها وهذا ما رجحه الرافعي يف 

  " شرح مسلم " والنووي يف " شرح املسند 
اليت وتر معناه عند أهل الفقه واللغة كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب هبا وترا والوتر اجلناية : قوله )  ٤( 

" وتر ومل يقل مات كذا يف : يطلب ثأرها فيجتمع عليه غمان غم املصيبة وغم مقاساة طلب الثأر ولذا قال 
  " اإلستذكار 

روي بنصب الالمني ورفعهما والنصب هو املشهور على أنه مفعول ومن : أهله وماله قال النووي : قوله )  ٥( 
: وأما على النصب فقال اخلطايب وغريه . له وماله وهذا تفسري مالك رفع فعلى ما مل يسم فاعله ومعناه انتزع منه أه

" معناه نقص أهله وماله وسلبهم فبقي وترا بال أهل ومال فليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله كذا يف 
  " التنوير 

  ) ) ١( باب وقت اجلمعة وما يستحب من الطيب والدهان (  - ٦٥

)  ٤( لعقيل )  ٣( كنت أرى طنفسة : بن مالك عن أبيه قال )  ٢( ين عمي أبو سهيل أخربنا مالك أخرب - ٢٢٣
( الطنفسة كلها ظل اجلدار )  ٧( فإذا غشي )  ٦( الغريب )  ٥( بن أيب طالب يوم اجلمعة تطرح إىل جدار املسجد 

  )  ١٠( قائلة الضحاء )  ٩( خرج عمر بن اخلطاب إىل الصالة يوم اجلمعة مث نرجع فنقيل )  ٨
 _________  

  الدهن وهو بالفتح أيضا مصدر : قوله والدهان بكسر الدال مصدر دهنه ككتاب لكتبه ويف نسخة )  ١( 
  امسه نافع )  ٢( 
البساط ) :  ٢٧/  ١تنوير احلوالك ( قوله طنفسة بكسر الطاء والفاء وبضمهما وبكسر الطاء وفتح الفاء )  ٣( 

  كذا ذكره السيوطي " النهاية " ذكره يف . الذي له مخل رقيق 
  أخي علي وجعفر )  ٤( 
  النبوي )  ٥( 
  صفة جدار )  ٦( 
هذا إسناد صحيح وهو ظاهر يف أن عمر كان خيرج بعد " : فتح الباري " إخل قال يف . . قوله فإذا غشي )  ٧( 

ج املسجد وهو بعيد الزوال وفهم بعضم عكس ذلك وال يتجه ذلك إال إذا محل على أن الطنفسة كانت تفرش خار
  والذي يظهر أهنا كانت تفرش له داخل املسجد وعلى ذلك كان عمر يتأخر بعد الزوال قليال . 
كان لعقيل : قوله ظل اجلدار روى هذا احلديث عبد الرمحن بن مهدي عن مالك عن عمه عن أبيه فقال فيه )  ٨( 

وروى محاد بن . مر يصلي اجلمعة مث نرجع فنقيل طنفسة مما يلي الركن الغريب فإذا أدرك الظل الطنفسة خرج ع
سلمة عن حممد بن إسحاق عن حممد بن إبراهيم بن احلارث عن مالك بن أيب عامر أن العباس كانت له طنفسة يف 

أصل جدار املسجد عرضها ذراعان أو ثالث وكان طول اجلدار ست عشر ذراعا إىل مثانية عشر فإذا نظر إىل الظل 
  أذن املؤذن وإذا أذن املؤذن نظرنا إىل الطنفسة فإذا الظل قد جتاوزها  قد جاوز الطنفسة



واملعىن يف طرح الطنفسة لعقيل عند اجلدار الغريب من املسجد أنه كان جيلس عليها وجيتمع عليه وأدخل مالك هذا 
بكر أهنما كانا احلديث دليال على أن عمر مل يكن يصلي اجلمعة إال بعد الزوال ردا على من حكى عنه وعن أبو 

  " االستذكار " يصليان اجلمعة قبل الزوال كذا يف 
فنقيل أي أهنم كانوا يقيلون يف غري اجلمعة قبل الزوال وقت القائلة ويوم اجلمعة يشتغلون بالغسل : قوله )  ٩( 

  وغريه فيقيلون بعد صالهتا القائلة اليت يقيلوهنا يف غري يومها قبل الصالة 
بفتح الضاد واملد هو اشتدادا النهار فأما بالضم والقصر فعند طلوع الشمس : اء قال البوين الضح: قوله )  ١٠( 

  )  ٢٥/  ١انظر شرح الزرقاين ( مؤنث 

مدهن متطيب إال )  ٢( إىل اجلمعة إال وهو )  ١( أن ابن عمر كان ال يروح : أخربنا مالك أخربنا نافع  - ٢٢٤
  )  ٣( أن يكون حمرما 

 _________  
  ال يذهب : أي )  ١( 
  ) باب اإلغتسال يوم اجلمعة ( قد مر ما يدل على استحباب ذلك يف )  ٢( 
  فإن احملرم ممنوع عنه )  ٣( 

)  ٢( أن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه زاد : بن يزيد )  ١( أخربنا مالك أخربنا الزهري عن السائب  - ٢٢٥
  النداء الثالث يوم اجلمعة 

 -وهو قول أيب حنيفة )  ٥( هو النداء األول )  ٤( كله نأخذ والنداء الثالث الذي زيد )  ٣( وهبذا : قال حممد 
   -رمحه اهللا 

 _________  
كان : نا ابن أيب ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال : إخل نا أدم قال . . عن السائب بن يزيد : قوله )  ١( 

ء األذان الذي ذكر اهللا يف القرآن يوم اجلمعة وعنده ايضا من طريق كان ابتدا: النداء يوم اجلمعة عند ابن خزمية 
يريد األذان واإلقامة : كان األذان على عهد رسول اهللا وأيب بكر وعمر أذانني يوم اجلمعة قال ابن خزمية : أخرى 

ند الطرباين كان يؤذن إذا خرج اإلمام وإذا أقيمت الصالة وع: أوله إذا جلس اإلمام على املنرب يف رواية البن خزمية 
وكثر الناس زاد  -أي خليفة  -بالل على باب املسجد على عهد رسول اهللا وأيب بكر وعمر فلما كان عثمان 

فأمر عثمان باألذان األول وال منافاة بينهم ألنه باعتبار كونه مزيدا يسمى ثالثا وباعتبار : النداء الثالث والبن خزمية 
الزوراء : لزوراء بفتح الزاء وسكون الواو بعدها راء مهملة ممدودة قال املصنف كونه مقدما يسمى أوال على ا

ما فسر به الزوراء هو املعتمد وجزم ابن بطال بأنه حجر كبري عند باب : موضع بالسوق باملدينة قال احلافظ 
وق يقال هلا الزوراء كذا زاد النداء الثالث على دار يف الس: املسجد وفيه نظر ملا عند ابن خزمية وابن ماجة بلفظ 

  " ضياء الساري شرح صحيح البخاري " يف 
إخل الذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان يف مجيع البالد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع األمر . . زاد : قوله )  ٢( 

ن أهل املغرب لكن ذكر الفاكهي أن أول من أحدث األذان األول يوم اجلمعة مبكة احلجاج وبالبصرة زياد وبلغين أ
األدىن اآلن ال تأذين هلم للجمعة إال مرة وورد ما خيالف الباب وهو أن عمر هو الذي زاد األذان ففي تفسري جويرب 

أن عمر أمر مؤذنني أن يؤذنا للناس يوم اجلمعة خارجا من املسجد حىت يسمع الناس وأمر : عن مكحول عن معاذ 



حنن ابتدعناه لكثرة املسلمني وهذا منقطع بني : اهللا وأيب بكر وقال أن يؤذن بني يديه كما كان على عهد رسول 
مكحول ومعاذ وال يثبت وقد تواردت الروايات على أن عثمان هو الذي زاده فهو املعتمد وروى ابن أيب شيبة عن 

يد أنه مل يكن األذان األول يوم اجلمعة بدعة فيحتمل أن يكون قاله على سبيل اإلنكار وحيتمل أن ير: ابن عمر قال 
يف عهد رسول اهللا وكل ما مل يكن يف زمنه يسمى بدعة لكنها منها ما يكون حسنا ومنها ما يكون خبالف ذلك كذا 

   ٢٩١/  ٢، وعمدة القاري  ٣٢٧/  ٢" ( فتح الباري " يف 
فإنه من جمتهدات مث هذا األذان الذي زاده عثمان رضي اهللا عنه وإن مل يكن يف عهد النبوة لكن ال يقال إنه بدعة 

قال العيين باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم اإلنكار فصار إمجاعا سكوتيا . اخلليفة الراشد 
  ) ا هـ . 
مبا أفادته هذه األحاديث املذكورة يف الباب من خروج اإلمام للجمعة بعد الزوال : وهبذا أي : قوله )  ٣( 

  استعمال الدهن والطيب إال ملانع وزيادة األذان األول وغري ذلك والتعجيل يف أداء اجلمعة و
  يف زمان عثمان )  ٤( 
وأما األذان الثاين وهو بني يدي اخلطيب والنداء الثالث وهو اإلقامة فهما مأثوران من زمن الرسول صلى اهللا )  ٥( 

  عليه و سلم 

  ) ) ١( باب القراءة يف صالة اجلمعة وما يستحب من الصمت (  - ٦٦

أن )  ٥( عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة )  ٤( املازين )  ٣( بن سعيد )  ٢( أخربنا مالك حدثنا ضمرة  - ٢٢٦
( بن بشري ماذا كان يقرأ به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على إثر )  ٧( بن قيس سأل النعمان )  ٦( الضحاك 

  ) هل أتاك حديث الغاشية ( كان يقرأ : يوم اجلمعة ؟ فقال )  ٩( سورة اجلمعة )  ٨
 _________  

  بالفتح مبعىن السكوت )  ١( 
" الكاشف " ضمرة بن سعيد املازين عن أيب سعيد وأنس وعدة وعنه مالك وبن عيينة وثقوه كذا يف : قوله )  ١( 

  للذهيب 
  ابن أيب حنة )  ٢( 
  من بين مازن بن النجار )  ٣( 
  ابن مسعود )  ٤( 
إن الضحاك هو الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب بن الفهري أبو أنيس األمري املشهور صحايب قتل :  قوله)  ٥( 

  هـ قاله الزرقاين وغريه  ٦٤يف وقعة مرج راهط سنة 
النعمان األنصاري اخلزرجي له وألبيه صحبة مث سكن الشام مث ويل إمرة الكوفة مث قتل حبمص سنة : قوله )  ٦( 
   وغريه هـ قاله الزرقاين ٦٥

هذا يدل على أنه كان يفردها فلم " ) أبو عمرو : " يف األصل ( على إثر سورة اجلمعة قال أبو عمر : قوله )  ٧( 
حيتج إىل السؤال لعلمه به ويدل على أنه لو كان يقرأ معها شيئا واحدا لعلمه كما علم سورة اجلمعة ولكنه كان 

ه والعلماء وهو من االختالف املباح الذي ورد به التخبري فروي أنه خمتلفا فسأل عن األغلب وقد اختلف اآلثار في
ويروي أنه قرأ ) هل أتاك ( و ) سبح اسم ربك األعلى ( صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ يف اجلمعة والعيدين 



(  ما يف واختار هذا الشافعي وهو قول أبو هريرة وعلي وذهب مالك إىل) إذا جاءك املنافقون ( و : بسورة اجلمعة 
  ) شرح الزرقاين ( كذا يف ) املوطأ 

  اليت كانوا يقرؤوهنا يف الركعة األوىل )  ٨( 

عمر بن اخلطاب )  ٢( أهنم كانوا زمان : بن أيب مالك )  ١( أخربنا مالك حدثنا الزهري عن ثعلبة  - ٢٢٧
جلسنا نتحدث :  -قال ثعلبة  - يوم اجلمعة حىت خيرج عمر فإذا خرج وجلس إىل املنرب وأذن املؤذن)  ٣( يصلون 

  فإذا سكت املؤذن وقام عمر سكتنا فلم يتكلم أحد منا )  ٤( 
 _________  

قدم أبوه أبو مالك وامسه عبد اهللا : له رؤية وقال ابن سعد : عن ثعلبة خمتلف يف صحبته قال ابن معني : قوله )  ١( 
  ف هبم كذا ذكره الزرقاين بن سام من اليمن وهو من كندة فتزوج امرأة من قريظة فعر

  يف خالفته : أي )  ٢( 
  النوافل : أي )  ٣( 
  أي بالعلم وحنوه ال بكالم الدنيا )  ٤( 

  يقطع الكالم )  ٤( الصالة وكالمه )  ٣( يقطع )  ٢) (  ١( خروجه : أخربنا مالك حدثنا الزهري قال  - ٢٢٨
 _________  

هذا يدل على أن األمر باإلنصات " ) : أبو عمرو : " يف األصل ( مر إخل قال أبو ع. . قال خروجه : قوله )  ١( 
وقطع الصالة ليس برأي وأنه سنة احتج هبا ابن شهاب ألنه خرب عن علم علمه ال عن رأي اجتهده وأنه عمل 

  مستفيض يف زمن عمر وغريه 
  خروج اإلمام : أي )  ٢( 
  مينع الشروع فيها : أي )  ٣( 
جيب اإلنصات : يقطع الكالم هبذا أخذ أبو يوسف وحممد ومالك واجلمهور قال أبو حنيفة وكالمه : قوله )  ٤( 

: فقال بعضهم : اختلف املشايخ على قوله : وغريمها " البناية " و " النهاية " يف " . املرقاة " خبروج اإلمام كذا يف 
" الكفاية " ه واألول أصح انتهى ويف يكره ذلك كل: يكره كالم الناس أما التسبح وغريه فال يكره وقال بعضهم 

املراد بالكالم املتنازع فيه هو إجابة األذان فيكره عنده ال عندمها وأما غريه من الكالم " : العون " وغريه نقال عن 
ينبغي أن ال جييب ) النهر الفائق ( نقال عن " الدار املختار " هبذا يظهر ضعف ما يف : قلت . انتهى . فيكره إمجاعا 

وجه الضعف أما . انتهى . لسانه اتفاقا يف األذان بني يدي اخلطيب وأن جييب اتفاقا يف األذان األول يوم اجلمعة ب
فألنه ال وجه لعدم اإلجابة عندهم ألنه ال يكره عندمها الكالم الديين قبل الشروع يف اخلطبة بل ال يكره : أوال 

فألنه ال وجه : وغريهم وأما ثانيا ) العون ( ف ما ينقله صاحب الكالم مطلقا عندمها قبله على ما نقله مجاعة خبال
لعدم اإلجابة على مذهبه أيضا على ما هو األصح أنه ال يكره الكالم مطلقا بل الكالم الدنيوي وقد ثبت يف صحيح 

اهللا على هذا يا أيها الناس إين مسعت رسول : البخاري أن معاوية رضي اهللا عنه أجاب األذان وهو على املنرب وقال 
فإذا ثبتت اإلجابة عن صاحب الشرع وصاحبه فما معىن . اجمللس حني أذن املؤزن يقول مثل ما مسعتم مين مقاليت 

  الكراهة 



أن عثمان بن عفان كان يقول يف : بن أيب عامر )  ٢( عن مالك )  ١( أخربنا مالك أخربنا أبو النضر  - ٢٢٩
فإن للمنصت )  ٦) (  ٥( قام اإلمام فاستمعوا وأنصتوا )  ٤( إذا :  -ذلك إذا خطب )  ٣( قلما يدع  -خطبته 

  مثل ما للسامع املنصت )  ٧( الذي ال يسمع من احلظ 
 _________  

  هو سامل بن أيب أمية املدين ثقة )  ١( 
  جد اإلمام مالك من ثقات التابعني )  ٢( 
  يترك : أي )  ٣( 
  هذا قوله )  ٤( 
ال جيوز الكالم إذا كان اإلمام خيطب عند أيب حنيفة ومالك وقريب منه ( اختلفوا يف الكالم وأنصتوا : قوله )  ٥( 

، عن أيب حنيفة ومالك وأمحد  ٥٢٥/  ٤) شرح املهذب ( مذهب أمحد وهو القول القدمي للشافعي حكاه يف 
ة فذهب طائفة من العلماء حال اخلطب) ، وجيوز عند الشافعي يف اجلديد  ١٦٩/  ٢) املغين ( واألوزاعي وكذا يف 

وذهب . إىل أنه مكروه وهو مذهب الثوري وداود والصحيح من قول الشافعي ورواية أمحد وحكي عن أيب حنيفة 
وحكي عن النخعي والشعيب وبعض أنه ال حيرم إالعند . اجلمهور إىل أنه حرام وهو مذهب األئمة الثالثة واألوزاعي 

  ) ضياء الساري  (تالوة اخلطيب فيها قرآنا كذا يف 
  وإن مل تسمعوا لنحو صمم أو بعد )  ٦( 
  النصيب من األجر : أي )  ٧( 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أيب هريرة قال )  ٢( عن األعرج )  ١( أخربنا مالك أخربنا أبو الزناد  - ٢٣٠
  خيطب )  ٧ (واإلمام )  ٦( لغوت )  ٥( فقد )  ٤( لصاحبك أنصت )  ٣( إذا قلت : و سلم 

 _________  
  بكسر الزاء عبد اهللا بن ذكوان )  ١( 
  عبد الرمحن بن هرمز )  ٢( 
  إذا قلت لصاحبك املراد من ختاطبه صغريا كان أو كبريا قريبا أو بعيدا وخصه لكونه الغالب : قوله )  ٣( 
ثالث لغات . صت وانتصت أنصت ون: أمر من اإلنصات يقال : أنصت بفتح اهلمزة وكسر املهملة : قوله )  ٤( 

املراد باإلنصات السكوت عن مكاملة الناس دون ذكر اهللا وتعقب بأنه يلزم : واألوىل هي األفصح قال ابن خزمية 
  منه جواز القراءة والذكر حال اخلطبة فالظاهر أن املراد السكوت مطلقا قاله احلافظ 

السقط من القول : وقال نفطويه . ن الباطل وشبهه الكالم الذي ال أصل له م: فقد لغوت اللغو : قوله )  ٥( 
بطلت فضيلة مجعتك ويؤيد األخري ما يف حديث أيب : معىن لغوت ضيعت من األجر وقيل : وقال النضر بن مشيل 

معناه أجزأت عنه الصالة : قال ابن وهب أحد رواته ) . من لغا وختطى رقاب الناس كانت له ظهرا : ( داود 
من تكلم يوم اجلمعة : ( وله ) صه فقد تكلم ومن تكلم فال مجعة له : من قال : ( ة وألمحد وحرم فضيلة اجلمع

وهذا من باب التنبيه باألدىن على ) . أنصت ليس له مجعة : واإلمام خيطب فهو كاحلمار حيمل أسفارا والذي يقول 
التوشيح شرح ( الم أوىل كذا يف األعلى ألنه إذا جعل قوله أنصت من كونه أمرا باملعروف لغوا فغريه من الك

  للسيوطي ) صحيح البخاري 
هي لغة أيب هريرة وإمنا هي فقد لغوت لكن قال النووي : فقد لغيت قال أبو الزناد : لغوت وملسلم : قوله )  ٦( 



غو بضم ال: وهي من لغي يلغى ولو كان يلغو لقال ) والغوا فيه : ( ظاهر القرآن يقتضيها إذ قال : وتبعه الكرماين 
  )  ٢١٤/  ١شرح الزرقاين ( الغني 

واإلمام مجلة حالية تفيد أن وجوب اإلنصات من الشروع يف اخلطبة ال من خروج اإلمام كما يقوله : قوله )  ٧( 
  ابن عباس وابن عمر وأبو حنيفة قاله ابن عبد الرب 

مد رأى يف قميصه دما واإلمام على املنرب أن أباه القاسم بن حم: أخربنا مالك أخربنا عبد الرمحن بن القاسم  - ٢٣١
  )  ٢( قميصه فوضعه )  ١( يوم اجلمعة فنزع 
 _________  

  فيه جواز فعل ما ال بد منه واإلمام خيطب )  ١( 
  بني يديه أو جبنبه : أي )  ٢( 

  )باب صالة العيدين وأمر اخلطبة (  - ٦٧

شهدت العيد مع : قال )  ٣) (  ٢( وىل عبد الرمحن م)  ١( أخربنا مالك أخربنا الزهري عن أيب عبيد  - ٢٣٢
رسول اهللا صلى اهللا )  ٦( إن هذين اليومني هنى : فقال )  ٥( مث انصرف فخطب )  ٤( عمر بن اخلطاب فصلى 

( قال )  ٩( من صيامكم واآلخر يوم تأكلون من حلوم نسككم )  ٨( فطركم )  ٧( عليه و سلم عن صيامهما يوم 
إنه قد اجتمع )  ١٣( فخطب فقال )  ١٢( بن عفان فصلى مث انصرف )  ١١( لعيد مع عثمان مث شهدت ا)  ١٠

أن ينتظر اجلمعة فلينتظرها ومن أحب أن )  ١٥( فمن أحب من أهل العالية )  ١٤( لكم يف يومكم هذا عيدان 
)  ١٩( حمصور  مث شهدت العيد مع علي وعثمان: له فقال )  ١٨( فقد أذنت )  ١٧( فلريجع )  ١٦( يرجع 

  فصلى مث انصرف فخطب 
 _________  

  امسه سعد بن عبيد الزهري تابعي كبري من رجال اجلميع كذا قال الزرقاين )  ١( 
  صحايب وهو ابن أخي عبد الرمحن بن عوف )  ٢( 
  ابن أزهر بن عوف الزهري املدين )  ٣( 
  قبل أن خيطب بال أذان وإقامة : زاد عبد الرزاق )  ٤( 
يا أيها الناس إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى أن تأكلوا : فقال : فخطب زاد عبد الرزاق : قوله  ) ٥( 

  أظن مالكا حذف هذا ألنه منسوخ : نسككم بعد ثالث فال تأكلوا بعدها قال ابن عبد الرب 
  هني حترمي )  ٦( 
  من يومان أحدمها أو على البدل : بالرفع إما على أنه خرب حمذوف أي )  ٧( 
إخل فائدة وصف اليومني اإلشارة إىل العلة يف وجوب فطرمها وهي الفصل من الصوم . . يوم فطركم : قوله )  ٨( 

  واآلخر ألجل النسك املتقرب بذحبه 
" ) : أبو عمرو : " يف األصل ( نسككم بضم السني وجيوز سكوهنا أي من أضحيتكم قال أبو عمر : قوله )  ٩( 

  نسك وأن األكل منها مستحب  فيه أن الضحايا
  أبوعبيد : أي )  ١٠( 



  يف زمان خالفته )  ١١( 
مث انصرف فخطب اختلف يف أول من غري ذلك ففي مسلم عن طارق أن أول من بدأ باخلطبة يوم العيد )  ١٢( 

ى أول من خطب قبل الصالة عثمان صل: قبل الصالة مروان وروى ابن املنذر بسند صحيح عن احلسن البصري 
وهذه العلة غري العلة اليت . صار خيطب قبل الصالة : بالناس مث خطبهم فرأى ناسا مل يدركوا الصالة ففعل ذلك أي 

راعى مروان ألن عثمان راعى مصلحة اجلماعة يف إدراكهم الصالة وأما مروان فراعى مصلحتهم يف مساعهم اخلطبة 
ملا فيها من سب من ال يستحق السب واإلفراط يف مدح بعض إهنم يف زمانه كانوا يتعمدون ترك مساعهم : لكن قيل 

ال يصح عنه : وروي عن عمر مثل فعل عثمان قال عياض ومن تبعه . الناس فعلى هذا إمنا راعى مصلحة نفسه 
وفيه نظر ألن عبد الرزاق وابن أيب شيبة روياه مجيعا عن ابن عيينه عن حيىي بن سعيد األنصاري عن يوسف بن عبد 

شرح ( أصح كذا يف ) الصحيحني ( وهذا إسناد صحيح فإن مجع بوقوع ذلك نادرا إال فما يف . ن سالم اهللا ب
  )  ٣٧٦/  ٢، وفتح الباري  ٣٦٩/  ٣وانظر للتفصيل عمدة القاري .  ٣٦٢/  ١) ( الزرقاين 

  يف خطبته )  ١٣( 
  فيه تسمية اجلمعة عيدا وقد ورد ذلك يف أخبار مرفوعة )  ١٤( 
من أهل العالية هي القرى اجملتمعة حول املدينة النبوية إىل جهة القبلة على ميل أو ميلني فأكثر من : له قو)  ١٥( 

ثالثة وهذا حد أدناها وأعالها : العوايل من املدينة على أربعة أميال وقيل : املسجد النبوي وقال القاضي عياض 
إهنا بعوايل املدينة بينه وبني منزل النيب صلى اهللا : ارث اخلزرج ويرده أنه قال يف منازل بين احل. انتهى . مثانية أميال 

عليه و سلم ميل وذكره ابن حزم أيضا والصحيح عن أدىن العوايل من املدينة على ميل أو ميلني وأقصاها عمارة 
خ املدينة يف على ثالثة أو أربعة أميال وأقصاها مطلقا مثانية أميال كما بسطه الشيخ نور الدين علي السمهودي مؤر

  " وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفى " 
  إىل بيته )  ١٦( 
اقتدى ) يف باب ما يؤكل من حلوم األضاحي وما يتزود منها  ٢٣٩/  ٥أخرجه البخاري ( فلريجع : قوله )  ١٧( 

من شاء أن :  فيه عثمان بالنيب صلى اهللا عليه و سلم فإنه ملا اجتمع العيدان صلى العيد مث رخص يف اجلمعة وقال
أخرجه النسائي وأبو داود عن زيد بن أرقم وهو حممول عندنا على أنه رخص ملن ال جيب عليه . يصلي فليصل 

وإن اتفق :  ٢١٢/  ٢قال يف املغين ( اجلمعة من أهل القرى الذين كانوا حيضرون العيد ونسب بعضهم إىل أمحد 
وممن قال بسقوطه الشعيب والنخعي واألوزاعي ... ال اإلمام عيد يف يوم مجعة سقط حضور اجلمعة عمن صلى العيد إ

جتب اجلمعة لعموم اآلية واألخبار الدالة على وجوهبا وألهنما صالتان واجبتان فلم تسقط : وقال أكثر الفقهاء ... 
اهـ ومذهب الشافعي السقوط عن أهل البوادي دون البلد كما يف شرح املهذب وذهب أبو . إحدامها باألخرى 

حنيفة ومالك إىل أن املكلف خماطب هبما معا وال ينوب أحدمها عن اآلخر قال ابن عبد الرب سقوط اجلمعة مهجور 
)  ٥٧/  ٦وانظر بذل اجلهود  ٤٣٣/  ٤وعن علي إن ذلك يف أهل البادية ومن الجتب عليه اجلمعة معارف السنن 

مفاد ما أخرجه أبو داود عن عطاء بن أيب رباح  أنه أخذ بظاهر احلديث وقال بسقوط اجلمعة يف املصر وغريه وهو
صلى بنا ابن الزبري العيد يف يوم مجعة يف أول النهار مث رحنا إىل اجلمعة فلم خيرج إلينا فصلينا وحدانا وكان : قال 

  أصاب السنة : ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا له ذلك فقال 
ام وبه قال مالك يف رواية علي وابن وهب ومطرف وابن فقد أذنت له فيجوز إذا أذن اإلم: قوله )  ١٨( 



  املاجشون 
  يف أيام فتنته سنة مخس وثالثني )  ١٩( 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي يوم الفطر ويوم ) :  ١( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب  - ٢٣٣
  أن أبا بكر وعمر كانا يصنعان ذلك )  ٢( األضحى قبل اخلطبة وذكر 

وهو )  ٤( ليسوا من أهل املصر )  ٣( وهبذا كله نأخذ وإمنا رخص عثمان يف اجلمعة ألهل العالية ألهنم : ل حممد قا
   -رمحه اهللا  -قول أيب حنيفة 

 _________  
هذا مرسل متصل من وجوه صحاح فأخرجه الشيخان من طريق عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر وهلما عن )  ١( 

  جابر 
: " مث قول ابن شهاب إىل قوله " موطأ حيىي " وذكر الظاهر أن ضمريه راجع إىل ابن شهاب لكن يف  :قوله )  ٢( 

  بلغه أن أبا بكر وعمر كانا يفعالن ذلك : مث قال مالك " قبل اخلطبة 
ق إال ال مجعة وال تشري: ( ألهنم ليسوا من أهل املصر فال جيب عليهم اجلمعة لقول علي رضي اهللا عنه : قوله )  ٣( 

وال مجعة وال تشريق وال صالة فطر وال أضحى إال : ( رواه عبد الرزاق وروى ابن أيب شيبة عنه ) يف مصر جامع 
إىل النيب " إرشاد الساري شرح صحيح البخاري " ونسبه أمحد القسطالين يف ) يف مصر جامع أو مدينة عظيمة 

   صلى اهللا عليه و سلم وجعله مرفوعا من رواية عبد الرزاق
  مصر : يف نسخة )  ٤( 

  )باب صالة التطوع قبل العيد أبو بعده (  - ٦٨

  ال يصلي يوم الفطر قبل الصالة وال بعدها )  ٢( كان )  ١( أنه : أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر  - ٢٣٤
 _________  

" ه و سلم قال الزرقاين ويف أنه كان ال يصلي ألنه كان أشد الناس اهتماما بالنيب صلى اهللا علي: قوله )  ١( 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتني مل يصل قبلهما : عن ابن عباس " الصحيحني 
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ال : ويف ابن ماجه بسند حسن وصححه احلاكم عن أيب سعيد . وال بعدمها 

الكوفيون يصلون بعدها : منزله صلى يف منزله ركعتني قال ابن املنذر عن أمحد يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إىل 
ال قبلها والبصريون قبلها ال بعدها واملدنيون ال قبلها وال بعدها وباألول قال احلنفية ومجاعة وبالثاين احلسن ومجاعة 

وي يتنفل قبلها وبعدها وروي بعدها وبالثالث أمحد ومجاعة وأما مالك فمنعه يف املصلى وعنه يف املسجد روايتان فر
للنووي فإن " شرح مسلم " كذا يف : ال كراهة يف الصالة قبلها وال بعدها قال احلافظ : ال قبلها وقال الشافعي 

بسط الشيخ ( جيب لإلمام أن ال يتنفل قبلها وال بعدها " األم " محل على املأموم وإال فهو خمالف لقول الشافعي يف 
  )  ٣٨٨/  ٢وانظر املغين .  ٣٦٢/  ٣يف أوجز املسالك مذاهب األئمة 

كان ذكر ابن قدامة حنوه عن ابن عباس وعلي وابن مسعود وحذيفة وبريدة وسلمة بن األكوع وجابر : قوله )  ٢( 
مل أمسع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف األمة كان : وعبد اهللا بن أوىف ومجاعة من التابعني وقال الزهري 

  ) وهو حتريف " احللية : " يف األصل " ( احللبة " كذا ذكره ابن أمري حاج يف : صلي قبل صالة العيد وبعدها ي



  يصلي قبل أن يغدو أربع ركعات )  ٢( أنه كان ) :  ١( أخربنا مالك أخربنا عبد الرمحن بن قاسم عن أبيه  - ٢٣٥
وإن شئت مل تصل وهو قول )  ٥( صليت )  ٤( إن شئت فأما بعدها ف)  ٣( ال صالة قبل صالة العيد : قال حممد 
   -رمحه اهللا  -أيب حنيفة 

 _________  
  القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق )  ١( 
  وكذا روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصالة يف املسجد )  ٢( 
  : ذه العبارة حتتمل معنيني ه: ال صالة قبل صالة العيد أقول : قوله )  ٣( 

أنه ال ينبغي أن يصلي قبل العيد وال خري فيه بل هو مكروه وبه صرح مجهور أصحابنا ال سيما املتأخرون : أحدمها 
منهم وعللوه بأن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يصل قبلها وال بعدها كما أخرجه األئمة الستة وأورد عليهم بأن 

 عليه و سلم ال يدل على الكراهة وأجابوا عنه بأنه ملا مل يصل قبل وال بعد مع شدة حرصه جمرد عدم فعله صلى اهللا
على الصالة دل ذلك على أنه مكروه وإال لفعله ولو مرة واحدة كيف فإنه صلى اهللا عليه و سلم قد كان يفعل ما 

فإذا مل يفعله مرة أيضا دل ذلك على هنى عنه هني تنزيه لبيان اجلواز لئال تظن األمة حرمته فكيف باألمر املباح 
الكراهية ويرد عليه أن الكراهة أمر زائد ال يثبت إال بدليل خاص يدل على النهي وأما جمرد عدم فعله صلى اهللا 

عليه و سلم فال يدل إال على أنه ليس للعيد سنة قبلها وال بعدها ال على أنه مكروه وكونه حريصا على الصالة ال 
الصالة خري موضوع : " بنفسه كل فرد من أفرادها يف كل وقت من أوقاهتا بل كفى يف ذلك قوله يستلزم أن يفعل 

ونظريه ما ورد أنه صلى اهللا عليه و سلم كان ال يطعم شيئا يوم األضحى إىل أن يضحي . مع عدم إرشاد النهي " 
صلى ليس مبكروه إذ ال بد للكراهة فيأكل من أضحيته ومع ذلك صرحوا بأن األكل يف ذلك اليوم قبل الغدو إىل امل

  من دليل خاص وإذ ليس فليس 
أن يكون معناه ال سنة قبل صالة العيد قبل العيد خالف األوىل لكونه خمالفا لفعل صاحب الشرع : وثانيهما 

عن أيب جعفر األستروشين أن شيخنا أبا بكر الرازي كان يقول يف معىن قول " الذخرية " ويوافقه ما نقل صاحب 
صالة العيد مل يثبت : وقال احلافظ ابن حجر . انتهى . وليس قبل العيدين صالة مسنونة ال أنه مكروه : أصحابنا 

هلا سنة قبلها وال بعدها خالفا ملن قاسها على اجلمعة وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع إال بدليل خاص إال إن كان 
أمجعوا على أنه صلى اهللا عليه و سلم مل " : االستذكار " ويف . هى انت. ذلك يف وقت الكراهة الذي يف مجيع األيام 

  يصل قبلها وال بعدها فالناس كذلك والصالة فعل خري فال مينع منها إال بدليل ال معارض له 
  هذا التخيري يرد على من كره من املتأخرين الصالة بعد العيد مطلقا يف املسجد ويف البيت )  ٤( 
يف البيت ملا ورد أنه عليه السالم صلى بعد العيد يف بيته ركعتني أخرجه ابن ماجه من : أي صليت : قوله )  ٥( 

حممول على أنه مل يصل بعدها يف املصلى وإن محل " مل يصل قبلها وال بعدها : " حديث أيب سعيد وحينئذ فحديث 
) وهو حتريف " الغري : " صل يف األ( وذكر بعض أصحاب الكتب غري . على العموم حيمل على اختالف األحوال 

قال رسول اهللا صلى : وغريه يف الصالة بعد العيد حديثا عن سلمان الفارسي قال " كنز العباد " املعتربة كصاحب 
من صلى أربع ركعات يوم الفطر ويوم األضحى بعد ما صلى اإلمام صالة العيد يقرأ يف الركعة : " اهللا عليه و سلم 

فله من } والشمس وضحاها { فكأمنا قرأ كل كتاب أنزله اهللا ويف الركعة الثانية } ألعلى سبح اسم ربك ا{ األوىل 
فله من الثواب كأمنا أشبع مجيع اليتامى } والضحى { الثواب مثل ما طلعت الشمس من مطلعها ويف الثالثة 

اهللا له ذنوبه مخسني سنة مقبلة غفر } قل هو اهللا أحد { وأرواهم وأدهنهم وألبسهم ثيابا نظيفا ويف الركعة الرابعة 



وهذا احلديث يشهد القلب بعباراته الركيكة بأنه موضوع ال حيل ألحد أن ينسبه إىل النيب . ومخسني سنة مدبرة 
" وقال ابن حجر املكي يف رسالته . صلى اهللا عليه و سلم مبجرد ذكر هؤالء الذين ال مهارة هلم يف احلديث 

يف سنده مجاعة ال يعرفون بل من ال حيل ذكره يف الكتب كما قاله " : ليلة نصف شعبان اإليضاح والبيان ملا جاء يف 
  هو موضوع " : الفوائد اجملموعة " وقال الشوكاين يف . انتهى . ابن حبان بل ترجى السيوطي فيه أنه الذي وضعه 

  )باب القراءة يف صالة العيدين (  - ٦٩

عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة أن عمر بن اخلطاب )  ١( املازين أخربنا مالك حدثنا ضمرة بن سعيد  - ٢٣٦
يقرأ به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف األضحى )  ٣( ماذا كان : الليثي )  ٢( رضي اهللا عنه سأل أبا واقد 

  )  ٧(  واقتربت الساعة وانشق القمر)  ٦( والقرآن اجمليد )  ٥( يقرأ بقاف )  ٤( كان : والفطر ؟ قال 
 _________  

  نسبة إىل بين مازن بكسر الزاء )  ١( 
أبا واقد الليثي من بين ليث بن بكر بن عبد مناة بن علي بن كنانة بن خزمية بن إلياس بن مضر : قوله )  ٢( 

احلارث بن مالك بن أسيد بن جابر بن عتودة بن عبد مناة بن : احلارث بن عوف وقيل : اختلف يف امسه فقيل 
إنه من : إنه شهد بدرا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان قدمي اإلسالم وقيل : بن عامر بن ليث قيل سجع 

  " االستيعاب " واألول أصح مات مبكة سنة مثان وستني كذا يف . مسلمة الفتح 
اد أن يتذكر وقال حيتمل أن يسأله على معىن االختبار أو نسي فأر: إخل قال الباجي ... ماذا كان : قوله )  ٣( 

ويبعد أن عمر مل : حيتمل أنه شك يف ذلك فاستثبته أو أراد إعالم الناس بذلك أو حنو ذلك قالوا : قالوا : النووي 
  يعلم ذلك مع شهوده صالة العيد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مرات وقربه منه 

اهللا عليه و سلم كان يقرأ يوم العيد بسور شىت وليس  معلوم أنه صلى: إخل قال ابن عبد الرب ... كان يقرأ )  ٤( 
هل أتاك { و } سبح اسم { : ومجهورهم . يف ذلك عند الفقهاء شيء ال يتعدى وكلهم يستحب ما روى أكثرهم 

 {  
وعن ابن عباس } هل أتاك { و } سبح { بقاف يف الباب عن النعمان بن بشري عند مسلم لكن ذكر : قوله )  ٥( 

ـ  عند البزار : " يف األصل " ( التلخيص احلبري " كذا يف } والشمس وضحاها { و } عم يتساءلون { لكن ذكر ب
  البن حجر رمحه اهللا ) وهو خطأ " تلخيص احلبري 

  يف الركعة األوىل )  ٦( 
كذبني حكمة ذلك ما اشتملتا عليه من اإلخبار بالبعث والقرون املاضية وهالك امل: يف الثانية قال العلماء )  ٧( 

  وتشبيه بروز الناس للعيد بربوزهم للبعث 

  ) ) ١( باب التكبري يف العيدين (  - ٧٠

يف األوىل سبع )  ٣( األضحى والفطر مع أيب هريرة فكرب )  ٢( شهدت : أخربنا مالك أخربنا نافع قال  - ٢٣٧
  خبمس تكبريات قبل القراءة )  ٥( قبل القراءة ويف اآلخرة )  ٤( تكبريات 

وأفضل ذلك عندنا ما )  ٧( الناس يف التكبري يف العيدين فما أخذت به فهو حسن )  ٦( قد اختلف : حممد قال 
فيهن تكبرية االفتتاح )  ١٠( وأربعا )  ٩( مخسا : تسعا )  ٨( روي عن ابن مسعود أنه كان يكرب يف كل عيد 



  األوىل ويقدمها يف الثانية وهو قول أيب حنيفة  يف)  ١٢( ها )  ١١( وتكبريتا الركوع ويوايل بني القراءتني ويؤخر 
 _________  

  أي يف صالة العيدين )  ١( 
  حضرت صالهتما مقتديا به : أي )  ٢( 
إال أن مالكا عد يف األوىل تكبرية اإلحرام وقال : هو األمر عندنا وبه قال الشافعي : فكرب قال مالك : قوله )  ٣( 

  اخلمس يف الثانية غري تكبرية القيام قاله ابن عبد الرب الشافعي سواها والفقهاء على أن 
  هذا ال يكون رأيا إال توقيفا جيب التسليم له )  ٤( 
  األخرية : يف نسخة )  ٥( 
قد اختلف الناس الختالف األخبار الواردة يف ذلك على ما بسطه الزيلعي والعيين وابن حجر وغريهم : قوله )  ٦( 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكرب يف العيدين يف األوىل بسبع : عن عائشة  فأخرج أبو داود وابن ماجه
ويف سنده عبد اهللا بن هليعة متكلم فيه ويف سنده . تكبريات ويف الثانية خبمس قبل القراءة سوى تكبرييت الركوع 

: " يف نسخة ( ي ضعف أن البخار" علله الكربى " وذكر الترمذي يف " علله " اضطراب ذكره الدارقطين يف 
: " وأخرج أبو داود وابن ماجه عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص مرفوعا . هذا احلديث ) وهو حتريف " ضعيف 

ويف سنده عبد اهللا بن عبد الرمحن " . التكبري يف الفطر سبع يف األوىل ومخس يف الثانية والقراءة بعدمها كتيهما 
وأخرج الترمذي . صحيح : ي أنه سأل البخاري عن هذا احلديث فقال الطائفي ضعفه ابن معني ونقل الترمذ

هو أحسن شيء روي يف الباب عن كثري بن عبد اهللا بن عوف املزين عن أبيه عن جده أن رسول اهللا : وحسنه وقال 
اهللا متكلم فيه صلى اهللا عليه و سلم كرب يف األوىل سبعا قبل القراءة ويف اآلخرة مخسا قبل القراءة وفيه كثري بن عبد 

أن رسول اهللا صلى اهللا : وأخرج ابن ماجه عن عبد الرمحن بن سعد بن عمار بن سعد عن سعد عن عمار عن سعد 
وكذا أخرجه . عليه و سلم كان يكرب يف العيدين يف األوىل سبعا قبل القراءة ويف األخرى مخسا قبل القراءة 

وأخرج أبو داود عن مكحول . جه مالك عن أيب هريرة من فعله الدارقطين من حديث ابن عمر وهو املوافق ملا أخر
كيف كان رسول اهللا يكرب : أخربين أبو عائشة جليس أليب هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة : قال 

محن وفيه عبد الر. صدق : كان يكرب أربعا تكبريه على اجلنائز فقال حذيفة : يف األضحى والفطر ؟ فقال أبو موسى 
  بن ثوبان متكلم فيه 

وأما اآلثار فأخرج عبد الرزاق عن علقمة ) .  ٢١٨و  ٢١٧/  ٣انظر نصب الراية ( هذا اختالف األخبار املرفوع 
أربعا قبل قراءة مث يكرب فريكع ويف الثانية يقرأ فإذا فرغ كرب : واألسود أن ابن مسعود كان يكرب يف العيدين تسعا 

عنهما أن ابن مسعود كان جالسا وعنده حذيفة وأبو موسى فسأهلم سعيد بن العاص عن  أربعا مث ركع وأخرج أيضا
كان : سل عبد اهللا فإنه أقدمنا وأعلمنا فسأله فقال ابن مسعود : التكبري يف العيد فقال حذيفة سئل األشعري فقال 

كان : وأخرج ابن أيب شيبة عن مسروق .  يكرب أربعا مث يكرب فريكع فيقوم إىل الثانية فيقرأ مث يكرب أربعا بعد القراءة
ابن مسعود يعلمنا التكبري تسع تكبريات مخس يف األوىل وأربع يف اآلخرة ويوايل بني القراءتني وأخرج عبد الرزاق 

شهدت ابن عباس كرب يف العيد بالبصرة تسع تكبريات وواىل بني القراءتني وشهدت : عن عبد اهللا بن احلارث 
وأخرج ابن أيب شيبة عن عطاء أن ابن عباس كرب يف عيد ثالث عشرة سبعا يف األوىل وستا يف  .املغرية فعل ذلك 

وأخرج أيضا عن عمار أن ابن عباس كرب يف عيد ثنيت عشرة تكبرية . األخرى بتكبرية الركوع كلهن قبل القراءة 
صلى ابن : عن عبد اهللا بن احلارث وأخرج ابن أيب شيبة أيضا . سبعا يف األوىل ومخسا يف األخرى بتكبرية الركوع 



وهذا . مخسا يف األوىل وأربعا يف اآلخرة وواىل بني القراءتني : عباس بالبصرة صالة عيد فكرب تسع تكبريات 
فما أخذت به فهو حسن فال : االختالف الوارد يف املرفوع واآلثار كله اختالف يف مباح كما أشار إليه حممد بقوله 

يه على خالف ما يراه واختالف األئمة يف ذلك إمنا هو اختالف يف الراجح كما أشار إليه جيوز ألحد أن يعنف ف
انظر بسط ( إخل فإن اختار أحد غري ما روي عن ابن مسعود فال بأس به أيضا ... وأفضل ذلك : حممد بقوله 

  )  ٣٥٥/  ٣املذاهب وأدلتها يف أوجز املسالك 
يف تكبريات صالة اجلنازة الختالف األخبار واآلثار يف ذلك فما أخذت  فهو حسن ونظريه اختالفهم: قوله )  ٧( 
  فهو حسن  به
  يف جمموع الركعتني : أي )  ٨( 
  يف الركعة األوىل واحدة منها تكبرية االفتتاح وواحدة تكبرية الركوع والثالث زوائد )  ٩( 
  يف الركعة الثانية واحدة منهن تكبرية الركوع والثالث زوائد )  ١٠( 
  بيان للمواالة )  ١١( 
  األوىل القراءة عن التكبريات يف الركعة : أي )  ١٢( 

  )رمضان وما فيه من الفضل )  ١( باب قيام شهر (  - ٧١

أن رسول اهللا صلى اهللا : أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها  - ٢٣٨
لثالثة مث اجتمعوا الليلة ا)  ٤( فصلى بصالته ناس مث كثروا من القابلة )  ٣( يف املسجد )  ٢( عليه و سلم صلى 

قد رأيت : قال )  ٧( إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما أصبح )  ٦( فكثروا فلم خيرج )  ٥( أو الرابعة 
 ١٢( أن أخرج إليكم إال أين خشيت أن يفرض )  ١١( فلم مينعين )  ١٠( البارحة )  ٩( قد صنعتم )  ٨( الذي 

  عليكم وذلك يف رمضان )  ١٣) ( 
 _________  

شهر رمضان ويسمى التراويح مجع تروحية ألهنم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يسترحيون بني كل : قوله )  ١( 
  تسليمتني 

: تفسريه هذه الليايل اليت صلى فيها مبا رواه النعمان بن بشري قال : إخل قال ابن عبد الرب ... صلى : قوله )  ١( 
رمضان ليلة ثالث وعشرين إىل ثلث الليل مث قمنا معه ليلة مخس  قمنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف شهر

وأما عدد ما . أخرجه النسائي . وعشرين إىل نصف الليل مث قمنا ليلة سبع وعشرين حىت ظننا أن ال ندرك الفالح 
أخرجه عبد ( صلى ففي حديث ضعيف أنه صلى عشرين ركعة والوتر أخرجه ابن أيب شيبة من حديث ابن عباس 

رواه الطرباين يف الكبري واألوسط وفيه :  ١٧٢/  ٣، قال يف جممع الزوائد  ٦٥٣محيد يف مسنده رقم احلديث بن 
: من حديث جابر )  ٢٩٣/  ١انظر نصب الراية ( وأخرج ابن حبان يف صحيحه ) أبو شيبة إبراهيم وهو ضعيف 

  " التنوير " أنه صلى هبم مثان ركعات مث أوتر وهذا أصح كذا يف 
صلى يف حجرته وليس املراد هبا بيته بل احلصري : يف املسجد يف رواية عمرة عن عائشة عند البخاري : قوله )  ٢( 

اليت كان حيتجر هبا بالليل يف املسجد فيجعلها على باب بيت عائشة فيصلي فيه وقد جاء ذلك مبنيا من طريق سعيد 
  املقربي عن أيب سلمة عن عائشة رواه البخاري يف اللباس 

  يف الليلة املستقبلة : أي )  ٣( 



فخرج رسول اهللا صلى اهللا : أو الرابعة بالشك يف رواية مالك وملسلم من رواية يونس عن ابن شهاب : قوله )  ٤( 
عليه و سلم يف الليلة الثانية فصلوا معه فأصبح الناس يذكرون ذلك فكثر أهل املسجد يف الليلة الثالثة فصلوا 

  لرابعة عجز املسجد عن أهله بصالته فلما كانت ا
: حىت مسعت ناسا منهم يقولون : فلم خيرج إليهم ويف رواية أمحد عن ابن جريج عن ابن شهاب : قوله )  ٥( 

ففقدوا صوته وظنوا أنه قد تأخر فجعل : ما شأنه ؟ ويف حديث زيد : الصالة ويف رواية سفيان بن حسني فقالوا 
  روامها البخاري . فرفعوا أصواهتم وحصبوا الباب : د بعضهم يتنحنح ليخرج ويف لفظ عن زي

أما بعد فإنه مل خيف علي : فلما قضى صالة الفجر أقبل على الناس فتشهد مث قال : يف رواية للبخاري )  ٦( 
  مكانكم 

  ما : يف نسخة )  ٧( 
  من حرصكم الصالة معي )  ٨( 
  الليلة املاضية : أي )  ٩( 
إخل ظاهره أنه كان حيب أن يصلي بالناس يف ليايل رمضان على الدوام ومل مينعه إال ... فلم مينعين : قوله )  ١٠( 

خشية أن يفرض عليهم فاستفيدت منه املواظبة احلكمية وإن مل توجد املواظبة احلقيقية ومدار السنية املواظبة مطلقا 
راجح عند األئمة األربعة كوهنا سنة اختلف العلماء يف كوهنا سنة أو تطوعا وال( فيكون قيام رمضان سنة مؤكدة 

أن أبا يوسف سأل أبا حنيفة عنها " االختيار " وذكر يف . مؤكدة ملواظبة اخللفاء الراشدين للرجال والنساء إمجاعا 
التراويح سنة مؤكدة مل يتخرصه عمر من تلقاء نفسه ومل يكن فيه مبتدعا ومل يأمر به إال عن : وما فعله عمر فقال 

وعليه مجهور أصحابنا ) .  ٢٩٣/  ٢أوجز املسالك . عهد من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أصل لديه و
وأما ما نقله بعض أصحابنا أن التراويح مستحب فهو خمالف للدراية والرواية وهبذا بعينه يثبت . ومجهور العلماء 

إن السنة هو التراويح : ا قاله بعض الفقهاء استنان اجلماعة يف التراويح واستنان التراويح يف مجيع الليايل خالفا مل
حتفة " بقدر ختم القرآن وبعده يبقى مستحبا وقد حققت كل ذلك مع ما له وما عليه بتحقيق أنيق يف رساليت 

  " األخيار يف إحياء سنة سيد األبرار 
أوحى إليه أنه إن واصل حيتمل أن يكون اهللا : قال القاضي أبو بكر : أن يفرض عليكم قال الباجي : قوله )  ١١( 

هذه الصالة معهم فرضها عليهم وحيتمل أنه ظن أن ذلك سيفرض عليهم ملا جرت عادته بأن ما داوم عليه على 
وجه االجتماع من القرب فرض على أمته وحيتمل أن يريد بذلك أنه خاف أن يظن أحد من أمته بعده إذا داوم عليه 

  وجوهبا 
  ا كما يف رواية يونس عند مسلم صالة الليل فتعجزوا عنه)  ١٢( 

أنه سأل عائشة كيف كانت صالة رسول : أخربنا مالك حدثنا سعيد املقربي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن  - ٢٣٩
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يزيد يف رمضان وال )  ١( ما كان : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف رمضان ؟ قالت 

)  ٥( وطوهلن مث يصلي أربعا )  ٤( يصلي أربعا فال تسأل عن حسنهن )  ٣( ركعة  عشرة)  ٢( غريه على إحدى 
: قبل أن توتر ؟ فقال )  ٧( يا رسول اهللا أتنام : فقلت : قالت )  ٦( فال تسأل عن حسنهن وطوهلن مث يصلي ثالثا 

  )  ٩( وال ينام قليب )  ٨( يا عائشة عيناي تنامان 
 _________  

كان يصلي رسول اهللا صلى : إخل هذا حبسب الغالب وإال فقد ثبت عنها أهنا قالت ... ان يزيد ما ك: قوله )  ١( 



اهللا عليه و سلم ثالث عشرة ركعة من الليل مث صلى إحدى عشرة ركعة وترك ركعتني مث قبض حني قبض وهو 
ثالث عشرة ركعة  أنه صلى اهللا عليه و سلم كان يصلى: وثبت عنها . أخرجه أبو داود . يصلي تسع ركعات 

فمن ظن أخذا من حديث عائشة . وثبت من حديث زيد بن خالد وابن عباس أيضا ثالث عشرة . أخرجه مالك 
حتفة " املذكور ههنا أن الزيادة على إحدى عشرة بدعة فقد ابتدع أمرا ليس من الدين وقد فصلته يف رساليت 

  " األخيار 
أن : يبة وعبد بن محيد والبغوي والبيهقي والطرباين عن ابن عباس إحدى عشر ركعة روى ابن أيب ش: قوله )  ٢( 

ويف سنده إبراهيم بن عثمان أبو شيبة جد . النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي بعشرين ركعة والوتر يف رمضان 
مجاعة من وقال " . حتفة األخيار " ابن أيب شيبة صاحب املصنف وهو مقدوح فيه وقد ذكرت كالم األئمة عليه يف 

إن هذا احلديث مع ضعفه معارض حبديث عائشة :  -منهم الزيلعي وابن اهلمام والسيوطي والزرقاين  -العلماء 
إذ ال شك يف صحة : الصحيح يف عدم الزيادة على إحدى عشرة ركعة فيقبل الصحيح ويطرح غريه وفيه نظر 

جوح إمنا يتعني إذا تعارضا تعارضا ال ميكن حديث عائشة وضعف حديث ابن عباس لكن األخذ بالراجح وترك املر
شرح " اجلمع وههنا اجلمع ممكن بأن حيمل حديث عائشة على أنه إخبار عن حاله الغالب كما صرح به الباجي يف 

قد يعمل بالضعيف لتقويته بالتعامل : قلت ( وغريه وحيمل حديث ابن عباس على أنه كان ذلك أحيانا " املوطأ 
بن عباس عمل الفاروق فقد تلقته األمة بالقبول واستقر أمر التراويح يف السنة الثانية من وغريه يؤيد حديث ا

  )  ٢٠٢/  ٣خالفته كما يف طبقات ابن سعد 
  غري ركعيت الفجر كما يف رواية القاسم عنها : أي )  ٣( 
  إهنن يف هناية من احلسن والطول مستغنيات بظهور ذلك عن السؤال : أي )  ٤( 
مث يصلي أربعا وأما ما سبق من أنه كان يصلي مثىن مثىن مث واحدة فمحمول على وقت آخر فاألمران : ه قول)  ٥( 

  " إرشاد الساري " جائزان كذا يف 
كان يصلي إحدى : يوتر منها بواحدة كما يف حديثه فوق هذا احلديث : مث يصلي ثالثا قال الزرقاين : قوله )  ٦( 

كأنه رام اجلمع بني هذا احلديث الدال على أنه صلى الوتر ثالثا : أقول . انتهى  .عشرة ركعة يوتر منها بواحدة 
فألن : الذي يدل بظاهره على أن الوتر واحدة وليس بذلك أما أوال ) باب صالة الليل ( وبني حديثها السابق يف 

ق اجلمع يف ما ذكره وأما جيعل الشفع بضم الواحدة وترا فال يتعني طري) يوتر بواحدة ( معىن : للخصم أن يقول 
فألن اجلمع باحلمل على اختالف األحوال ممكن بل هذا هو الصحيح كيف وقد ثبت من حديثها صرحيا أنه : ثانيا 

صلى اهللا عليه و سلم كان ال يسلم يف ركعيت الوتر كما ذكرنا يف باب صالة الليل وإين لفي غاية العجب من 
ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باختالف األحوال يف إبداء تأويالت الفقهاء حيث جيهدون فيما اختلف فيه ع

  ركيكة ليؤول كل الروايات إىل ما ذهبوا إليه وأىن يتيسر هلم ذلك ؟ 
أتنام قبل أن توتر هبمزة االستفهام ألهنا مل تعرف النوم قبل الوتر ألن أباها كان ال ينام حىت يوتر وكان : قوله )  ٧( 

وهذا يدل على أنه . أنه كان ينام قبل صالته : يف احلديث تقدمي وتأخري ومعناه : قال ابن عبد الرب  يوتر أول الليل
  كان يقوم مث ينام مث يقوم مث ينام مث يقوم فيوتر 

إنا معشر : ألن القلب إذا قويت حياته ال ينام إذا نام البدن وال يكون ذلك إال لألنبياء كما قال عليه السالم )  ٨( 
  بياء تنام أعيننا وال تنام قلوبنا األن



وال ينام ال يعارضه نومه يف الوادي ألن رؤية الفجر متعلق بالعني ال بالقلب كذا حققه الشراح ويف : قوله )  ٩( 
  املقام تفصيل مظانه الكتب املبسوطة 

صلى اهللا عليه و  رسول اهللا)  ١( أخربنا مالك حدثنا الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف أن  - ٢٤٠
)  ٤( من قام رمضان إميانا : بعزمية فيقول )  ٣( رمضان من غري أن يأمر )  ٢( سلم كان يرغب الناس يف قيام 

  من ذنبه )  ٥( واحتسابا غفر له ما تقدم 
بكر  على ذلك مث كان األمر يف خالفة أيب)  ٧( النيب صلى اهللا عليه و سلم واألمر )  ٦( فتويف : قال ابن شهاب 

  من خالفة عمر على ذلك )  ٨( وصدرا 
 _________  

أن رسول : ليحىي عن مالك عن ابن شهاب عن أيب سلمة عن أيب هريرة : إخل قال السيوطي ... أن : قوله )  ١( 
اختلفت الرواة عن مالك فرواه حيىي بن حيىي هكذا متصال : إخل قال ابن عبد الرب ... اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

بعه ابن بكري وسعيد بن عفري وعبد الرزاق وابن القاسم ومعن بن زائدة ورواه القعنيب وأبو مصعب ومطرف وتا
  وابن وهب وأكثر رواة املوطأ عن مالك عن الزهري عن أيب سلمة مرسال مل يذكروا أبا هريرة 

  قيام الليل بل مطلق الصالة احلاصل هبا : وقال غريه : صالة التراويح قاله النووي : أي )  ٢( 
: فيقول : معناه ال يأمرهم أمر إجياب وحتتيم بل أمر ندب وترغيب مث فسره بقوله : يأمر قال النووي : قوله )  ٣( 

  إخل وهذه الصنيعة تقتضي الترغيب والندب دون اإلجياب 
ة الناس وال غري معناه تصديقا بأنه حق معتقدا فضيلته وأن يريد به وجه اهللا وال يقصد رؤي: قال النووي )  ٤( 

  ذلك 
املعروف عند الفقهاء أن هذا خمتص بغفران الصغائر دون الكبائر وقال : ما تقدم من ذنبه قال النووي : قوله )  ٥( 

ظاهره يتناول الصغائر والكبائر وبه جزم : جيوز أن خيفف من الكبائر إذا مل يصادفه صغرية وقال ابن حجر : بعضهم 
الرب من طريق حامد بن حيىي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب  ابن املنذر وأخرج ابن عبد

 - ٣١: أخرجه البخاري يف ( من قام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر : هريرة مرفوعا 
باب  - ٢٥كتاب صالة املسافرين  - ٦: باب فضل من قام رمضان ومسلم يف  - ١كتاب صالة التراويح 

  " التنوير " كذا يف )  ١٧٤الترغيب يف قيام رمضان وهو التراويح رقم احلديث 
  هذا مرسل أرسله الزهري : قال الباجي )  ٦( 
معناه أن حال الناس على ما كانوا عليه يف زمن النيب صلى اهللا عليه و : واألمر على ذلك قال الباجي : قوله )  ٧( 

القيام وأن ال جيتمعوا فيه على إمام يصلي هبم خشية أن يفرض عليهم ويصح أن ال  سلم من ترك الناس والندب إىل
يكونوا يصلون إال يف بيوهتم أو يصلي الواحد منهم يف املسجد ويصح أن يكونوا مل جيمعوا على إمام واحد ولكنهم 

  كانوا يصلون أوزاعا متفرقني 
  يف أوائل خالفته : أي )  ٨( 

أنه ) :  ٢( القاري )  ١( نا ابن شهاب عن عروة بن الزبري عن عبد الرمحن بن عبد أخربنا مالك أخرب - ٢٤١
فيصلي )  ٥( متفرقون يصلي الرجل )  ٤( مع عمر بن اخلطاب ليلة يف رمضان فإذا الناس أوزاع )  ٣( خرج 

مث عزم )  ٨( أمثل  واحد لكان)  ٧( واهللا إين ألظنين لو مجعت هؤالء على قارئ : فقال عمر )  ٦( بصالته الرهط 



 ١٣( ليلة أخرى والناس يصلون )  ١٢( مث خرجت معه : قال )  ١١) (  ١٠( على أيب بن كعب )  ٩( فجمعهم 
( ينامون عنها أفضل )  ١٨( هذه واليت )  ١٧( البدعة )  ١٦( نعمت : فقال )  ١٥( قارئهم )  ١٤( بصالة ) 
  أوله )  ٢٠( ان الناس يقومون يريد آخر الليل وك. من اليت يقومون فيها )  ١٩

بإمام ألن املسلمني قد )  ٢١( وهبذا كله نأخذ ال بأس بالصالة يف شهر رمضان أن يصلي الناس تطوعا : قال حممد 
  )  ٢٣( ورأوه حسنا )  ٢٢( أمجعوا على ذلك 

هو عند اهللا حسن وما املؤمنون حسنا ف)  ٢٥( ما رآه : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال )  ٢٤( وقد روي 
  رآه املسلمون قبيحا فهو عند اهللا قبيح 

 _________  
  بالتنوين بال إضافة )  ١( 
  بشد الياء نسبة إىل القارة بطن من خزمية )  ٢( 
  يف املسجد النبوي )  ٣( 
  مجاعات متفوقون : أي )  ٤( 
  بيان ملا مأمجله أوال )  ٥( 
  ما بني الثالثة إىل العشرة )  ٦( 
  ألنه أنشط لكثري من املصلني وملا يف االختالف من افتراق الكلمة )  ٧( 
استنبط عمر من تقرير النيب صلى اهللا عليه و سلم من صلى ما هو : لكان أمثل قال ابن التني وغريه : قوله )  ٨( 

 عليه و سلم يف تلك الليايل وإن كان كره هلم ذلك فإمنا كرهه خشية أن يفرض عليهم فلما مات النيب صلى اهللا
  حصل األمن من ذلك ورأى عمر ذلك ملا يف االختالف من افتراق الكلمة 

  يف سنة أربع عشرة من اهلجرة )  ٩( 
أقرؤنا أيب ذكره ابن : على أيب بن كعب كأنه اختاره عمال حبديث يؤم القوم أقرؤهم وقد قال عمر : قوله )  ١٠( 

د استخرجت لذلك أصال آخر لطيفا وهو أنه قد علم أن أبيا كان عبد الرب وابن حجر وتبعهما من جاء بعدمها وق
يصلي بالناس يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأثىن عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأحب عمر أن 

يف خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإذا أناس : جيمع الناس به وذلك ملا أخرجه أبو داود عن أيب هريرة 
هؤالء ناس ليس معهم قرآن وأيب بن كعب يصلي وهم : ما هؤالء ؟ فقيل : رمضان يصلون يف ناحية املسجد فقال 

/  ٧، وبذل اجملهود  ٢٥٢/  ٤انظر فتح الباري ( وقال ابن حجر . أصابوا ونعم ما صنعوا : يصلون بصالته فقال 
وهذا احلديث صريح يف أن .  ٢٩١/  ٢وجز ، وحديث مسلم بن خالد مؤيد بروايات عديدة كما يف األ ١٥٩

الصالة جبماعة كانت شائعة يف زمانه صلى اهللا عليه و سلم وليس املراد من مجع عمر الناس على أيب إال مثل مجع 
فيه مسلم بن خالد الزجني وهو ضعيف واحملفوظ أن عمر هو الذي مجع الناس على أيب بن ) : عثمان على القرآن 

ه نظر فإن مسلم بن خالد وإن ضعفه ابن معني يف رواية وأبو داود لكن وثقه ابن معني يف رواية وفي. انتهى . كعب 
ابن حبان وأما كون عمر أول من مجع الناس على أيب كما هو املعروف فهو ال ينايف ذلك ألن صالة أيب مع الناس 

االهتمام به واإلمجاع على إمام واحد إمنا يف زمن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يكن من اهتمامه ومل يكن من أمره و
  " حتفة األخيار " كان يف زمن عمر فهو أول من فعل ذلك وقد حققت املرام يف 

مث مجع الناس على أيب يف عهد عمر إمنا كان للرجال وأما النساء فكان إمام آخر كما أخرجه سعيد بن منصور من 



ان يصلي بالرجال وكان متيم الداري يصلي بالنساء ويف رواية طريق عروة أن عمر مجع الناس على أيب بن كعب فك
لعل ذلك كان يف : يف ذكر إمام النساء سليمان بن أيب حثمة قال ابن حجر " كتاب قيام الليل " حممد بن نصر يف 

وعلى هذا حيمل اختالف ما رواه مالك عن السائب أن عمر أمر أيب بن كعب ومتيما أن يكون . انتهى . وقتني 
إحدى عشرة ركعة مع ما رواه هو والبيهقي أن عمر مجع الناس على ثالث وعشرين ركعة مع الوتر فيحمل ذلك ب

  على أن االقتصار على األول كان يف البداء مث استقر األمر على عشرين ذكره ابن عبد الرب 
  جعله إماما هلم : أي )  ١١( 
  مع عمر : أي )  ١٢( 
و صريح يف أن عمر مل يكن يصلي معهم ألنه كان يرى أن الصالة يف بيته وال سيما إخل ه... يصلون : قوله )  ١٣( 

  " التنوير " يف آخر الليل أفضل كذا يف 
بصالة فيه دليل على أن عمر مل يكن يصلي معه وكذا ورد يف رواية الطحاوي وغريه عن ابن عمر : قوله )  ١٤( 

مام بل يف بيوهتم فدل ذلك على أن اجلماعة يف التراويح سنة على ومجاعة من التابعني أهنم كانوا ال يصلون مع اإل
اختلفوا يف أن األفضل صالهتا منفردا يف بيته أم يف مجاعة يف :  ٣٩/  ٣قال النووي يف شرح مسلم ( الكفاية 

كما األفضل صالهتا مجاعة : املسجد ؟ فقال الشافعي ومجهور أصحابه وأبو حنيفة وأمحد وبعض املالكية وغريهم 
فعله عمر بن اخلطاب والصحابة رضي اهللا عنهم واستمر عمل املسلمني عليه ألنه من الشعائر الظاهرة فأشبه صالة 

ـ . األفضل فرادى يف البيت : العيد وقال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية    اه
  " ) خمتصر خليل " يف وال يذهب عليك أن اختيار املوالك أفضلية البيت مقيد بعدم تعطل املساجد كما صرح به 

  إمامهم املذكور : أي )  ١٥( 
نعمت البدعة يريد صالة التراويح فإنه يف حيز املدح وفيه حتريض على اجلماعة املندوب إليها وإن : قوله )  ١٦( 

كانت مل تكن يف عهد أيب بكر فقد صالها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإمنا قطعها إشفاقا من أن تفرض على 
الكاشف عن " ته وكان عمر ممن نبه عليها وسنها على الدوام فله أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة كذا يف أم

  للطييب " حقائق السنن 
البدعة فيه إشارة إىل أهنا ليست ببدعة شرعية حىت تكون ضاللة بل بدعة لغوية وهي حسنة وقد : قوله )  ١٧( 

  " قامة احلجة على أن اإلكثار يف التعبد ليس ببدعة إ" حققت األمر يف ذلك يف رساليت 
  الصالة اليت : أي )  ١٨( 
  هذا التصريح بأن الصالة آخر الليل أفضل : قال ابن حجر )  ١٩( 
دعاين عمر أتغدى معه يف : يف االبتداء مث جعله عمر يف آخر الليل لقول ابن عباس : يقومون أي : قوله )  ٢٠( 

أما إن الذي بقي من الليل أحب مما مضى كذا : مع هيعة الناس حني انصرفوا فقال عمر رمضان يعين السحور فس
  ذكره الزرقاين 

تطوعا إطالق التطوع على التراويح باعتبار أهنا زائدة على الفرائض وهبذا املعىن يطلق التطوع على : قوله )  ٢١( 
ر من أصحابنا وغريهم أخذا من املواظبة النبوية مجيع السنن فال ينايف ذلك كونه سنة مؤكدة كما صرح به اجلمهو

  احلكمية ومن املواظبة احلقيقية من الصحابة ومن املواظبة التشريعية من اخللفاء 
على صالهتم بإمامهم يف ليايل رمضان يف زمان اخللفاء عمر وعثمان وعلي فمن : على ذلك أي : قوله )  ٢٢( 

  بعدهم إىل يومنا هذا 



إمنا مساه " : منهاج السنة " نعمت البدعة قال ابن تيمية يف : وه حسنا كما يدل عليه قول عمر ورأ: قوله )  ٢٣( 
بدعة ألن ما فعل ابتداء بدعة يف اللغة وليس ذلك بدعة شرعية فإن البدعة الشرعية اليت هي ضاللة ما فعل بغري 

: وبه يندفع ما يقال . انتهى . ما مل حيرمه اهللا دليل شرعي كاستحباب ما مل حيبه اهللا وإجياب ما مل يوجبه اهللا وحترمي 
بأن املراد بالبدعة يف الكلية البدعة الشرعية " كل بدعة ضاللة " إن قول عمر نعمت البدعة خمالف حلديث 

وتوصيف احلسن للبدعة اللغوية ومل يرو عن أحد من الصحابة يف زمان اخللفاء فمن بعدهم اإلنكار على ذلك بل قد 
عن وكيع عن هشام " املصنف " يف كونه حسنا وباشروا به وأمروا واهتموا به فأخرج ابن أيب شيبة يف  وافقوا عمر

عن أيب بكر بن أيب مليكة أن عائشة أعتقت غالما هلا عن دبر فكان يؤمها يف رمضان يف املصحف وعلقه البخاري 
عن " اآلثار " وأخرج حممد يف كتاب . وكانت عائشة يؤمها ذكوان من املصحف : بلفظ " باب إمامة العبد " يف 

كانوا يقومون : إبراهيم النخعي أن عائشة تؤم النساء يف شهر رمضان فتقوم وسطا وأخرج البيهقي عن السائب 
على عهد عمر يف شهر رمضان بعشرين ركعة وأخرج عن عروة أن عمر أول من مجع الناس على قيام رمضان 

فلما كان عثمان مجع الرجال والنساء : سليمان بن أيب حثمة زاد ابن سعد  الرجال على أيب بن كعب والنساء على
أنه كان يؤمهم يف  -وكان من أصحاب علي  -وأخرج البيهقي عن شربمة . على إمام واحد سليمان بن أيب حثمة 

ان وأخرج أيضا أهنم كانوا يقومون على عهد عمر بعشرين ركعة وعلى عهد عثم. رمضان فيصلي مخس تروحيات 
وجيعل للرجال إماما وللنساء إماما قال . كان علي يأمر الناس بقيام رمضان : وعلي مثله وأخرج أيضا عن عرفجة 

أن عليا دعا القراء يف رمضان فأمر رجال بأن : وعن أيب عبد الرمحن السلمي . فكنت أنا إمام النساء : عرفجة 
نور اهللا قرب عمر كما نور علينا : علي أنه قال  وروي عن. يصلي بالناس عشرين ركعة وكان علي يوتر هبم 

  ويف الباب آثار كثرية . مساجدنا ذكره ابن تيمية 
قد روى الطحاوي وغريه ختلف ابن عمر وعروة ومجاعة من التابعني عن صالة اجلماعة يف ليايل رمضان : فإن قلت 

ألهنم كانوا يرون الصالة يف البيوت أو يف ختلفهم : ألن املسلمني أمجعوا على ذلك ؟ قلت : فكيف يصح قول حممد 
آخر الليل أفضل لكن مل ينقل عن أحد منهم أهنم أنكروا على اجتماعهم على إمام واحد يف املسجد ورأوه قبيحا 
: ( فإن مل يثبت اإلمجاع على املباشرة فال مناص عن ثبوت اإلمجاع على كونه حسنا وهو مراد حممد فإن ضمري قوله 

جع إىل ما ذكره بقوله ال بأس إىل آخره فليس غرضه اإلمجاع على املباشرة بل اإلمجاع على أنه ال ير) على ذلك 
بأس بذلك وعلى أنه حسن وباجلملة املواظبة التشريعية ثابتة من الصحابة فمن بعدهم على حسن أداء التراويح 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف إن عمر رضي اهللا عنه مجع أصحاب ر: قال الكساين ( عشرين ركعة باجلماعة 
شهر رمضان على أيب بن كعب فصلى هبم كل ليلة عشرين ركعة ومل ينكر عليه أحد فيكون إمجاعا منهم على ذلك 

منها إحدى : أما روايات التراويح يف عهد عمر على وجوه ) وهذا كاإلمجاع :  ٨٠٣/  ١ويف املغين . اهـ . 
روى غري مالك يف هذا احلديث إحدى وعشرون : املوطأ قال ابن عبد الرب عشر ركعة وثالث وعشرون ركعة يف 

ولكن نسب  ٣٠١/  ٢إن األغلب أن قوله إحدى عشر وهم رجحه الشيخ يف أوجز املسامل : وهو الصحيح ويقول 
علي من الوهم إىل حممد بن يوسف ألن نسبة الوهم إىل اإلمام مالك أبعد من النسبة إليه وإن مل يثبت اإلمجاع الف

  مجيعهم فافهم فإنه من سوانح الوقت 
احلديث مرفوع إىل " ما رآه املؤمنون حسنا " هذا صريح يف أن : إىل آخره أقول ... وقد روي : قوله )  ٢٤( 

النيب صلى اهللا عليه و سلم ومل يزل الفقهاء واألصوليون من أصحابنا وغريهم يذكرونه مرفوعا وكلمات مجاعة من 
بأنه ليس مبرفوع بل هو قول ابن مسعود بل نص بعضهم على أنه مل يوجد مرفوعا من طريق أصال احملدثني شهدت 



" ( املقاصد احلسنة يف األحاديث املشتهرة على األلسنة " ففي " حتفة األخيار " وكنت قد ملت إليه يف رساليت 
ن حممد بن عبد الرمحن لشمس الدي)  ٨٠/  ١، وأخرجه البزار يف كشف األستار  ٣٦٧املقاصد احلسنة ص 

أخرجه أمحد من حديث ابن مسعود من قوله وكذا أخرجه البزار " ما رآه املسلمون حسنا : " حديث : السخاوي 
من " االعتقاد " يف ترمجة ابن مسعود بل هو عند البيهقي يف " حلية األولياء " والطيالسي والطرباين وأبو نعيم يف 

مه من نسخة مقروءة عليه وعليها خطه يف مواضع ويف نسخة أخرى كال. وجه آخر عن ابن مسعود انتهى 
 -" السنة " أمحد يف كتاب " ) أخرجه : " سقط من األصل ( أخرجه " ما رآه املسلمون : " حديث : للمقاصد 

إن اهللا نظر يف قلوب العباد فاختار حممدا : من حديث أيب وائل عن ابن مسعود قال  -ووهم من عزاه للمسند 
فما " اهللا عليه و سلم فبعثه برسالته مث نظر يف قلوب العباد فاختار له أصحابا فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه  صلى

وكذا أخرجه البزار والطيالسي والطرباين وأبو نعيم يف ترمجة ابن مسعود " رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن 
" األشباه والنظائر " ويف . انتهى . من وجه آخر عن ابن مسعود " االعتقاد " بل هو عند البيهقي يف " احللية " من 

: للزين بن جنيم املصري عند ذكر القاعدة السادسة من النوع األول من الفن األول وهي أن العادة حمكمة أصلها 
ء من كتب مل أجده مرفوعا يف شي: قال العالئي " ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن " قوله عليه السالم 

احلديث أصال وال بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال وإمنا هو من قول ابن مسعود موقوفا 
  انتهى " مسنده " عليه أخرجه أمحد يف 

املقاصد " قال السخاوي يف " ) مسنده " أخرجه أمحد يف : ( للسيد أمحد احلموي عند قوله " حواشي األشباه " ويف 
من حديث  -ووهم من عزاه للمسند  -" السنة " ث ما رآه املسلمون حسنا رواه أمحد يف كتاب حدي" : احلسنة 

مث . انتهى " املسند " فكأن العالئي تبع من وهم يف نسبه إىل . انتهى . أيب وائل عن ابن مسعود وهو موقوف حسن 
نا أبو بكر : د عبد اهللا بن مسعود قال أمحد فإذا فيه يف مسن" مسند اإلمام أمحد " منحين اهللا تعاىل باشتراء قطعة من 

إن اهللا عز و جل نظر يف قلوب العباد بعد قلب حممد : نا عاصم عن زر ابن حبيش عن عبد اهللا بن مسعود قال 
صلى اهللا عليه و سلم فوجد قلوب أصحابه خري قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رآه 

فعلمت أن نسبة الوهم إىل من نسبه . د اهللا حسن وما رأوه سيئا فهو عند اهللا سيئ انتهى املسلمون حسنا فهو عن
أو يكون ذلك " مسند أمحد " كما صدر عن السخاوي وغريه وهم لعله صدر من عدم مراجعة " مسند أمحد " إىل 

والطرباين يف الكبري  أخرجه أمحد والبزار:  ١٧٨و  ١٧٧/  ١قال اهليثمي يف جممع الزوائد ( الختالف النسخ 
مث حبثت عن رفع هذا اخلرب ظنا مين أنه ال بد أن يكون يف كتاب من الكتب طريق له مرفوعا وإن ) ورجاله موثقون 

كان مقدوحا وإال فيستبعد أن ينسبه اجلم الغفري من املفسرين والفقهاء واألصوليون إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 
فإن منهم احملدثني الذين حبثوا عن اإلسناد وكشفوا الغطاء عن وجه املراد فيستبعد  من غري وجود طريق مرفوع له

منهم وقوع ذلك وإن مل يستبعد ممن ال يعد من احملدثني ذلك لعدم مهارته يف ما هنالك فبعد كثرة التتبع اطلعت على 
لكن ال ساملا من القدح بل جمروحا  البن اجلوزي" كتاب العلل املتناهية يف األحاديث الواهية " سند مرفوع له يف 

أخربنا أبو بكر بن : أخربنا القزاز قال : من كتاب الفضائل ) باب فضل الصحابة ( بغاية اجلرح وهذه عبارته يف 
قرئ على أمحد بن أيب زهري : أنا يوسف بن عمر قال : أنا حممد بن إمساعيل بن عمر البجلي قال : ثابت قال 

نا سليمان بن عمرو : أنا أبو معاذ رجاء بن معبد قال : حدثكم علي بن إمساعيل ؟ قال : له البخاري وأنا أمسع قيل 
قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبان بن أيب عياش ومحيد الطويل عن أنس بن مالك قال : النخعي وأنا أمسع قال 

ذلك أخيارهم فجعلهم أصحابا فما إن اهللا نظر يف قلوب العباد فلم جيد قلبا أتقى من أصحايب ف: عليه و سلم 



تفرد به النخعي :  -أي ابن اجلوزي  -استحسنوا فهو عند اهللا حسن وما استقبحوا فهو عند اهللا قبيح قال املؤلف 
. هذا احلديث إمنا يعرف من كالم ابن مسعود : قلت : كان يضع احلديث وقال املؤلف أيضا : قال أمحد بن حنبل 

إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم لكن ال " ما رآه املسلمون حسنا " وجه انتساهبم قول  فعلمت أن هذا هو. انتهت 
خيفى ما يف الطريق املرفوع من وقوع سليمان بن عمرو النخعي وهو كذاب على ما نقله ابن اجلوزي ونقل برهان 

عمن رمي بوضع احلديث  الكشف احلثيث" الدين إبراهيم بن حممد بن خليل الشهري بسبط ابن العجمي يف رسالته 
كان رجال : أمجعوا على أن سليمان بن عمرو النخعي يضع احلديث وعن ابن حبان : عن ابن عدي أنه قال " 

. لست أشك يف وضعه للحديث : صاحلا يف الظاهر إال أنه كان يضع احلديث وضعا وكان قدريا وعن احلاكم 
  انتهى 

د اهللا حسن إىل آخره اعلم أنه قد جرت عادة كثري من املتفقهني بأهنم ما رآه املؤمنون حسنا فهو عن: قوله )  ٢٥( 
يستدلون هبذا احلديث على حسن ما حدث بعد القرون الثالثة من أنواع العبادات وأصناف الطاعات ظنا منهم أنه 

م من ويرد عليه. قد استحسنها مجاعة من العلماء والصلحاء وما كان كذلك فهو حسن عند اهللا هلذا احلديث 
أنه حديث موقوف على ابن مسعود فال حجة فيه وجياب عنهم بأنه إن ثبت رفع هذا احلديث : أحدمها : وجهني 

يف ما ال يعقل له حكم الرفع على ما : على ما ذكره مجع منهم حممد فذاك وإال فال يضر املقصود ألن قول الصحايب 
سعود لكن ملا كان مما ال يدرك بالرأي واالجتهاد هو مصرح يف أصول احلديث فهذا القول وإن كان قول ابن م

أنه ال خيلو إما أن يكون الالم الداخلة على املسلمني يف هذا : صار مرفوعا حكما فيصح االستدالل به وثانيهما 
احلديث للجنس أو للعهد أو لالستغراق وال رابع أما األول فباطل ألنه حينئذ تبطل اجلمعية ويلزم أن يكون ما رآه 

لم واحد أيضا وإن خالفه اجلمهور حسنا عند اهللا ومل يقل به أحد وأيضا يلزم منه أن يكون ما أحدثته الفرق مس
الضالة من البدعات واملنهيات أيضا حسنا لصدق رؤية مسلم حسنا وهو باطل باإلمجاع وأيضا خيالف حينئذ قوله 

وقوله صلى اهللا عليه و " لهم يف النار إال واحدة ستفترق أميت على ثالث وسبعني فرقة ك: " صلى اهللا عليه و سلم 
وقوله صلى اهللا عليه و سلم " من يعش بعدي فسريى اختالفا كثريا فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين : " سلم 
كل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف : " وقوله صلى اهللا عليه و سلم " من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد : " 
وغري ذلك من األحاديث الصحيحة اليت تدل على أنه ليس كل ما حدث بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم " ر النا

وليس كل ما أحدثه مسلم من أمته حسنا وإذا بطل أن يكون الالم للجنس تعني أن يكون للعهد أو لالستغراق أما 
املراد باملسلمني " : املرقاة " ال علي القاري يف فاملعهود إما املسلمون الكاملون كأهل االجتهاد كما ق: على األول 

وإما الصحابة وهو األظهر بل . انتهى . زبدهتم وعمدهتم وهم العلماء بالكتاب والسنة األتقياء عن الشبهة واحلرام 
ال مييل القلب الصادق إىل سواه لكونه بعض حديث من حديث طويل مشتمل على توصيف الصحابة واألصل يف 

على ما هو أصل الرواية وإن اشتهر " ما رآه املسلمون : " لعهد اخلارجي ويؤيده دخول الفاء على قوله الالم هو ا
حبذفها على لسان األمة فإذن ال يدل احلديث إال على حسن ما استحسنه الصحابة أو ما استحسنه الكاملون من 

القرون الثالثة وال حظ هلم من االجتهاد وما أهل االجتهاد ال على ما استحسنه غريهم من العلماء الذين حدثوا بعد 
فإما أن يكون لالستغراق احلقيقي فال يدل إال على حسن ما : مل يدخل ذلك يف أصل شرعي وأما على الثاين 

استحسنه مجيع املسلمني ال على حسن ما وقع االختالف فيه وإما أن يكون لالستغراق العريف وهو استغراق 
رمحه اهللا  -كالم حممد : صحابة والتابعني ومن بعدهم من اجملتهدين وبعد اللتيا والليت أقول املسلمني الكاملني من ال

ههنا صاف من الكدورات ألنه إمنا استدل هبذا احلديث على حسن قيام رمضان باجلماعة وهو أمر  -تعاىل 



الء فهو عند اهللا حسن بال ريب استحسنه الصحابة والتابعون واألئمة اجملتهدون والعلماء الكاملون وما استحسنه هؤ
وما استقبحه هؤالء فهو عند اهللا قبيح بال ريب وباجلملة فهذا احلديث نعم الدليل على حسن ما استحسنه الصحابة 
وغريهم من اجملتهدين وقبح ما استقبحوه وأما ما استحسنه غريهم من العلماء فاملرجع فيه إىل القرون الثالثة أو إىل 

األصول الشرعية فما مل يوجد يف القرون الثالثة ومل يستحسنه أهل االجتهاد ومل يوجد له دليل دخوله يف أصل من 
  صريح أو ما يدخل فيه من األصول الشرعية فهو ضاللة بال ريب وإن استحسنه مستحسن فافهم 

  )باب القنوت يف الفجر (  - ٧٢

  يف الصبح )  ٢( ابن عمر ال يقنت )  ١( كان : أخربنا مالك عن نافع قال  - ٢٤٢
   -رمحه اهللا  -وهبذا نأخذ وهو قول أيب حنيفة : قال حممد 

 _________  
كان ابن عمر ال يقنت يف الفجر هكذا روي عنه بروايات متعددة وعن مجاعة من الصحابة فمنهم من : قوله )  ١( 

يب بكر وعمر وعثمان أهنم كانوا مل خيتلف عنه ومنهم من روي عنه القنوت والترك كالمها فأخرج ابن أيب شيبة عن أ
إمنا استنصرنا : وأخرج عن علي أنه ملا قنت يف الفجر أنكر عليه الناس ذلك فلما سلم قال . ال يقنتون يف الفجر 

. وأخرج أيضا عن ابن عباس وابن مسعود وابن الزبري وابن عمر أهنم كانوا ال يقنتون يف الفجر . على عدونا 
عن األسود بن يزيد أنه صحب عمر سنني يف السفر واحلضر فلم يره قانتا يف الفجر حىت " اآلثار " وأخرج حممد يف 

االعتبار " وأخرج احلازمي يف كتاب . القنوت يف الصبح بدعة : وأخرج البيهقي وضعفه عن ابن عباس قال . فارقه 
وأخرج عن ابن . ت قبله وال بعده مل يقنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال شهرا مل يقن: عن ابن مسعود قال " 

رأيت قيامكم عند فراغ القارئ واهللا إنه لبدعة ما فعله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غري شهر : عمر أنه قال 
وأخرج . أن عليا وأبا موسى كانا يقنتان يف الفجر " شرح معاين اآلثار " وأخرج الطحاوي يف . واحد مث تركه 

عبد اهللا ال يقنت يف الفجر وأول من قنت فيها علي كانوا يرون أنه إمنا فعل ذلك ألنه كان  كان: أيضا عن إبراهيم 
وأخرج عن ابن عباس أنه قنت يف الفجر قبل الركعة وأخرج أن ابن عمر وابن عباس كانا ال يقنتان يف . حماربا 

. إنه كان يقنت فيهما قبل الركعة وأخرج عن ابن مسعود أنه كان ال يقنت يف شيء من الصالة إال الوتر ف. الصبح 
وأخرج عن عمر أنه كان يقنت ومن طريق آخر أنه كان ال . وأخرج عن ابن الزبري أنه كان ال يقنت يف الصبح 
وذكر احلازمي أن ممن روي عنه القنوت عمار بن ياسر وأيب بن . يقنت ومن طريق أنه إذا كان حماربا قنت وإال ال 

يف ( ن بن أيب بكر وابن عباس وأبو هريرة والرباء وأنس وسهل بن سعد وغريهم كعب وأبو موسى وعبد الرمح
  " ) غريهم : " والصواب " غريه : " األصل 

والختالف الصحابة يف ذلك وقع االختالف بني التابعني واألئمة اجملتهدين فمن ذهب إىل القنوت يف الفجر سعيد بن 
دة وطاووس وعبيد بن عمري وعبيدة السلماين وعروة بن الزبري وعبد املسيب وحممد بن سريين وأبان بن عثمان وقتا

الرمحن بن أيب ليلى ومحاد ومالك بن أنس وأهل احلجاز واألوزاعي وأكثر أهل الشام والشافعي وأصحابه والثوري 
إن احلنفية  (يف رواية وغريهم كذا ذكره احلازمي وذهب نفر من األئمة منهم إبراهيم والثوري يف رواية وأبو حنيفة 

واحلنابلة متفقون يف دوام قنوت الوتر دون الفجر وقنوت اللعن عندهم خمصوص بالنوازل يكون يف رمضان أو يف 
يف ( وأصحابه إىل أن ال قنوت يف شيء من الصلوات إال يف الوتر وإال )  ٣٠٨/  ٢انظر أوجز املسالك . غريه 

وأما األخبار املرفوعة يف . فإنه حينئذ يشرع القنوت يف الفجر يف نازلة " ) وإال : " والصواب " إال : " األصل 



ذلك فمختلفة اختالفا فاحشا فورد أنه صلى اهللا عليه و سلم كان يقنت يف الصلوات كلها وورد أنه كان يقنت يف 
وم من الفجر واملغرب وورد أنه مل يزل يقنت يف الفجر حىت فارق الدنيا وورد أنه مل يقنت إال شهرا يدعو على ق

الكفار مث تركه وورد االختالف أيضا يف القنوت قبل الركوع أو بعده وورد يف بعض الروايات أنه كان ال يقنت إال 
وال نزاع بني األئمة يف مشروعية القنوت وال يف مشروعيته للنازلة إمنا النزاع يف بقاء . أن يدعو لقوم أو على قوم 

القنوت كان حني كان مث ترك وغرينا يقولون مل يزل ذلك يف الصبح وإمنا : مشروعيته لغري النازلة فأصحابنا يقولون 
ترك يف باقي الصلوات والكالم يف املقام طويل من اجلوانب إبراما وجرحا وإيرادا ودفعا مظانه الكتب املبسوطة كـ 

  وغري ذلك " ختريج أحاديث اهلداية " و " شرح معاين اآلثار " و " االستذكار " 
  روي عنه أنه بدعة بل )  ٢( 

  )باب فضل صالة الفجر يف اجلماعة وأمر ركعيت الفجر (  - ٧٣

أن عمر بن اخلطاب فقد : بن سليمان بن أيب حثمة )  ١( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن أيب بكر  - ٢٤٣
سليمان بني )  ٥( إىل السوق وكان منزل )  ٤( يف صالة الصبح وأن عمر غدا )  ٣( بن أيب حثمة )  ٢( سليمان 

بات : سليمان يف الصبح فقالت )  ٨( مل أر : فقال )  ٧) (  ٦( السوق واملسجد فمر عمر على أم سليمان الشفاء 
من أن أقوم )  ١٢( صالة الصبح أحب إيل )  ١١( ألن أشهد : عيناه فقال عمر )  ١٠( فغلبته )  ٩( يصلي 
  الليلة 

 _________  
" ارف بالنسب ال يعرف امسه واسم أيب حثمة عبد اهللا بن حذيفة العدوي املدين كذا يف أيب بكر ثقة ع: قوله )  ١( 

  " التقريب 
له صحبة وكان من فضالء املسلمني وصاحليهم واستعمله عمر على السوق : سليمان قال ابن حبان : قوله )  ٢( 

  ومجع الناس عليه يف قيام رمضان كذا ذكره الزرقاين 
  وإسكان املثلثة بفتح املهملة )  ٣( 
  الصبح : ذهب بالغدوة أي : أي )  ٤( 
  ولذا استعمله على السوق لقربه منه )  ٥( 
  بكسر الشني )  ٦( 
: الشفاء هي بنت عبد اهللا بن عبد مشس بن خالد القرشية العدوية من املبايعات قال أمحد بن صاحل : قوله )  ٧( 

  " عاب االستي" امسها ليلى وغلب عليها الشفاء كذا يف 
  فيه تفقد اإلمام رعيته يف شهود اخلري )  ٨( 
  النوافل بالليل : أي )  ٩( 
  أي نام )  ١٠( 
  أحضر مع اجلماعة : أي )  ١١( 
  ملا يف ذلك من الفضل الكبري )  ١٢( 



ن أن ابن عمر أخربه عن حفصة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا أخربته أ: أخربنا مالك أخربنا نافع  - ٢٤٤
)  ٤( الصبح )  ٣( وبدأ )  ٢( املؤذن من صالة الصبح )  ١( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا سكت 

  قبل أن تقام الصالة )  ٦( خفيفتني )  ٥( ركع ركعتني 
  )  ٨) (  ٧( وهبذا نأخذ الركعتان قبل صالة الفجر خيففان : قال حممد 

 _________  
  عند األذان بل يشتغل يف اجلواب يستنبط منه أن ال يصلي )  ١( 
  واجلملة حالية )  ٢( 
  ظهر : أي )  ٣( 
هذه اجلملة إمنا زيدت لئال يتوهم أنه كان يصلي ركعيت الفجر بعد األذان األول الذي يؤذن به قبل طلوع )  ٤( 

  الفجر 
فيفتني حىت إين ألقول هل مث يصلي إذا مسع النداء أي ركعتني خ: ركعتني يف رواية عمرة عن عائشة : قوله )  ٥( 

  قرأ بأم الكتاب أم ال ؟ 
ليستفتح صالة النهار : ليبادر إىل صالة الصبح وقيل : خفيفتني اختلف يف حكمة ختفيفهما فقيل : قوله )  ٦( 

  بركعتني خفيفتني كما كان يصنع يف صالة الليل 
  خمففتان : يف نسخة )  ٧( 
كما أخرجه مسلم وغريه أن } قل هو اهللا أحد { و } قل يا أيها الكافرون { : خيففان بأن يقرأ فيهما : قوله )  ٨( 

يف الركعة األوىل ويف } قل آمنا باهللا وما أنزل إلينا { : النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأمها فيهما وأليب داود 
  } ربنا آمنا مبا أنزلت واتبعنا الرسول { الثانية 

فقال )  ١( أنه رأى رجال ركع ركعيت الفجر مث اضطجع : عن عبد اهللا بن عمر أخربنا مالك أخربنا نافع  - ٢٤٥
أفضل )  ٤) (  ٣( وأي فصل : يفصل بني صالته قال ابن عمر : فقلت : ؟ فقال نافع )  ٢( ما شأنه : ابن عمر 

  من السالم 
   -رمحه اهللا  -نأخذ وهو قول أيب حنيفة )  ٥( وبقول ابن عمر : قال حممد 

_______ __  
إخل ال شبهة يف ثبوت االضطباع عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قوال وفعال بعد ... مث اضطجع : قوله )  ١( 

الصواب هو اجلمع بني احلديثني معا وأحسن اجلمع ما ( ركعيت الفجر أو قبلهما بعد صالة الليل وثبوت الترك عنه 
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا كان يفرغ من قيام  -نور اهللا مرقده وبرد مضجعه  -نقله شيخنا عن والده 

الليل قبل طلوع الفجر يضطجع إىل أن يأتيه املؤذن بصالة الفجر فيقوم فيصلي ركعيت الفجر ويغدو إىل الصالة 
أوجز . وإذا فرغ من قيام الليل عند طلوع الفجر فيصلي ركعيت الفجر أيضا ملا قد حان وقته ويضطجع بعد ذلك 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أما ثبوته فعال بعد ركعيت الفجر ففي حديث عائشة )  ٣٢٩/  ٢ املسالك
وأما ثبوته قبلهما ففي حديثها من رواية . إذا صلى ركعيت الفجر اضطجع على شقه األمين أخرجه البخاري وغريه 

وأما ثبوته قوال ففي حديث أيب هريرة .  )باب صالة الليل ( مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وقد مر يف 
إذا صلى أحدكم ركعيت الفجر فليضطجع على ميينه أخرجه أبو داود : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

وأما ثبوت الترك ففي حديث عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا صلى . والترمذي بإسناد صحيح 



مستيقظة حدثين وإال اضطجع حىت يؤذن بالصالة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغريهم سنة الفجر فإن كنت 
" . عمدة القاري شرح صحيح البخاري " وقد اختلف العلماء يف ذلك على ستة أقوال على ما ذكره العيين يف 

شعري ورافع بن أنه مستحب وروي ذلك عن أيب موسى األ: األول أنه سنة وهو مذهب الشافعي وأصحابه والثاين 
واجب ال بد منه : خديج وأنس وأيب هريرة وحممد بن سريين وعروة وسعيد بن املسيب والقاسم بن حممد والثالث 

بدعة وبه قال عبد اهللا بن مسعود وابن عمر على اختالف عنه فروى ابن أيب شيبة عن : وهو قول ابن حزم والرابع 
وروى . كعتني يتمعك كما تتمعك الدابة واحلمار إذا سلم فقد فصل ما بال الرجل إذا صلى الر: ابن مسعود قال 

هي ضجعة : أيضا أن ابن عمر هنى عنه وأخرب أهنا بدعة وممن كره ذلك من التابعني األسود وإبراهيم النخعي وقال 
أخرجه ابن أيب شيبة وسعيد بن املسيب وسعيد بن جبري وحكاه عياض عن مالك ومجهور العلماء . الشيطان 
أنه خالف األوىل عن احلسن أنه كان ال يعجبه والسادس أنه ليس مقصودا لذاته وإمنا املقصود الفصل : واخلامس 

انتهى كالم العيين . بني ركعيت الفجر والفريضة إما باضطجاع أو حديث أو غري ذلك وهو حمكي عن الشافعي 
  ملخصا 

لضجعة بعد ركعيت الفجر فال أقل من أن يكون مستحبا ظاهر األحاديث القولية والفعلية تقتضي مشروعية ا: قلت 
إن مل يكن سنة وأما محل ابن حزم األمر للوجوب فيبطله ثبوت الترك وأما إنكار ابن مسعود وابن عمر فإما أن حيمل 
 على أنه مل يبلغهما احلديث وهو غري مستبعد فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا كان يصلي ركعيت الفجر ويضطجع

بعدمها يف بيته وابن مسعود وابن عمر مل يكونا حيضرانه يف ذلك الوقت وعائشة أعلم حباله يف ذلك الوقت وقد 
أخربت بوقوعه وإما أن حيمل على أهنما بلغهما احلديث لكن محاله على االستراحة ال على التشريع أو محاله على 

شرح " قال ابن حجر املكي يف " شرح القاري " ويف .  كونه يف البيت خاصا ال يف املسجد أو حنو ذلك واهللا أعلم
روى الشيخان أنه صلى اهللا عليه و سلم كان إذا صلى ركعيت الفجر اضطجع على شقه األمين فتسن " : الشمائل 

هذه الضجعة بني سنة الفجر وفرضه لذلك وألمره صلى اهللا عليه و سلم كما رواه أبو داود وغريه بسند ال بأس به 
ن نازع وهو صريح يف ندهبا ملن يف املسجد وغريه خالفا ملن خص ندهبا بالبيت وقول ابن عمر إهنا بدعة خالفا مل

وقد أفرط ابن حزم يف قوله . وقول النخعي إهنا ضجعة الشيطان وإنكار ابن مسعود هلا فهو ألنه مل يبلغهم ذلك 
م البلوغ إىل هؤالء األكابر الذين بلغوا املبلغ وال خيفى بعد عد. انتهى . بوجوهبا وإهنا ال تصح الصالة بدوهنا 

األعلى ال سيما ابن مسعود املالزم له يف السفر واحلضر وابن عمر املتفحص عن أحواله صلى اهللا عليه و سلم 
  فالصواب محل إنكارهم على العلة السابقة من الفصل وعلى فعله يف املسجد بني أهل الفضل 

  مل فعل ذلك : أي )  ٢( 
فصل وذلك ألن السالم إمنا ورد للفصل وهو لكونه واجبا أفضل من سائر ما خيرج من الصالة من : قوله )  ٣( 

الفعل والكالم وهذا ال ينايف ما سبق من أنه عليه السالم كان يضطجع يف آخر التهجد تارة وتارة بعد ركعيت الفجر 
  يف بيته لالستراحة كذا قال علي القاري 

  نه ال حاجة إىل الضجعة للفصل بل هو حاصل بالسالم وليس فيه إنكار الضجعة مطلقا فيه إشارة إىل أ)  ٤( 
  ال حيتاج إىل االضطجاع للفصل : أي )  ٥( 

  )باب طول القراءة يف الصالة وما يستحب من التخفيف (  - ٧٤



أهنا ) :  ٢( الفضل عن ابن عباس عن أمه أم )  ١( أخربنا مالك حدثنا الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا  - ٢٤٦
ما )  ٥) (  ٤( يا بين لقد ذكرتين بقراءتك هذه السورة أهنا آلخر : فقالت } واملرسالت { يقرا )  ٣( مسعته 

  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف املغرب 
 _________  

  ابن عتبة بن مسعود )  ١( 
إهنا أول امرأة : املؤمنني وزوج العباس بن عبد املطلب يقال هي لبابة بنت احلارث اهلاللية أخت ميمونة أم )  ٢( 

  " االستيعاب " أسلمت بعد خدجية كذا يف 
  عبد اهللا بن عباس : أي )  ٣( 
  استدل به على ابتداء وقت املغرب وعلى جواز القراءة فيها بغري قصار املفصل )  ٤( 
  مث ما صلى لنا بعدها حىت قبضه اهللا : زاد البخاري )  ٥( 

رسول )  ٣( مسعت : قال )  ٢( بن جبري بن مطعم عن أبيه )  ١( أخربنا مالك حدثين الزهري عن حممد  - ٢٤٧
  )  ٦( يف املغرب )  ٥( بالطور )  ٤( اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ 

) (  ٩( رى ون. املفصل )  ٨( ختفف يف صالة املغرب يقرأ فيها بقصار )  ٧( العامة على أن القراءة : قال حممد 
  كان يقرأ بعض السورة مث يركع )  ١٢( كان شيئا فترك أو لعله )  ١١( أن هذا )  ١٠

 _________  
  هو أبو سعيد القرشي النوفلي ثقة من رجال اجلميع مات على رأس املائة كذا ذكره الزرقاين وغريه )  ١( 
ام الفتح مات سنة مثان أو تسع ومخسني هو جبري بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف صحايب أسلم ع)  ٢( 

  كذا ذكره الزرقاين 
والبن حبان . وكان جاء يف أسارى بدر : من طريق معمر عن الزهري " اجلهاد " مسعت وللبخاري يف : قوله )  ٣( 

. وهو يومئذ مشرك : وزاد اإلمساعيلي من طريق معمر . من طريق حممد بن عمرو عن الزهري يف فداء أهل بدر 
وذلك أول ما : فأخذين من قراءته الكرب وللبخاري يف املغازي : وزاد . طرباين من طريق أسامة بن زيد حنوه ولل

  وقر اإلميان يف قليب كذا ذكره الزرقاين 
  بلفظ املاضي ) قرأ ( ويف البخاري من رواية ابن يوسف عن مالك )  ٤( 
حيتمل أن يكون الباء مبعىن من استدل له الطحاوي ملا : بسورة الطور وقال ابن اجلوزي : بالطور أي : قوله )  ٥( 

فأخرب أن الذي مسعه من هذه : قال } إن عذاب ربك لواقع { : رواه من طريق هشيم عن الزهري فسمعته يقول 
وليس يف السياق ما يقتضي قوله خاصة بل جاء يف روايات أخرى ما : السورة هو هذه اآلية خاصة قال احلافظ 

  قرأ السورة كلها  يدل على أنه
  وأما رواية العتمة فضعيفة ألهنا من رواية ابن هليعة عن يزيد كما قال ابن عبد الرب )  ٦( 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : إخل ملا أخرجه الطحاوي عن أيب هريرة ... على أن القراءة : قوله )  ٧( 

. ب إىل أيب موسى أن اقرأ يف املغرب بقصار املفصل وأخرج عن عمر أنه كت. يقرأ يف املغرب بقصار املفصل 
ويف الباب آثار شهرية ويستأنس له مبا . } والعاديات { أنه كان يقرأ يف املغرب حنو : وأخرج أبو داود عن عروة 

ورد بروايات مجاعة من الصحابة أهنم كانوا يصلون املغرب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث ينصرفون 
  يرى موضع نبله وهذا ال يكون إال عند قراءة القصار والرجل 



مل يكن { طواله ومنه إىل } والسماء ذات الربوج { إىل } احلجرات { إىل اآلخر ومن } مل يكن { وهي من )  ٨( 
  أوساطه هذا على األشهر وقيل غري ذلك } 
  نعتقد : أي )  ٩( 
كيف استحبوا القصار يف املغرب مع ثبوت طوال املفصل بل  إخل ملا ورد على العامة أهنم... ونرى : قوله )  ١٠( 

  ذكره املصنف منها اثنني وترك الثالث : أطول منها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فأجابوا عنه بثالثة 
  أن تطويل القراءة لعله كان أوال مث نسخ ذلك وترك مبا ورد يف قراءة املفصل : األول 
رة الطويلة يف ركعتني ومل يقرأها بتمامها يف ركعة واحدة فصار قدر ما قرأ يف ركعة بقدر أنه لعله فرق السو: والثاين 
  القصار 

قرأ بالطوال لتعليم اجلواز والتنبيه على أن وقت املغرب ممتد وعلى أن : أن هذا حبسب اختالف األحوال : والثالث 
فألن مبناه على احتمال النسخ : شان أما األول وأقول اجلوابان األوالن خمدو. قراءة القصار فيه ليس بأمر حتمي 

والنسخ ال يثبت باالحتمال وألن كونه متروكا إمنا يثبت لو ثبت تأخر قراءة القصار على قراءة الطوال من حيث 
التاريخ وهو ليس بثابت وألن حديث أم الفضل صريح يف أهنا آخر ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

سالت يف املغرب فدل ذلك على أنه صلى اهللا عليه و سلم قرأ باملرسالت يف املغرب يف يوم قبل يومه هو سورة املر
فحينئذ إن سلك مسلك النسخ " سنن النسائي " الذي تويف فيه ومل يصل املغرب بعده وقد ورد التصريح بذلك يف 

يف مجيع ما ورد يف قراءة الطوال مشكل فألن إثبات التفريق : وأما الثاين . يثبت نسخ قراءة القصار ال العكس 
وألنه قد ورد صرحيا يف رواية البخاري وغريه ما يدل على أن جبري بن مطعم مسع الطور بتمامه قرأه رسول اهللا 

أن " سنن النسائي " صلى اهللا عليه و سلم يف املغرب فال يفيد حينئذ ليت ولعل وألنه قد ورد يف حديث عائشة يف 
 عليه و سلم قرأ بسورة األعراف يف املغرب فرقها يف ركعتني ومن املعلوم أن نصف األعراف ال رسول اهللا صلى اهللا

يعين لبيان اجلواز ولكنه ( يبلغ مبلغ القصار فال يفيد التفريق إلثبات القصار فإذن اجلواب الصواب هو الثالث 
  )  ٦٦/  ٢انظر أوجز املسالك . خيتلف بالوقت والقوم واإلمام 

  القراءة باملغرب بالطوال : أي )  ١١( 
  النيب صلى اهللا عليه و سلم : أي )  ١٢( 

إذا : أخربنا مالك أخربنا أبو الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٢٤٨
) (  ٧( لكبري وا)  ٦( والضعيف )  ٥( فيهم السقيم )  ٤) (  ٣( فإن )  ٢( للناس فليخفف )  ١( صلى أحدكم 

  )  ١٠) (  ٩( وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء )  ٨
   -رمحه اهللا  -وهبذا نأخذ وهو قول أيب حنيفة : قال حممد 

 _________  
  صلى إماما : أي )  ١( 
  مع التمام : أي )  ٢( 
  تعليل للتخفيف )  ٣( 
صفات املذكورة مل يضر التطويل لكن قال ابن إخل مقتضاه أنه مىت مل يكن فيه متصف بال... فإن فيهم : قوله )  ٤( 

ينبغي لكل إمام إن خيفف ألمره صلى اهللا عليه و سلم وإن علم قوة من خلفه فإنه ال يدري ما حيدث : عبد الرب 
األحكام إمنا تناط بالغالب ال بالصورة : عليهم من حادث وشغل وعارض وحاجة وحدث وغريه وقال اليعمري 



  ة التخفيف مطلقا النادرة فينبغي لألئم
  من مرض )  ٥( 
  خلقة )  ٦( 
  سنا )  ٧( 
وعند " احلامل واملرضع " والطرباين و " والصغري " والكبري زاد مسلم من وجه آخر عن أيب الزناد : قوله )  ٨( 

  " إرشاد الساري " كذا يف " عابر السبيل " الطرباين من حديث عدي بن حامت و 
  خمففا أو مطوال : ء أي فليصل كيف شا: وملسلم )  ٩( 
يستنبط منه بعمومه أنه لو قرأ أحد القرآن بتمامه يف صالته أو يف ركعته جاز كما مر : ما شاء أقول : قوله )  ١٠( 

حكاية ذلك عن عثمان وغريه وذلك ألنه صلى اهللا عليه و سلم أجاز للمنفرد التطويل يف األركان إىل ما شاء ومل 
بعدم حصول املالل ودوام النشاط وعدم اإلخالل بغريه من األمور الشرعية على ما ورد  نعم هو مقيد. يقيده بأمر 

  " إقامة احلجة على أن اإلكثار يف التعبد ليس ببدعة : " يف األحاديث األخر وقد أوضحت املسأله يف رساليت 

  )باب صالة املغرب وتر صالة النهار (  - ٧٥

  )  ٢( وتر صالة النهار )  ١( صالة املغرب : دينار عن ابن عمر قال أخربنا مالك حدثنا عبد اهللا بن  - ٢٤٩
ملن جعل املغرب وتر صالة النهار كما قال ابن عمر أن يكون وتر صالة الليل )  ٣( وهبذا نأخذ وينبغي : قال حممد 

   -اهللا  رمحه -وهو قول أيب حنيفة )  ٤( مثلها ال يفصل بينهما بتسليم كما ال يفصل يف املغرب بتسليم 
 _________  

صالة املغرب وتر ( إخل رواه ابن أيب شيبة مرفوعا من حديث ابن عمر بلفظ ... قال صالة املغرب : قوله )  ١( 
سنده صحيح ورواه الدارقطين عن ابن مسعود مرفوعا وسنده ضعيف : قال العراقي ) النهار فأوتروا صالة الليل 

  سعود كذا ذكره الزرقاين الصحيح وقفه على ابن م: وقال البيهقي 
  أضيفت إليه لوقوعها عقبه فهي هناية حكما )  ٢( 
إخل هذا استدالل من املؤلف على مذهبه من أن الوتر ثالث ال يفصل بينهن ... وينبغي ملن جعل : قوله )  ٣( 

صالة املغرب اليت بتسليم بأن ابن عمر حكم على صالة املغرب بأنه وتر صالة النهار وغرضه منه تشبيه وتر الليل ب
: سألت ابن عمر عن الوتر ؟ فقال : هي وتر النهار وقد أوضح ذلك ما أخرجه الطحاوي عن عقبة بن مسلم قال 

: قال ابن رشد ( فمقتضى هذا التشبيه . صدقت وأحسنت : نعم صالة املغرب فقال : أتعرف وتر النهار ؟ فقلت 
ء وجعل حكمهما واحدا كان املشبه به أحرى أن يكون بتلك إنه إذا شبه شيء بشي: فإن أليب حنيفة أن يقول 

أن )  ٣٧٠/  ١انظر األوجز . الصفة فلما شبهت املغرب بوتر الليل وكانت ثالثا وجب أن يكون وتر الليل ثالثا 
فيه نظر فإن املعروف من فعل ابن عمر : يكون وتر الليل ثالث ركعات بتسليم واحد كصالة املغرب هذا وأقول 

) باب صالة الليل ( ان يصلي الوتر ثالث ركعات ويفصل بالسالم على رأس الركعتني كما مر معنا ذكره يف أنه ك
: يف ما سيأيت فذلك دليل على أنه مل يرد بقوله ) باب السالم يف الوتر ( وأخرجه املؤلف أيضا من طريق مالك يف . 
نهار يف مجلة األحكام بل يف التثليث فقط ال يف عدم تشبيه وتر الليل بوتر ال) صالة املغرب وتر صالة النهار ( 

  الفصل بني السالم فلو استدل املؤلف به على التثليث فقط مع قطع النظر عن الفصل بسالم لكان أهبى وأحسن 
  على رأس الركعتني )  ٤( 



  )باب الوتر (  - ٧٦

كيف كان رسول اهللا صلى اهللا : هريرة أنه سأل أبا )  ١( أخربنا مالك أخربنا زيد بن أسلم عن أيب مرة  - ٢٥٠
إن شئت أخربتك كيف أصنع أنا : مث سأله فسكت مث سأله فقال )  ٣( فسكت ) :  ٢( عليه و سلم يوتر ؟ قال 

فإن قمت من الليل صليت )  ٥( مث أنام )  ٤( إذا صليت العشاء صليت بعدها مخس ركعات : أخربين قال : قال 
  على وتر )  ٦ (مثىن مثىن فإن أصبحت أصبحت 

 _________  
  امسه يزيد املدين ثقة كذا قال الزرقاين )  ١( 
  أبو مرة : أي )  ٢( 
فسكت لعله ملا رأى أن تفصيل كيفيات وتره صلى اهللا عليه و سلم ال يقتضيه املقام أن يأيت به على : قوله )  ٣( 

  وجه التمام كذا قال القاري 
  حرمية واحدة اقتداء مبا روي أن مخس ركعات ظاهره أنه بت: قوله )  ٤( 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعل كذلك أحيانا ومحله القاري على الركعتني سنة العشاء وثالث ركعات الوتر 
  يفيد جواز الوتر قبل النوم ملن مل يتعود االنتباه يف الليل ومل يثق به )  ٥( 
  ألين قد أديته أول الليل )  ٦( 

فخشي )  ٢( مبكة والسماء متغيمة )  ١( أنه كان ذات ليلة : أخربنا نافع عن ابن عمر  أخربنا مالك - ٢٥١
بسجدة مث صلى سجدتني )  ٥( ليال فشفع )  ٤( فأوتر بواحدة مث انكشف الغيم فرأى عليه )  ٣( الصبح 

  بواحدة )  ٦( سجدتني فلما خشي الصبح أوتر 
إىل الوتر بعد الفراغ من صالة الوتر ولكنه يصلى بعد )  ٧( شفع وبقول أيب هريرة نأخذ ال نرى أن ي: قال حممد 

   -رمحه اهللا  -)  ١٠( وتره وهو قول أيب حنيفة )  ٩( وال ينقض )  ٨( وتره ما أحب 
 _________  

  يف ليلة من الليايل ولفظ ذات مقحمة : أي )  ١( 
  حميط هبا السحاب : أي )  ٢( 
  طلوعه فيفوت وتره : أي )  ٣( 
  أن عليه : يف نسخة )  ٤( 
ال : حيتمل أنه مل يسلم من الواحدة فشفعها بأخرى على رأي من قال : فشفع بسجدة قال الباجي : قوله )  ٥( 

  حيتاج يف نية أول الصالة إىل اعتبار عدد الركعات وال اعتبار وتر وشفع وحيتمل أنه سلم 
مسعود وأسامة وعروة ومكحول وعمرو بن ميمون أوتر بواحدة روي مثله عن علي وعثمان وابن : قوله )  ٦( 

ذهب بعض ( واختلف فيه عن ابن عباس وسعد بن أيب وقاص وهذه مسألة يعرفها أهل العلم مبسألة نقض الوتر 
السلف إىل نقض الوتر واعلم أن من أوتر من الليل مث قام للتهجد فاجلمهور على أنه يصلي التهجد وال يعيد الوتر 

ذهب أبو حنيفة والثوري ومالك واألوزاعي والشافعي وأمحد وأبو ثور وابن املبارك وبه قال وال ينقضه وإليه 
إبراهيم النخعي وروي ذلك عن أيب بكر الصديق وعمار وسعد بن أيب وقاص وعائذ بن عمرو وابن عباس وأيب 

: وخالف يف ذلك مجاعة  ) ٧٩٩/  ١" املغين " هريرة وعائشة وعلقمة وطاووس وأيب جملز كما ذكره ابن قدامة يف 



: منهم أبو بكر كان يوتر قبل أن ينام مث إن قام صلى ومل يعد الوتر وروي مثله عن عمار وعائشة وكانت تقول 
  أوتران يف ليلة ؟ إنكارا لذلك قاله ابن عبد الرب 

  بأن يضم إىل الوتر ركعة ليصري شفعا فينقض وتره كما كان فعله ابن عمر )  ٧( 
ما أحب هذا صريح يف جواز الشفع بعد الوتر أخذا من فعل أيب هريرة وابن عمر وهو املروي عن أيب : قوله )  ٨( 

: عن عائشة " صحيح مسلم " أما أنا فأنام على وتر فإن استيقظت صليت شفعا حىت الصباح ويف : بكر أنه قال 
مث يوتر مث يصلي ركعتني وهو  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي ثالث عشرة ركعة يصلي مثان ركعات

جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع مث يصلي ركعتني بني النداء واإلقامة من صالة الصبح ومحله النووي على بيان 
اجلواز وأنه كان يفعله أحيانا مستدال بأن الروايات املشهورة يف الصحيحني وغريمها عن عائشة مع رواية خالئق من 

أحاديث باألمر جبعل آخر " الصحيحني " ر صالته صلى اهللا عليه و سلم كان الوتر ويف الصحابة شاهدة بأن آخ
فكيف يظن به صلى اهللا عليه و سلم مع هذه " اجعلوا آخر صالتكم وترا : " صالة الليل وترا منها حديث 

ه هو بيان اجلواز انتهى األحاديث وأشباهها أنه كان يداوم على الركعتني بعد الوتر وجيعلهما آخر الليل وإمنا معنا
وأما الركعتان بعد الوتر فأنكرمها مالك ) . باب صالة الليل والوتر  ٣٩٢/  ٢انظر شرح مسلم للنووي ( كالمه 

وقال ال أصليهما ومل يثبت فيهما شيء عن أيب حنيفة والشافعي وقال أمحد ال أفعله وال أمنع من فعله وذكر النووي 
احلديث وقال ابن القيم الصواب أن يقال إن هاتيت الركعتني جتريان جمرى السنة اجلواز فقط ألجل ورودمها يف 

وأما ما أشار إليه القاضي عياض من : مث قال )  ٢٩٤/  ٢انظر فتح امللهم ( وتكميل الوتر فإن الوتر عبادة مستقلة 
صحت وأمكن اجلمع ترجيح األحاديث املشهورة ورد رواية الركعتني جالسا فليس بصواب ألن األحاديث إذا 

  انتهى . بينها تعني ذلك 
أخرجه النسائي وابن خزمية وغريمها قال " ال وتران يف ليلة : " ال ينقض لقوله صلى اهللا عليه و سلم : قوله )  ٩( 

  إسناده حسن : ابن حجر 
ور وعلقمة وأبو أيب حنيفة وقد وافقه يف عدم نقض الوتر مالك واألوزاعي والشافعي وأمحد وأبو ث: قوله )  ١٠( 

  جملز وطاووس والنخعي قاله ابن عبد الرب 

  )باب الوتر على الدابة (  - ٧٧

  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أوتر على راحلته : أخربنا مالك أخربنا أبو بكر بن عمر عن سعيد بن يسار  - ٢٥٢
ما بدا له )  ٣( ي على راحلته تطوعا إلينا أن يصل)  ٢( غريه فأحب )  ١( قد جاء هذا احلديث وجاء : قال حممد 

وهو قول أيب حنيفة )  ٤( فإذا بلغ الوتر نزل فأوتر على األرض وهو قول عمر بن اخلطاب وعبد اهللا بن عمر 
  )  ٥( والعامة من فقهائنا 
 _________  

ة على الدابة يف باب الصال( وجاء غريه وهو أنه صلى اهللا عليه و سلم كان ينزل للوتر كما مر يف : قوله )  ١( 
  ) السفر 

إخل كأنه يشري إىل أن الروايات ملا اختلفت يف النزول للوتر وعدم نزوله فاالحتياط هو ... فأحب إلينا : قوله )  ٢( 
اختيار النزول ويف هذه العبارة إشارة إىل أنه ال سبيل إىل رد رواية عدم النزول وهجرانه بالكلية ودعوى عدم ثبوت 

  نا ما اخترنا ملا ذكرنا ذلك وإمنا اختر



  من النوافل والسنن )  ٣( 
نسبة ذلك إىل ابن عمر مما يتكلم فيه فإنه قد ورد عنه النزول وعدم النزول : وعبد اهللا بن عمر أقول : قوله )  ٤( 

يف  كالمها بل ورد عنه الزجر على من نزل للوتر واالهتداء بأن االقتداء الكامل بالنيب صلى اهللا عليه و سلم هو
  فالظاهر أن مذهبه جواز النزول وترجيح عدم النزول ) باب الصالة على الدابة ( عدم النزول كما مر ذكر ذلك يف 

  أهل الكوفة : أي )  ٥( 

  )باب تأخري الوتر (  - ٧٨

إين : بن عامر بن ربيعة يقول )  ٢( أنه مسع عبد اهللا ) :  ١( أخربنا مالك أخربنا عبد الرمحن بن القاسم  - ٢٥٣
  )  ٤( قال )  ٣( يشك عبد الرمحن أي ذلك . ألوتر وأنا أمسع اإلقامة أو بعد الفجر 

 _________  
  ابن حممد بن أيب بكر )  ١( 
  وقد مر نبذ من حاله " اإلسعاف " هو أبو حممد املدين الصحايب مات سنة مخس ومثانني كذا يف )  ٢( 
  وإن احتد املعىن )  ٣( 
  ن عامر عبد اهللا ب: أي )  ٤( 

  إين ألوتر بعد الفجر : يقول )  ١( أخربنا مالك عن عبد الرمحن أنه مسع أباه  - ٢٥٤
 _________  

  هو القاسم بن حممد )  ١( 

 ٢( ما أبايل لو أقيمت : أنه كان يقول )  ١( أخربنا مالك أخربنا هشام بن عروة عن أبيه عن ابن مسعود  - ٢٥٥
  وأنا أوتر )  ٣( الصبح ) 

______ ___  
عن ابن مسعود املراد به حيث أطلق هو عبد اهللا بن مسعود بن غافل بن حبيب اهلذيل أبو عبد الرمحن : قوله )  ١( 

من السابقني األولني ومن كبار علماء الصحابة أمره عمر على الكوفة ومات سنة اثنتني وثالثني أو يف اليت بعدها 
  رمجته فيما مر وقد مر نبذ من ت" التقريب " باملدينة كذا يف 

  ألنه وقت ضروري له )  ٢( 
  الصالة : يف نسخة )  ٣( 

( أنه رقد : عن سعيد بن جبري عن ابن عباس )  ٢( بن أيب املخارق )  ١( أخربنا مالك أخربنا عبد الكرمي  - ٢٥٦
: ع فقال مث رج)  ٦( بصره فذهب )  ٥( الناس وقد ذهب )  ٤( انظر ماذا صنع : مث استيقظ فقال خلادمه )  ٣

  )  ٧( قد انصرف الناس من الصبح فقام ابن عباس فأوتر مث صلى الصبح 
 _________  

بضم امليم واسم أبيه قيس ولعبد الكرمي زيادة يف أول قيام : املخارق ( عبد الكرمي بن أيب املخارق : قوله )  ١( 
عنه ابن ماجه يف تفسريه وأبو داود يف  الليل عند البخاري وله ذكر يف مقدمة مسلم وروى له النسائي قليال وروى



ومىت أخرج له البخاري تعليقا ومسلم متابعة يكون غري مطروح " . البول قائما " مراسيله والترمذي يف حديث 
وجوه " تنسيق النظام بشرح مسند اإلمام أيب حنيفة " والطعن فيه إمنا هو من قبل حفظه وقد ذكر صاحب 

يسمى عبد الكرمي اثنان ) )  ٧٠ - ٦٥مقدمة تنسيق النظام ص ( رين وجها انظر االحتجاج به وبلغها سبعة وعش
أحدمها ثقة متفق عليه أخرج له البخاري ومسلم وهو ابن مالك اجلزري وكنيته أبو سعد واآلخر ابن أيب املخارق 

ر العسقالين وقال للحافظ ابن حج" القول املسدد يف الذب عن مسند أمحد " وكنيته أبو أمية وهو متروك كذا يف 
هو ضعيف باتفاق أهل احلديث وكان مؤدب كتاب حسن السمت غر مالكا منه مسته ومل يكن من " : التمهيد " يف 

ال يصح على ما " : مرقاة الصعود " أهل بلده فيعرفه مات سنة ست أو سبع وعشرين ومائة وقال السيوطي يف 
ع ألنه روى عنه مالك وقد علم من عادته أنه ال يروي إال عن ثقة انفرد به عبد الكرمي بن أيب املخارق احلكم بالوض

قيس  -بضم امليم وكسر الراء  -واسم أيب املخارق . انتهى . عنده وإن كان غريه قد اطلع على ما يقتضي جرحه 
  طارق : وقيل 

  طارق : امسه قيس وقيل )  ٢( 
  نام : أي )  ٣( 
  ؟  هل فرغوا من صالة الصبح أم ال: أي )  ٤( 
  صار أعمى ولذا مل حيضر اجلماعة : أي )  ٥( 
  اخلادم : أي )  ٦( 
  فيه أن الوتر يصلى بعد طلوع الفجر ما مل يصل الصبح )  ٧( 

بن الصامت كان يؤم يوما فخرج يوما للصبح فأقام )  ١( أن عبادة : أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد  - ٢٥٧
  مث صلى هبم  ) ٢( املؤذن الصالة فأسكته حىت أوتر 

وال يؤخره إىل طلوع الفجر فإن طلع قبل أن يوتر فليوتر )  ٣( أحب إلينا أن يوتر قبل أن يطلع الفجر : قال حممد 
  ذلك وهو قول )  ٤( وال يتعمد 
   -رمحه اهللا  -أيب حنيفة 

 _________  
لعقبتني وشهد بدرا وأحدا وبيعة عبادة بالضم هو أبو الوليد األنصاري اخلزرجي أحد النقباء شهد ا: قوله )  ١( 

  وغريه " اإلصابة " الرضوان واملشاهد كلها ومات بالشام يف خالفة معاوية كذا يف 
  كأنه تذكر بعد خروجه وأراد الترتيب )  ٢( 
أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه . ما بني العشاء وطلوع الفجر  -أي الوتر  -فصلوها : حلديث )  ٣( 

  وغريهم 
وال يتعمد وآثار الصحابة الذين أوتروا بعد الطلوع حممولة على أهنم مل يتعمدوا ذلك بل فاهتم ذلك : قوله  ) ٤( 

  لوجه من الوجوه فأدوه بعد طلوع الفجر 

  ) ) ١( باب السالم يف الوتر (  - ٧٩



 ٣( والركعة حىت يأمر يسلم يف الوتر بني الركعتني )  ٢( أنه كان : أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر  - ٢٥٨
  ببعض حاجته ) 

 ٥( نأخذ بقول عبد اهللا ابن مسعود وابن عباس رضي اهللا عنهم وال نرى )  ٤( ولسنا نأخذ هبذا ولكنا : قال حممد 
  أن يسلم بينهما ) 

 _________  
  يف أثنائه : أي )  ١( 
بق يضعف ما أخرجه ابن أيب شيبة عن كان هذا األثر وغري ذلك من اآلثار اليت ذكرناها يف ما س: قوله )  ٢( 

احلسن قال أمجع املسلمون على أن الوتر ثالث ال يسلم إال يف آخرهن ويف سنده عمرو بن عبيد متكلم فيه ذكره 
  )  ١٢٢/  ٢نصب الراية ( الزيلعي 

ىن على حىت يأمر ببعض حاجته ظاهره أنه كان يصلي الوتر موصوال فإن عرضت له حاجة فصلى مث ب: قوله )  ٣( 
ال يصح الوتر إال مفصوال وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور بإسناد : مضى وهذا دفع لقول من قال 

يا غالم ارحل لنا مث قام فأوتر بركعة : صلى ابن عمر ركعتني مث قال : صحيح عن بكر بن عبد اهللا املزين قال 
ه بتسليمة وأخرب ان النيب صلى اهللا عليه و سلم وروى الطحاوي عن سامل عن أبيه أنه كان يفصل بني شفعه ووتر

التسليم يف التشهد وال : كان يفعله وإسناده قوي ومل يعتذر الطحاوي عنه إال باحتمال أن املراد بقوله تسليمة أي 
ويف دعواه أن ظاهره وصله وأن رواية سعيد أصرح يف ذلك وقفه )  ٢٦/  ٣" ( فتح الباري " خيفى بعده كذا يف 

ر رواية مالك أنه كان عادته فصله إلتيانه بكان وحرف املضارعة وحىت الغائية نعم لو عرب حبني بدل حىت بل ظاه
  لكان ذلك ظاهرا وأما رواية سعيد فمحتملة كذا قاله الزرقاين 

ن مذهبنا قوي من حيث النظر أل" : شرح النقاية " ولكنا نأخذ بقول عبد اهللا قال التقي الشمين يف : قوله )  ٤( 
الوتر ال خيلو إما أن يكون فرضا أو سنة فإن كان فرضا فالفرض ليس إال ركعتني أو ثالثا أو أربعا وكلهم أمجعوا 

على أن الوتر ال يكون اثنني وال أربعا فثبت أنه ثالث وإن كان سنة فال توجد سنة إال وهلا مثل يف الفرض والفرض 
عن مجاعة من الصحابة روى عنهم الوتر منهم " التمهيد " صاحب وذكر . مل يوجد فيه الوتر إال املغرب وهو ثالث 

وذكر البخاري عن القاسم . انتهى . بثالث ال يسلم إال يف آخرهن منهم عمر وعلي وابن مسعود وزيد وأيب وأنس 
  رأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثالث وإن كال لواسع وأرجو أن ال يكون بشيء منه بأس : قال 

عن عبد اهللا بن " التمهيد " وال نرى أن يسلم بينهما قد يؤيد ذلك حبديث أخرجه ابن عبد الرب يف  :قوله )  ٥( 
حممد بن يوسف نا أمحد بن حممد بن إمساعيل نا أيب نا احلسن بن سليمان نا عثمان بن حممد بن ربيعة بن أيب عبد 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن : سعيد الرمحن نا عبد العزيز الدراوردي عن عمرو بن حيىي عن أبيه عن أيب 
قال ( أن يف سنده عثمان وهو متكلم فيه : أحدها : وجياب عنه بوجوه . البترياء أن يصلي الرجل واحدة يوتر هبا 

" وقد أخرج له احلاكم يف . مل يتكلم عليه أحد بشيء فيما علمنا غري العقيلي وكالمه ضعيف : ابن التركماين 
هذا احلديث من جهة " : الوهم واإليهام " فقد ذكر ابن القطان يف كتاب )  ٢٧/  ٣اجلوهر التقي .  "املستدرك 

أنه معارض مبا أخرجه الطحاوي : الغالب على حديث عثمان بن حممد بن ربيعة الوهم والثاين : ابن عبد الرب وقال 
ن عمر عن الوتر فأمره بثالث يفصل بني من طريق األوزاعي عن املطلب بن عبد اهللا املخزومي أن رجال سأل اب

هذه سنة اهللا ورسوله : إين أخاف أن يقول الناس هي البترياء فقال ابن عمر : شفعه ووتره بتسليمة فقال الرجل 
: أنه معارض حبديث : فهذا يدل على أن الوتر بركعة بعد ركعتني قد وجد من النيب صلى اهللا عليه و سلم والثالث 



رواه " . تر خبمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثالث فيفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليوتر فمن أحب أن يو" 
أن البترياء فسره ابن عمر بعدم إمتام الركوع : والرابع ) باب الصالة على الدابة ( أبو داود وغريه وقد مر يف 

د بن أيب حبيب عن موىل لسعد بن بسنده عن حممد بن إسحاق عن يزي" املعرفة " والسجود كما أخرجه البيهقي يف 
نعم هو : يا بين هل تعرف وتر النهار ؟ قلت : سألت عبد اهللا بن عمر عن وتر الليل ؟ فقال : أيب وقاص قال 

يا أبا عبد الرمحن إن : صدقت ووتر الليل واحدة بذلك أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت : املغرب قال 
يا بين ليست تلك البترياء إمنا البترياء أن يصلي الرجل الركعة يتم ركوعها : فقال الناس يقولون هي البترياء 

السنن : انظر ( وسجودها وقيامها مث يقوم يف األخرى وال يتم هلا ركوعا وال سجودا وال قياما فتلك البترياء 
ا فتأويل ابن عمر ليس ، قال ابن التركماين يف سنده ابن إسحاق وسلمة بن الفضل متكلم فيهم ٢٦/  ٣الكربى 

  ) فافهم . بأوىل من تفسري البترياء الذي رواه أبو سعيد مرفوعا وعرفه الناس قاطبة 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي ما : قال )  ١( أخربنا أبو حنيفة حدثنا أبو جعفر : قال حممد  - ٢٥٩
الوتر )  ٣( ركعات تطوعا وثالث ركعات )  ٢ (بني صالة العشاء إىل صالة الصبح ثالث عشرة ركعة مثاين 

  )  ٤( وركعيت الفجر 
 _________  

حدثنا أبو جعفر هو حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب وهو املعروف بالباقر مسي به ألنه : قوله )  ١( 
نه جعفر الصادق وغريه ولد تبقر يف العلوم أي توسع وتبحر مسع أباه زين العابدين وجابر بن عبد اهللا وروى عنه اب

" كذا ذكره القاري يف )  ١٩٢/  ٢انظر ترمجته يف تقريب التهذيب ( هـ  ١١٧هـ ومات باملدينة سنة  ٥٦سنة 
كان صلى اهللا عليه و : هذا احلديث رواه الشيخان وأبو داود عن عائشة : وقال " سند األنام شرح مسند اإلمام 

  انتهى . منها الوتر وركعتا الفجر سلم يصلي من الليل ثالث عشرة ركعة 
  هو مقدار هتجد )  ٢( 
  ظاهر هذا وما بعده هو عدم الفصل بالسالم ولذلك استدل به املؤلف على مدعاه )  ٣( 
  سنة الفجر : أي )  ٤( 

 ما: أخربنا أبو حنيفة عن محاد عن إبراهيم النخعي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال : قال حممد  - ٢٦٠
  يل محر النعم )  ٣( وإن )  ٢( أين تركت الوتر بثالث )  ١( أحب 

 _________  
  ما أحب يعين لو أعطاين أحد نعما محرا بدل ترك الوتر ثالث ركعات مل أحب أن أتركه : قوله )  ١( 
( بثالث ظاهره أنه ثالث موصولة وهو املروي عن فعله صرحيا ذكرناه سابقا وأخرج احلاكم : قوله )  ٢( 

كان عمر أفقه منه : إن ابن عمر كان يسلم يف الركعتني من الوتر فقال : أنه قيل للحسن )  ٣٠٤/  ١املستدرك 
  وكان ينهض يف الثالثة بالتكبري 

وإن يل محر النعم احلمر بضم فسكون مجع أمحر والنعم بفتحتني مبعىن األنعام والدواب واملراد هبا اإلبل : قوله )  ٣( 
  حسن أنواعها ذكره السيوطي واحلمر منها أ



قال : قال )  ١( أخربنا عبد الرمحن بن عبد اهللا املسعودي عن عمرو بن مرة عن أيب عبيدة : قال حممد  - ٢٦١
  املغرب )  ٢( الوتر ثالث كثالث : عبد اهللا بن مسعود 

 _________  
كنيته واألشهر أنه ال اسم له غريه ويقال عن أيب عبيدة بضم العني هو ابن عبد اهللا بن مسعود مشهور ب: قوله )  ١( 
امسه عامر كويف ثقة من كبار التابعني روى عن أبيه وعنه أبو إسحاق السبيعي وعمرو بن مرة والراجح أنه ال : 

  " جامع األصول " و " التقريب " هـ كذا يف  ١٨٠يصح مساعه من أبيه مات بعد سنة 
  فصل بني السالم وهو املراد  التشبيه الكامل إمنا يكون إذا مل يكن)  ٢( 

بن احلارث عن عبد )  ٣( عن مالك )  ٢( املكفوف عن األعمش )  ١( حدثنا أبو معاوية : قال حممد  - ٢٦٢
  الوتر ثالث كصالة املغرب : بن يزيد عن عبد اهللا بن مسعود قال )  ٤( الرمحن 

 _________  
البصر يعين األعمى وهو حممد بن خازم الضرير الكويف عمي املمنوع عنه : أبو معاوية املكفوف أي : قوله )  ١( 

وهو صغري ثقة أحفظ الناس حلديث األعمش وقد يهم يف حديث غريه روى عن األعمش وسفيان وعنه أمحد 
  " الكاشف " و )  ١٥٧/  ٢" ( التقريب " هـ كذا يف  ١٩٥وإسحاق وابن معني مات سنة 

عمش بفتحتني وهو عبارة عن ضعف البصر وكونه حبيث جيري منه الدمع بالفتح من ال: عن األعمش : قوله )  ٢( 
األسدي الكاهلي موالهم أبو حممد الكويف أصله من طربستان  -بالكسر  -ملرض واملشهور به سليمان بن مهران 

لنخعي وولد بالكوفة وروى عن أنس ومل يثبت له منه مساع وابن أيب أوىف وأيب وائل وقيس بن أيب حازم والشعيب وا
: ثقة ثبت وابن عمار : ثقة والنسائي : وغريهم وعنه أبو إسحاق السبيعي وشعبة والسفيانان وغريهم قال ابن معني 

هـ وقيل  ١٤٧ليس يف احملدثني أثبت من األعمش ومنصور ثبت أيضا إال أن األعمش أعرف منه باملسند مات سنة 
  " هتذيب التهذيب " هـ وترمجته مطولة يف  ١٤٦سنة 

مالك بن احلارث السلمي عن أيب سعيد اخلدري " الكاشف " عن مالك بن احلارث قال الذهيب يف : قوله )  ٣ (
  انتهى . هـ  ١٩٤وعلقمة النخعي وعنه منصور واألعمش ثقة مات سنة 

خيه عن عبد الرمحن بن يزيد بن قيس النخعي نسبة إىل خنع بفتحتني قبيلة أبو بكر الكويف روى عن أ: قوله )  ٤( 
األسود بن يزيد وعمه علقمة بن قيس وعن حذيفة وابن مسعود وأيب موسى وعائشة وغريهم وعنه ابنه حممد 

ثقة مات : وإبراهيم النخعي وأبو إسحاق السبيعي ومنصور وغريهم قال ابن سعد وابن معني والعجلي والدارقطين 
  " هتذيب التهذيب " هـ كذا يف  ٨٣هـ وقيل سنة  ٧٣سنة 

قال ابن عباس رضي اهللا )  ٣( عن عطاء )  ٢( بن إبراهيم عن ليث )  ١( أخربنا إمساعيل : ل حممد قا - ٢٦٣
  الوتر كصالة املغرب : عنهما 

 _________  
كثريا هبذا االسم والنسب بعضهم ثقات " امليزان " و " هتذيب التهذيب " إمساعيل بن إبراهيم ذكر يف : قوله )  ١( 

ر أن املذكور ههنا إمساعيل بن إبراهيم بن مهاجر البجلي والنخعي الكويف ضعفه البخاري والظاه. وبعضهم ضعفاء 
ليس بقوي يكتب حديثه روى عن أبيه وإمساعيل بن أيب خالد وغريمها وعنه ابن منري : والنسائي وقال أبو حامت 

  ووكيع وطلق بن غنام وأبو على احلنفي وغريهم فليحرر هذا املقام 



الترغيب " ن ليث هو ليث بن أيب سليم بالضم قال احلافظ عبد العظيم املنذري يف آخر كتاب ع: قوله )  ٢( 
اختلط يف آخر عمره وقال : فيه خالف وقد حدث عنه الناس وضعفه حيىي والنسائي وقال ابن حبان " : والترهيب 
ب ووثقه ابن معني يف رواية كان صاحب سنة إمنا أنكروا عليه اجلمع بني عطاء وطاووس وجماهد فحس: الدارقطين 

الكالم املربور يف رد القول املنصور ورد " وقد بسطت يف ترمجته يف رساليت يف حبث الزيارة النبوية . انتهى . 
  حني ظن بعض أفاضل عصرنا أن ضعفه بلغ إىل أن ال حيتج به " السعي املشكور " املسمى بـ " املذهب املأثور 

  أو ابن يسار املدين وقد وجد يف بعض النسخ كذلك عطاء بن يسار هو ابن أيب رباح املكي )  ٣( 

) :  ٣( بن إبراهيم عن ابن مسعود قال )  ٢( بن إبراهيم حدثنا حصني )  ١( أخربنا يعقوب : قال حممد  - ٢٦٤
  ركعة واحدة قط )  ٤( ما أجزأت 

 _________  
  القاضي أبو يوسف صاحب أيب حنيفة )  ١( 
تقريب " و " هتذيب التهذيب " بن إبراهيم كذا يف النسخ احلاضرة ومل أقف على حاله يف حصني : قوله )  ٢( 

حبث رفع ( وقد مرت سابقا يف . وغريمها " ميزان االعتدال " و " جامع األصول " و " الكاشف " و " التهذيب 
ه من أعايل شيوخه فلعله رواية عن أيب يوسف يعقوب بن إبراهيم عن حصني بن عبد الرمحن ومر هناك أن) اليدين 

  حصني عن إبراهيم فيتعني أن احلصني هو السابق وإبراهيم هو النخعي " احلجج " هو والذي يف كتاب 
  ملا مسع سعدا أنه أوتر بركعة كما ذكرنا سابقا )  ٣( 
إشارة  فيه) ومثله ال يقال بالرأي فهو مرفوع حكما : ، قلت  ٢٧٨/  ١نصب الراية ( ما أجزأت : قوله )  ٤( 

  إىل التنفل بركعة واحدة باطل وبه صرح أصحابنا 

: قال )  ٢( عن إبراهيم النخعي عن علقمة )  ١( أخربنا سالم بن سليم احلنفي عن أيب محزة : قال حممد  - ٢٦٥
  ما يكون الوتر ثالث ركعات )  ٣( أهون : أخربنا عبد اهللا بن مسعود 

 _________  
وغريمها كثريا من الكوفيني يكىن بأيب محزة " الكاشف " و " هتذيب التهذيب " يف  عن أيب محزة ذكر: قوله )  ١( 

  بعضهم ثقات وبعضهم ضعفاء ومل أدر أن املذكور ههنا من هو منهم فليحرر 
  ابن قيس النخعي )  ٢( 
  أدىن ما يكون ثالث ركعات فال جيوز األدىن منه : أي )  ٣( 

 ٤( بن أيب أوىف عن سعيد )  ٣( عن زرارة )  ٢( بن أيب عروبة عن قتادة )  ١( أخربنا سعيد : قال حممد  - ٢٦٦
  يف ركعيت الوتر )  ٥( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ال يسلم : بن هشام عن عائشة ) 

 _________  
العدوي  - امسه مهران بالكسر -أخربنا سعيد بن أيب عروبة بفتح العني وضم الراء وسكون الواو : قوله )  ١( 

أثبت : ثقة وقال ابن أيب خيثمة : موىل بين عدي بن يشكر أبو النضر البصري قال ابن معني والنسائي وأبو زرعة 
كان أحفظ أصحاب قتادة وقال : الناس يف قتادة سعيد بن أيب عروبة وهشام الدستوائي وقال أبو داود الطيالسي 

هـ وبقي يف اختالطه مخس  ١٥٥وقال مات سنة " الثقات " ن يف هو قبل أن خيتلط ثقة وذكره ابن حبا: أبو حامت 



  " هتذيب التهذيب " سنني كذا يف 
" املغين " كما ضبطه الفتين يف  -بكسر الدال املهملة وخفة العني املهملة  -عن قتادة هو ابن دعامة : قوله )  ٢( 

سر ولد أكمه وحدث عن أنس رضي اهللا عنه ابن قتادة بن عزيز أبو اخلطاب السدوسي البصري الضرير األكمه املف
وعبد اهللا بن سرجس رضي اهللا عنه وسعيد بن املسيب وغريهم وعنه مسعر وأبو عوانة وهشام الدستوائي وسعيد 

عامل بالتفسري وباختالف العلماء ووصفه : كان أحفظ الناس وقال أمحد : بن أيب عروبة وغريهم قال ابن سريين 
ذكره وكان من أجلة الثقات عاملا بالعربية واللغة وأيام العرب واألنساب مات بواسط  باحلفظ والفقه وأطنب يف

للذهيب وله ترمجة طويلة مشتملة على " تذكرة احلفاظ " هـ كذا يف  ١١٧سنة : هـ وقيل  ١١٨بالطاعون سنة 
  وغريه " هتذيب التهذيب " ثناء الناس عليه يف 

ابن أيب أوىف " املغين " مة وفتح الرائني املهملتني بينهما ألف كما ذكر يف عن زرارة بضم الزاء املعج: قوله )  ٣( 
وغريه أنه زرارة بن أوىف " التهذيب " هكذا يف بعض النسخ ويف كثري من النسخ املصححة ابن أوىف وكذا ذكره يف 

ذكره ابن سعد  هـ على ما ٩٣العامري أبو حاجب البصري وثقه النسائي والعجلي وابن حبان وغريهم مات سنة 
  وقيل غري ذلك 

" و " هتذيبه " و " هتذيب الكمال " عن سعيد بن هشام هكذا وجدنا يف النسخ احلاضرة والذي يف : قوله )  ٤( 
بدون  -البن حبان أن امسه سعد " الثقات " وكتاب " جامع األصول " و " الكاشف " و " تذهيبه " و " تقريبه 

اري املدين ابن عم أنس روى عن أبيه وعائشة وابن عباس ومسرة وأنس وغريهم بن هشام بن عامر األنص -الياء 
بلدة باهلند وكذا هو يف  -بضم امليم  -وعنه زرارة واحلسن البصري وثقه النسائي وابن سعد استشهد مبكران 

  " احلجج " كتاب 
سنن ( جه النسائي واحلاكم كان ال يسلم يف ركعيت الوتر هذا صريح يف إثبات املقصود وقد أخر: قوله )  ٥( 

أيضا وصححه احلاكم وفيه رد على من أبطل الوتر بالثالث أخذا مما )  ٢٠٤/  ١، واملستدرك  ٢٤٨/  ١النسائي 
ال توتروا : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عن أيب هريرة  -رواته ثقات : وقال  -روى الدارقطين 

ومن املعلوم أن حديث عائشة يف عدم السالم يف " تشبهوا بصالة املغرب بثالث وأوتروا خبمس أو سبع وال 
: " الركعتني مرجح على حديث أيب هريرة بوجوه ال ختفى على ماهر الفن مع أن حديث أيب هريرة معارض حبديث 

صل املخرج يف السنن وهو من أسباب الترجيح هذا وقد يستدل على عدم الف" ومن أحب أن يوتر بثالث فليفعل 
سبح اسم { حبديث عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ يف الركعة األوىل من الوتر بفاحتة الكتاب و 

واملعوذتني أخرجه } قل هو اهللا أحد { ويف الثالثة بـ } قل يا أيها الكافرون { ويف الثانية بـ } ربك األعلى 
صحيح على شرط الشيخني : وقال " املستدرك " كم يف واحلا" صحيحه " أصحاب السنن األربعة وابن حبان يف 

ويف ركعة الوتر أو يف الركعة املفردة أو : والطحاوي وغريهم فإن ظاهره أن الثالثة متصلة ال منفصلة وإال لقالت 
وروى الطحاوي بنحوه من حديث ابن عباس وعلي وعمران بن حصني لكن وقع يف طريق الدارقطين . حنو ذلك 

ويقرأ } قل يا أيها الكافرون { و } سبح اسم ربك األعلى { قرأ يف الركعتني اللتني يوتر بعدمها بـ كان ي: بلفظ 
  } قل أعوذ برب الناس { و } قل أعوذ برب الفلق { و } قل هو اهللا أحد { يف الوتر بـ 

  )القرآن )  ٢( سجود )  ١( باب (  - ٨٠



{ )  ٣( أن أبا هريرة قرأ هبم : األسود بن سفيان عن أيب سلمة أخربنا مالك حدثنا عبد اهللا بن يزيد موىل  - ٢٦٧
  )  ٤( فسجد فيها فلما انصرف حدثهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سجد فيها } إذا السماء انشقت 

  فيها سجدة )  ٦( بن أنس ال يرى )  ٥( وكان مالك  -رمحه اهللا  -وهبذا نأخذ وهو قول أيب حنيفة : قال حممد 
_ ________  
)  ١٣٩/  ٤، وبسط الكالم يف ذلك يف أوجز املسالك  ٢٠/  ٢شرح الزرقاين ( باب سجود القرآن : قوله )  ١( 

هي أربع عشرة سجدات معروفة عند أيب حنيفة والشافعي غري أنه عد الشافعي منها السجدة الثانية من سورة احلج 
( شهور وقال الترمذي رأى بعض أهل العلم أن يسجد يف وقال أبو حنيفة بالعكس هذا هو امل) ص ( دون سجدة 

فعلى هذا يكون عند الشافعي وأمحد مخس . انتهى . وهو قول سفيان وابن املبارك والشافعي وأمحد وإسحاق ) ص 
هو الشيخ العامل احملدث ( للشيخ سالم اهللا " احمللى حبل أسرار املوطأ " عشرة سجدة وهو رواية عن مالك كذا يف 

ـ أو  ١١٢٩اهللا بن شيخ اإلسالم بن فخر الدين الدهلوي أحد كبار العلماء تويف سنة  سالم انظر . هـ  ١١٣٣ه
  رمحه اهللا تعاىل )  ٢٠٥/  ٧: نزهة اخلواطر 

  واجب : هو سنة أو فضيلة قوالن مشهوران عند مالك وعند الشافعية سنة مؤكدة وقال احلنفية )  ٢( 
صليت خلف أيب هريرة العشاء : كان يصلي وجاء ذلك مفسرا يف حديث أيب رافع األظهر أنه : قال الباجي )  ٣( 

  } إذا السماء انشقت { : فقرأ 
سجد فيها وهبذا قال اخللفاء األربعة واألئمة الثالثة ومجاعة ورواه ابن وهب عن مالك وروى ابن : قوله )  ٤( 

لقد سجدت يف سورة ما رأيت الناس : ملا سجد : يرة القاسم واجلمهور عنه أنه ال سجود ألن أبا سلمة قال أليب هر
ورده ابن عبد الرب مبا حاصله أي عمل يدعى . يسجدون فيها فدل هذا على أن الناس تركوه وجرى العمل بتركه 

/  ٤، وبسط الكالم يف ذلك يف أوجز املسالك  ٢٠/  ٢انظر شرح الزرقاين ( مع خمالفة املصطفى واخللفاء بعده 
١٣٩  (  

ليس يف املفصل سجدة أخرجه عبد الرزاق يف : مالك وسلفه يف ذلك ابن عمر وابن عباس فإهنما قاال : قوله )  ٥( 
  " مصنفه " 
: بل ال يف املفصل مطلقا كما صرح به حيث قال } انشقت { يف سورة : ال يرى فيها سجدة أي : قوله )  ٦( 

ملفصل منها شيء وبه قال الشافعي يف القدمي مث رجع األمر عندنا أن عزائم السجود إحدى عشرة سجدة ليس يف ا
فلم " والنجم " قرأت على النيب صلى اهللا عليه و سلم : عنه ذكره البيهقي وحجتهم حديث زيد بن ثابت قال 

وأجاب اجلمهور عنه بأنه لعله تركه يف بعض األحيان لبيان اجلواز فإن . يسجد فيها أخرجه الشيخان وغريمها 
وقول ابن . من سجد فقد أصاب ومن مل يسجد فال إمث عليه : ليس بواجب كما يشهد به قول عمر  سجود التالوة

هذا على قول من قال باستحباب السجود . إن اهللا مل يفرض السجود إال أن نشاء أخرجهما البخاري وغريه : عمر 
بأن وجوب السجدة ليس  أو سنيته وأما على رأي من قال بالوجوب كأصحابنا احلنفية فيجاب عن حديث زيد

حتما يف الفور فلعله أخره النيب صلى اهللا عليه و سلم ومل يسجد يف الفور لبيان ذلك وليس يف احلديث بيان أنه مل 
يسجد بعد ذلك أيضا وقد ثبت سجود النيب صلى اهللا عليه و سلم يف سورة النجم من حديث ابن مسعود عند 

ومن حديث أيب هريرة عند البزار . ابن عباس عند البخاري والترمذي البخاري وأيب داود والنسائي ومن حديث 
من حديث أيب هريرة عند مالك والبخاري " انشقت " والدارقطين بإسناد رجاله ثقات وثبت السجود يف سورة 

 سجدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه: ومن حجة املالكية حديث أم الدرداء قالت . وأيب داود والنسائي وغريهم 



و سلم إحدى عشرة سجدة ليس فيها شيء من املفصل أخرجه ابن ماجه ويف سنده متكلم فيه مع أن اإلثبات مقدم 
على النفي ومن حجتهم حديث ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يسجد يف شيء من املفصل منذ حتول 

مع ثبوت أن أبا هريرة سجد مع رسول اهللا )  ٥٥٦،  ٥٥٥/  ٢انظر فتح الباري ( إىل املدينة وإسناده ليس بقوي 
  وهو أسلم سنة سبع من اهلجرة } انشقت { صلى اهللا عليه و سلم يف سورة 

)  ١( أن عمر بن اخلطاب قرأ هبم : أخربنا مالك حدثنا الزهري عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة  - ٢٦٨
  )  ٣( سورة أخرى )  ٢( النجم فسجد فيها مث قام فقرأ 

  وكان مالك بن أنس ال يرى فيها سجدة  -رمحه اهللا  -وهبذا نأخذ وهو قول أيب حنيفة : ال حممد ق
 _________  

  يف الصالة : أي )  ١( 
  ليقع ركوعه عقب قراءة كما هو شأن الركوع )  ٢( 
  } إذا زلزلت { روى الطرباين بسند صحيح عن عمر أنه قرأ النجم فسجد فيها مث قام فقرأ )  ٣( 

: أن عمر قرأ سورة احلج فسجد فيها سجدتني وقال : أخربنا مالك حدثنا نافع عن رجل من أهل مصر  - ٢٦٩
  )  ١( إن هذه السورة فضلت بسجدتني 

 _________  
{ : عند قوله : وهي متفق عليها والثانية } إن اهللا يفعل ما يشاء { : بسجدتني أوالمها عند قوله تعاىل : قوله )  ١( 

  } خلري لعلكم تفلحون وافعلوا ا

رآه سجد يف سورة احلج )  ١( أنه : أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر رضي اهللا عنهما  - ٢٧٠
  سجدتني 
ابن عباس ال يرى يف سورة احلج إال )  ٤( وكان )  ٣( روي هذا عن عن عمر وابن عمر ) :  ٢( قال حممد 

   -رمحه اهللا  -نأخذ وهو قول أيب حنيفة  األوىل وهبذا) :  ٥( سجدة واحدة 
 _________  

  سئل : أنه هذا مقدم على ما أخرجه الطحاوي عن سويد قال : قوله )  ١( 
مات ابن عمر ومل يقرأها ولكن كان يسجد يف النجم : هل كان ابن عمر يسجد يف احلج سجدتني ؟ فقال : نافع 
  } اقرأ باسم ربك { ويف 

  وأمحد ورواه ابن وهب عن مالك ومل يقل به مالك يف املشهور عنه ذكره الزرقاين  به قال الشافعي)  ٢( 
عن عمر وابن عمر وكذا رواه الطحاوي عن أيب الدرداء وأيب موسى وأيب موسى األشعري أهنما : قوله )  ٣( 

وعمار بن  وروى احلاكم على ما ذكره الزيلعي عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود. سجدا يف احلج سجدتني 
ويؤيده من املرفوع ما أخرجه أبو دواد والترمذي عن عقبة . ياسر وأيب موسى وأيب الدرداء أهنم سجدوا سجدتني 

نعم ومن مل يسجدمها فال يقرأمها وكذا رواه أمحد : يا رسول اهللا أفضلت سورة احلج بسجدتني ؟ قال : قلت 
اكم وأخرج أبو دواد عن عمرو بن العاص أن رسول اهللا واحلاكم ويف سنده ضعف ذكره الترمذي وأشار إليه احل

/  ١انظر نصب الراية ( صلى اهللا عليه و سلم أقرأه مخس عشرة سجدة ويف سنده ضعيف وهو عبد اهللا بن منني 



ويف سورة احلج سجدتان إحدامها متفق عليها والثانية اختلف فيها :  ٢٠١/  ٧، وقال يف بذل اجملهود  ٣٠٦
  ) ها والشافعية أثبتوها فاحلنفية أنكرو

إخل كما أخرجه الطحاوي عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أنه قال يف ... وكان ابن عباس ال يرى : قوله )  ٤( 
لكن قد مر أن . انتهى . ابن عباس نأخذ : فبقول : سجود احلج إن األوىل عزمية واألخرى تعليم قال الطحاوي 

واحلق يف هذا الباب هو ما ذهب إليه عمر رضي اهللا عنه وابن عمر رضي احلاكم ذكره يف من سجد فيها سجدتني 
  اهللا عنه 

واحدة روى ابن أيب شيبة عن علي وأيب الدرداء وابن عباس أهنم سجدوا فيه سجدتني وله عن ابن : قوله )  ٥( 
  " احمللى " ا يف يف احلج سجدة وعن ابن املسيب واحلسن وإبراهيم وسعيد بن جبري مثل ذلك كذ: عباس أنه قال 

  )باب املار بني يدي املصلي (  - ٨١

بن سعيد أخربه أن زيد بن )  ٣( أن بسر ) :  ٢( موىل عمر )  ١( أخربنا مالك حدثنا سامل أبو النضر  - ٢٧١
األنصاري يسأله ماذا مسع من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ٦( إىل أيب جهيم )  ٥) (  ٤( خالد اجلهين أرسله 

( لو يعلم املار بني يدي املصلي ماذا : قال رسول اهللا صلى عليه وسلم : ؟ قال )  ٧( يقول يف املار بني يدي املصلي 
له من أن مير بني )  ١٤) (  ١٣( خريا )  ١٢( أربعني )  ١١( أن يقف )  ١٠( يف ذلك لكان )  ٩( عليه )  ٨

  أو أربعني سنة )  ١٧( أو أربعني شهرا أربعني يوما )  ١٦( ال أدري قال ) :  ١٥( يديه قال 
 _________  

  هو سامل بن أيب أمية )  ١( 
  عمر بن عبيد التيمي : أي )  ٢( 
ويف  -بضم الباء املوحدة وسكون السني املهملة  -أن بسر بن سعيد هكذا يف بعض النسخ بسر : قوله )  ٣( 

ه القاري حيث ضبطه بكسر الباء وسكون الشني بشر بن سعيد واختار: بعض النسخ منها نسخة الشيخ الدهلوي 
  املعجمة والصحيح هو األول وهو املذكور يف كتب الرجال وشروح مؤطأ حيىي وشروح صحيح البخاري وغريها 

  بسرا : أي )  ٤( 
هكذا روي عن مالك مل خيتلف عليه فيه أن املرسل هو زيد وأن املرسل : إخل قال احلافظ ... أرسله : قوله )  ٥( 
وامسه عبد اهللا بن احلارث بن الصمة األنصاري الصحايب وتابعه سفيان  -مصغرا  -ليه أبو جهيم وهو بضم اجليم إ

: عن بسر قال : الثوري عن أيب النضر عند مسلم وابن ماجه وغريمها وخالفهما ابن عيينة عن أيب النضر فقال 
هكذا رواه ابن عيينة مقلوبا أخرجه ابن أيب خيثمة عن  :أرسلين أبو جهيم إىل زيد بن خالد أسأله قال ابن عبد الرب 

  " التنوير " هو خطأ كذا يف : أبيه عن ابن عيينة مث قال ابن أي خيثمة سئل عنه حيىي بن معني فقال 
إىل أيب جهيم هو عبد اهللا بن جهيم األنصاري روى عنه بسر بن سعيد موىل احلضرميني عن رسول اهللا : قوله )  ٦( 

عليه و سلم يف املار بني يدي املصلي رواه مالك عن أيب النضر موىل عمر بن عبيد اهللا عن بسر عن أيب صلى اهللا 
" هو ابن أخت أيب بن كعب ولست أقف على نسبه يف األنصار كذا يف : جهيم ومل يسمه وهو أشهر بكنيته ويقال 

  البن عبد الرب رمحه اهللا " االستيعاب يف أحوال األصحاب 
إذا مر بينه وبني مقدار سجوده : أمامه بالقرب واختلف يف ضبط ذلك فقيل : بني يدي املصلي أي :  قوله)  ٧( 

  وقيل بينه وبينه ثالثة أذرع وقيل بينه وبينه قدر رمية حبجر 



ماذا عليه زاد الكشميهين من رواة البخاري من اإلمث وليست هذه الزيادة يف شيء من الروايات غريه : قوله )  ٨( 
على مالك يف شيء منه وكذا رواه باقي " املوطأ " مل خيتلف رواة : بدوهنا وقال ابن عبد الرب " املؤطأ " ديث يف واحل

: الستة وأصحاب املسانيد واملستخرجات بدوهنا ومل أرها يف شيء من الروايات مطلقا لكن يف مصنف ابن أيب شيبة 
شميهين أصال ألنه مل يكن من أهل العلم وال من احلفاظ يعين من اإلمث فيحتمل أن تكون ذكرت حاشية فظنها الك

للبخاري وأطلق فعيب ذلك عليه وعلى صاحب العمدة يف إيهامه أهنا يف " األحكام " وقد عزاها احملب الطربي يف 
  " الفتح " الصحيحني كذا يف 

  االستفهام من اإلمث بسبب مروره بني يديه سد مسد املفعولني ليعلم وقد علق عمله ب: أي )  ٩( 
ليس هذا املذكور بل التقدير لو يعلم ماذا عليه لوقف أربعني ولو وقف ) لو ( إخل جواب ... لكان : قوله )  ١٠( 

  أربعني لكان خريا 
  وقوفه : أي )  ١١( 
 إن املراد أربعني سنة واستدل حبديث أيب هريرة مرفوعا" : مشكل اآلثار " أربعني قال الطحاوي يف : قوله )  ١٢( 
لو يعلم الذي بني يدي أخيه معترضا وهو يناجي ربه لكان أن يقف مكانه مائة عام خريا له من اخلطوة اليت خطاها : 

هذا احلديث متأخر عن حديث أيب جهيم ألن فيه زيادة الوعيد وذلك ال يكون إال بعد ما أوعدهم : مث قال 
وما . لكن الراوي تردد فيه . سياق أنه عني املعدود ظاهر ال: بالتخفيف كذا نقله ابن مالك وقال الشيخ ابن حجر 

مشعر بأن إطالق األربعني للمبالغة يف تعظيم ) لكان أن يقف مائة عام : ( رواه ابن ماجه من حديث أيب هريرة 
ختصيص األربعني بالذكر لكون كمال طور اإلنسان بأربعني كالنطفة : األمر ال خلصوص عدد معني وقال الكرماين 

هذا العدد له اعتبار يف الشرع " . مرقاة املفاتيح " ة والعلقة وكذا بلوغ األشد وحيتمل غري ذلك كذا يف واملضغ
  " التنوير " كالثالث والسبع وقد أفردت يف أعداد السبع جزءا ويف أعداد األربعني آخر كذا قال السيوطي يف 

لكان أن يقف مائة عام خريا له من اخلطوة : ريرة خريا له ويف ابن ماجه وابن حبان من حديث أيب ه: قوله )  ١٣( 
  اليت خطاها 

  بالنصب وعند الترمذي بالرفع على أنه االسم )  ١٤( 
  أبو النضر : أي )  ١٥( 
  بسر بن سعيد : أي )  ١٦( 
  وللبزار من طريق أمحد بن عبدة عن ابن عيينة عن أيب النضر لكان أن يقف أربعني خريفا )  ١٧( 

اخلدري عن أبيه أن رسول )  ٢( بن أيب سعيد )  ١( مالك حدثنا زيد بن أسلم عن عبد الرمحن أخربنا  - ٢٧٢
 ٦( أحدا مير بني يديه فإن أىب )  ٥) (  ٤( فال يدع )  ٣( إذا كان أحدكم يصلي : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  )  ٩( هو شيطان )  ٨( فإمنا )  ٧( فليقاتله ) 
 _________  

  هـ كذا قال الزرقاين  ١١٢روى له مسلم واألربعة مات سنة ثقة )  ١( 
  هو سعد بن مالك األنصاري )  ٢( 
  إىل شيء يستره : زاد الشيخان )  ٣( 
  ال يترك : أي )  ٤( 
  إن املرور بني يدي املصلي يقطع نصف صالته : فال يدع البن أيب شيبة عن ابن مسعود : قوله )  ٥( 



  امتنع : أي )  ٦( 
فإن أىب إال بقتله : فليدفعه بالقهر وال جيوز قتله كذا قال بعض علمائنا وقال ابن حجر : فليقاتله أي : وله ق)  ٧( 

فإن قتله عمال بظاهر احلديث : فليقاتله وإن أفضى إىل قتاله إياه ومن مث جاء يف رواية فإن أىب فليقتله قال ابن مالك 
فإن : ل على أن العمل القليل ال يبطل الصالة وقال القاضي عياض وفيه دلي. ففي العمد القصاص ويف اخلطأ الدية 

دفعه مبا جيوز فهلك فال قود عليه باتفاق العلماء وهل جيب الدية أو يكون هدرا فيه مذهبان للعلماء ومها قوالن يف 
تاله حقيقة واستبعده أطلق مجاعة من الشافعية أن له ق: وقال الزرقاين " املرقاة " نقله الطييب كذا يف : مذهب مالك 

" قتل اخلراصون " حيتمل أن يريد فليلعنه كما قال : املراد باملقاتلة املدافعة وقال الباجي : وقال " القبس " يف 
  وحيتمل أن يريد يؤاخذه على ذلك بعد متام صالته ويوخبه 

  فإن معه الشيطان : ة اإلمساعيلي فإمنا هو شيطان أي فعله فعل شيطان أو املراد شيطان اإلنس ويف رواي: قوله )  ٨( 
فليقاتله املدافعة ألن مقاتلة الشيطان إمنا هي باالستعاذة والتسمية : استنبط منه ابن أيب مجرة بأن املراد بقوله )  ٩( 

  وحنوها 

لو كان يعلم املار بني يدي : أنه قال )  ١( أخربنا مالك حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن كعب  - ٢٧٣
  )  ٣( أن خيسف به خريا له )  ٢( ملصلي ماذا عليه يف ذلك كان ا

ما استطاع وال يقاتله )  ٥( أن مير الرجل بني يدي املصلي فإن أراد أن مير بني يديه فليدارأ )  ٤( يكره : قال حممد 
بني )  ١٠( ر هذا أشد عليه من مم)  ٩( إياه )  ٨( يف صالته من قتاله )  ٧( كان ما يدخل عليه )  ٦( فإن قاتله 

)  ١٣( عليها )  ١٢( وال نعلم أحدا روى قتاله إال ما روي عن أيب سعيد اخلدري وليست العامة )  ١١( يديه 
   -رمحه اهللا  -وهو قول أيب حنيفة )  ١٥( وصفت لك )  ١٤( ولكنها على ما 

 _________  
إنه : ر من مسلمة أهل الكتاب قال معاوية كعب هو كعب بن قانع احلمريي املعروف بكعب األحبا: قوله )  ١( 

  " اإلسعاف " هـ حبمص كذا يف  ٣٢أصدق هؤالء الذي حيدثون عن الكتاب مات سنة 
  املذكور ليس جوابا للو بل هو دال على ما هو جواهبا والتقدير لتمىن اخلسف : قال الطييب )  ٢( 
ب اإلمث وهذا حيتمل أن يكون من الكتب السالفة خريا له ألن عذاب الدنيا باخلسف أسهل من عذا: قوله )  ٣( 

  ألن كعبا من أهل الكتاب فظاهر هذا كاحلديث قبله يدل على منع املرور مطلقا ولو مل جيد مسلكا سواه 
  كراهة حترمي : أي )  ٤( 
  ليدفع باإلشارة أو بالتسبيح أو حنو ذلك : فليدرأ أي : يف نسخة )  ٥( 
إخل يعين أنه ينبغي للمصلي أن يدفع املار فإن مل يندفع يدفع بأشد من املرة األوىل وال ... فإن قاتله : قوله )  ٦( 

يقتله وال يقاتله فإنه إن قاتل وقتل فسدت صالته الرتكاب العمل الكثري فصار ما دخل على املصلي من ارتكاب 
وجب إمث املار والنقص يف صالته فإذا قتاله أشد من مرور املار بني يديه فإن مروره بني يديه ال يفسد صالته وإمنا ي

اختار دفعه بالقتال فسدت صالته فيلزم عليه اختيار األعلى لدفع األدىن وهو منهي عنه باألصول الشرعية واملراد 
هو املبالغة يف املدافعة ال القتال احلقيقي املفسد للصالة وهذا هو قول " فليقاتله : " بقوله صلى اهللا عليه و سلم 

  لماء خالفا لبعض الشافعية عامة الع
  على املصلي : أي )  ٧( 
  املصلي : أي )  ٨( 



  املار : أي )  ٩( 
  املار : أي )  ١٠( 
  املصلي : أي )  ١١( 
  عامة الفقهاء : أي )  ١٢( 
  على ظاهرها : أي )  ١٣( 
  وهو أن يدفعه ما استطاع )  ١٤( 
  ذلك : يف نسخة )  ١٥( 

  ري عن سامل بن عبد اهللا عن ابن عمر أخربنا مالك حدثنا الزه - ٢٧٤
  ال يقطع الصالة شيء ) :  ١( أنه قال 

  رمحه اهللا  -نأخذ ال يقطع الصالة شيء من مار بني يدي املصلي وهو قول أيب حنيفة )  ٢( وبه : قال حممد 
 _________  

وجاء مثله مرفوعا من . إخل أخرجه الدارقطين عن ابن عمر مرفوعا وسنده ضعيف ... . إنه قال : قوله )  ١( 
حديث أيب سعيد عند أيب داود ومن حديث أنس وأيب أمامة عند الدارقطين وعن جابر عند الطرباين وأخرج 

ال يقطع صالة : ( وعن علي ) ال يقطع صالة املسلم شيء وادرؤوا ما استطعتم : ( الطحاوي عن على وعمار 
) ال يقطع صالتك شيء : ( وعن حذيفة أنه قال ) ن الدواب املسلم كلب وال محار وال امرأة وال ما سوى ذلك م

إذا قام : " وعن عثمان حنوه وأخرج سعيد بن منصور عن على وعثمان مثله ويعارضها حديث أيب ذر مرفوعا 
" . أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بني يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صالته الكلب األسود واحلمار واملرأة 

وأليب داود عن ابن عباس " تقطع الصالة املرأة واحلمار والكلب : " سلم وله أيضا عن أيب هريرة مرفوعا رواه م
  " إذا صلى أحدكم إىل غري السترة فإنه يقطع صالته احلمار واخلنزير واليهودي واجملوسي واملرأة : " مرفوعا 

يقطع الصالة الكلب : قطع ونقل عن أمحد أنه قال واختلف العلماء يف هذا الباب فجماعة قالوا بظاهر ما ورد يف ال
: واجلمهور على أنه ال يقطع الصالة شيء وأجابوا عن معارضه بوجوه . األسود ويف النفس من املرأة واحلمار شيء 

: أحدها وهو مسلك الطحاوي ومن تبعه أنه منسوخ ألن ابن عمر من رواته وقد حكم بعدم قطع شيء وثانيها 
عي واجلمهور على أن أحاديث القطع مؤولة بشغل القلب وقطع اخلشوع إلفساد أصل الصالة وهو مسلك الشاف

مسلك أيب داود وغريه أنه إذا تنازع اخلربان يعمل مبا عمل به الصحابة وقد ذهب أكثرهم ههنا إىل عدم : وثالثها 
واحلديث موقوف وأخرجه  وتأول اجلمهور ما ورد يف ذلك بالنسخ أو بقطع اخلشوع( القطع فليكن هو الراجح 

  والكالم طويل مبسوط يف موضعه )  ٣١٦/  ١انظر شرح الزرقاين . الدارقطين وأبو داود مرفوعا بإسناد ضعيف 
  وهبذا : ويف نسخة )  ٢( 

  )باب ما يستحب من التطوع يف املسجد عند دخوله (  - ٨٢

عن أيب )  ٣( بن سليم الزرقي )  ٢( عمرو بن عبد اهللا بن الزبري عن )  ١( أخربنا مالك حدثنا عامر  - ٢٧٥
 ٧( أحدكم املسجد فليصل )  ٦( دخل )  ٥( إذا : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال )  ٤( قتادة السلمي 

  )  ٩( قبل أن جيلس )  ٨( ركعتني ) 



  )  ١٠( هذا تطوع وهو حسن وليس بواجب : قال حممد 
 _________  

  " اإلسعاف " كذا يف . ين وثقه النسائي وحيىي وأبو حامت وأمحد هو أبو احلارث املد)  ١( 
ـ يقال له رؤية كذا ذكره الزرقاين  ١٠٤هو ثقة من كبار التابعني مات سنة )  ٢(    ه
نسبة إىل بين زريق بن عبد حارثة بطن من األنصار  -بضم الزاء املعجمة وفتح الراء املهملة  -الزرقي : قوله )  ٣( 

   ذكره السمعاين
وهو خطأ فإن السمعاين ذكر أوال السلمي بفتح السني . انتهى . بضم فسكون : السلمي قال القاري : قوله )  ٤( 

إنه نسبة إىل اجلد وذكر املنتسبني هبا مث ذكر السلمي بالضم وفتح الالم نسبة إىل سليم قبيلة : وسكون الالم وقال 
نسبة إىل بين سلمة حي من األنصار وهذه : ح السني والالم وقال من العرب وذكر املنتسبني هبا مث ذكر السلمي بفت

النسبة وردت على خالف القياس كما يف سفر سفري ومنر منري وأصحاب احلديث يكسرون الالم ومنهم أبو قتادة 
  انتهى . احلارث بن ربعي السلمي األنصاري 

ا قتادة دخل املسجد فوجد النيب صلى اهللا إخل قد ورد احلديث على سبب وهو أن أب... إذا دخل : قوله )  ٥( 
رأيتك جالسا والناس جلوس : ما منعك أن تركع ؟ قال : عليه و سلم جالسا بني أصحابه فجلس معهم فقال له 

  احلديث رواه مسلم ... إذا دخل أحدكم : فقال 
  خص منه إذا دخل واإلمام يصلي الفرض أو شرع يف اإلقامة )  ٦( 
  إلمجاع سوى أهل الظاهر فقالوا بالوجوب هو أمر ندب با)  ٧( 
  هذا العدد ال مفهوم ألكثره باتفاق )  ٨( 
قبل أن جيلس فإن جلس مل يشرع له التدارك كذا قال مجاعة وفيه نظر ملا رواه ابن حبان عن أيب ذر أنه : قوله )  ٩( 

ترجم عليه ابن . قم فاركعهما :  ال قال: أركعت ركعتني ؟ قال : دخل املسجد فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
حيتمل أن يقال : ومثله يف قصة سليك وقال احملب الطربي ) حتية املسجد ال تفوت باجللوس : ( حبان يف صحيحه 

  وقتهما قبل اجللوس وقت فضيلة وبعده وقت جواز واتفق أئمة الفتوى على أن األمر للندب كذا ذكره الزرقاين 
ن النيب صلى اهللا عليه و سلم رأى رجال يتخطى رقاب الناس فأمره باجللوس ومل وليس بواجب أل: قوله )  ١٠( 

كان الصحابة يدخلون املسجد مث خيرجون وال يصلون : وقال زيد بن أسلم . يأمره بالصالة كذا ذكره الطحاوي 
لي ذكره الزرقاين رأيت ابن عمر يفعله وكذا سامل ابنه وكان القاسم بن حممد يدخل املسجد فيجلس وال يص: وقال 

  والكالم بعد موضع نظر 

  )يف الصالة )  ١( باب االنفتال (  - ٨٣

 ٤( بن حيىي بن حبان أنه مسعه حيدث عن واسع )  ٣( بن سعيد عن حممد )  ٢( أخربنا مالك أخربين حيىي  - ٢٧٦
  كنت أصلي يف املسجد : قال )  ٥( بن حبان ) 

شقي األيسر )  ٨( صاليت انصرفت إليه من قبل )  ٧( القبلة فلما قضيت ظهره إىل )  ٦( وعبد اهللا بن عمر مسند 
فإنك قد أصبت فإن : قال عبد اهللا )  ٩( رأيتك وانصرفت إليك : ما منعك أن تنصرف على ميينك ؟ قلت : فقال 
 تصلي انصرف حيث أحببت على ميينك أو)  ١٢( على ميينك فإذا كنت )  ١١( انصرف : يقول )  ١٠( قائال 

)  ١٦( القبلة وال بيت املقدس )  ١٥( إذا قعدت على حاجتك فال تستقبل ) :  ١٤( ناس )  ١٣( يسارك ويقول 



رسول اهللا صلى اهللا )  ٢١( فرأيت )  ٢٠( لنا )  ١٩( على ظهر بيت )  ١٨( لقد رقيت ) :  ١٧( قال عبد اهللا 
  بيت املقدس )  ٢٣( مستقبل )  ٢٢( عليه و سلم على حاجته 

أحب وال بأس أن يستقبل )  ٢٤( وبقول عبد اهللا بن عمر نأخذ ينصرف الرجل إذا سلم على أي شقه : حممد  قال
بذلك القبلة وهو قول أيب )  ٢٧( أن يستقبل )  ٢٦( إمنا يكره )  ٢٥( باخلالء من الغائط والبول بيت املقدس 

   -رمحه اهللا  -حنيفة 
 _________  

  ال أي االنصراف ميينا ومشا)  ١( 
  إن لواسع رؤية كذا قال السيوطي : الثالثة يف هذا اإلسناد تابعيون لكن قيل )  ٢( 
  األنصاري املدين وثقه النسائي وابن معني وأبو حامت مات باملدينة )  ٣( 

  " اإلسعاف " هـ كذا يف  ١٢١سنة 
  " اإلسعاف " وثقه أبو زرعة كذا يف )  ٤( 
  باء هو ابن منقذ بن عمرو األنصاري بفتح احلاء املهملة وتشديد ال)  ٥( 
  فيه جواز االستناد إىل الكعبة لكن ال ينبغي ألحد أن يصلي مواجها غريه )  ٦( 
  أمتمت )  ٧( 
  بكسر ففتح مبعىن جهة )  ٨( 
  وكان ابن عمر على مشاله )  ٩( 
ع ثبوت االنصراف يف كال إخل كأنه يرد على من ألزم االنصراف عن اليمني م... فإن قائال يقول : قوله )  ١٠( 

اجلانبني عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ففيه أن من أصر على مندوب والتزمه التزاما هجر ما عداه يأمث وقد 
: " ثبت االنصراف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف جانب اليمني واليسار من حديث ابن مسعود فإنه قال 

صالته يرى أن حقا عليه أن ال ينصرف إال عن ميينه لقد رأيت رسول اهللا كثريا  ال جيعل أحدكم للشيطان شيئا من
أكثر ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينصرف عن ميينه : وروى مسلم عن أنس قال . ينصرف عن يساره 

فأخرب كل ما اعتقده أنه ومجع النووي بينهما بأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يفعل تارة هبذا وتارة هبذا . 
ومجع ابن حجر بوجه آخر وهو أن حيمل حديث ابن مسعود على حالة الصالة يف املسجد ألن احلجرة . األكثر 

وباجلملة االنصراف يف . النبوية كانت من جهة يساره وحيمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحال السفر وحنوه 
 يلزمه الشرع نعم اجلمهور استحبوا االنصراف إىل اليمني لكونه أفضل كال اجلهتني ثابت فإلزام اليمني إلزام مبا مل

  وبه صرح كثري من أصحابنا 
  وجوبا : أي )  ١١( 
  هو قول ابن عمر ردا على القائل )  ١٢( 
ويقول يشري بذلك إىل من كان يقول بعموم النهي يف املصر والصحراء وهو مروي عن أيب أيوب : قوله )  ١٣( 

  معقل األسدي وأيب هريرة و
إخل فيه دليل على أن الصحابة كانوا خيتلفون يف معاين السنن فكان كل واحد منهم ... ويقول ناس : قوله )  ١٤( 

" الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري " يستعمل ما مسع على عمومه فمن ههنا وقع بينهم االختالف كذا يف 
  للكرماين 



جيوز استقبال القبلة واستدبارها : إخل اختلفوا فيه على أقوال فمنهم من قال . . فال تستقبل القبلة : قوله )  ١٥( 
ال جيوز مطلقا وهو : بالغائط والبول يف املصر دون الصحراء وهو مذهب مالك والشافعي وأمحد يف رواية والثاين 

: ازمها مطلقا والرابع جو: وغريه والثالث " سنن أيب داود " مذهب احلنفية أخذا من حديث أيب أيوب املروي يف 
عدة املنسوخ من " عدم جواز االستقبال مطلقا وجواز االستدبار مطلقا كذا ذكره حسني بن األهدل يف رسالته 

وذكر احلازمي أن ممن كره االستقبال واالستدبار مطلقا جماهد وسفيان الثوري وإبراهيم النخعي وممن " احلديث 
  يعة بن عبد الرمحن وحكي عن ابن املنذر اإلباحة مطلقا لتعارض األخبار رخص مطلقا عروة بن الزبري وحكي عن رب

بضم امليم وفتح القاف وتشديد : بفتح امليم وإسكان القاف وكسر الدال ويقال : املقدس يقال : قوله )  ١٦( 
  للنووي رمحه اهللا " هتذيب األمساء واللغات " الدال املفتوحة لغتان مشهورتان كذا يف 

  قال عبد اهللا : اد واسع التأكيد بإعادة قوله أر)  ١٧( 
  صعدت : أي )  ١٨( 
أخته كما صرح به يف : على ظهر بيت حفصة أي : على ظهر بيتنا ويف رواية : بيت لنا ويف رواية : قوله )  ١٩( 

وطريق اجلمع أن إضافة البيت إليه على . دخلت على حفصة فصعدت ظهر البيت : رواية مسلم والبن خزمية 
  " الفتح " سبيل اجملاز لكوهنا أخته كذا يف 

  فحانت مين التفاتة : على ظهر بيت أخيت زاد البيهقي : ويف رواية البخاري ومسلم )  ٢٠( 
فرأيت ويف رواية ابن خزمية فأشرفت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو على خالئه ويف : قوله )  ٢١( 

وانتفى هبذا إيراد من قال ممن . حكيم الترمذي بسند صحيح فرأيته يف كنف فرأيته يقضي حاجته ولل: رواية له 
حيتمل أن يكون رآه يف الفضاء ومل يقصد ابن عمر اإلشراف يف تلك احلالة وإمنا صعد السطح : يرى اجلواز مطلقا 

ي ذلك من فائدة لضرورة له فحانت منه التفاتة نعم ملا اتفقت رؤيته يف تلك احلالة من غري قصد أحب أن ال خيل
  فحفظ هذا احلكم الشرعي 

" ال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها بغائط أو بول : " على حاجته أخذ أبو حنيفة بظاهر حديث : قوله )  ٢٢( 
: فحرم ذلك يف الصحراء والبنيان وخص آخرون بالصحراء حلديث ابن عمر قال القاضي أبو بكر بن العريب 

ا نظرنا إىل املعاين فاحلرمة للقبلة فال خيتلف يف البنيان والصحراء وإن نظرنا إىل اآلثار املختار هو األول ألنا إذ
وهذا : أحدها أنه قول : احلديث عام وحديث ابن عمر ال يعارضه ألربعة أوجه " ال تستقبلوا " فحديث أيب أيوب 

و حكاية حال وحكايات األحوال معرضة أن الفعل ال صيغة له وإمنا ه: فعل وال معارضة بني القول والفعل والثاين 
أن هذا القول شرع منه وفعله عادة والشرع مقدم على : األعذار واألسباب واألقوال ال حتتمل ذلك والثالث 

ويف اآلخريين نظر ألن فعله شرع والتستر عند . انتهى . أن هذا الفعل لو كان شرعا ملا ستر به : العادة والرابع 
أن يف الصحراء خلقا من : أحدمها : إلمجاع وقد اختلف العلماء يف علة النهي على قولني قضاء احلاجة مطلوب با

هذا التعليل أوىل ورجحه النووي : أن العلة إكرام القبلة قال ابن العريب : املالئكة واجلن فيستقبلهم لفرجه والثاين 
  للسيوطي " زهر الرىب على اجملتىب " أيضا كذا يف 

  حديث ابن عمر ناسخ لنهي استقبال بيت املقدس : قال أمحد )  ٢٣( 
  على جنبه األمين أو األيسر : أي )  ٢٤( 
معقل بن : " يف األصل ( بيت املقدس وأما ما أخرجه أبو داود من حديث معقل بن أيب معقل : قوله )  ٢٥( 

هنى رسول اهللا صلى اهللا  :األسدي قال )  ٢٧/  ١: هو معقل بن أيب معقل األسدي كما يف بذل اجملهود " األسدي 



حيتمل أن يكون ذلك ملعىن : عليه و سلم أن نستقبل القبلتني بغائط أو بول فقال اخلطايب يف شرح سنن أي داود 
االحترام لبيت املقدس إذ كان قبلة لنا وحيتمل أن يكون ذلك من أجل استدبار الكعبة ألن من استقبل بيت املقدس 

إمنا هنى عن استقباله بيت املقدس حني كان قبلة مث هنى عن : وقال أبو إسحاق . انتهى  .باملدينة فقد استدبر الكعبة 
استقبال القبلة حني صار قبلة فجمعهما الراوي ظنا منه على أن النهي مستمر ونقل املاوردي عن بعض املتقدمني أن 

  " مرقاة الصعود " املراد بالنهي ألهل املدينة فقط كذا يف 
وأخرج . ال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها : منا يكره ملا أخرجه الستة عن أيب أيوب مرفوعا إ: قوله )  ٢٦( 

وأخرج . هنانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول : اجلماعة إال البخاري عن سلمان 
. اجته فال يستقبل القبلة وال يستدبرها إذا جلس أحدكم إىل ح: أبو داود ومسلم وغريمها عن أيب هريرة مرفوعا 
. إذا أتى أحدكم الرباز فليكرم قبلة اهللا وال يستقبلها وال يستدبرها : وأخرج الدارقطين عن طاووس مرسال مرفوعا 

من جلس يبول : عن عبد اهللا بن احلسن عن أبيه عن جده مرفوعا " هتذيب اآلثار " وأخرج أبو جعفر الطربي يف 
  فذكر فتحرف عنها إجالال هلا مل يقم من جملسه حىت يغفر له قبالة القبلة 

وهبذه األحاديث أخذ أصحابنا إطالق كراهة االستقبال سواء كان يف البنيان أو الصحراء ورجحوها لكوهنا قولية 
 ولكوهنا ناهية على خرب يدل على الترخص يف ذلك فعال وهو ما أخرجه أبو داود والترمذي وغريمها عن جابر قال

  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نستقبل القبلة فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها يف البول : 
أن يستقبل وأما االستدبار ففي رواية عن أيب حنيفة ال يكره ويف رواية عنه يكره وهو األصح عند : قوله )  ٢٧( 

 ١٧٣/  ١، وفتح الباري  ٨٢٩/  ١عمدة القاري  انظر( وغريه لورود النهي عنه كاالستقبال " اهلداية " صاحب 
  )  ١٩٤/  ١، واحمللى البن حزم 

  )باب صالة املغمى عليه (  - ٨٤

  )  ٢( الصالة )  ١( أنه أغمي عليه مث أفاق فلم يقض : أخربنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر  - ٢٧٧
)  ٤( أما إذا أغمي عليه يوما وليلة أو أقل قضى نأخذ إذا أغمي عليه أكثر من يوم وليلة و)  ٣( وهبذا : قال حممد 

  )  ٥( صالته 
 _________  

ذلك يف ما نرى واهللا أعلم أن الوقت قد ذهب فأما من أفاق يف الوقت فهو : فلم يقض قال مالك : قوله )  ١( 
  يصلي وجوبا إذ ما به السقوط ما به اإلدراك 

  الفائتة حال اإلغماء : أي )  ٢( 
وهبذا نأخذ وفيه خالف الشافعي ومالك فإهنما قاال بسقوط الصالة باإلغماء إال إذا أفاق يف الوقت : قوله )  ٣( 

قلت أو كثرت حلديث عائشة سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الرجل يغمى عليه فيترك الصالة ؟ فقال 
احلكم بن عبد اهللا ضعيف جدا حىت  ويف سنده. ال لشيء من ذلك قضاء إال أن يفيق يف وقت صالة فإنه يصليه : 

  أحاديثه موضوعة ذكره الزيلعي : قال أمحد 
أخربنا أبو حنيفة عن محاد عن إبراهيم عن ابن عمر أنه قال " : اآلثار " قضى صالته ملا روى يف كتاب : قوله )  ٤( 
  اق بعد اليوم والليلة وعلى هذا فما أخرجه مالك حممول على ما أف. يف الذي يغمى عليه يوما وليلة يقضي : 
  ألنه ال حرج يف ذلك )  ٥( 



أخربنا بذلك أبو )  ٢( أنه أغمي عليه أربع صلوات مث أفاق فقضاها : عن عمار بن ياسر )  ١( بلغنا  - ٢٧٨
  )  ٤( املديين عن بعض أصحابه )  ٣( معشر 

 _________  
ر أن عمار بن ياسر أغمي عليه يف الظهر والعصر بلغنا أسنده الدارقطين عن يزيد موىل عمار بن ياس: قوله )  ١( 

هذا ليس بثابت ولو : قال الشافعي : واملغرب والعشاء وأفاق نصف الليل فقضاهن ومن طريقه رواه البيهقي وقال 
وعلته أن يزيد موىل عمار جمهول والراوي عنه إمساعيل بن عبد : ثبت فمحمول على االستحباب قال البيهقي 

  ن حيىي بن معني يضعفه الرمحن السدي كا
  فقضى : يف نسخة )  ٢( 
أبو معشر امسه جنيح بن عبد الرمحن السندي بكسر السني وسكون النون موىل بين هاشم مشهور : قوله )  ٣( 

تكلم فيه بعض من قبل حفظه وقال : امسه عبد الرمحن بن الوليد بن هالل فيه ضعف قال الترمذي : بكنيته ويقال 
" و " التقريب " و " الكاشف " يكتب حديثه مع ضعفه كذا يف : يقيم اإلسناد وقال ابن عدي صدوق ال : أمحد 

  " قانون املوضوعات 
  أي أصحاب عمار )  ٤( 

  )باب صالة املريض (  - ٨٥

  أومى برأسه )  ١( إذا مل يستطع املريض السجود : أخربنا مالك حدثنا نافع أن ابن عمر قال  - ٢٧٩
إليه وجيعل )  ٥( يرفع )  ٤( أن يسجد على عود وال شيء )  ٣( له )  ٢( نأخذ وال ينبغي وهبذا : قال حممد 
   -رمحه اهللا  -أخفض من ركوعه وهو قول أيب حنيفة )  ٦( سجوده 

 _________  
  بسبب وجع الرأس وحنو ذلك )  ١( 
عن أيب بكر احلنفي " املعرفة " قي يف إخل ملا أخرجه البزار والبيه... وال ينبغي له أن يسجد على عود : قوله )  ٢( 

عن سفيان الثوري نا أبو الزبري عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة 
صل على األرض إن استطعت وإال فأوم إمياء : فأخذها فرمى هبا فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال 

ورواه أبو يعلى أيضا بطريق آخر من حديث جابر والطرباين من حديث ابن . وعك واجعل سجودك أخفض من رك
من استطاع منكم أن يسجد فليسجد ومن مل يستطع فال يرفع إىل جبهته : " وروى أيضا من حديثه مرفوعا . عمر 

على شيء أنه يكره السجود " اهلداية " وذكر شراح " . شيئا يسجد عليه وليكن ركوعه وسجوده يومئ برأسه 
رأيت أم سلمة تسجد على وسادة من أدم من رمد : مرفوع إليه فإن فعل ذلك أجزأه ملا روى احلسن عن أمه قالت 

هبا أخرجه البيهقي وعن ابن عباس أنه رخص يف السجود على الوسادة ذكره البيهقي وذكر ابن أيب شيبة عن أنس 
  أنه كان يسجد على مرفقه 

  ألصل بل هو مكروه كما يف ا)  ٣( 
  وعلى شيء آخر كوسادة وحنوها : أي )  ٤( 
  بصيغة اجملهول أو املعلوم )  ٥( 
  إمياء السجود : أي )  ٦( 



  )يف املسجد وما يكره من ذلك )  ١( باب النخامة (  - ٨٦

 (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأى بصاقا : أخربنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما  - ٢٨٠
أحدكم يصلي فال )  ٧( إذا كان : على الناس فقال )  ٦( مث أقبل )  ٥) (  ٤( املسجد فحكه )  ٣( يف قبلة )  ٢
  وجهه إذا صلى )  ١١( تعاىل قبل )  ١٠( قبل وجهه فإن اهللا )  ٩( يبصق )  ٨( 

  )  ١٤( رجله اليسرى وليبصق حتت )  ١٣( وجهه وال عن ميينه )  ١٢( ينبغي له أن ال يبصق تلقاء : قال حممد 
 _________  

. تنخم وتنخع رمى بالنخامة والنخاعة بضم أوهلا ما خيرج من اخليشوم واحللقوم : النخامة يقال : قوله )  ١( 
  البصاق من الفم واملخاط من األنف والنخامة من األنف 

هو : والباء مضمومة يف الثالث  وضعفت. بصاقا بصاد مهملة ويف لغة بالزاء املعجمة وأخرى بالسني : قوله )  ٢( 
  ما يسيل من الفم كذا ذكره الزرقاين 

  يف حائط من جهة قبلة املسجد : أي )  ٣( 
فحكه يف رواية أيوب عن نافع مث نزل فحكه بيده وفيه إشعار بأنه رآه حال اخلطبة وبه صرح به يف : قوله )  ٤( 

فلذلك صنع : ( زاد عبد الرزاق عن معمر عن أيوب ) به وأحسبه دعا بزعفران فلطخه ( زاد : رواية اإلمساعيلي 
  كذا ذكره الزرقاين ) الزعفران يف املساجد 

  أزاله بيده : أي )  ٥( 
  بوجهه الكرمي )  ٦( 
خص بذلك حال الصالة لفضيلة تلك احلال وألنه حينئذ يكون : إىل آخره قال الباجي ... . إذا كان : قوله )  ٧( 

  مستقبل القبلة 
  باجلزم على النهي  ) ٨( 
  مطلقا ال يف جدار املسجد وال يف غريه : أي )  ٩( 
فإن اهللا تعاىل قد نزع به املعتزلة القائلون : قوله . هو كالم على التعظيم لشأن القبلة : قال ابن عبد الرب )  ١٠( 

واء كان يف املسجد أم ال وهذا التعليل يدل على حرمة البزاق يف القبلة س. بأن اهللا يف كل مكان وهو جهل واضح 
من تفل جتاه القبلة جاء يوم القيامة : " وال سيما من املصلي ويف صحيح ابن خزمية وابن حبان عن حذيفة مرفوعا 

" يبعث صاحب النخامة يف القبلة يوم القيامة وهي يف وجهه : " والبن خزمية عن ابن عمر مرفوعا " وتفله بني عينيه 
  كذا ذكره الزرقاين 

قبل وجهه هذا على التشبيه أي كأن اهللا يف مقابل وجهه : بكسر القاف وفتح الباء أي قدام وجهه قوله )  ١١( 
  معناه فإن قبلة اهللا قبل وجهه أو ثوابه أو حنو ذلك : معناه فإن اهللا قبل اجلهة اليت عظمها وقيل : وقال النووي 

  طرف وجهه ألنه جهة الكعبة : أي )  ١٢( 
  لك لشرف امل)  ١٣( 
وليبصق أي إذا كان حتت رجله : أو عن يساره إن مل يكن هناك رجل بذلك وردت األخبار والسنن قوله )  ١٤( 

  شيء من ثيابه وإال فيكره فوق أرض املسجد وكذا فوق حصريه 

  )يعرقان يف ثوب )  ١( باب اجلنب واحلائض (  - ٨٧



  وهو جنب مث يصلي فيه )  ٣( يف الثوب )  ٢( ق أنه كان يعر: أخربنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر  - ٢٨١
رمحه  -شيء وهو قول أيب حنيفة )  ٦) (  ٥( الثوب من املين )  ٤( وهبذا نأخذ ال بأس به ما مل يصب : قال حممد 

   -اهللا 
 _________  

  حكى النووي االتفاق على طهارة سؤر احلائض وعرقها )  ١( 
  بفتح الياء والراء )  ٢( 
  هو البسه ويف معىن اجلنب احلائض والنفساء  الذي)  ٣( 
هل كان النيب يصلي يف الثوب : ما مل يصب ملا أخرجه الطحاوي وغريه عن معاوية أنه سأل أم حبيبة : قوله )  ٤( 

  نعم إذا مل يصبه أذى : الذي يضاجعك فيه ؟ قالت 
  وحنوه من النجاسات )  ٥( 
أمجع عوام أهل العلم على أن عرق اجلنب طاهر ثبت : ل ابن املنذر قا( فإنه جنس وأما العرق فليس بنجس )  ٦( 

وبسط الكالم على ذلك العيين " املغين " عن " األوجز " ذلك عن ابن عمر وابن عباس وغريمها من الفقهاء كذا يف 
م إال أنه سؤر اآلدمي طاهر سواء كان مسلما أو كافرا عند عامة أهل العل: فارجع إليه لو شئت وقال ابن قدامة 

  )  ١٥٦/  ١انظر الكوكب الدري . حكي عن النخعي أنه كره سؤر احلائض 

  )أمر القبلة وما نسخ من قبلة بيت املقدس )  ١( باب بدأ (  - ٨٨

الصبح )  ٣( بينما الناس يف صالة : بن دينار عن عبد اهللا بن عمر قال )  ٢( أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا  - ٢٨٢
وقد أمر )  ٧( قرآن )  ٦( فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أنزل عليه الليلة )  ٥( جل ر)  ٤( إذ أتاه 

  إىل الكعبة )  ١١( فاستداروا )  ١٠( وكانت وجوههم إىل الشام )  ٩( أن يستقبل القبلة فاستقبلوها )  ٨( 
مث علم أنه يصلي إىل غري القبلة )  ١٢( وهبذا نأخذ فيمن أخطأ القبلة حىت صلى ركعة أو ركعتني : قال حممد 
   -رمحه اهللا  -مبا مضى وهو قول أيب حنيفة )  ١٤( إىل القبلة فيصلي ما بقي ويعتد )  ١٣( فلينحرف 

 _________  
  بالفتح أي ابتداؤه )  ١( 
واه عن مالك عن نافع كذا رواه مجاعة الرواة إال عبد العزيز بن حيىي فإنه ر: عبد اهللا قال ابن عبد الرب : قوله )  ٢( 

  )  ٣٩٥/  ١شرح الزرقاين " ( املوطأ " عن ابن عمر والصحيح ما يف 
هذا ال خيالف ) :  ٥٨٥/  ١، والمع الدراري  ٥٠٦/  ١فتح الباري ( يف صالة الصبح قال احلافظ : قوله )  ٣( 

ة العصر إىل من هو داخل أهنم كانوا يف صالة العصر ألن اخلرب وصل وقت صال" الصحيحني " حديث الرباء يف 
: املدينة وهو بنو حارثة وذلك يف حديث الرباء واآليت إليهم بذلك عباد بن بشر كما رواه ابن مندة وغريه وقيل 

عباد بن هنيك بفتح النون وكسر اهلاء ورجح أبو عمر األول وقيل عباد بن نصر األنصاري واحملفوظ عباد بن بشر 
  و خارج املدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء وذلك يف حديث ابن عمر ووصل اخلرب وقت الصبح إىل من ه

  أخرجه مسلم يف باب حتويل القبلة من ( وملسلم يف صالة الغداة )  ٤( 
  )  ١٤القدس إىل الكعبة رقم احلديث 

شية التلويح حا" رجل ذكر السعد مسعود بن عمر التفتازاين أنه ابن عمر وأنس حيث قال يف : قوله )  ٥( 



إىل آخره فإن ... وأما إخبار الصيب واملعتوه فال يقبل منه يف الديانات أصال : عند قول صدر الشريعة " التوضيح 
لو سلم كونه صبيا فقد روي : قيل أن ابن عمر أخرب أهل قباء بتحويل القبلة فاستداروا كهيآهتم وكان صبيا قلنا 

مل أقف هلاتني الروايتني على سند ومل : قلت . انتهى . فأخرباهم أنه أخربهم بذلك أنس فيحتمل أهنما جاءا مجيعا 
أطلع له ما يدل عليه من كلمات احملدثني فإنه مل يذكر أحد منهم أن املخرب بذلك ابن عمر وأنس بل ذكر بعضهم 

سطالين جزم باألول الق)  ٢٠١/  ١" ( تنوير احلوالك " عباد بن بشر وبعضهم عباد بن هنيك حكامها السيوطي يف 
وذكر احلافظ ابن حجر وكفاك به اطالعا أن خمرب أهل قباء مل يسم وإن كان ابن طاهر وغريه " إرشاد الساري " يف 

نقلوا أنه عباد بن بشر ففيه نظر ألن ذلك إمنا ورد يف حق بين حارثة يف صالة العصر فإن كان ما نقله حمفوظا 
 توجه إىل أهل قباء وقت الصبح فأعلمهم بالفجر ومما يدل على فيحتمل أن عبادا أتى بين حارثة أوال يف العصر مث

/  ١فتح الباري ( انتهى . تعددمها ما روى مسلم عن أنس أن رجال من بين سلمة مر وهم ركوع يف صالة الفجر 
٥٠٦  (  

لك أو لعله صلى أضاف النزول إىل الليل على ما بلغه ولعله مل يعلم بنزوله قبل ذ: الليلة قال الباجي : قوله )  ٦( 
  اهللا عليه و سلم أمر باستقبال الكعبة بالوحي مث أنزل عليه القرآن من الليلة 

  اآليات } . . قد نرى تقلب { : بالتنكري إلرادة البعضية واملراد قوله تعاىل )  ٧( 
م متوجها إىل وقد أمر وقع يف رواية البخاري أن أول صالة صالها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل: قوله )  ٨( 

والتحقيق أن أول صالة . حولت القبلة يف صالة الظهر أو العصر على التردد : الكعبة العصر وعند ابن سعد 
" صالها يف بين سلمة ملا مات بشر بن الرباء بن معرور الظهر وأول صالة صالها يف املسجد النبوي العصر كذا يف 

  " فتح الباري 
فتحول أهل قباء إىل جهة الكعبة وحيتمل أن فاعله : املوحدة على رواية األكثر أي فاستقبلوها بفتح : قوله )  ٩( 

 -فاستقبلوها بكسر املوحدة : النيب صلى اهللا عليه و سلم ومن معه وضمري وجوههم له أو ألهل قباء ويف رواية 
" رواية البخاري يف  ويأيت يف ضمري وجوههم االحتماالن وعوده إىل أهل قباء أظهر ويرجح رواية الكسر -أمر 

وقد أمر أن يستقبل القبلة أال فاستقبلوها فدخول حرف االستفتاح يشعر بأن ما بعده أمر ال خرب : بلفظ " التفسري 
  )  ٣٩٦/  ١( قال الزرقاين 

  بيت املقدس : أي )  ١٠( 
فتحول : حامت قالت فيه  فاستداروا وقع بيان كيفية التحويل يف حديث تويلة بنت أسلم عند ابن أيب: قوله )  ١١( 

وتصويره أن اإلمام . النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فصلينا السجدتني الباقيتني إىل املسجد احلرام 
حتول من مكانه إىل مؤخر املسجد ألن من استقبل القبلة استدبر بيت املقدس وهو لو دار كما هو يف مكانه مل يكن 

ول اإلمام حتولت األرض وهذا يستدعي عمال كثريا يف الصالة فيحتمل أنه وقع خلفه مكان يسع الصفوف وملا حت
قبل حترمي العمل الكثري وحيتمل أنه اغتفر للمصلحة أو مل تتوال اخلطا عند التحويل بل وقعت مفترقة ويف احلديث 

عادة مع أن األمر باستقبال دليل على أن حكم الناسخ ال يثبت يف حق املكلف حىت يبلغه ألن أهل قباء مل يؤمروا باإل
الكعبة وقع قبل صالهتم واستنبط منه الطحاوي أن من مل تبلغه الدعوة ومل ميكنه استعالم ذلك فالفرض ال يلزمه 

واألوجه أن اخلرب كان حمتفا بالقرائن أفادت القطع عندهم وهي انتظاره صلى اهللا عليه و ( وفيه قبول خرب الواحد 
  " شرح الزرقاين " كذا يف )  ٩٦/  ٤أوجز املسالك . أنه يدعو وينظر إىل السماء سلم من قبل ذلك فقد ورد 

ظاهر :  ٣٤٠/  ١قال الباجي يف املنتقى ( بعد ما حترى فإنه لو صلى بغري حتر مل جيز كذا قالوا : أي )  ١٢( 



وهو يظنها إىل القبلة مث  احلديث يدل على أهنم بنوا على ما تقدم من صالهتم ولو شرع أحد بصالته إىل غري القبلة
تبني له فإن كان منحرفا احنرافا يسريا رجع إىل القبلة وبىن وإن كان منحرفا عنها احنرافا كثريا استأنف الصالة 

والفرق بينه وبني أهل قباء أهنم افتتحوا الصالة إىل ما شرع هلم من القبلة فلما طرأ النسخ يف نفس العبادة مل جيز 
ال تفصيل عند احلنفية وتصح صالته بكل حال  ٩٦/  ٤اهـ ويف األوجز . على الصحة  إفساد ما تقدم منها

  ) ومذهب الشافعية اإلعادة مطلقا ملن اجتهد يف القبلة فأخطأ كما يف الفتح وغريه 
  كأهل قباء إذا علموا أهنم يصلون إىل غري القبلة )  ١٣( 
  ن تقع أربع ركعات يف أربع جهات ال حيتاج إىل استئناف الصالة حىت جيوز أ: أي )  ١٤( 

  )وهو جنب أو على غري وضوء )  ١( باب الرجل يصلي بالقوم (  - ٨٩

)  ٢( أن عمر بن اخلطاب صلى : أخربنا مالك حدثنا إمساعيل بن أيب احلكيم أن سليمان بن يسار أخربه  - ٢٨٣
لقد احتلمت : فقال )  ٥( به احتالما مث بعد ما طلعت الشمس رأى يف ثو)  ٤( إىل اجلرف )  ٣( الصبح مث ركب 

( ما رأى يف ثوبه ونضحه )  ٨( وليت أمر الناس مث غسل )  ٧( ولقد سلط علي االحتالم منذ )  ٦( وما شعرت 
  فصلى الصبح بعد ما طلعت الشمس )  ١٠( مث اغتسل مث قام )  ٩

عمر فعليه أن يعيد الصالة كما  ذلك ممن صلى خلف)  ١٢( أن من علم )  ١١( وهبذا نأخذ ونرى : قال حممد 
   -رمحه اهللا  -إذا فسدت صالته فسدت صالة من خلفه وهو قول أيب حنيفة )  ١٣( أعادها عمر ألن اإلمام 

 _________  
  وهو يظن أنه على طهارة : أي )  ١( 
  صرح أن صالته كانت بالناس )  ٢( 
  ا من أمور املسلمني له أن يتعاهد ضيعته وأمور دنياه مث ركب إىل اجلرف فيه أن اإلمام من ويل شيئ: قوله )  ٣( 
  على ثالثة أميال من املدينة من جانب الشام : بضم اجليم والراء وفاء قال الرافعي )  ٤( 
  أثره وهو املين : أي )  ٥( 
  علمت : بفتحتني أي )  ٦( 
وقتا البتالئه ملعىن من املعاين مل يذكره  حيتمل أن يريد أن ذلك كان: منذ وليت أمر الناس قال الباجي : قوله )  ٧( 

ووقته مبا ذكر من واليته وحيتمل أن شغله بأمر الناس واهتمامه هبم صرفه عن االشتغال بالنساء فكثر عليه االحتالم 
  )  ٢٩٥/  ١، وأوجز املسالك  ١٠١/  ١، وانظر املنتقى  ٦٨/  ١" ( التنوير " كذا يف 

ر االحتالم من ثوبه دليل على جناسة املين ألنه مل يكن ليشتغل مع شغل السفر مث غسل يف غسل عم: قوله )  ٨( 
ومل خيتلف العلماء يف ما عدا املين من كل ما خيرج من الذكر أنه جنس ويف إمجاعهم على ذلك . بغسل شيء طاهر 

ي والودي خمرجا واحدا ما يدل على جناسة املين املختلف فيه ولو مل يكن له علة جامعة إال خروجه مع البول واملذ
كنت أغسله من ثوب : فروى عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عن عائشة : لكفى وأما الرواية املرفوعة فيه 

كنت أفركه من ثوب رسول اهللا : وروى مهام واألسود عنها قالت ) .  ٥٥/  ١أخرجه البخاري ( رسول اهللا 
وأما اختالف . وحديث مهام واألسود أثبت من جهة اإلسناد .  ) ٩٩/  ١سنن ابن ماجه ( صلى اهللا عليه و سلم 

ومثله . أهنم غسلوه وأمروا بغسله : السلف واخللف يف جناسة املين فروي عن عمر وابن مسعود وجابر بن مسرة 
غسل االحتالم واجب وال جيزئ عنده وعند أصحابه يف : عن ابن عمر وعائشة على اختالف عنهما وقال مالك 



وأما أبو حنيفة وأصحابه فاملين عندهم جنس وجيري . يف سائر النجاسات إال الغسل باملاء وال جيزئ فيه الفرك املين و
تعاد الصالة من املين يف اجلسد وإن قل وال تعاد من املين : فيه الفرك على أصلهم يف النجاسة وقال احلسن بن حي 

املين طاهر ويفركه إن كان يابسا وإن مل يفركه : شافعي وقال ال. يف الثوب وكان يفيت مع ذلك بفركه عن الثوب 
طاهر كقول الشافعي ويستحبون غسله رطبا وفركه يابسا وهو : وعند أيب ثور وأمحد وإسحاق وداود . فال بأس به 

وذهب الشافعي وأمحد يف أصح قوليه وإسحاق إىل أن .  ٣٥٩/  ١" ( االستذكار " قول ابن عباس وسعد كذا يف 
اهر وإمنا يغسل الثوب منه ألجل النظافة ال للنجاسة وروي ذلك عن علي وسعد بن أيب وقاص وابن عمر املين ط

وعائشة وذهب أبو حنيفة ومالك والثوري واألوزاعي والليث واحلسن بن حي إىل أنه جنس غري أن أبا حنيفة يقول 
/  ٢" شرح املهذب " لخص ما يف هذا م. بإجزاء الفرك وال جيزئ عندمها إال الغسل كحكم سائر النجاسات 

٥٥٤  (  
. رش ما مل ير فيه أذى ألنه شك هل أصابه املين أم ال ؟ ومن شك يف ذلك وجب نضحه تطييبا للنفس : أي )  ٩( 

ونضحه ال خالف بني العلماء يف أن النضح يف حديث عمر هذا معناه الرش وهو عند أهل العلم طهارة ملا : قوله 
ال يزيده النضح إال شرا كذا قال : افعا للوسوسة ندب بعضهم إىل ذلك وأباه بعضهم وقال شك فيه كأهنم جعلوه ر

  )  ٣٦٠/  ١االستذكار ( ابن عبد الرب 
قام فيه دليل على ما ذكره أصحابنا وغريهم أن من رأى يف ثوبه أثر احتالم ومل يتذكر املنام وقد : قوله )  ١٠( 

نامها ويعيد ما صلى بينه وبني آخر نومته وهو من فروع احلادث يضاف صلى فيه قبل ذلك حيمله على آخر نومة 
  إىل أقرب األوقات 

إىل آخره فيه خالف بني الصحابة والتابعني ومن بعدهم من األئمة اجملتهدين فقال مالك ... ونرى : قوله )  ١١( 
ابة وصلى مث تذكر إمنا ال إعادة على من صلى خلف من نسي اجلن: وأصحابه والثوري واألوزاعي والشافعي 

اإلعادة على اإلمام فقط وروي ذلك عن عمر فإنه ملا صلى الصبح جبماعة مث غدا إىل أرضه باجلرف فوجد يف ثوبه 
: وروى ابن أيب شيبة عن احلارث عن علي يف اجلنب يصلي بالقوم قال . احتالما أعاد صالته ومل يأمرهم باإلعادة 

كربت : عثمان صلى بالناس الفجر فلما ارتفع النهار فإذا هو بأثر اجلنابة فقال  وروى أمحد عن. يعيد وال يعيدون 
وبه قال أمحد حكاه األثرم وإسحاق وأبو ثور وأبو داود واحلسن . واهللا كربت فأعاد الصالة ومل يأمرهم أن يعيدوا 

عليهم اإلعادة أيضا وروى عبد إنه جيب : وإبراهيم وسعيد بن جبري وقال أبو حنيفة والشعيب ومحاد بن أيب سليمان 
ويف .  ٣٦٢/  ١" ( االستذكار " الرزاق بسند منقطع عن علي رضي اهللا عنه مثله كذا ذكره ابن عبد الرب يف 

واختلف العلماء فيمن صلى خلف جنب أو حمدث وهو ناس فلم يعلم هو وال :  ٢٩٩/  ١أوجز املسالك 
إن صالة اإلمام باطلة وصالهتم صحيحة وروي عن علي أهنم : لثالثة املأمومون حىت فرغوا من الصالة فقال األئمة ا

  " ) املغين " يعيدون وبه قال ابن سريين والشعيب وأبو حنيفة وأصحابه كذا يف 
  وأما من مل يعلم فال عليه شيء ألن التكليف حبسب الوسع )  ١٢( 
أن اإلمام إذا فسدت صالته فسدت صالة إىل آخره تعليل لطيف على مدعاه ب... . ألن اإلمام : قوله )  ١٣( 

املؤمت ألن اإلمام إمنا جعل ليؤمت به واإلمام ضامن لصالة املقتدي كما ورد به احلديث فصالة املقتدي مشمولة يف 
صالة اإلمام وصالة اإلمام متضمنة هلا بصحتها وفسادها بفسادها فإذا صلى اإلمام جنبا مل تصح صالته لفوات 

لصالة املؤمت فتفسد صالته أيضا فإذا علم ذلك يلزم عليه اإلعادة ويتفرع عليه أنه يلزم اإلمام الشرط وهي متضمنة 



إذا وقع ذلك أن يعلمهم به ليعيدوا صالهتم ولو مل يعلمهم ال إمث عليهم وهذا التقرير واضح قوي إال أن يدل دليل 
  أقوى منه على خالفه 

  )يف ركوعه )  ٣( أو يقرأ  الصف)  ٢( يركع دون )  ١( باب الرجل (  - ٩٠

زيد )  ٦( دخل : أنه قال )  ٥( بن سهل بن حنيف )  ٤( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن أيب أمامة  - ٢٨٤
  حىت وصل الصف )  ٩( مث دب )  ٨( فركع )  ٧( بن ثابت فوجد الناس ركوعا 

رمحه  -إىل الصف وهو قول أيب حنيفة إلينا أن ال يركع حىت يصل )  ١١( وأحب )  ١٠( هذا جيزئ : قال حممد 
   -اهللا 

 _________  
  ما حكمه ؟ : أي )  ١( 
  قبل بلوغه إىل الصف : أي )  ٢( 
  يقرأ القرآن يف ركوعه وسجوده : أي )  ٣( 
هـ وأبوه  ١٠٠أيب أمامة معدود يف الصحابة ألن له رؤية ومل يسمع امسه أسعد وقيل سعد مات سنة : قوله )  ٤( 

  يف صحايب شهري من أهل بدر كذا ذكره الزرقاين سهل بن حن
  بضم املهملة وفتح النون )  ٥( 
  يف املسجد : أي )  ٦( 
  راكعني : أي )  ٧( 
ال أعلم : بلغه أن عبد اهللا بن مسعود كان يدب راكعا قال ابن عبد الرب : فركع مث دب قال مالك : قوله )  ٨( 

ع حىت تأخذ مقامك من الصف قال وقاله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال ترك: هلما خمالفا إال أبا هريرة فقال 
فإن فعل فال شيء عليه وأجاز مالك والليث للرجل وحده أن يركع وميشي إىل الصف إذا : واستحبه الشافعي قال 

. طلة من صلى خلف صف منفردا فصالته با: وقال أمحد وإسحاق ( كان قريبا وكرهه أبو حنيفة والثوري للواحد 
  )  ٢١٧/  ٣انظر أوجز املسالك 

  " جممع البحار " مث دب دب يدب يدرج يف املشي رويدا وال يسرع كذا يف : قوله )  ٩( 
يكفي يف األداء لكن بشرط أن ال تقع : جيزئ أي : يكفي وال يفسد الصالة ألن العمل قليل قوله : أي )  ١٠( 

إذا مشى يف صالة إن كان : ويف اخلالصة . ذا ذكره بعضهم ثالث خطوات متوالية يف ركن من أركان الصالة ك
قدر صف واحد ال تفسد وإن كان قدر صفني بدفعة يفسد ولو مشى إىل صف مث وقف مث إىل صف آخر ال تفسد 

  املختار أنه إذا كثر تفسد كذا قال على القاري " الظهريية " ويف 
  ار واالشتراك يف اجلماعة لينال زيادة الثواب بكثرة اخلطا وطول االنتظ)  ١١( 

)  ٤( رضي اهللا عنه ركع )  ٣( أن أبا بكرة : بن فضالة عن احلسن )  ٢( املبارك )  ١( قال حممد حدثنا  - ٢٨٥
ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه )  ٧( حىت وصل الصف فلما قضى صالته ذكر )  ٦( الصف مث مشى )  ٥( دون 

  )  ٩( وال تعد )  ٨( زادك اهللا حرصا : و سلم فقال له صلى اهللا عليه و سلم 
  )  ١٠( وهو جيزئ وأحب إلينا أن ال يفعل : هكذا نقول : قال حممد 



 _________  
  عن : ويف نسخة )  ١( 
أبو فضالة موىل آل اخلطاب  -بفتح الفاء وختفيف الضاد املعجمة  -هو املبارك بن فضالة . املبارك : قوله )  ٢( 

إذا قال حدثنا فهو ثقة روى عن احلسن البصري وبكر املزين وعنه : دلس قال أبو زرعة العدوي البصري صدوق ي
  " الكاشف " و " التقريب " هـ على الصحيح كذا يف  ١٦٦ابن املبارك وغريه مات سنة 

بسكون الكاف نفيع بن : أن أبا بكرة : قوله . هذا احلديث رواه البخاري وأبو داود وأمحد والنسائي )  ٣( 
" البن األثري اجلزري ويف " جامع األصول " كذا يف  -بضم النون وفتح الفاء وسكون الياء  -ارث الثقفي احل

نفيع بن احلارث بن كلدة كان نزل يوم الطائف إىل رسول اهللا صلى اهللا : امسه نفيع بن مسروح وقيل " االستيعاب 
 صلى اهللا عليه و سلم وقد عد من مواليه تويف عليه و سلم فأسلم يف غلمان من غلمان الطائف فأعتقهم رسول اهللا

  اثنتني ومخسني : بالبصرة سنة إحدى وقيل 
  ليدرك الركعة )  ٤( 
  قبل أن يصل إليه : أي )  ٥( 
  خبطوتني أو أكثر غري متوالية : أي )  ٦( 
  على البناء للمفعول وقيل للمعلوم )  ٧( 
له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باحلرص على العبادة ألنه حممود دعا ( على الطاعة واملبادرة إىل العبادة )  ٨( 

بذل اجملهود . وال تعد : ولكن حبيث يوافق الشرع فإن احلرص على العبادة بوجه ال يوافق الشرع مذموم وهلذا قال 
٣٥١/  ٤  (  
بسكون  -ال تعد : انيا وروي ال تفعل مثل ما فعلته ث: وال تعد بفتح التاء وضم العني من العود أي : قوله )  ٩( 

: بضم التاء وكسر العني من اإلعادة أي : ال تسرع يف املشي إىل الصالة وقيل : من العدو أي  -العني وضم الدال 
ذهب اجلمهور إىل أن االنفراد خلف الصف مكروه وقال النخعي ومحاد : ال تعد الصالة اليت صليتها قال القاضي 

واحلديث حجة عليهم فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يأمر أبا بكرة باإلعادة . مبطل  :بن أيب ليلى ووكيع وأمحد 
ال تفعل ثانيا مثل ما فعلت إن جعل هنيا عن اقتدائه منفردا وركوعه قبل أن يصل إىل الصف وال : ومعىن ال تعد 

واخلطوتني وإن مل تفسد الصالة يدل على فساد الصالة وحيتمل أن يكون عائدا إىل املشي يف الصالة فإن اخلطوة 
وال تعد بضم التاء : قد أبعد من قال : " ، وقال القاري  ٧٦/  ٣" ( املرقاة " لكن األوىل التحرز عنها كذا يف 

ال تسرع : ال تعد وأبعد منه من قال إنه بإسكان العني وضم الدال من العدو أي : وكسر العني من اإلعادة أي 
  ) ة وكالمها ال يأيت به رواي

أن ال يفعل وما روي عن زيد وابن مسعود أهنما كانا يفعالن ذلك فإما أنه مل يبلغهما اخلرب الدال : قوله )  ١٠( 
  على النهي عن ذلك صرحيا أو محاله على هني إرشاد أو حنو ذلك 

( عن عبد اهللا )  ٣( بن عبد اهللا بن حنني )  ٢( موىل ابن عمر عن إبراهيم )  ١( أخربنا مالك أخربنا نافع  - ٢٨٦
)  ٥( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن لبس : بن حنني عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه )  ٤

  )  ٩( القرآن يف الركوع )  ٨( وعن ختتم الذهب وعن قراءة )  ٧( املعصفر )  ٦( القسي وعن لبس 
  )  ١٠( وهو قول وهبذا نأخذ تكره القراءة يف الركوع والسجود : قال حممد 
   -رمحه اهللا  -أيب حنيفة 
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  )  ١٦٦/  ١شرح الزرقاين ( يف اإلسناد ثالثة من التابعني يروي بعضهم عن بعض وهو من اللطائف )  ١( 
ثقة كثري احلديث روى له اجلميع مات بعد املائة كذا ذكره : اهلامشي موالهم املدين التابعي قال ابن سعد )  ٢( 

  ين الزرقا
  مصغرا )  ٣( 
  التابعي الثقة املتوىف يف إمارة يزيد روى له اجلماعة كذا ذكره الزرقاين )  ٤( 
فسره ابن وهب بأهنا : بفتح القاف وتشديد السني قال ) :  ١٤٩/  ١( عن لبس القسي قال الباجي : قوله )  ٥( 

هي ثياب من " : النهاية " ي الفرما ويف ثياب مضلعة يريد خمططة باحلرير وكانت تعمل بالقس وهو موضع مبصر يل
كتان خملوط باحلرير يؤتى هبا من مصر نسبت إىل قرية على ساحل البحر قريبا من تنيس يقال هلا القس بفتح القاف 

التنوير " أصل القسي القزي هو ضرب من اإلبريسم أبدل الزاء سينا كذا يف : وبعض أهل احلديث يكسرها وقيل 
 ) "١٠١/  ١  (  

والنهي للتنزيه على املشهور وكره مالك الثوب ( وعن لبس املعصفر أجازه قوم من أهل العلم وكرهه : قوله )  ٦( 
آخرون وال حجة عندي ملن أباحه مع ما جاء من هنيه )  ٧٤/  ١أوجز املسالك . املعصفر للرجال يف غري اإلحرام 

  صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك كذا قال ابن عبد الرب 
كل كاجريه كه هبندي آنرا كسنبه كويندوجامه كه برنك آن سرخ كرده :  -بضم أول وضم فاء  -عصفر  ) ٧( 

  ) غياث اللغات ) ( بالفارسية ( شود آنرا معصفر كويند 
ملا كان الركوع والسجود ومها يف غاية الذل واخلضوع : إىل آخره قال اخلطايب : وعن قراءة : قوله )  ٨( 

  تسبيح هني عن القراءة فيهما خمصوصني بالذكر وال
  والسجود : رواه معمر عن ابن شهاب عن إبراهيم بن حنني فزاد )  ٩( 
اتفق اجلمهور على منع قراءة القرآن يف " بداية اجملتهد " قال ابن رشد يف ( بل قول الكل ال خالف فيه )  ١٠( 

قهاء األمصار وسار قوم من التابعني وهو حديث صحيح به أخذ ف: قال الطربي . الركوع والسجود حلديث علي 
مث هي كراهة تنزيه عند أكثر . اهـ خمتصرا . إىل جواز ذلك وهو مذهب البخاري ألنه مل يصح احلديث عنده 

  ذكره ابن عبد الرب )  ٧٥/  ١أوجز املسالك . العلماء 

  )وهو حيمل الشيء )  ١( باب الرجل يصلي (  - ٩١

أن : بن عبد اهللا بن الزبري عن عمرو بن سليم الزرقي عن أيب قتادة السلمي أخربنا مالك أخربين عامر  - ٢٨٧
بنت )  ٦( زينب )  ٥( بنت )  ٤( أمامة )  ٣( وهو حامل )  ٢( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي 

  قام محلها  ) ٩( سجد وضعها وإذا )  ٨( بن الربيع فإذا )  ٧( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأليب العاص 
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  مجلة حالية )  ١( 
إن الصالة اليت صلى : عن عمرو بن سليم الزرقي قال " الكبري " كان يصلي أخرج الطرباين يف : قوله )  ٢( 

  " مرقاة الصعود " رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو حامل أمامة صالة الصبح كذا يف 
  على رقبته : ألمحد )  ٣( 



  أمامة هي أمامة بنت أيب العاص بن الربيع بن عبد العزى : قوله )  ٤( 
بن عبد مشس بن مناف وأمها زينب بنت رسول اهللا ولدت على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم وكان حيبها وكان 
 رمبا محلها على عنقه يف الصالة وتزوجها علي بن أيب طالب بعد فاطمة فلما قتل علي تزوجها املغرية بن نوفل بن

مل تلد ال لعلي وال للمغرية وليس لزينب عقب كذا يف : احلارث بن عبد املطلب فولدت له حيىي وهلكت عنده وقيل 
  " االستيعاب " 
  مبعىن الالم فأظهر يف املعطوف وهو قوله وأليب العاص ما هو مقدر يف املعطوف عليه : اإلضافة )  ٥( 
لى اهللا عليه و سلم أسلمت وهاجرت حني أىب زوجها أن يسلم زينب كانت أكرب بنات رسول اهللا ص: قوله )  ٦( 

  " االستيعاب " وتوفيت يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سنة مثان من اهلجرة كذا يف 
مهيشم : هشيم وقيل : مهشم وقيل : وأليب العاص بن الربيع اختلف يف امسه فقيل لقيط وقيل : قوله )  ٧( 

  " االستيعاب " هـ كذا يف  ١٢لم ورد رسول اهللا زينب إليه مات سنة واألكثر على األول أس
إىل آخره اختلف العلماء يف تأويل هذا احلديث ... فإذا سجد وضعها : قوله . إذا ركع وضعها : وملسلم )  ٨( 

رسول اهللا  رأيت: فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان يف النافلة واستبعده املأزري والقرطيب وعياض ملا يف مسلم 
بينا حنن ننتظر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وأليب داود . صلى اهللا عليه و سلم يؤم الناس وأمامة على عاتقه 

يف الظهر أو العصر وقد دعاه بالل إىل الصالة إذ خرج إلينا وأمامة على عاتقه فقام يف مصاله فقمنا خلفه فكرب 
ادعى بعض املالكية أنه منسوخ وبعضهم أنه من اخلصائص وبعضهم أنه : فكربنا وهي يف مكاهنا وقال النووي 

لضرورة وكلها دعاوى باطلة مردودة ال دليل عليها وليس يف احلديث ما خيالف قواعد الشرع ألن اآلدمي طاهر 
ه رسول وثياب األطفال وأجسادهم حممولة على الطهارة واألعمال يف الصالة ال تبطلها إذا قلت أو تفرقت وإمنا فعل

إنه من اخلصائص : اختلف يف هذا احلديث فقيل : للسيوطي " التوشيح " يف ( اهللا صلى عليه وسلم لبيان اجلواز 
)  ٢٨٩/  ٣حممول على قلة العمل وهو األصح أوجز املسالك : خاص بالضرورة وقيل : منسوخ وقيل : وقيل 

  " شرح الزرقاين " كذا يف 
  فإذا : يف نسخة )  ٩( 

  (اب املرأة تكون بني الرجل يصلي وبني القبلة وهي نائمة أو قائمة ب(  - ٩٢

١  ( (  
موىل عمر بن عبيد اهللا عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف عن )  ٢( أخربنا مالك أخربين أبو النضر  - ٢٨٨

صلى اهللا عليه و  كنت أنام بني يدي رسول اهللا: قالت )  ٣( عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا أخربته 
)  ٨( وإذا قام بسطتها )  ٧( فقبضت رجلي )  ٦( فإذا سجد غمزين )  ٥) (  ٤( سلم ورجالي يف القبلة 

  يومئذ ليس فيها مصابيح )  ٩( والبيوت 
بأن يصلي الرجل واملرأة نائمة أو قائمة أو قاعدة بني يديه أو إىل جنبه أو تصلي إذا )  ١٠( ال بأس : قال حممد 
)  ١٣( يف صالة واحدة )  ١٢( تصلي يف غري صالته إمنا يكره أن تصلي إىل جنبه أو بني يديه ومها )  ١١(  كانت

رمحه  -قول أيب حنيفة )  ١٦( صالته وهو )  ١٥( كذلك فسدت )  ١٤( أو يصليان مع إمام واحد فإن كانت 
   -اهللا 
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زيادة يصلي وهو صفة الرجل أو حال منه وقعت : ويف نسخة  ويف نسخة أو قاعدة واملراد بالرجل املصلي)  ١( 
  معترضة 

  امسه سامل بن أيب أمية )  ٢( 
  أبا سلمة : أي )  ٣( 
  يف مكان سجوده : أي )  ٤( 
  يف جهتها : أي )  ٥( 
اء استدل به من يقول ملس النس: غمزين قال النووي . قوله . طعن بإصبعه يف ألقبض رجلي من قبلته : أي )  ٦( 

فيه : وقال الزرقاين . ال ينقض الوضوء واجلمهور محلوه على أنه غمزها فوق حائل وهذا هو الظاهر من حال النائم 
داللة على أن ملس املرأة بال لذة ال ينقض الوضوء ألن شأن املصلي عدم اللذة ال سيما النيب صلى اهللا عليه و سلم 

احلائل واخلصائص ال تثبت باالحتمال وعلى أن املرأة ال تقطع  واحتمال احلائل واخلصوصية بعيد فإن األصل عدم
  صالة من صلى إليها وهو قول مالك والشافعي وأيب حنيفة ومجاعة من التابعني وغريهم 

  بشد الياء مثىن )  ٧( 
 بالتثنية عند)  ٤٩٢/  ١انظر فتح الباري " . بسطتهما : " هكذا يف األصل والصحيح ( بسطتها : قوله )  ٨( 

  أكثر رواة البخاري ولبعض رواته رجلي ولبعضهم بسطتها باإلفراد فيهما 
أرادت به االعتذار تقول لو كانت فيها مصابيح لقبضت رجلي : إىل آخره قال النووي ... والبيوت : قوله )  ٩( 

صابيح إمنا تتخذ يف قوهلا يومئذ تريد حينئذ إذ امل: وقال ابن عبد الرب . عند إرادته السجود ومل أحوجه إىل غمزي 
" الليايل دون األيام وهذا مشهور يف لسان العرب يعرب باليوم عن احلني والوقت كما يعرب به عن النهار كذا يف 

  والظاهر أنه بيان لعادهتم يف تلك األوقات أهنم مل يكونوا معتادين باملصابيح يف متام الليل إال عند الضرورة " التنوير 
  ذاهتا ال تضر إذا مل تكن معه يف صالة مشتركة املعىن أن حما)  ١٠( 

  حترميا وأداء 
  بأن مل يكونا مشتركني حترميا وأداء )  ١١( 
  املرأة والرجل : أي )  ١٢( 
  هي مقتدية به : أي )  ١٣( 
  حماذاهتا : أي )  ١٤( 
. وعبد الرزاق  أخروهن من حيث أخرهن اهللا أخرجه الطرباين: فسدت صالته لقول ابن مسعود : قوله )  ١٥( 

أفاد ذلك افتراض قيام الرجل أمام املرأة فإذا قام جنبها أو خلفها ومها مشتركان يف الصالة فسدت صالته ألنه ترك 
  ما فرض عليه إذ هو املأمور بالتأخري كذا قالوا ويف املقام أحباث وشرائط مذكورة يف كتب الفقه 

  وفيه خالف الشافعي وغريه وهو االستحسان )  ١٦( 

  ) ) ٢( صالة اخلوف )  ١( باب (  - ٩٣

اإلمام وطائفة من )  ٣( يتقدم : أخربنا مالك حدثنا نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن صالة اخلوف قال  - ٢٨٩
فإذا صلى الذين معه )  ٦( وبني العدو ومل يصلوا )  ٥( وتكون طائفة منهم بينه )  ٤( الناس فيصلي هبم سجدة 

سجدة )  ٩( ويتقدم الذين مل يصلوا فيصلون معه )  ٨( مكان الذين مل يصلوا وال يسلمون )  ٧( سجدة استأخروا 



)  ١٣( سجدتني مث يقوم كل واحدة من الطائفتني فيصلون )  ١٢( وقد صلى )  ١١( اإلمام )  ١٠( مث ينصرف 
.  قد صلوا سجدتني سجدة بعد انصراف اإلمام فيكون كل واحدة من الطائفتني)  ١٥( سجدة )  ١٤( ألنفسهم 

مستقبلي )  ١٨( على أقدامهم أو ركبانا )  ١٧( من ذلك صلوا رجاال قياما )  ١٦( فإن كان خوفا هو أشد 
)  ٢٣( إال حدثه )  ٢٢( عبد اهللا بن عمر )  ٢١( وال أرى ) :  ٢٠( قال نافع . وغري مستقبليها )  ١٩( القبلة 

  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
)  ٢٦( وكان مالك بن أنس ال يأخذ  -رمحه اهللا  -أيب حنيفة )  ٢٥( وهو قول )  ٢٤( وهبذا نأخذ : مد قال حم

  به 
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باب صالة اخلوف أي صفتها من حيث إنه حيتمل يف الصالة ما ال حيتمل يف غريه ومنعها ابن املاجشون : قوله )  ١( 
وأجازها الباقون وقال أبو يوسف يف إحدى } ضربتم يف األرض وإذا { : يف احلضر تعلقا مبفهوم قوله تعاىل 

ال تصلى بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم : الروايتني عنه وصاحبه احلسن بن زياد اللؤلؤي وإبراهيم بن علية واملزين 
صلوا كما : " واحتج عليهم بإمجاع الصحابة على فعلها بعده وبقوله . } وإذا كنت فيهم { : ملفهوم قوله تعاىل 
شرط كونه فيهم إمنا ورد لبيان احلكم : فمنطوقه مقدم على ذلك املفهوم وقال ابن العريب وغريه " رأيتموين أصلي 

ال لوجوده أي بني هلم بفعلك ألنه أوضح من القول مث األصل أن كل عذر طرأ على العبادة فهو على التساوي 
شرح الزرقاين " ال يقتضي التخصيص بقوم دون قوم كذا يف  كالقصر والكيفية وردت لبيان احلذر من العدو وذلك

  ) ههنا مثانية أحباث لطيفة ال بد لطالب احلديث من النظر فيها  ١٢ - ٥/  ٤ويف أوجز املسالك .  ٣٦٩/  ١" ( 
إهنا شرعت يف غزوة ذات الرقاع وهي سنة مخس من اهلجرة وقيل يف غزوة بين : صالة اخلوف قيل : قوله )  ٢( 
  للزيلعي " ختريج أحاديث اهلداية " ضري كذا يف الن
  حيث ال يبلغهم سهام العدو )  ٣( 
  أي ركعة )  ٤( 
  أي اإلمام ومن معه )  ٥( 
  حلرسهم العدو )  ٦( 
  فيكونون يف وجه العدو )  ٧( 
  بل يستمرون يف الصالة )  ٨( 
  أي اإلمام )  ٩( 
  من صالته بالتسليم )  ١٠( 
  والسالم  أي بعد التشهد)  ١١( 
  هذا يف الصبح مطلقا وكذا يف الرباعية يف السفر وأما يف املغرب فيصلي مع األوىل ركعتني ومع الثانية ركعة )  ١٢( 
مل ختتلف الطرق عن ابن عمر يف هذا وظاهره أهنم : إىل آخره قال احلافظ ... فيصلون ألنفسهم : قوله )  ١٣( 

على التعاقب وهو الراجح من حيث املعىن وإال لزم ضياع احلراسة املطلوبة أمتوا يف حالة واحدة وحيتمل أهنم أمتوا 
 -أي الطائفة الثانية  -مث سلم فقام هؤالء : وإفراد اإلمام وحده ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود 

وظاهره أن . لموا ورجع أولئك إىل مقامهم فصلوا ألنفسهم ركعة مث س. فقضوا ألنفسهم ركعة مث سلموا مث ذهبوا 
واختار هذه الصفة أشهب واألوزاعي وأخذ مبا يف حديث ابن عمر . الثانية والت بني ركعتيها مث أمتت األوىل بعدها 



" احلنفية ورجحها ابن عبد الرب لقوة إسنادها وملوافقة األصول يف أن املأموم ال يتم صالته قبل صالة إمامه كذا يف 
   ) ٣٧١/  ١" ( شرح الزرقاين 

  أي وحدهم )  ١٤( 
  أي ركعة ركعة )  ١٥( 
  من كثرة العدو )  ١٦( 
  رجاال : تفسري لقوله )  ١٧( 
  على دواهبم )  ١٨( 
  أي عند القدرة على استقباهلا وبه قال اجلمهور لكن قال املالكية ال يصنعون ذلك حىت خيشوا فوات الوقت )  ١٩( 
هكذا روى مالك هذا احلديث عن نافع على : قال ابن عبد الرب  إىل آخره... قال نافع وال أرى : قوله )  ٢٠( 

الشك يف رفعه ورواه عن نافع مجاعة ومل يشكوا يف رفعه منهم ابن أيب ذئب وموسى بن عقبة وأيوب بن موسى 
  وكذا رواه الزهري عن سامل عن ابن عمر مرفوعا ورواه خالد بن معدان عن ابن عمر مرفوعا 

  أي ال أظن )  ٢١( 
  أي فهو موقوف يف حكم مرفوع )  ٢٢( 
  حيدثه : يف نسخة )  ٢٣( 
  لقوة إسناده )  ٢٤( 
وهو قول اتفقوا على أن مجيع الصفات املروية عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف صالة اخلوف معتد : قوله )  ٢٥( 

  " مرقاة املفاتيح " هبا وإمنا اخلالف بينهم يف الترجيح كذا يف 
أن : يأخذ به بل كان يأخذ مبا أخرجه هو والترمذي وابن ماجه وغريهم عن سهل بن أيب حثمة  ال: قوله )  ٢٦( 

صالة اخلوف أن يقوم اإلمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو فريكع اإلمام ركعة ويسجد مث يقوم فإذا 
وجاه العدو واإلمام قائم مث يقبل  استوى قائما ثبت وأمتوا ألنفسهم ركعة باقية مث يسلمون وينصرفون فيكونون

الذين مل يصلوا فيكربون وراء اإلمام فريكع هبم الركعة الباقية مث يسلمون فيقومون فريكعون ألنفسهم الركعة الباقية 
وكان مالك . مث يسلمون وبه قال الشافعي وأمحد وداود مع جتويزهم الصفة اليت يف حديث ابن عمر ذكره الزرقاين 

ا رواه يزيد بن رومان عن صاحل بن خوات عمن صلى مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة ذات يقول أوال مب
الرقاع صالة اخلوف وهو حنو احلديث السابق إال أن فيه النيب صلى اهللا عليه و سلم ثبت جالسا حىت أمتت الطائفة 

وقد رويت يف كيفية صالة اخلوف أخبار .  الثانية مث سلم هبم مث رجع مالك إىل احلديث السابق ذكره ابن عبد الرب
مرفوعة وآثار موقوفة على صفات خمتلفة حىت ذكر بعضهم أنه ورد ستة عشر نوعا وأخذ بكل مجاعة من العلماء 

( وغريه أن االختالف الوارد فيه ليس اختالف تضاد بل اختالف سعة وختيري " منهاج السنة " وذكر ابن تيمية يف 
ن أحدا من أصحاب الكتب املتداولة بأيدينا مل يعنت بتفصيل صور صالة اخلوف املروية عن رسول مما ينبغي أن يعلم أ

إحدى عشرة صورة حبسب الظاهر وهي تبلغ أكثر " سننه " اهللا صلى اهللا عليه و سلم غري أيب داود فإنه فصل يف 
العلماء حبسب جوازها وإمنا اختلفوا وهي كلها مقبولة عند كافة . منها بإبداء بعض االحتماالت يف بعض الروايات 

يؤوهلما على تقدير ثبوهتما عنه  -رمحه اهللا تعاىل  -فيما بينهم فيما هي أوىل منها وأفضل إال صورتني فإن أبا حنيفة 
  )  ٣٢٦/  ٦بذل اجملهود . إخل ... صلى اهللا عليه و سلم أو حيملهما على اختصاصهما به صلى اهللا عليه و سلم 

  ) ) ١( وضع اليمني على اليسار يف الصالة باب (  - ٩٤



)  ٥( كان الناس : قال )  ٤( بن سعد الساعدي )  ٣( عن سهل )  ٢( أخربنا مالك حدثنا أبو حازم  - ٢٩٠
وال أعلم إال أنه : قال أبو حازم . اليسرى يف الصالة )  ٧( أن يضع أحدهم يده اليمىن على ذراعه )  ٦( يؤمرون 

  )  ٩( ينمي ذلك )  ٨( 
  باطن كفه اليمىن )  ١٠( ينبغي للمصلي إذا قام يف صالته أن يضع : قال حممد 

 -ببصره إىل موضع سجوده وهو قول أيب حنيفة )  ١٣( ويرمي )  ١٢( اليسرى حتت السرة )  ١١( على رسغه 
   -رمحه اهللا 

 _________  
  يف حال القراءة فقط : أي يف كل قيام ذكر مسنون وقال حممد )  ١( 
أبو حازم هو سلمة بن دينار األعرج الزاهد كان ثقة كثري احلديث وكان يقص يف مسجد املدينة مات : قوله )  ٢( 

  " اإلسعاف " ، كذا يف  ١٤٠بعد سنة 
  " اإلسعاف " ، كذا يف  ٩١سنة : ، وقيل  ٨٨آخر من مات من الصحابة باملدينة مات سنة )  ٣( 
" سبة إىل ساعدة بن كعب بن اخلزرج قبيلة من األنصار ذكره السيوطي يف الساعدي بكسر العني ن: قوله )  ٤( 

  " لب اللباب يف حترير األنساب 
  أي الصحابة )  ٥( 
هذا حكمه الرفع : يؤمرون قال احلافظ : أي من جهة النيب صلى اهللا عليه و سلم أو من جهة اخللفاء قوله )  ٦( 

   عليه و سلم ألنه حممول على أن اآلمر هلم النيب صلى اهللا
مث وضع صلى اهللا : " ويف حديث وائل عند أيب داود والنسائي . على ذراعه أهبم موضعه من الذراع : قوله )  ٧( 

وصححه ابن خزمية وغريه وأصله يف مسلم " عليه و سلم يده اليمىن على ظهر كفه اليسرى والرسغ من الساعد 
  هو املفصل بني الساعد والكف  :والرسغ بضم الراء وسكون السني مث غني معجمة 

  أي سهال )  ٨( 
وحكى يف . ينمي ذلك بفتح أوله وسكون النون وكسر امليم أي يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم : قوله )  ٩( 
منيت احلديث : أن القعنيب رواه بضم أوله من أمنى وهو غلط ورد بأن الزجاج وابن دريد وغريمها حكوا " املطالع " 
ينمي فمراده يرفع ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : إذا قال الراوي : يته ومن اصطالح أهل احلديث وأمن

هذا معلول ألنه ظن من أيب حازم ورد بأن أبا حازم لو : فقال " أطراف املوطأ " واعترض الداين يف . وإن مل يقيده 
يصرف إليه كذا ذكره  -هكذا  -كنا نؤمر : ول الصحايب مل يقل ال أعلم إىل آخره لكان يف حكم املرفوع ألن ق

  الزرقاين 
أن يضع به قال الشافعي وأمحد واجلمهور ومل يأت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فيه خالف وهو : قوله )  ١٠( 

. ريه ومل حيك ابن املنذر وغريه عن مالك غ" املوطأ " قول مجهور الصحابة والتابعني وهو الذي ذكره مالك يف 
وروى ابن القاسم عن مالك اإلرسال وصار إليه أكثر أصحابه كذا ذكره ابن عبد الرب وذكر غريه أنه مل يرو 
اإلرسال عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال من طريق صحيح وال من طريق ضعيف نعم ورد يف بعض 

 خفيفا مث يضع كما هو مذهب بعض أنه كان يكرب مث يرسل وهو حممول على أنه كان يرسل إرساال: الروايات 
مجع اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه بني روايات اإلرسال والوضع فاختار اإلرسال اخلفيف بعد التحرمية مث ( العلماء 
وعليه حيمل ما أخرجه ابن أيب شيبة أن ابن الزبري كان إذا صلى أرسل ) .  ١٧٣/  ٣انظر أوجز املسالك . الوضع 



  يديه 
على رسغه اليسرى قد اختلفت األخبار يف كيفية الوضع ففي بعضها ورد الوضع ويف بعضها ورد :  قوله)  ١١( 

واختلف فيه مشاخينا فقيل بالوضع على الكف . األخذ ويف بعضها الوضع على الكف اليسرى ورسغه وساعده 
عند أيب يوسف يضع  اليسرى وقيل على ذراعه األيسر واألصح الوضع على املفصل ذكره العيين وذكر أيضا أن

اليمىن على رسغ اليسرى وعند حممد يكون الرسغ وسط الكف واستحسن كثري من مشاخينا اجلمع بأن يضع باطن 
كفه اليمىن على ظاهر كفه اليسرى وحيلق باخلنصر واإلهبام على الرسغ وقيل هذا خارج من املذهب واألحاديث 

  وال واحلق أن األمر فيه واسع حممول على اختالف األح
السنة وضع الكف على الكف يف الصالة حتت : حتت السرة ملا أخرج أبو داود عن علي أنه قال : قوله )  ١٢( 

السرة وأخرج أيضا هذه الكيفية من فعل علي وأيب هريرة وثبت عند ابن خزمية وغريه من حديث وائل الوضع على 
  الصدر وبه قال الشافعي وغريه 

  أي يطالع )  ١٣( 
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احلسن: كتاب  بن  ية حممد  وطأ اإلمام مالك روا   م
األصبحي : املؤلف  عبداهللا  و  أب بن أنس   مالك 

  ) باب الصالة على النيب صلى اهللا عليه و سلم (  - ٩٥

)  ٢( عن عمرو بن سليم الزرقي أخربين أبو محيد )  ١( أخربنا مالك حدثنا عبد اهللا بن أيب بكر عن أبيه  - ٢٩١
قولوا اللهم صل على حممد وعلى : نصلي عليك ؟ قال )  ٤( يا رسول اهللا كيف ) :  ٣( لوا قا: الساعدي قال 

)  ٧( على حممد وعلى أزواجه وذريته كما باركت )  ٦( وبارك )  ٥( أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم 
  )  ١١( جميد )  ١٠( محيد )  ٩( إنك ) .  ٨( على إبراهيم 

 _________  
  كر بن حممد بن عمرو بن حزم أيب ب)  ١( 
عمرو شهد أحدا : امسه عبد الرمحن وقيل : أبو محيد امسه املنذر بن سعد بن املنذر أو ابن مالك وقيل : قوله )  ٢( 

  ، كذا ذكره الزرقاين  ٦٠وما بعدها وعاش إىل أول سنة 
أيب بن كعب يف الطرباين وبشري بن : وقفت من تعيني باشر السؤال على مجاعة : قالوا قال ابن حجر : قوله )  ٣( 

سعد عند مالك ومسلم وزيد بن خارجة عند النسائي وطلحة بن عبيد اهللا عند الطرباين وأيب هريرة عند الشافعي 
وكعب بن عجرة عند ابن مردويه فإن ثبت " كتاب فضل الصالة " وعبد الرمحن بن بشري عند إمساعيل القاضي يف 

أنه واحد فالتعبري بصيغة اجلمع إشارة إىل أن السؤال ال خيتص به بل يريد نفسه ومن تعدد السائل فواضح وإن ثبت 
  وافقه على ذلك 

كيف نصلي عليك أي كيف الذي يليق أن نصلي به عليك كما علمتنا السالم ألنا ال نعلم اللفظ : قوله )  ٤( 
خرية من الصالة فاختلف األئمة يف حكمها وأما الصالة على النيب صلى اهللا عليه و سلم يف القعدة األ( الالئق بك 

كما يف الفتح " األم " فريضة قاله يف : إهنا سنة والشافعي : فقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأتباعه وأمحد يف رواية 
  )  ٥٨٤/  ١وإليه ذهب أمحد يف أحد القولني عنه كما حكاه ابن قدامة يف املغين  ١٥٤/  ١١

ومن . آل إبراهيم يدخل فيه إبراهيم وآل حممد يدخل فيه حممد : اهيم قال عبد الرب على آل إبر: ليحىي )  ٥( 
  هاهنا جاءت اآلثار يف هذا الباب مرة بإبراهيم ومرة بآل إبراهيم 

مبعىن التطهري والتزكية وقيل : معىن الربكة ههنا الزيادة من اخلري والكرامة وقيل : وبارك قال العلماء : قوله )  ٦( 
وبارك على ما عثرنا عليه غري أن ابن حزم ذكر ما : مل يصرح أحد بوجوب قوله : قال السخاوي .  الثواب تكثري: 

من احلنابلة " املغين " على املرء أن يبارك عليه ولو مرة يف العمر وظاهر كالم : يفهم منه وجوهبا يف اجلملة فقال 
" شرح الزرقاين " ا من الفقهاء ال يوافق على ذلك كذا يف والظاهر أن أحد: وجوهبا يف الصالة قال اجملد الشريازي 

الصالة على النيب : اللهم صل على حممد وعد من السنن : " من األركان قول " نيل املآرب " لكن عد يف : قلت ( 
جوب صلى اهللا عليه و سلم يف التشهد األخري وعلى آله والربكة عليه وعليهم والدعاء بعده ومل يصرح يف املغين بو

  )  ٢٢٣/  ٣أوجز املسالك . الربكة 
ما وجه تشبيه الصالة عليه بالصالة على إبراهيم وآل إبراهيم : إىل آخره قيل ... كما باركت : قوله )  ٧( 

ما قاله النووي وحكاه بعض أصحاهبم عن الشافعي أن : أحدمها : والقاعدة أن املشبه به أفضل وأجيب عنه بأجوبة 



مث استأنف وعلى آل حممد أي وصل على آل حممد كما صليت على إبراهيم . ومت الكالم معناه صل على حممد 
أن معناه اجعل حملمد وآله صالة : وعلى آل إبراهيم فاملسؤول له مثل إبراهيم وآله هم آل حممد ال نفسه الثاين 

أنه على ظاهره واملراد : ثالث ال. منك كما جعلتها على إبراهيم وآله فاملسؤول املشاركة يف أصل الصالة ال قدرها 
اجعل حملمد وآله صالة مبقدار الصالة اليت إلبراهيم وآله واملسؤول مقابلة اجلملة باجلملة ويدخل يف آل إبراهيم 

  " التنوير " خالئق ال حيصون من األنبياء وغريهم كذا يف 
  على آل إبراهيم : ليحىي )  ٨( 
رمحة اهللا وبركاته : سبب التشبيه أن املالئكة قالت يف بيت إبراهيم :  إنك محيد جميد قال احلليمي: قوله )  ٩( 

عليكم أهل البيت إنه محيد جميد وقد علم أن حممدا وآل حممد من أهل بيت إبراهيم فكأنه قال أجب دعاء املالئكة 
به هذه اآلية وهو  الذين قالوا ذلك يف حممد وآل حممد كما أجبتها عندما قالوها يف املوجودين ولذا ختم مبا ختم

  إنك محيد جميد : قوله 
  فعيل من احلمد مبعىن احملمود )  ١٠( 
  مبعىن ماجد من اجملد وهو الشرف )  ١١( 

بن عبد اهللا )  ٣( موىل عمر بن اخلطاب أن حممد )  ٢( بن عبد اهللا اجملمر )  ١( أخربنا مالك أخربنا نعيم  - ٢٩٢
النداء يف النوم على عهد رسول اهللا صلى )  ٧( بن زيد الذي أري )  ٤ (بن زيد األنصاري أخربه وهو عبد اهللا 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجلس معنا يف )  ٧( أتانا : أخربه فقال )  ٦( أن أبا مسعود : اهللا عليه و سلم 
يك يا رسول اهللا اهللا أن نصلي عل)  ١٠( أمرنا : بن سعد أبو النعمان )  ٩( فقال بشري )  ٨( جملس ابن عبادة 

أنا مل )  ١٣( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت متنينا )  ١٢( فصمت : ؟ قال )  ١١( فكيف نصلي عليك 
( صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم )  ١٦( اللهم ) :  ١٥( قولوا : قال ) .  ١٤( نسأله 
)  ١٨( يف العاملني إنك محيد . مد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على حممد وعلى آل حم)  ١٧

  )  ٢٠( كما قد علمتم )  ١٩( والسالم . جميد 
  )  ٢١( كل هذا حسن : قال حممد 

 _________  
  " التقريب " ثقة من أواسط التابعني كذا يف : بضم النون )  ١( 
  له وألبيه بضم امليم األوىل وكسر الثانية بينهما جيم ساكنة صفة )  ٢( 
  " اإلسعاف " هو حممد بن عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه األنصاري املدين وثقه ابن حبان كذا يف )  ٣( 
  " تقريب التهذيب " ، وقيل استشهد بأحد كذا يف  ٣٢هو صحايب مشهور مات سنة )  ٤( 
ىل بعد بناء املسجد قال الترمذي عن أري النداء وكانت رؤيته يف السنة األو: بصيغة اجملهول من اإلرادة قوله )  ٥( 

ال نعرف له شيئا يصح عن النيب صلى اهللا عليه : وقال ابن عدي : ال نعرف له إال حديث األذان قلت : البخاري 
و سلم إال حديث األذان وهذا مقيد لكالم البخاري وهو املعتمد فقد وجدت له أحاديث مجعتها يف جزء واغتر 

  للحافظ ابن " هتذيب التهذيب " مجاعة فومهوا هذا ما يف  األصبهاين باألول وجزم به
  حجر 

  هـ أو بعدها قاله الزرقاين  ٤٠هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة األنصاري البدري مات سنة )  ٦( 
  فيه أن اإلمام خيص رؤساء الناس بزيارهتم يف جمالسهم تأنيسا هلم : إىل آخره قال الباجي ... أتانا : قوله )  ٧( 



هـ  ١٥سعد بن عبادة هو سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة األنصاري مات بأرض الشام سنة : يف نسخة  ) ٨( 
  وقيل غري ذلك كذا يف التقريب 

ابن ثعلبة األنصاري اخلزرجي  -بسكون العني  -ابن سعد  -بفتح املوحدة  -بشري بن سعد هو بشري : قوله )  ٩( 
   استشهد بعني التمر كذا ذكره الزرقاين صحايب جليل بدري والد النعمان بن بشري

  )  ٥٦اآلية : سورة األحزاب ( } صلوا عليه وسلموا تسليما { : بقوله )  ١٠( 
  إذا حنن صلينا عليك يف صالتنا : زاد الدارقطين )  ١١( 
مره اهللا فصمت حيتمل أن يكون سكوته حياء وتواضعا وحيتمل أن ينتظر ما يأ: أي سكت زمانا طويال قوله )  ١٢( 

  به من الكالم الذي ذكره 
  أي وددنا )  ١٣( 
  أي كرهنا سؤاله خمالفة أن يكون كرهه وشق عليه )  ١٤( 
يف العمر مرة واحدة وقيل يف كل تشهد يعقبه سالم وقيل كلما : قولوا األمر للوجوب اتفاقا فقيل : قوله )  ١٥( 

  ذكر 
نيا بإعالء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته ويف اآلخرة اللهم صل على حممد أي عظمه يف الد: قوله )  ١٦( 

بإجزال مثوبته وتشفيعه يف أمته وملا كان البشر عاجزا عن أن يبلغ قدر الواجب له من ذلك شرع لنا أن حنيل أمر 
  ذلك على اهللا 

  على إبراهيم وعلى آل إبراهيم : على آل إبراهيم فقط ويف بعضها : ويف بعض النسخ )  ١٧( 
هذا تذييل الكالم السابق وتقرير له على سبيل العموم أي إنك محيد : إنك محيد جميد قال الطييب : قوله )  ١٨( 

فاعل ما تستوجب به احلمد من النعم املتكاثرة واآلالء املتعاقبة املتوالية جميد كرمي كثرياإلحسان إىل مجيع عبادك 
  كاتك على حبيبك نيب الرمحة وآله ومن حمامدك وإحسانك أن توجه صلواتك وبر. الصاحلني 

  السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته : أي يف التشهد وهو )  ١٩( 
  بفتح العني وكسر الالم املخففة ومنهم من رواه بضم العني وتشديد الالم )  ٢٠( 
ما روي يف ذلك عن  حسن يشري إىل أنه ليس للصالة صيغة خمصوصة ال تتعداها إىل غريها بل كل: قوله )  ٢١( 

النيب صلى اهللا عليه و سلم فهو حسن كاف ال متثال أمر اهللا واقتداء نبيه وإن كان يف بعضها خصوصية ليست يف 
  غريها 

  ) ) ١( باب االستسقاء (  - ٩٦

 بن متيم املازين)  ٢( أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم أنه مسع عباد  - ٢٩٣
)  ٥( خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل املصلى : يقول )  ٤( ابن زيد املازين )  ٣( مسعت عبد اهللا : يقول 

  استقبل القبلة )  ٩( حني )  ٨( رداءه )  ٧( وحول )  ٦( فاستسقى 
)  ١٣( وأما )  ١٢( يف االستسقاء صالة )  ١١( ال يرى )  ١٠( فكان  -رمحه اهللا  -أما أبو حنيفة : قال حممد 

رداءه فيجعل األمين )  ١٧( وحيول )  ١٦( مث يدعو )  ١٥( بالناس ركعتني )  ١٤( يف قولنا فإن اإلمام يصلي 
  )  ١٨( على األيسر واأليسر على األمين وال يفعل ذلك أحد إال اإلمام 

 _________  



لسقيا ويف الشرع طلب السقيا للعباد عند االستسقاء يف اللغة طلب ا: قال القاري ( طلب الغيث واملطر )  ١( 
ههنا " األوجز " وذكر يف  ٣٣١/  ٣مرقاة املصابيح " ( حاجتهم إليها بسبب قلة األمطار أو عدم جري األهنار 

  )  ٦١/  ٤سبعة أحباث لطيفة فارجع إليه 
عن عمه عبد اهللا بن زيد عباد بن متيم هو عباد بن متيم بن غزية املازين روى عن أبيه وله صحبة و: قوله )  ٢( 

  املازين وثقه النسائي وغريه قاله السيوطي 
هو عبد اهللا بن زيد بن عاصم بن كعب األنصاري املازين صحايب شهري روى صفة الوضوء وغريه واستشهد )  ٣( 

  " تقريب التهذيب " ، كذا يف  ٦٣باحلرة سنة 
كان ابن  -أي البخاري  -قال أبو عبد اهللا " : خاري ضياء الساري بشرح صحيح الب" عبد اهللا بن زيد يف : قوله 

عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه صاحب األذان الذي أري األذان يف  -أي راوي احلديث  -هو : عيينة سفيان يقول 
النوم ولكنه وهم ألن هذا أي راوي حديث االستسقاء عبد اهللا بن زيد بن عاصم املازين مازن األنصار احتراز عن 

  يم ومازن قيس ومازن صعصعة ومازن شيبان وغريهم مازن ت
وذاك عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه وقد اتفقا يف االسم واسم األب والنسبة إىل األنصار مث إىل اخلزرج : والتقدير 

  والصحبة وافترقا يف اجلد والبطن الذي من اخلزرج 
  بكسر الزاء نسبة إىل مازن قبيلة )  ٤( 
  أي مصلى العيد )  ٥( 
  فاستسقى مل أقف يف شيء من طرق هذا احلديث على سبب : قوله )  ٦( 

شكا : ذلك وال على صفته وال على وقت ذهابه وقد وقع ذلك يف حديث عائشة عند أيب داود وابن حبان قال 
ن فيه الناس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قحط املطر فأمر مبنرب وضع له يف املصلى ووعد الناس يوما خيرجو

ويف حديث ابن عباس عند أمحد وأصحاب السنن خرج متبذال . فخرج حني بدا حاجب الشمس فقعد على املنرب 
قحط املطر فسألنا : ويف حديث أيب الدرداء عند البزار والطرباين . متواضعا متضرعا حىت أتى املصلى فرقي املنرب 

وال يذهب عليك أن ( وأفاد ابن حبان أن خروجه . احلديث ... نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يستسقي لنا فغدا 
دعاؤه صلى اهللا عليه و سلم يف خطبة اجلمعة حىت مطروا إىل اجلمعة األخرى كان بعد مرجعه صلى اهللا عليه و سلم 

ظر ان" الدالئل " من رواية البيهقي يف ) باب االستسقاء يف املسجد اجلامع ( من غزوة تبوك كما ذكره احلافظ يف 
" صلى اهللا عليه و سلم إىل املصلى لالستسقاء كان يف شهر رمضان سنة ست كذا يف )  ١٩٠/  ٤المع الدراري 

  " الفتح 
وقلب رداءه وجعل اليمني على الشمال : وحول رداءه وقع بيان املراد بذلك عن املسعودي ولفظه : قوله )  ٧( 

فجعل عطافه األمين على عاتقه : جه أبو داود عن عباد بلفظ وله شاهد أخر. والشمال على اليمني : زاد ابن ماجه 
استسقى وعليه مخيصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعلها : وله من طريق آخر . األيسر واأليسر على األمين 

 وأخرج الدارقطين واحلاكم ورجاله ثقات من طريق جعفر بن حممد بن. على أعالها فثقلت عليه فقلبها على عاتقه 
  " الفتح " حول رداءه ليتحول القحط كذا يف : علي عن أبيه عن علي بلفظ 

  " التنوير " ذكر الواقدي أن طول ردائه كان ستة أذرع يف ثالثة أذرع كذا يف )  ٨( 
  عرف بذلك أن التحويل إمنا وقع يف أثناء اخلطبة عند إرادة الدعاء )  ٩( 
ر النووي أنه مل يقل سوى أيب حنيفة هذا القول وتعقبه العيين بأنه إىل آخره ذك... فكان ال يرى : قوله )  ١٠( 



أخرج ابن أيب شيبة بسند صحيح عن إبراهيم النخعي أنه خرج مع املغرية ليستسقي فصلى املغرية فرجع إبراهيم 
خرجنا مع عمر بن اخلطاب ليستسقي فما زاد على : وروي عن عطاء األسلمي عن أبيه قال . حيث رآه يصلي 

  )  ٤٢٩/  ٣انظر عمدة القاري ( انتهى . الستغفار ا
أي على سبيل االستنان ال أنه بدعة عنده كما نسبه بعض املتعصبني إليه فإن عدم السنية ال يستلزم البدعة )  ١١( 

  " البناية " كذا حققه العيين يف 
صالة وإمنا االستسقاء : وله ق. أي مشروعة جبماعة وإن صلوا فرادى جاز وبه قال أبو يوسف يف رواية )  ١٢( 

يرسل السماء . استغفروا ربكم إنه كان غفارا { : عنده جمرد دعاء واستغفار من دون صالة وخطبة لقوله تعاىل 
وقد روي عن النيب صلى . على نزول الغيث مبجرد االستغفار )  ١١ - ١٠اآلية : سورة نوح ( } عليكم مدرارا 

دخل املسجد رجل : رد قوال وفعال ففي حديث أنس عند البخاري ومسلم وغريمها اهللا عليه و سلم أيضا الدعاء اجمل
يا رسول اهللا هلكت املواشي واألموال فادع اهللا يغيثنا فرفع : يوم اجلمعة ورسول اهللا قائم خيطب فاستقبله وقال 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم  أنه رأى رسول: احلديث ويف حديث آيب اللحم ... اللهم أغثنا : رسول اهللا يديه مث قال 
: عن عامر بن خارجة " صحيحه " وروى أبو عوانة يف . يستسقي عند أحجار الزيت أخرجه أبو داود والترمذي 

  يا رب يا رب : اجثوا على الركب مث قولوا : أن قوما شكوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قحط املطر فقال 
الصالة جائزة عند اإلمام أيب حنيفة وسنة ( ه قال الشافعي وأمحد ومالك واجلمهور وأما يف قولنا وب: قوله )  ١٣( 

ملا روي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم )  ٦٣/  ٤أوجز املسالك . عند صاحبيه وسنة مؤكدة عند األئمة الثالثة 
ربعة وابن حبان ثبت ذلك من حديث ابن عباس أخرجه أصحاب السنن األ. خرج ليستسقي فصلى بالناس ركعتني 

واحلاكم وصححه الترمذي ومن حديث عباد عن عمه عبد اهللا بن زيد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي وغريهم ومن حديث عائشة أخرجه أبو داود وأبو عوانة وابن حبان واحلاكم ومن حديث أيب هريرة 

هر ضعف قول صاحب اهلداية يف تعليل مذهب أيب وبه ظ. أخرجه أمحد وابن ماجه وأبو عوانة والبيهقي والطحاوي 
فإن أراد أنه مل يرو بالكلية فهذه األخبار تكذبه وإن أراد أنه مل . أن رسول اهللا استسقى ومل يرو عنه الصالة : حنيفة 

 وأما ما ذكروا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن. يرو يف بعض الروايات فغري قادح 
سنة فليس بشيء فإنه ال ينكر ثبوت كليهما مرة هذا ومرة هذا لكن يعلم من تتبع الطرق أنه ملا خرج بالناس إىل 

قال حممد ( الصحراء صلى فتكون الصالة مسنونة يف هذه احلالة بال ريب ودعاؤه اجملرد كان يف غري هذه الصورة 
يكرب للزوائد : ما بالقراءة على األشهر ويف رواية حملمد يصلي اإلمام ركعتني جيهر فيه: واألصح أن أبا يوسف معه 

مث خيطب بعد ذلك عندمها قائما على األرض ال املنرب وال خطبة عند أيب حنيفة . واملشهور عنه خالفه . كالعيد 
تغل واخلطبة عند أيب يوسف واحدة وعند حممد ثنتان يبدأ هذه اخلطبة بالتحميد وبعد اخلطبة يتوجه إىل القبلة ويش

بالدعاء رافعا يديه ويقلب الرداء عند حممد ال عند اإلمام واختلفت الرواية عن أيب يوسف وأما عند املالكية فيصلي 
اإلمام زكعتني جهرا بالقراءة بال تكبري وخيطب بعدها على األرض ال املنرب خطبتني ويستقبل القبلة بعدمها ويبالغ يف 

وكان اإلمام مالك يقول أوال بتقدمي اخلطبة على الصالة مث رجع عنه إىل مايف  :الدعاء مستقبال للقبلة قال الزرقاين 
إذا فرغ من اخلطبة وعنه حيول إذا أشرف على ) املدونة ( املوطأ واختلف عنه أيضا يف وقت حتويل الرداء ففي 

اإلمام ركعتني كالعيد  الفراغ وعنه بني اخلطبتني وحيول الذكور أرديتهم دون النساء وأما عند الشافعية يصلي هبم
وإذا مضى الثلث من اخلطبة الثانية يتوجه إىل القبلة وحيول رداءه عند استقبال القبلة ويدعو مث يكمل اخلطبة وحيول 

الذكور أرديتهم وأما عند احلنابلة فهي كالعيد وقتا وصفة وخيطب خطبة واحدة على األصح على املنرب انظر المع 



  )  ١٩٢ - ١٩١/  ٤الدراري 
  من دون أذان وإقامة صرح به يف حديث أيب هريرة عند ابن ماجه )  ١٤( 
  جيهر فيهما بالقراءة كما ورد عند البخاري من حديث عبد اهللا بن زيد )  ١٥( 
مث يدعو أي مث خيطب بعد الصالة ويدعو مستقبل القبلة هكذا ورد يف مسند أمحد عن عبد اهللا بن : قوله )  ١٦( 

ند الشافعية واملالكية ويف رواية عائشة وابن عباس ورد تقدمي اخلطبة على الصالة واختاره ابن يزيد وهو املرجح ع
  املنذر 

وحيول به قال أبو يوسف والشافعي واجلمهور لثبوت ذلك عن صاحب الشرع صلى اهللا عليه و : قوله )  ١٧( 
  سلم وعند أيب حنيفة ال حتويل لعدم ثبوت ذلك يف أحاديث الدعاء اجملرد 

إال اإلمام ألنه مل يأمر به النيب صلى اهللا عليه و سلم القوم وفيه خالف الشافعي ومالك وأمحد أخذا : قوله )  ١٨( 
أن القوم أيضا حولوا أرديتهم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والظاهر أنه اطلع عليه : مما ورد يف مسند أمحد 

  ومل ينكر عليهم 

  )جيلس يف موضعه الذي صلى فيه باب الرجل يصلي مث (  - ٩٧

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أخربنا مالك أخربنا نعيم بن عبد اهللا اجملمر أنه مسع أبا هريرة يقول  - ٢٩٤
اللهم صل عليه : عليه )  ٤( تصلي )  ٣( املالئكة )  ٢( يف مصاله مل تزل )  ١( إذا صلى أحدكم مث جلس : 

يف صالة حيت )  ٦( فإن قام من مصاله فجلس يف املسجد ينتظر الصالة مل يزل )  ٥( رمحه اللهم اغفر له اللهم ا
  يصلي 

 _________  
  زاد البخاري ينتظر الصالة )  ١( 
من كان كثري الذنوب وأراد أن حيطها عنه بغري تعب فليهتم مبالزمة : مل تزل املالئكة قال ابن بطال : قوله )  ٢( 

وال يشفعون إال { : ة ليستكثر من دعاء املالئكة واستغفارهم فهو مرجو إجابته لقوله تعاىل مكان مصاله بعد الصال
املالئكة تصلي على أحدكم ما دام يف " وقال املهلب يف حديث ) .  ٢٨اآلية : سورة األنبياء ( } ملن ارتضى 

معناه أن احلدث يف املسجد " : ث اللهم اغفر له اللهم ارمحه ما مل حيد: مصاله الذي صلى فيه ما مل حيدث تقول 
  للسيوطي " احلبائك يف أخبار املالئك " خطيئة حيرم هبا احملدث استغفار املالئكة ودعاءهم املرجو بركته كذا يف 

  احلفظة أو السيارة أو أعم من ذلك ؟ كل حمتمل )  ٣( 
  إىل آخره ... اللهم : أي تدعو له قائلني )  ٤( 
  اللهم تب عليه : د ابن ماجه أي بقبول حسناته زا)  ٥( 
ويف احلديث بيان فضيلة من انتظر الصالة مطلقا سواء : قال احلافظ ابن حجر ( أي حكما باعتبار الثواب )  ٦( 

:  ١٨٧/  ٣ويف أوجز املسالك .  ١٣٦/  ٢انظر فتح الباري . ثبت يف جملسه ذلك يف املسجد أو حتول إىل غريه 
ص باجللوس يف مصاله الذي صلى فيه وإذا جلس يف جملس آخر يكون يف حكم فالظاهر أن صالة املالئكة ختت

وهذا خيالف ما تقدم عن احلافظ وتبعه مجاعة من شراح . الصالة باعتبار األجر ولكن ال يتشرف بصالة املالئكة 
  ) الذي صلى فيه خرج خمرج العادة وليس بقيد فتأمل " يف مصاله " أن لفظ : احلديث 



  )بعد الفريضة )  ١( ة التطوع باب صال(  - ٩٨

 ٣( قبل الظهر )  ٢( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي : أخربنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر  - ٢٩٥
وبعد صالة العشاء ركعتني وكان )  ٦( وبعد صالة املغرب ركعتني يف بيته )  ٥( وبعدها ركعتني )  ٤( ركعتني ) 

  )  ١٠( سجدتني )  ٩( فيسجد )  ٨( يف املسجد حىت ينصرف  بعد اجلمعة)  ٧( ال يصلي 
حسن وقد بلغنا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي قبل الظهر أربعا إذا )  ١١( هذا تطوع وهو : قال حممد 

يف هذه الساعة )  ١٣( إن أبواب السماء تفتح : األنصاري عن ذلك فقال )  ١٢( زالت الشمس فسأله أبو أيوب 
  ال : بينهن بسالم ؟ فقال )  ١٦( يفصل )  ١٥( يا رسول اهللا أ : فقال )  ١٤( أحب أن يصعد يل فيها عمل ف

  عن إبراهيم والشعيب عن أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه )  ١٧( أخربنا بذلك بكري بن عامر البجلي 
 _________  

ة وهو املرجح عند الشافعية وعند احلنفية اثنتا عشرة وهي عشر ركعات عند احلنابل: أراد به السنن املؤكدة )  ١( 
وسن مؤكدا أربع قبل الظهر بتسليمة وركعتان قبل الصبح وبعد الظهر واملغرب " الدر املختار " ركعة قال يف 

، وأما  ٤٨/  ٣وفتح الباري  ٦٦/  ٣والعشاء وعند املالكية ال توقيت للرواتب وال حتديد هلا انظر عمدة القاري 
   ٢٤١/  ٣أوجز املسالك . ة قبل الصبح يعين ركعتيه رغيبة أي رتبتها دون السنة وفوق النافلة الصال

  كان يصلي : يف نسخة )  ٢( 
  كان ال يدع أربعا قبل الظهر رواه البخاري وغريه : قبل الظهر ركعتني ويف حديث عائشة : قوله )  ٣( 

  وحيتمل أن ابن عمر نسي من الركعتني  هو حممول على أن كل واحد وصف ما رأى: قال الداودي 
  وهذا االحتمال بعيد واألوىل أن حيمل على حالني : قال احلافظ 

  األربع قبل الظهر كانت يف كثري من أحواله والركعتان قليلها : قال ابن جرير )  ٤( 
  من حافظ على أربع قبل العصر حرمه اهللا على النار : وللترمذي مرفوعا )  ٥( 
إن أفضلية أداء النوافل يف البيت مطلقا مذهب أيب حنيفة والشافعي ( ل أن يكون ظرفا للكل وملا يليه حيتم)  ٦( 

األفضل فعل نوافل النهار الراتبة يف املسجد وراتبة الليل يف البيت كذا يف : وأمحد واجلمهور وقال مالك والثوري 
  )  ٢٤٥/  ٣أوجز املسالك 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و : إىل آخره أخرج ابن ماجه عن ابن عباس ... . وكان ال يصلي : قوله )  ٧( 
وروى الطرباين . وأربعا بعدها وسنده واه جدا : سلم يركع قبل اجلمعة أربعا ال يفصل يف شيء منهن وزاد الطرباين 

نصب الراية " كذا يف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي قبل اجلمعة أربعا وبعدها أربعا : عن ابن مسعود 
  للزيلعي " يف ختريج أحاديث اهلداية 

  من املسجد إىل بيته )  ٨( 
  أي يصلي ركعتني )  ٩( 
  أنه كان يصلي قبل اجلمعة أربعا وبعدها أربعا : عن ابن مسعود " مصنف عبد الرزاق " ورد يف )  ١٠( 
  أي عمله مسنون مستحب )  ١١( 
  خالد بن زيد )  ١٢( 
  الطاعة  لقبول)  ١٣( 
  خري : أي صاحل ويف رواية )  ١٤( 



  هبمزة االستفهام )  ١٥( 
  بصيغة اجملهول )  ١٦( 
  بفتح األول والثاين نسبة إىل جبيلة بن أمنار قبيلة نزلت بالكوفة )  ١٧( 

  قاله السمعاين 

  ) ٣( على غري طهارة )  ٢( وهو جنب أو )  ١( باب الرجل ميس القرآن (  - ٩٩

 (  
)  ٥( إن يف الكتاب ) :  ٤( نا مالك أخربنا عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم قال أخرب - ٢٩٦

  )  ٧( ال ميس القرآن إال طاهر ) :  ٦( الذي كتبه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعمرو بن حزم 
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  املراد به املصحف كما يف نسخة )  ١( 
  أن حكم اجلنب واحملدث يف هذه املسألة سواء ويف معىن اجلنب احلائض والنفساء أو للتنويع لإلمياء إىل )  ٢( 
  وضوء : يف نسخة )  ٣( 
ال خالف عن مالك يف إرسال هذا : إىل آخره قال ابن عبد الرب ... . قال إن يف الكتاب الذي : قوله )  ٤( 

عروف عند أهل العلم معرفة يستغين احلديث وقد روي مسندا من وجه صاحل وهو كتاب مشهور عند أهل السري م
  هبا يف شهرهتا عن اإلسناد ألنه أشبه التواتر يف جميئه لتلقي الناس له بالقبول 

  هذا أصل يف كتابة العلم وحتصينه يف الكتب : قال الباجي )  ٥( 
هللا صلى اهللا لعمرو بن حزم األنصاري شهد اخلندق فما بعدها وكان عامل رسول ا: بن زيد بن لوذان قوله )  ٦( 

  عليه و سلم على جنران مات بعد اخلمسني كذا قال الزرقاين 
: سورة الواقعة ( } ال ميسه إال املطهرون { : أي من النجاسة الكربى والصغرى وهو مستفاد من قوله تعاىل )  ٧( 

  )  ٧٩اآلية 

  ال : أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر أنه كان يقول )  ١(  - ٢٩٧
  الرجل وال يقرأ القرآن إال وهو طاهر )  ٢ (يسجد 

)  ٤( واحده ال بأس بقراءة )  ٣( إال يف خصلة  -رمحه اهللا  -وهبذا كله نأخذ وهو قول أيب حنيفة : قال حممد 
  )  ٥( القرآن على غري طهر إال أن يكون جنبا 

 _________  
  قال أخربنا : يف نسخة )  ١( 
إىل آخره قد أخرجه البيهقي أيضا من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال ... ال يسجد الرجل : قوله )  ٢( 
كان ابن عمر : وخيالفه ما أخرجه ابن أيب شيبة بسنده إىل سعيد بن جبري قال . ال يسجد الرجل إال وهو طاهر : 

سجود املشركني مع باب " وعلقه البخاري يف . ينزل عن راحلته فيهريق املاء فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ 
ومجع احلافظ ابن حجر بأن املراد بالطهارة يف قوله الطهارة . وكان ابن عمر يسجد على غري وضوء " : املسلمني 

وذكر احلافظ أيضا أنه مل يوافق ابن عمر على . الكربى أو هو حممول على حالة االختيار والثاين على االضطرار 



عيب أخرجه ابن أيب شيبة بسند صحيح وكذا أخرجه عن أيب عبد الرمحن جواز سجود التالوة بغري وضوء إال الش
 ٢فتح الباري . أنه كان يقرأ السجدة مث يسلم وهو على غري وضوء إىل غري القبلة وهو ميشي يومئ إمياء ( السلمي 

/  ٤اري المع الدر. وظاهر ترمجة البخاري أنه ذهب أيضا إىل جواز السجود بال وضوء : وقال شيخنا .  ٥٥٤/ 
٥٠  (  

إال وهو طاهر على الطهارة املطلقة من الصغرى : إال يف خصلة واحدة كأنه محل قول ابن عمر : قوله )  ٣( 
قراءة القرآن على غري وضوء لثبوت جواز ذلك باملرفوع واملوقوف ) وهبذا كله نأخذ ( والكربى فاستثىن من قوله 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حلاكم والترمذي عن علي فأخرج أصحاب السنن األربعة وابن حبان وصححه ا
وأخرج مالك أن عمر كان يف قوم يقرؤون القرآن . سلم ال حيجبه أو ال حيجزه عن القرآن شيء ليس اجلنابة 

من : تقرأ القرآن ولست على وضوء ؟ فقال عمر : فذهب عمر حلاجته مث رجع وهو يقرأ القرآن فقال له رجل 
وأما قراءة احملدث القرآن قال ( أمسيلمة الكذاب ؟ وورد عن علي أيضا قراءة القرآن على غري وضوء  أفتاك هذا ؟

ال ميسه إال طاهر  -منهم األئمة األربعة  -ذهب اجلمهور إىل اجلواز أما مس املصحف فقال اجلمهور : ابن رشد 
انظر الكوكب . ابن حزم وغريمها من السلف خالفا لداود و} ال ميسه إال املطهرون { : من احلدثني لقوله تعاىل 

  أخرجه الدارقطين وغريه )  ١٨٦/  ١الدري 
  أي من غري مسه )  ٤( 
اتفق األئمة األربعة ومجهور الفقهاء على : أيضا " الكوكب " ويف ( أو من حيذو حذوه يف النجاسة الكربى )  ٥( 

وحديث علي دليل على ما قلنا وأما احلائض ففي . يقرأ : أن اجلنب واحلائض ال يقرءان القرآن وقال بعض املبتدعة 
إحدامها املنع محال على اجلنب ووجه األخرى أن احليض ضرورة يأيت بغري االختيار : قراءهتا عن مالك روايتان 

ويطول أمرها فلو منعت من ذلك لنسيت ما تعلمت خبالف اجلنب فإنه تأيت اجلنابة باختياره وميكن إزالتها يف احلال 
  فتأمل . وعامة شراح البخاري على أن ميل البخاري إىل اجلواز : قلت . وهو أصح 

  ) ٣( فيعلق )  ٢( ثوبه واملرأة جتر ذيلها )  ١( باب الرجل جير (  - ١٠٠

  ) من ذلك )  ٥( وما كره )  ٤( به قذر 
بن إبراهيم بن احلارث بن عمارة بن عامر بن عمرو بن حزم عن حممد )  ٦( أخربنا مالك أخربين حممد  - ٢٩٨

سألت أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و )  ٨( إلبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف أهنا )  ٧( التيمي عن أم ولد 
( قال : أم سلمة )  ١٢( فقالت )  ١١( القذر )  ١٠( ذيلي وأمشي يف املكان )  ٩( إين امرأة أطيل : سلم فقالت 

  ما بعده )  ١٤( يطهره : و سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه )  ١٣
املثقال فإذا كان )  ١٥( ال بأس بذلك ما مل يعلق بالذيل قذر فيكون أكثر من قدر الدرهم الكبري : قال حممد 

   -رمحه اهللا  -أيب حنيفة )  ١٦( كذلك فال يصلني فيه حىت يغسله وهو قول 
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  من اجلر )  ١( 
  ) ية باألرد) ( دامن ( بالفتح )  ٢( 
  علق الشوك بالثوب تشبث به وتعلق بسببه : من باب علم يقال )  ٣( 
  ما يتقذر به من النجاسات : بفتح القاف والذال املعجمة )  ٤( 



  وما يكره : ويف نسخة )  ٥( 
  وثقه ابن معني ولينه أبو حامت كذا قال السيوطي )  ٦( 
تابعية صغرية : قال الزرقاين ( أن امسها محيدة " لغوامض ا" عن " األزهار " عن أم ولد نقل صاحب : قوله )  ٧( 

محيدة عن أم سلمة يقال هي أم ولد إبراهيم :  ٥٩٥/  ٢، وذكر احلافظ يف التقريب  ٥٦/  ١مقبولة شرح املوطأ 
مرة أهنا جمهولة ومع ذلك احلديث حسن وهو غري صحيح إال أن : ذكره السيد وقال ابن حجر ) مقبولة من الرابعة 

  " مرقاة املفاتيح " قال إنه حسن لغريه كذا يف ي
أهنا سألت قد أخرج هذا احلديث أبو داود وسكت عليه والدارمي والترمذي وأمحد أيضا ذكره : قوله )  ٨( 

مع ما له وما عليه وقد طبعت تلك الرسالة يف سنة " غاية املقال يف ما يتعلق بالنعال " القاري وقد ذكرته يف رساليت 
روى أبو داود بإسناده عن أم سلمة أهنا سألت رسول اهللا صلى اهللا : ووقع يف النسخ املطبوعة ) هـ  ١٢٨٧( 

يطهره : إين امرأة أطيل ذيلي وأمشي يف املكان القذر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عليه و سلم فقالت 
روى أبو داود بإسناده إىل أم سلمة : خبطي ما بعده إىل آخره وهذا غلط وقع من مهتمي الطبع والذي يف مسوديت 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : إين امرأة أطيل ذيلي وأمشي يف املكان القذر فقالت : أن امرأة سألتها فقالت 
  إىل آخره فليتنبه لذلك وليبلغ الشاهد الغائب ... . 

  من اإلطالة )  ٩( 
  أراد بالقذر جناسة يابسة :  يف املكان القذر قال النووي: قوله )  ١٠( 
  أي النجس وهو بكسر الذال أي يف مكان ذي قذر )  ١١( 
إىل آخره أفتت أم سلمة يف هذه املسألة مبثل ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و ... . فقالت : قوله )  ١٢( 

طريقا إىل املسجد منتنة فكيف  يا رسول اهللا إن لنا: قلت : سلم وهو ما روي أن امرأة من بين عبد األشهل قال 
فهذه هبذه أخرجه أبو داود : بلى قال : أليس بعدها طريق أطيب منها ؟ قالت : فقال : نفعل إذا مطرنا ؟ قالت 

احلديثان " : حواشي املشكوة " وقد اختلفت أقوال العلماء يف هذين احلديثني فقال الطييب يف . وسكت عليه 
عن أمحد ليس معناه أنه إذا أصابه بول مث مر بعده على األرض )  ١١٨/  ١ السنن معامل( متقاربان ونقل اخلطايب 

أهنا تطهره ولكنه مير باملكان القذر فيقذره مث مير مبكان أطيب فيكون هذا بذلك وقال مالك يف ما روي أن األرض 
ن بعضها يطهر بعضا وأما إمنا هو أن يطأ األرض القذرة مث يطأ األرض اليابسة النظيفة فإ: يطهر بعضها بعضا 

( انتهى ملخصا . النجاسة مثل البول وغريه يصيب الثوب أو بعض اجلسد فإن ذلك ال يطهره إال الغسل إمجاعا 
يستفاد من تفسري مالك و أمحد أن النجاسة الرطبة ذات جرم كالقذر دون الرقيق كالبول ال كما يزعمه النووي 

احلديثان متباعدان ال كما قيل : قلت " املرقاة " وقال القاري يف )  ٩٦ / ١" اجملموع " عاما يف كل رطبة انظر 
إهنما متقاربان فإن األول مطلق قابل ألن يتقيد باليابس وأما الثاين فصريح يف الرطب وما قاله أمحد ومالك التأويل ال 

لوى لكان له وجه وجيه لكن يشفي الغليل ولو محل على أنه من باب طني الشارع وأنه طاهر أو معفو عنه لعموم الب
أليس بعدها إىل آخره فاملخلص ما قاله اخلطايب من أن يف إسناد احلديثني معا مقاال ألن أم ولد : ال يالئمه قوله 

إبراهيم وامرأة من بين عبد األشهل جمهولتان ال يعرف حاهلما يف الثقة والعدالة فال يصح االستدالل هبما انتهى وقال 
وزعم أن جهالة تلك املرأة تقتضي رد حديثها ليس يف حمله ألهنا صحابية : قول ابن حجر  من الغريب: أيضا 

وجهالة الصحابة ال تضر ألن الصحابة كلهم عدول فإنه عدول عن اجلادة ألهنا لو ثبت أهنا صحابية ملا قيل إهنا 
لثاين عنوانه ينادي على أن تلك هذا عجيب جدا فإن احلديث ا: أقول . انتهى )  ٧٧/  ٢مرقاة املصابيح ( جمهولة 



املرأة السائلة من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صحابية حيث شافهته وسألته بال واسطة لكن ملا مل يطلعوا على 
امسها ونسبها قالوا إهنا جمهولة فهذا ال يقدح يف كوهنا صحابية وال يلزم من كوهنا صحابية أن يعلم امسها ورمسها 

ن له خربة بالفن وقد صرح به القاري نفسه يف مواضع بأن جهالة الصحايب ال تضر فكيف يعتقد وهذا أمر ظاهر مل
ههنا املنافاة بني اجلهل وبني الصحابية فظهر أن ما ذكره من املخلص ليس مبخلص بل املخلص أن حيمل حديث أم 

وحنو ذلك مما يطهر بالدلك يف سلمة على القذر اليابس كما محله عليه مجاعة والثاين على تنجس النعل واخلف 
  موضع طاهر إذ ليس فيه تصريح بالذيل 

  أي يف جواب مثل هذا السؤال )  ١٣( 
  أي الذيل )  ١٤( 
  أي الذي قدره املثقال وهذا يف الكثيف وأما يف الرقيق فيقدر بقدر عرض الكف )  ١٥( 
  سواء يف افتراض الغسل  وبه قال الطربي وأما عند الشافعي وغريه فقليل النجس وكثريه)  ١٦( 

  ) ) ١( باب فضل اجلهاد (  - ١٠١

( مثل اجملاهد : عن أيب هريرة عن رسول اهللا قال )  ٣( عن األعرج )  ٢( أخربنا مالك حدثنا أبو الزناد  - ٢٩٩
الة من صيام وال ص)  ١٠( ال يفتر )  ٩( الذي )  ٨( القانت )  ٧( الصائم )  ٦( كمثل )  ٥( يف سبيل اهللا )  ٤

  )  ١١( حىت يرجع 
 _________  

  أي اجملاهدة يف سبيل اهللا وهي احملاربة مع الكفار )  ١( 
  عبد اهللا بن ذكوان )  ٢( 
  عبد الرمحن بن هرمز )  ٣( 
  واهللا أعلم مبن جياهد يف سبيله أي حبال نيته : زاد البخاري عن ابن املسيب عن أيب هريرة )  ٤( 
مجيع أعمال الرب يف سبيل اهللا إال أن هذه اللفظة إذا أطلقت يف الشرع : ال الباجي يف سبيل اهللا ق: قوله )  ٥( 

اقتضت الغزو واملعىن أن له من الثواب على جهاده مثل ثواب املستدمي للصيام والصالة ال يفتر منهما وإمنا أحال 
  رته وقرر من عظمته على ثواب الصائم والقائم وإن كنا ال نعرف مقدار ثوابه ملا عرف يف الشرع من كث

هذا تفخيم عظيم للجهاد وفيه أن الفضائل ال تدرك بالقياس وإمنا : إىل آخره قال عياض ... . كمثل : قوله )  ٦( 
  هي إحسان من اهللا ملن شاءه 

  ومن كان كذلك فأجره مستمر فكذلك اجملاهد ال تضيع ساعة من ساعاته )  ٧( 
كمثل الصائم القائم القانت بآيات اهللا : وملسلم ... القائم الدائم الذي كمثل الصائم : أي املصلي وليحىي )  ٨( 

  اخلاشع الراكع الساجد : وزاد النسائي 
حيتمل أنه ضرب ذلك مثال وإن كان أحدا ال يستطيع كونه قائما مصليا ال : الذي ال يفتر قال البوين : قوله )  ٩( 

القياس يقتضي أن اجلهاد أفضل األعمال اليت هي : قال ابن دقيق العيد  (يفتر ليال وال هنارا وحيتمل أنه أراد التكثري 
أو باعتبار : وسائل ألن اجلهاد وسيلة إىل إعالن الدين ونشره وإمخاد الكفر ودحضه ففضله حبسب فضل ذلك قلت 

  )  ٢٠١/  ٨أوجز املسالك . اختالف األحوال واألوقات 



  ال يكسل بسكون الفاء وضم التاء أي ال ميل و)  ١٠( 
  أي عن غزوة إىل وطنه )  ١١( 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أخربنا مالك حدثنا أبو الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال  - ٣٠٠
. فأقتل مث أحىي فأقتل )  ٤( مث أحىي )  ٣( أقاتل يف سبيل اهللا فأقتل )  ٢( أن )  ١( والذي نفسي بيده لوددت 

  هللا )  ٦( أشهد : هريرة يقول ثالثا أبو )  ٥( فكان 
 _________  

  أي متنيت وأحببت : بكسر الدال األوىل )  ١( 
  إىل : يف نسخة )  ٢( 
  مث أقتل يف املواضع : إىل آخره يف رواية ... فأقتل مث أحىي : قوله )  ٣( 

  تراخي الرتبة هو الوجه مث وإن دلت على تراخي الزمان لكن احلمل على : قال الطييب . الثالثة بدل الفاء 
استشكل هذا التمين منه صلى اهللا عليه و سلم مع علمه بأنه ال يقتل وأجاب ابن التني باحتمال أنه قبل نزول قوله 

ورد بأن نزوهلا كان يف أوائل ما قدم املدينة وهذا احلديث صرح أبو هريرة يف } واهللا يعصمك من الناس { : تعاىل 
ملسيب عنه بسماعه منه صلى اهللا عليه و سلم وإمنا قدم أبو هريرة يف أوائل سنة سبع الصحيحني من رواية ابن ا

وددت لو أن : والذي يظهر يف اجلواب أن متين الفضل واخلري ال يستلزم الوقوع فقد قال صلى اهللا عليه و سلم 
  وله نظائر كذا قال الزرقاين . موسى صرب 

  مبين للمفعول فيها )  ٤( 
  أشهد هللا ثالث مرات : ان أبو هريرة يقول املعىن ك)  ٥( 
  أي واهللا لقد قال ذلك )  ٦( 

  ) ) ١( باب ما يكون من املوت شهادة (  - ١٠٢

بن احلارث بن عتيك )  ٣( بن عبد اهللا بن جابر بن عتيك عن عتيك )  ٢( أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا  - ٣٠١
أن رسول اهللا : بن عتيك أخربه )  ٦( أي أخربه أن جابر  -)  ٥ (عبد اهللا بن عبد اهللا بن جابر )  ٤( وهو جد  -

به فلم جيبه )  ١٠( فصاح )  ٩( فوجده قد غلب )  ٨( بن ثابت )  ٧( صلى اهللا عليه و سلم جاء يعود عبد اهللا 
النسوة فصاح )  ١٣( عليك يا أبا الربيع )  ١٢( غلبنا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال )  ١١( فاسترجع 

( دعهن فإذا وجب : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ١٥( وبكني فجعل ابن عتيك يسكتهن )  ١٤( 
) :  ١٩( إذا مات قالت ابنته : يا رسول اهللا ؟ قال )  ١٨( وما الوجوب : باكية قالوا )  ١٧( فال تبكني )  ١٦

قال رسول اهللا صلى اهللا )  ٢١( جـهازك )  ٢٠ (واهللا إين كنت ألرجو أن تكون شهيدا فإنك قد كنت قضيت 
تعدون الشهادة ؟ )  ٢٥( نيته وما )  ٢٤( على قدر )  ٢٣( أجره )  ٢٢( إن اهللا تعاىل قد أوقع : عليه و سلم 

)  ٢٩( سبع )  ٢٨( الشهادة : صلى اهللا عليه و سلم )  ٢٧( يف سبيل اهللا قال رسول اهللا )  ٢٦( القتل : قالوا 
ذات اجلنب شهيد )  ٣٢( شهيد وصاحب )  ٣١( شهيد والغريق )  ٣٠( املطعون : يف سبيل اهللا  سوى القتل

)  ٣٥( متوت جبمع شهيد واملبطون )  ٣٤( شهيد والذي ميوت حتت اهلدم شهيد واملرأة )  ٣٣( وصاحب احلريق 
  شهيد 



 _________  
)  ١( كثري ملن جيد ثواب الشهادة فمن ذلك ما يكون من املوت شهادة قد ورد يف األخبار عدد : قوله )  ١( 

( والغريق )  ٤( واملبطون )  ٣( واملطعون )  ٢( اجملاهد وهو أعلى الشهداء ) يف األصل القاتل وهو خطأ ( املقاتل 
ومن يقصد )  ٩( والذي ميوت هبدم )  ٨( واليت متوت جبمع )  ٧( واحلريق )  ٦( وصاحب ذات اجلنب )  ٥

وصاحب السل أخرجه أمحد من )  ١٠( يه وال يتفق له ذلك كما هو ثابت يف حديثي الباب الشهادة ويعزم عل
والغريب أي املسافر بأي مرض مات أخرجه ابن )  ١١( حديث راشد بن خنيس والطرباين من حديث سلمان 

 من حديث أيب هريرة والدارقطين من حديث ابن عمر" الشعب " ماجه من حديث ابن عباس والبيهقي يف 
وصاحب احلمى أخرجه الديلمي من )  ١٢( من حديث جابر والطرباين من حديث عنترة " املائتني " والصابوين يف 
واخلار عن دابته رواها )  ١٦( والذي يفترسه السبع )  ١٥( والشريق )  ١٤( واللديغ )  ١٣( حديث أنس 

وامليت على فراشه )  ١٨( يث ابن مسعود واملتردي أخرجه الطرباين من حد)  ١٧( الطرباين من حديث ابن عباس 
)  ٢١( واملقتول دون دينه )  ٢٠( واملقتول دون ماله )  ١٩( يف سبيل اهللا رواه مسلم من حديث أيب هريرة 

أو دون )  ٢٣( واملقتول دون أهله أخرجه أصحاب السنن من حديث سعيد بن زيد )  ٢٢( واملقتول دون دمه 
وامليت يف السجن وقد حبس ظلما رواه ابن مندة من حديث )  ٢٤( بن عباس مظلمته أخرجه أمحد من حديث ا

وامليت وهو طالب العلم )  ٢٦( وامليت عشقا وقد عف وكتم أخرجه الديلمي من حديث ابن عباس )  ٢٥( علي 
ك أخرجه واملرأة يف محلها إىل وضعها إىل فصاهلا ماتت بني ذل)  ٢٧( أخرجه البزار من حديث أيب ذر وأيب هريرة 

)  ٢٩( والصابر القائم ببلد وقع به الطاعون أخرجه أمحد من حديث جابر )  ٢٨( أبو نعيم من حديث ابن عمر 
ومن صرب من النساء )  ٣١( ومن قتل بأمره اإلمام اجلائر باملعروف وهنيه عن املنكر )  ٣٠( واملرابط يف سبيل اهللا 

اللهم : ومن قال كل يوم مخسا وعشرين مرة )  ٣٢( بن مسعود على الغرية أخرجه البزار والطرباين من حديث ا
ومن صلى الضحى وصام ثالث أيام )  ٣٣( بارك يل يف املوت ويف ما بعد املوت أخرجه الطرباين من حديث عائشة 

واملتمسك بالسنة عند )  ٣٤( من الشهر ومل يترك الوتر يف السفر وال احلضر أخرجه الطرباين من حديث ابن عمر 
والتاجر األمني الصدوق أخرجه احلاكم من حديث ابن )  ٣٥( ساد األمة أخرجه الطرباين من حديث أيب هريرة ف

ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني مث مات أخرجه احلاكم : ومن دعا يف مرضه أربعني مرة )  ٣٦( عمر 
املؤذن احملتسب )  ٣٨( يث ابن مسعود وجالب طعام إىل بلد أخرجه الديلمي من حد)  ٣٧( من حديث سعد 

ومن سعى على امرأته أو ما ملكت ميينه يقيم فيهم أمر اهللا ويطعمهم )  ٣٩( أخرجه الطرباين من حديث ابن عمر 
ومن صلى على النيب صلى اهللا عليه و سلم مائة مرة )  ٤١( ومن اغتسل بالثلج فأصابه برد )  ٤٠( من احلالل 

ومن )  ٤٢( من حديث أنس " األوسط " عن احلسن والثاين الطرباين يف " املصنف " بة يف أخرج األول ابن أيب شي
اللهم إين أشهدك أنك أنت اهللا الذي ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك وأن حممدا : " قال حني يصبح وميسي 

جه األصبهاين من حديث أخر" عبدك ورسولك أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنيب فاغفر يل إنه ال يغفر الذنوب غريك 
أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم ويقرأ ثالث آيات : ومن قال حني يصبح ثالث مرات )  ٤٣( حذيفة 

ومن مات يوم اجلمعة أخرجه محيد بن منجويه من )  ٤٤( من سورة احلشر أخرجه الترمذي من حديث معقل 
  صادقا أخرجه مسلم ومن طلب الشهادة )  ٤٥( حديث رجل من الصحابة 

/  ٤انظر أوجز املسالك . وبلغ إىل قريب من ستني ( ورد فيهم أن هلم أجر الشهداء )  ٤٥( فهذه مخسة وأربعون 
  مع زيادة " أبواب السعادة يف أسباب الشهادة " وقد ساق األخبار الواردة فيها السيوطي يف رسالته )  ٢٦٩



  " اإلسعاف " أبو حامت والنسائي كذا يف تابعي مدين أنصاري وثقه ابن معني و)  ٢( 
  " التقريب " مقبول قاله يف )  ٣( 
  أبو أمه )  ٤( 
  األنصاري املدين )  ٥( 
  كذا ذكره الزرقاين )  ٦١( صحايب جليل مات سنة )  ٦( 
هو عبد : عبد اهللا بن ثابت هو أوسي ويقال ظفري مات يف العهد النبوي وقال الواقدي وابن الكليب : قوله )  ٧( 

  دفنه صلى اهللا عليه و سلم يف قميصه وعاش األب : اهللا بن عبد اهللا له وألبيه صحبة قال الكليب 
  إىل خالفة عمر كذا ذكره الزرقاين 

  ابن قيس األنصاري )  ٨( 
  بصيغة اجملهول أي غلبه األمل حىت منعه جماوبة النيب صلى اهللا عليه و سلم )  ٩( 
  الم معه أي رفع صوته يف الك)  ١٠( 
  إنا هللا وإنا إليه راجعون : أي قال )  ١١( 
  إن املخلوق مأسور يف قبضه وقضائه } واهللا غالب على أمره { : بصيغة اجملهول وفيه إمياء إىل قوله تعاىل )  ١٢( 
  ى يا أبا الربيع فيه تكنية الرئيس ملن دونه ومل يستكرب عن ذلك من اخللفاء إال من حرم التقو: قوله )  ١٣( 
  اسم مجع ال مجع )  ١٤( 
  يسكتهن ألنه مسع النهي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ومحله على عمومه : قوله )  ١٥( 
  أي مات وأصله ومن وجب احلائط إذا سقط ووجبت الشمس أي غابت )  ١٦( 
ة ذلك يف كل وقت فال تبكني أي ال ترفع صوهتا أما دمع العني وحزن القلب فالسنة ثابتة بإباح: قوله )  ١٧( 

هي رمحة جعلها اهللا يف قلوب : وعليه مجاعة العلماء بكى صلى اهللا عليه و سلم على ابنه إبراهيم وعلى ابنته وقال 
دعهن فإن النفس مصابة والعني واسعة والعهد قريب قال أبو : عباده ومر جبنازة يبكى عليها فانتهرهن عمر فقال 

  ) أ أبو عمرو وهو خط: يف األصل ( عمر 
  الذي أردت بقولك إذا مات )  ١٨( 
  أي ابنة املريض )  ١٩( 
  أي أمتمت )  ٢٠( 
  بالفتح والكسر ما يعد الرجل للسفر واملعىن إنك قد هيأت أسباب السفر وزاد احلرب للغزاة )  ٢١( 
  أي أوجب ثواب غزوة )  ٢٢( 
  أي ولو كان هو يف بيته )  ٢٣( 
فيه أن املتجهز للغزو إذا حيل بينه وبينه يكتب له أجر الغزو على : بن عبد الرب على قدر نيته قال ا: قوله )  ٢٤( 

  قدر نيته واآلثار بذلك متواترة صحاح 
  استفهام )  ٢٥( 
  " هي " وبرفعه على تقدير " نعد " بالنصب على تقدير )  ٢٦( 
  إن شهداء أميت إذن لقليل : زاد ابن ماجه )  ٢٧( 
  أي احلكمية )  ٢٨( 



  هم أكثر من ذلك وقد مجعتهم يف جزء فناهز الثالثني : قال السيوطي )  ٢٩( 
شهيد يف الدنيا واآلخرة وشهيد يف الدنيا فقط وشهيد يف اآلخرة فقط فاألول : سبع أعلم أن الشهيد ثالثة : قوله 

ومسي . هو من ذكر  من قاتل الكفار لتكون كلمة اهللا هي العليا والثاين من قاتلهم لغرض من أغراض الدنيا والثالث
الشهيد شهيدا ألن روحه شهدت حضرة دار السالم وروح غريه إمنا تشهدها يوم القيامة وقيل غري ذلك من وجوه 

  لعلي األجهوري " الشهداء " كذا يف رسالة 
يعم الطاعون مرض " : شرح املوطأ " املطعون قال أبو الوليد الباجي يف : قوله . أي الذي ميوت بالطاعون )  ٣٠( 

أصل : الكثري من الناس يف جهة من اجلهات خبالف املعتاد من أمراض الناس يكون مرضهم واحدا وقال عياض 
الطاعون القروح اخلارجة يف اجلسد والوباء عموم األمراض فسميت طاعونا لشبهها باهلالك بذلك وإال فكل طاعون 

الطاعون مرض معروف وهو بثر وورم " : ء واللغات هتذيب األمسا" وقال النووي يف . وباء وليس كل وباء طاعونا 
مؤمل جدا خيرج مع هلب ويسود ما حواليه أو خيضر أو حيمر محرة بنفسجية وحيصل معه خفقان القلب وخيرج يف 

للحافظ ابن " بذل املاعون يف فضل الطاعون " املراق واآلباط غالبا ويف األيدي واألصابع وسائر اجلسد كذا يف 
  حجر 

إن اهللا : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : والغريق أخرج ابن ماجه عن أيب أمامة : قوله )  ٣١( 
" احلبائك يف أخبار املالئك " وكل ملكا بقبض األرواح إال شهداء البحر فإنه يتوىل قبض أرواحهم كذا يف 

  للسيوطي 
  عرض يف الغشاء املستبطن األضالع وصاحب ذات اجلنب هو مرض معروف وهو ورم حار ي: قوله )  ٣٢( 
  الذي حيرق بالنار )  ٣٣( 
هي : وقيل . هي اليت متوت من الوالدة ألقت ولدها أم ال : واملرأة متوت جبمع قال ابن عبد الرب : قوله )  ٣٤( 

 أكثر وأشهر والقول الثاين: هي اليت متوت عذراء مل تفتض قال : اليت متوت يف النفاس وولدها يف بطنها مل تلد وقيل 
بالضم مبعىن اجملموع : هي اليت متوت بكرا واجلمع : متوت جبمع أي ويف بطنها ولد وقيل " : النهاية " وقال يف 

واملعىن أهنا ماتت بشيء جمموع فيها غري منفصل عنها من محل أو بكارة وما اقتصر من الضم هو إحدى اللغات فقد 
  لعلي األجهوري " الشهداء " كون امليم كذا يف رسالة أنه مثلث اجليم مع س" القاموس " ذكر يف 

" اجلنائز " هو الذي ميوت مبرض بطنه كاالستسقاء وحنوه ويف كتاب " : النهاية " واملبطون قال يف : قوله )  ٣٥( 
" الشهداء " أليب بكر املروزي عن شيخه شريح أنه صاحب القولنج وقال غريه هو صاحب اإلسهال كذا يف رسالة 

  جهوري لأل

عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال )  ٢( عن أيب صاحل )  ١( أخربنا مالك حدثنا مسي  - ٣٠٢
اهللا له فغفر له )  ٧( فشكر )  ٦( شوك على الطريق فأخره )  ٥( رجل ميشي وجد غصن )  ٤( بينما ) :  ٣( 

والشهيد يف سبيل اهللا )  ٩( شهيد والغريق وصاحب اهلدم املبطون شهيد واملطعون ) :  ٨( الشهداء مخسة : وقال 
( إال أن يستهموا )  ١٣( األول مث مل جيدوا )  ١٢( والصف )  ١١( الناس ما يف النداء )  ١٠( لو يعلم : وقال . 
( تمة إليه ولو يعلمون ما يف الع)  ١٧( الستبقوا )  ١٦( ولو يعلمون ما يف التهجري )  ١٥( عليه الستهموا )  ١٤
  )  ٢١( ولو حبوا )  ٢٠( ألتومها )  ١٩( والصبح )  ١٨

 _________  
  موىل أيب بكر بن عبد الرمحن : زاد حيىي )  ١( 



ثقة : كان ثقة أجل الناس وقال ابن املديين : عن أيب صاحل هو ذكوان السمان الزيات املدين قال أمحد : قوله )  ٢( 
  " اإلسعاف " ، كذا يف  ١٠١ثبت مات باملدينة سنة 

هذه ثالثة أحاديث يف واحد يرويها كذلك مجاعة من أصحاب مالك وكذا هي حمفوظة : قال ابن عبد الرب )  ٣( 
  عن أيب هريرة 

بينما أصله بني فأشبعت الفتحة فقيل بينا وزيدت ما فقيل بينما ومها ظرفان مبعىن املفأجأة ويضافان إىل : قوله )  ٤( 
  " مرقاة املفاتيح " الفعلية أخرى كذا يف  اجلملة االمسية تارة وإىل

  ) بالفارسية ( شاخ درخت خار دار )  ٥( 
  أي بعده عنها )  ٦( 
  أثىن عليه أو قبل عمله أو أظهر ما جازاه به عند مالئكته فغفر له أي بسبب قبوله غفر له : قوله فشكر اهللا له )  ٧( 
  هذا العدد وكذا العدد السابق ال مفهوم له )  ٨( 
  الذي ميوت حتت اهلدم )  ٩( 
  لو يعلم الناس وضع املضارع موضع املاضي ليفيد استمرار العلم قاله الطييب : قوله )  ١٠( 
من اخلري والربكة وقال : ما يف النداء زاد أبو الشيخ من طريق األعرج : أي األذان كما يف رواية قوله )  ١١( 

  يلة ما هي ليفيد ضربا من املبالغة أطلق مفعول يعلم وهو ما يبني الفض: الطييب 
اختلف فيه هل هو الذي يلي اإلمام أو املبكر السابق إىل املسجد قال : والصف األول قال الباجي : قوله )  ١٢( 

  والصحيح أنه الذي يلي اإلمام : القرطيب 
  أي حصول كل منهما ملزامحة )  ١٣( 
قيل لالقتراع االستهام ألهنم كانوا يكتبون أمساءهم : طايب وغريه إال أن يستهموا قال اخل: أي يقترعوا قوله )  ١٤( 

  على سهام إذا اختلفوا يف شيء فمن خرج امسه غلب 
افتتحنا القادسية : والطرباين عن شقيق قال " الفتوح " الستهموا قد روى سيف بن عمر يف كتاب : قوله )  ١٥( 

يف األذان بالقادسية فاختصموا إىل سعد بن أيب وقاص فأقرع  صدر النهار فتراجعنا وقد أصيب املؤذن فتشاح الناس
  بينهم فخرجت القرعة لرجل منهم فأذن 

ما يف التهجري هو التبكري إىل الصالة أي صالة كانت كما قاله اهلروي وغريه وخصه اخلليل باجلمعة : قوله )  ١٦( 
إىل الصالة يف اهلاجرة وذلك ال يكون إال يف التهجري التبكري : الصواب هو األول وقال الباجي : وقال النووي 

  الظهر واجلمعة 
املراد االستباق معىن ال حسا ألن املسابقة على األقدام حسا تقتضي : الستبقوا قال ابن أيب مجرة : قوله )  ١٧( 

  السرعة يف املشي وهو منهي عنه 
ن تسمية العشاء عتمة واجلواب عن هذا قد ثبت النهي ع: ما يف العتمة قال النووي : أي العشاء قوله )  ١٨( 

وهو األظهر أن استعمال العتمة ههنا ملصلحة ونفي مفسدة : أنه بيان للجواز والثاين : أحدمها : احلديث بوجهني 
  ألن العرب تستعمل لفظ العشاء يف املغرب فلو قال ما يف العشاء حلملوها على املغرب وفسد املعىن 

  أي يف حضورمها )  ١٩( 
  ومل يلتفتوا إىل عذر مانع )  ٢٠( 



مصدر حبا حيبو إذا مشى  -بفتح مهملة وسكون موحدة  -ولو حبوا أي ولو كان اإلتيان حبوا : قوله )  ٢١( 
  الرجل على يديه وبطنه والصيب مشى على إسته وأشرف بصدره 

  ) ) ١( أبواب اجلنائز ( 

  )زوجها )  ٢( باب املرأة تغسل (  - ١

بنت عميس امرأة أيب بكر الصديق )  ٤( بن أيب بكر أن أمساء )  ٣( بن أنس أخربنا عبد اهللا أخربنا مالك  - ٣٠٣
: من حضرها من املهاجرين فقالت )  ٧( فسألت )  ٦( تويف فخرجت )  ٥( رضي اهللا عنه غسلت أبا بكر حني 

  ال : من غسل ؟ قالوا )  ٨( إين صائمة وإن هذا يوم شديد الربد فهل علي 
على من غسل )  ١١( زوجها إذا تويف وال غسل )  ١٠( أن تغسل املرأة )  ٩( وهبذا نأخذ ال بأس :  قال حممد

  )  ١٤( املاء فيغسله )  ١٣( أن يصيبه شيء من ذلك )  ١٢( امليت وال وضوء إال 
 _________  

  نعش وبالفتح للميت مجع جـنازة بالفتح والكسر لغتان وقيل بالكسر ال -بفتح اجليم  -اجلنائز : قوله )  ١( 
  بعد موته )  ٢( 
عبد اهللا هو عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري املدين قاضي املدينة املتوىف سنة : قوله )  ٣( 

  هـ كما ذكره الزرقاين ال عبد اهللا بن أيب بكر الصديق كما ظنه القاري  ١٣٥
ونة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم وأم الفضل زوج العباس أن أمساء بنت عميس هي أخت ميم: قوله )  ٤( 

عشر وكانت أمساء من املهاجرات إىل أرض احلبشة مع زوجها جعفر بن أيب : وأخت أخواهتما ألم وهن تسع وقيل 
طالب فولدت له حممدا وعبد اهللا وعونا مث هاجرت إىل املدينة فلما قتل جعفر تزوجها أبو بكر الصديق فولدت له 

أبو بكر الصديق هو عبد : وفيه أيضا يف الكىن " االستيعاب " مدا وملا مات تزوجها علي فولدت له حيىي كذا يف حم
اهللا بن أيب قحافة عثمان بن عامر القرشي التيمي وروى حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن األصم 

. أنت أكرب مين وأكرم وأنا أسن منك : أنا أو أنت ؟ فقال من أكرب : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أليب بكر 
إن أبا بكر استوىف : وهذا اخلرب ال يعرف إال هبذا اإلسناد وأظنه ومها ألن مجهور أهل العلم باألخبار والسري يقولون 

  مبدة خالفته سن رسول اهللا وهو ابن ثالث وستني سنة 
هـ وله ثالث وستون سنة كما رواه  ١٣قني من اجلمادى اآلخرة سنة حني تويف ليلة الثالثاء لثمان ب: قوله )  ٥( 

  احلاكم وغريه عن عائشة رضي اهللا عنها 
  أي من املغتسل )  ٦( 
  أي مستفتية )  ٧( 
  أي جيب علي الغسل من غسل امليت ؟ )  ٨( 
زوجها وإمنا اختلفوا يف إلىآخره نقل ابن املنذر وغريه اإلمجاع على جواز غسل املرأة ... ال بأس : قوله )  ٩( 

فمنهم من أجاز وإليه مال الشافعي ومالك وأمحد وآخرون ومنهم من منعه وهو قول الثوري واألوزاعي : العكس 
  )  ١٩٩/  ٤انظر أوجز املسالك ( وأيب حنيفة وأصحابه كذا ذكر العيين 

  أي ولو كانت حمرمة أو صائمة كذا ذكره الشمين )  ١٠( 



أن يكون نفيا للوجوب واملعىن ال جيب : أحدمها : حيتمل حمملني : إىل آخره أقول ... . سل وال غ: قوله )  ١١( 
أن يكون نفيا : فحينئذ ال يكون هذا الكالم نفيا لالستحباب وثانيهما . الغسل على من اغتسل وال الوضوء 

ل ميتا فإن مل يثبت الوجوب واألول أوىل لورود األمر بالغسل ملن غس. للمشروعية فيكون نفيا لالستحباب أيضا 
فال أقل من الندب وهو ما أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد العزيز بن املختار وابن حبان من رواية محاد 

بن سلمة عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة مرفوعا من غسله الغسل ومن محله الوضوء وروى أبو داود 
من غسل ميتا فليغتسل ومن محله فليتوضأ وأخرجه أمحد : هريرة مرفوعا بلفظ من رواية عمرو بن عمي عن أيب 

وأخرجه البزار من رواية حممد بن عبد  -وصاحل متكلم فيه  -والبيهقي من رواية صاحل موىل التوأمة عنه مرفوعا 
. سلمة عنه مرفوعا الرمحن بن ثوبان ومن رواية أيب حبر البكراوي عبد الرمحن بن عثمان عن حممد بن عمر عن أيب 

وقد اختلف العلماء يف هذا الباب فمذهب مجهور العلماء أنه ال شيء يف ذلك وقال بعض أهل العلم من أصحاب 
أستحب : عليه الوضوء وقال مالك : إن عليه الغسل وقال بعضهم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومن بعدهم 

ال بد فيه من : ميتا أرجو أن ال جيب عليه الغسل وقال إسحاق  من غسل: الغسل وال أرى ذلك واجبا وقال أمحد 
" ال يغتسل وال يتوضأ من غسل امليت كذا حكاه الترمذي وقال اخلطايب يف : الوضوء وروي عن ابن املبارك 

ال أعلم أحدا من الفقهاء يوجب غسل من غسل ميتا وال الوضوء من محله ولعله أمر " : حواشي سنن أيب داود 
ال غسل عليه إال أن يثبت حديث أيب هريرة واخلالف ثابت عند : وفيه نظر فقد قال الشافعي . انتهى  .ندب 

عليه الغسل وروى املدنيون وابن عبد احلكم عنه أنه : املالكية فروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك أنه قال 
كذا ذكره احلافظ ابن حجر مستحب ال واجب وهو مشهور مذهبه وصار إىل الوجوب بعض الشافعية أيضا 

وملا استشكل على القائلني بعدم الوجوب ورود حديث أيب هريرة وظاهره الوجوب أجابوا عنه . والزرقاين وغريمها 
  : بوجوه 
أن أبا هريرة تفرد بروايته ويف قبول خرب الواحد يف ما يعم به البلوى كالم وفيه نظر فإنه مع قطع النظر : األول 

أصلوه من عدم قبول خرب الواحد يف ما يعم به البلوى ال يثبت تفرد أيب هريرة ففي الباب عن عما يرد على ما 
عائشة رواه أمحد والبيهقي ويف إسناده مصعب بن شيبة وفيه مقال وضعفه أبو زرعة وأمحد والبخاري وصححه ابن 

" العلل "  حامت والدارقطين يف وعن حذيفة ذكره ابن أيب" ختريج أحاديث الرافعي " خزمية كذا ذكره ابن حجر يف 
نفيهما الثبوت على طريق احملدثني وإال فهو على طريقة الفقهاء قوي ألن رواته : إنه ال يثبت قال ابن حجر : وقاال 

ثقات أخرجه البيهقي من طريق معمر عن أيب إسحاق عن أبيه عن حذيفة وعن أيب سعيد رواه ابن وهب يف جامعه 
ملا : وعن علي أخرجه أمحد وأبو داود والنسائي وابن أيب شيبة والبزار وأبو يعلى عنه قال  وعن املغرية رواه أمحد

انطلق فواره : إن عمك الشيخ الضال قد مات فقال : مات أبو طالب أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت 
عند أيب يعلى يف آخره وكان علي  ووقع. وال حتدثن حدثا حىت تأتيين فانطلقت فواريته فأمرين فاغتسلت فدعا يل 

ملا أخربت رسول اهللا مبوت أيب طالب بكى وقال : بلفظ " الطبقات " وأخرجه ابن سعد يف . إذا غسل ميتا اغتسل 
اذهب فاغتسل وروى البيهقي هذا احلديث وضعفه قال ابن : اذهب فاغسله وكفنه قال ففعلت مث أتيته فقال يل : 

  انتهى . لى الضعيف وال يتبني وجه ضعفه مدار كالم البيهقي ع: حجر 
أن مجاعة من احملدثني صرحوا بتضعيف طرق أيب هريرة بل صرح بعضهم بأنه ال يثبت يف هذا الباب : الوجه الثاين 

ال أعلم فيه حديثا : ال يصح يف الباب شيء وقال الذهلي : شيء فنقل الترمذي عن ابن املديين والبخاري أهنما قاال 
حديث " : العلل " ليس يف الباب حديث يثبت وقال ابن أيب حامت يف : بت للزمنا استعماله وقال ابن املنذر ثابتا لو ث



مل يصحح علماء احلديث يف هذا الباب شيئا مرفوعا وفيه : أيب هريرة ال يرفعه الثقات إمنا هو موقوف وقال الرافعي 
ال ينجرب بكثرة الطرق مع أن بعض طرقها بانفراده نظر ألن بعض الطرق وإن كانت ضعيفة لكن ضعفها ليس حبيث 

قد حسنه : قلت : بعد نقل كالم الرافعي " ختريج أحاديث الرافعي " قال احلافظ ابن حجر يف . حسن أيضا 
الترمذي وصححه ابن حبان وله طريق آخر قال عبد اهللا بن صاحل حدثنا حيىي بن أيوب عن عقيل عن الزهري عن 

رواته : قلت . فيه نظر : من غسل ميتا فليغتسل ذكره الدارقطين وقال : أي هريرة رفعه سعيد بن املسيب عن 
ال خيلو إسناد من طرق هذا احلديث من متكلم فيه وأحسنها رواية " : اإلمام " موثقون وقال ابن دقيق العيد يف 

سفيان عن سهيل عن أبيه سهيل عن أبيه عن أيب هريرة وهي معلولة وإن صححها ابن حبان وابن حزم فقد رواه 
وأما رواية : إسحاق أخرج له مسلم فينبغي أن يصحح احلديث قال : عن إسحاق موىل زائدة عن أيب هريرة قلت 

حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة فإسناده حسن إال أن احلفاظ من أصحاب حممد بن عمرو رووه عنه 
اله أن يكون حسنا فإنكار النووي على الترمذي بتحسينه معترض ويف اجلملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحو. موقوفا 

: طرق هذا احلديث أقوى من عدة أحاديث احتج هبا الفقهاء ومل يعلوها " : خمتصر البيهقي " وقد قال الذهيب يف 
بالوقف بل قدموا رواية الرفع وذكر املاوردي أن بعض أصحاب احلديث خرج هلذا احلديث مئة وعشرين طريقا 

  ملخصا . انتهى . ليس ذلك ببعيد : ت قل
أن األمر بالغسل ملن غسل ميتا منسوخ جزم به أبو داود ونقله عن أمحد وأيده بعضهم بأن النيب : الوجه الثالث 

 ١٠٦/  ٢" التلخيص " والظاهر ما أثبتناه كما يف " اليت " يف األصل ( صلى اهللا عليه و سلم مل يأمر النسوة اللوايت 
ته بالغسل ولو كان واجبا ألمرهن وفيه نظر ألن النسخ ال يثبت باالحتمال بل إذا وجد ناسخ صريح غسلن ابن) 

  متأخر وهو مفقود 
وهو أوالها محل األمر على الندب ويؤيده ما رواه اخلطيب يف ترمجة حممد بن عبد اهللا املخزومي من : الوجه الرابع 

كنا نغسل امليت فمنا من يغتسل : يد اهللا عن نافع عن ابن عمر كتبت حديث عب: طريق عبد اهللا بن أمحد قال أيب 
حممد بن عبد اهللا حيدثه عن أيب هشام : يف ذلك اجلانب شاب يقال له : ال قال : قلت : ومنا من ال يغتسل ؟ قال 

ه هذا إسناد صحيح وهو أحسن ما مجع به بني خمتلف هذ: املخزومي عن وهيب فاكتبه عنه قال احلافظ ابن حجر 
ومما يؤيد صرف األمر الوارد يف حديث أيب هريرة عن الوجوب ما أخرجه البيهقي من طريق . انتهى . األحاديث 

ليس عليكم يف غسل ميتكم غسل إذا : عن ابن عباس مرفوعا  -إسناده حسن : وقال ابن حجر  -احلاكم 
ؤيده أيضا ما رواه أبو منصور وي. غسلتموه إن ميتكم ميوت طاهرا وليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم 

من غسل ميتا اغتسل ومن : البغدادي من طريق حممد بن عمرو بن حيىي عن عبد الرمحن بن عاطب عن أيب هريرة 
ذكره السيوطي يف . أوينجس موتى املسلمني وما على رجل لو محل عودا : محله توضأ فبلغ ذلك عائشة فقالت 

وخالصة املرام أنه ال سبيل إىل رد حديث أيب هريرة مع " شة على الصحابة عني اإلصابة يف استدراك عائ" رسالته 
كثرة طرقه وشواهده وال إىل دعوى نسخه مبعارضة األحاديث األخر بل األسلم اجلمع حبمل األمر على الندب 

  واالستحباب 
  استثناء منقطع )  ١٢( 
  أي ماء غسل امليت )  ١٣( 
  لك املاء املستعمل احتياطا أي ذلك املكان الذي أصابه ذ)  ١٤( 

  )باب ما يكفن به امليت (  - ٢



عن عبد اهللا بن عمرو بن )  ٢( بن عبد الرمحن )  ١( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب الزهري عن محيد  - ٣٠٤
  )  ٥( فإن مل يكن إال ثوب واحد كفن فيه )  ٤( ويلف بالثوب الثالث )  ٣( امليت يقمص ويؤزر : العاص أنه قال 

إلينا من أن يؤزر وال يعجبنا أن )  ٧( لفافة مثل الثوب اآلخر أحب )  ٦( وهبذا نأخذ اإلزار جبعل : قال حممد 
   -رمحه اهللا  -وهو قول أيب حنيفة )  ٩( امليت يف كفنه من ثوبني إال من ضرورة )  ٨( ينقص 

 _________  
  قاله الزرقاين ،  ١٠٥الزهري املدين ثقة من كبار التابعني مات سنة )  ١( 
  بن عوف : زاد حيىي )  ٢( 
يقمص ذهب الشافعية واحلنابلة إىل أن امليت يكفن : قوله . بصيغة اجملهول فيهما أي يلبس القميص واإلزار )  ٣( 

كفن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ثالثة : يف ثالث لفائف وال يقمص وال يؤزر أخذا من حديث عائشة 
وذهب احلنفية واملالكية إىل إدخال . أخرجه األئمة الستة وغريهم . فيها قميص وال عمامة  أثواب سحولية ليس

كفن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ثالثة : عن جابر قال " الكامل " القميص يف الكفن أخذا مما روى ابن عدي يف 
وأخرج أبو داود عن ابن عباس . يه ويف سنده ناصح بن عبد اهللا الكويف متكلم ف. قميص وإزار ولفافة : أثواب 

قميصه الذي مات فيه حلة جنرانية وفيه يزيد بن أيب : كفن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ثالثة أثواب : قال 
وقالوا بأن معىن قول عائشة إن القميص والعمامة زائدتان على الثالثة ورد بأنه خالف الظاهر وأوىل . زياد جمروح 
بات القميص حديث جابر يف قصة موت عبد اهللا بن أيب فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم أعطى ابنه ما حيتج به إلث

  أخرجه البخاري وغريه ويوافقه أثر عبد اهللا بن عمرو املخرج ههنا . قميصه ليكفنه فيه بعدما طلبه فكفنه فيه 
  الرداء )  ٤( 
  وال ينتظر بدفنه إىل شيء آخر )  ٥( 
  عل جي: يف نسخة )  ٦( 
أحب إلينا من أن يؤزر يعين أن إزار امليت ليس كإزار احلي وال يؤزر كما يؤزر احلي على ما يفيده : قوله )  ٧( 

  ظاهر أثر ابن عمرو بل جيعل اإلزار كاللفافة ويبسط ويلف امليت فيهما 
: قول أيب بكر الصديق إخل يشري إىل أن النقصان من الثالثة إىل ثوبني ال بأس به ل... أن ينقص : قوله )  ٨( 

أخرجه أمحد ومالك وعبد الرزاق وابن سعد وغريهم وأخرج األئمة الستة يف . اغسلوا ثويب هذين وكفنوين فيهما 
وأما الزيادة . كفنوه يف ثوبيه وال ختمروا وجهه احلديث : حديث احملرم الذي وقصته راحلته فمات قال رسول اهللا 

ا والشافعية ال يكره بشرط أن يكون وترا ألن ابن عمر كفن ابنا له يف مخسة على الثالثة فعند كثري من أصحابن
ضياء " لكن األفضل هو االقتصار على الثالث ذكره يف . قميص وعمامة وثالث لفائف رواه البيهقي : أثواب 

  " الساري 
كفاية الثوب الواحد  (إال من ضرورة ألن مصعب بن عمري حني استشهد يوم أحد مل يترك إال بردة : قوله )  ٩( 

عند الضرورة جممع عليه عند األربعة كما صرح به أهل فروعهم واجلمهور على أن الثوب الواحد ينبغي أن يكون 
  فكفن فيه أخرجه مسلم وأبو داود وغريمها )  ٢٠٩/  ٤ساترا جلميع البدن أوجز املسالك 

  )باب املشي باجلنائز واملشي معها (  - ٣



أو )  ٣( تقدمونه )  ٢( فإمنا هو خري )  ١( أسرعوا جبنائزكم : أخربنا نافع أن أبا هريرة قال أخربنا مالك  - ٣٠٥
  تلقونه عن رقابكم )  ٤( شر 

  هبا أحب إلينا من اإلبطاء وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا )  ٥( وهبذا نأخذ السرعة : قال حممد 
 _________  

  يف املشي به أي بتجهيز ميتكم ودفنه أو بالتعجيل )  ١( 
  أي صاحب خري أو أريد به املبالغة )  ٢( 
  ويف بعض النسخ تقدمونه إليه أي إىل خري فهو خري له )  ٣( 
  أي إىل شره يف قربه )  ٤( 
السرعة املعتدلة من غري أن يفضي إىل العدو ملا أخرجه أبو داود والترمذي من حديث ابن مسعود قال : قوله )  ٥( 
" اجلنب : " يف األصل ( ما دون اخلبب : صلى اهللا عليه و سلم عن املشي خلف اجلنازة ؟ قال سألنا رسول اهللا : 

وأليب داود واحلاكم من حديث أيب بكرة . فإن يك خريا عجلتموه وإن كان شرا فال يبعد إال أهل النار ) وهو خطأ 
: قاسم بن أصبغ من حديث أيب موسى والبن ماجه و. لقد رأيتنا مع رسول اهللا وإنا لنكاد أن نرمل هبا رمال : 

إذا انطلقتم جبنازيت فأسرعوا باملشي : ورواه البيهقي مث أخرج عنه من قوله . عليكم بالقصد يف جنائزكم إذا مشيتم 
  هذا يدل على أن املراد كراهة شدة اإلسراع : وقال . 

اجلنازة )  ٢( ليه و سلم ميشي أمام كان رسول اهللا صلى اهللا ع) :  ١( أخربنا مالك حدثنا الزهري قال  - ٣٠٦
  )  ٤( هلم جرا وابن عمر )  ٣( واخللفاء 

 _________  
روى أمحد وأصحاب السنن والدارقطين " : التلخيص احلبري : " إىل آخره قال احلافظ يف ... قال كان : قوله )  ١( 

رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم وأبا  :وابن حبان والبيهقي من حديث ابن عيينة عن الزهري عن سامل عن أبيه قال 
إمنا هو عن الزهري مرسل وحديث سامل فعل ابن عمر وحديث ابن عيينة : بكر وعمر ميشون أمام اجلنازة قال أمحد 

وروى معمر ويونس ومالك عن : أهل احلديث يرون املرسل أصح قاله ابن املبارك قال : وقال الترمذي . وهم 
وأخربين سامل أن أباه كان ميشي أمام :  عليه و سلم كان ميشي أمام اجلنازة قال الزهري الزهري أن النيب صلى اهللا

أرى ابن : ورواه ابن جريج عن الزهري مثل ابن عيينة مث روى عن ابن املبارك أنه قال : اجلنازة قال الترمذي 
نا حجاج قرأت على ابن  :وصله خطأ والصواب مرسل وقال أمحد : جريج أخذه عن ابن عيينة وقال النسائي 

وقد كان رسول . جريج نا زياد بن سعد أن ابن شهاب أخربه حدثين سامل أن ابن عمر كان ميشي بني يدي اجلنازة 
وقد كان إىل : القائل : قال أيب ما معناه : اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأبو بكر وعمر ميشون أمامها قال عبد اهللا 

فعل ابن عمر واختار البيهقي ترجيح املوصول ألنه من رواية ابن عيينة وهو ثقة  هو الزهري وحديث سامل: آخره 
حدثين الزهري : يا أبا حممد خالفك الناس يف هذا احلديث فقال : قلت البن عيينة : وعن ابن املديين قال . حافظ 

  مرارا لست أحصيته مسعته من فيه عن سامل عن أبيه 
ه ضبط أنه مسعه عن سامل عن أبيه واألمر كذلك إال أن فيه إدراجا لعل الزهري هذا ال ينفي عنه الوهم ألن: قلت 

  بأمت من هذا " املدرج " أدجمه أو حدث به ابن عيينة وفصله لغريه وقد أوضحته يف 
  أي قدامها ألنه شفيع هلا )  ٢( 



  أي واحدا بعد واحد يف حني خالفته )  ٣( 
  أمامها وكان من أشد الناس اتباعا للسنة  أي عبد اهللا بن عمر أيضا كان ميشي)  ٤( 

أنه رأى عمر بن ) :  ٢( بن عبد اهللا بن هدير )  ١( أخربنا مالك حدثنا حممد بن املنكدر عن ربيعة  - ٣٠٧
  بنت جحش )  ٣( اخلطاب يقدم الناس أمام جنازة زينب 

  رمحه اهللا  وهو قول أيب حنيفة)  ٤( املشي أمامها حسن واملشي خلفها أفضل : قال حممد 
 _________  

  ، كذا قال الزرقاين  ٩٣ذكره ابن حبان يف ثقات التابعني مات سنة )  ١( 
  بالتصغري )  ٢( 
األسدية أم املؤمنني ماتت سنة عشرين عند ابن إسحاق وقيل إحدى وعشرين وكانت أول أمهات املؤمنني )  ٣( 

  موتا قاله الزرقاين 
د االتفاق على جواز املشي أمام اجلنازة وخلفها ومشاهلا وجنوهبا اختالفا يف أفضل اختلفوا فيه بع: قوله )  ٤( 

التخيري من دون أفضلية مشي على مشي وهو قول الثوري وإليه ميل ) :  ١( األولوية على أربعة مذاهب األول 
بني يديها وخلفها إمنا أنتم مشيعون فامشوا : وسنده قول أنس " فتح الباري " البخاري ذكره احلافظ ابن حجر يف 

. له " اجلنائز " وعن ميينها ومشاهلا علقه البخاري يف صحيحه ووصله عبد الوهاب بن عطاء اخلفاف يف كتاب 
أن أمام اجلنازة أفضل يف حق املاشي وخلفها أفضل للراكب وهو مذهب أمحد ذكره الزيلعي ) :  ٢( والثاين 

اجلنازة واملاشي ميشي أمامها قريبا عنها أو عن ميينها أو  الراكب يسري خلف: واستدل حبديث املغرية مرفوعا 
ويف سنده : على شرط البخاري قال الزيلعي : أخرجه أصحاب السنن األربعة وأمحد واحلاكم وقال . يسارها 

أن املشي  -وهو قول اجلمهور قاله ابن حجر  -مذهب الشافعي ومالك ) :  ٣( اضطراب ومتنه أيضا والثالث 
مذهب أيب حنيفة واألوزاعي وأصحاهبما وهو أن ) :  ٤( ل واملستند هلم حديث الزهري وغريه والرابع أمامها أفض

املشي خلفها أفضل ويؤيده آثار وأخبار فأخرج سعيد بن منصور والطحاوي وابن أيب شيبة عن عبد الرمحن بن أبزى 
أراك متشي خلف اجلنازة : فقلت لعلي  كنت يف جنازة وأبو بكر ميشي أمامها وكذا عمر وعلي ميشي خلفها: قال 

لقد علما أن املشي خلفها أفضل إن فضل املشي خلفها على املشي أمامها كفضل صالة اجلماعة على الفذ : فقال 
وإسناده حسن وهو موقوف يف حكم املرفوع ذكره ابن حجر يف الفتح . ولكنهما أحبا أن ييسرا على الناس 
كن خلف اجلنازة فإن أمامها للمالئكة :  بن عمرو بن العاص أن أباه قال له وأخرج ابن أيب شيبة عن عبد اهللا

وأخرج أبو داود والترمذي عن ) .  ٢١٢/  ٤أوجز املسالك . إسناده حسن : قال النيموي ( وخلفها لبين آدم 
وأخبار أخر  ويف الباب آثار. وسنده متكلم فيه . اجلنازة متبوعة وليس معها من تقدمها : ابن مسعود مرفوعا 

  " نصب الراية " و " شرح معاين اآلثار " مبسوطة يف 

  )باب امليت ال يتبع بنار بعد موته أو جممرة يف جنازته (  - ٤

أن يتبع بنار بعد موته أو )  ٢( هنى )  ١( أن أبا هريرة : أخربنا مالك أخربنا سعيد بن أيب سعيد املقربي  - ٣٠٨
  يف جنازته )  ٣( مبجمرة 
   -رمحه اهللا  -وهبذا نأخذ وهو قول أيب حنيفة : مد قال حم



 _________  
جاء النهي عن ذلك من : كذا أوصى عمران بن حصني وأبو سعيد وأمساء بنت أيب بكر قال ابن عبد الرب )  ١( 

  حديث ابن عمر مرفوعا 
  )  ٢١٣/  ٤أوجز املسالك : انظر ( ملا فيه من التفاؤل ألنه من فعل النصارى )  ٢( 
  اجملمر كمنرب حبذف اهلاء ما يبخر به من عود وغريه وهو لغة يف اجملمرة : املبخرة واملدخنة وقيل : بكسر امليم )  ٣( 

  )باب القيام للجنازة (  - ٥

بن )  ٣( بن سعد بن معاذ األنصاري عن نافع )  ٢( بن سعيد عن واقد )  ١( أخربنا مالك أخربنا حيىي  - ٣٠٩
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بن احلكم عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه )  ٤( ذ جبري بن مطعم عن معو

  بعد )  ٧( يف اجلنازة مث جيلس )  ٦( يقوم )  ٥( سلم كان 
  هذا شيئا فترك وهو )  ٩( القيام للجنائز كان )  ٨( وهبذا ال نرى : قال حممد 

  أيب حنيفة رمحه اهللا )  ١٠( قول 
 _________  

  يف اإلسناد أربعة من التابعني )  ١( 
سائر : ، كذا ذكره الزرقاين كذا يسمى أيضا قال ابن عبد الرب  ١٢٠ثقة روى له مسلم والثالثة مات سنة )  ٢( 

  الرواة يقولون عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ 
  ذكره الزرقاين  ٩٩ثقة من رجال اجلميع مات سنة )  ٣( 
  بكسر الواو املشددة )  ٤( 
كان يقوم وأمر بذلك أيضا كما صح من حديث عامر وأيب سعيد وأيب هريرة ويف الصحيحني عن : قوله )  ٥( 

إذا رأيتم اجلنازة : إهنا جنازة يهودي فقال : مر بنا جنازة فقام هلا النيب صلى اهللا عليه و سلم وقمنا فقلنا : جابر 
أليست : ل بن حنيف فقال صلى اهللا عليه و سلم إن املوت فزع ويف الصحيحني عن سه: زاد مسلم . فقوموا 

وألمحد وابن حبان عن عبد اهللا بن . إمنا قمنا للمالئكة : نفسا ؟ وللحاكم عن أنس وأمحد عن أيب موسى مرفوعا 
إمنا قام رسول اهللا : وأما ما رواه أمحد عن احلسن بن علي . إمنا قمنا إعظاما للذي يقبض النفوس : عمرو مرفوعا 

بريح اليهودي فال يعارض األخبار األوىل ألن أسانيده ال تقادم تلك يف الصحة وألن هذا التعليل فهمه الراوي تأذيا 
  والتعليل السابق لفظه صلى اهللا عليه و سلم 

  أي إذا رآها )  ٦( 
  أي استمر جلوسه بعد ذلك فلم يكن يقوم هلا إال إذا أراد أن يشيعها أو يصلي عليها )  ٧( 
   نرى بقاء مشروعيته أي ال)  ٨( 
  أي القيام للجنازة كان شيئا مشروعا فترك )  ٩( 
وهو قول أيب حنيفة وبه قال سعيد بن املسيب وعروة ومالك وأهل احلجاز والشافعي وأصحابه : قوله )  ١٠( 

وإن مل  إن قام مل أعبه: وروي ذلك عن علي واحلسن بن علي وعلقمة واألسود والنخعي ونافع بن جبري وقال أمحد 
يقم فال بأس به ومذهب مجاعة أنه مشروع ليس مبنسوخ وممن رأى ذلك أبو مسعود وأبو سعيد وسهل بن حنيف 

وذكر ابن حزم وغريه أن اجلمع بأن األمر بالقيام للندب " كتاب االعتبار " وسامل بن عبد اهللا كذا ذكره احلازمي يف 



: ن الذي فهمه علي هو الترك مطلقا ويشهد له حديث عبادة ورد بأ. وتركه لبيان اجلواز أوىل من دعوى النسخ 
هكذا نفعل فقال اجلسوا : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقوم للجنازة فمر به حرب من اليهود وقال 

أخرجه أمحد وأصحاب السنن إال النسائي وورد يف رواية الطحاوي واحلازمي من علي أن رسول اهللا . فخالفوهم 
ذهب اجلمهور إىل ( عليه و سلم كان يقوم هلا حني يتشبه بأهل الكتاب فلما نسخ ذلك تركه وهنى عنه  صلى اهللا

ويف الباب آثار وأخبار تدل ) .  ١٩٢/  ٢" الكوكب الدري " أنه نسخ وذهب مجاعة من السلف إىل أنه مل ينسخ 
  ام على أن اآلخر من فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان هو ترك القي

  )باب الصالة على امليت والدعاء (  - ٦

: أنه سأل أبا هريرة كيف يصلي على اجلنازة فقال )  ٢( املقربي عن أبيه )  ١( أخربنا مالك حدثنا سعيد  - ٣١٠
على نبيه )  ٦( اهللا وصليت )  ٥( من أهلها فإذا وضعت كربت فحمدت )  ٤( أخربك أتبعها )  ٣( أنا لعمر اهللا 

يشهد أن ال إله إال أنت وأن حممدا )  ١٠( كان )  ٩( وابن عبدك وابن أمتك )  ٨( اللهم عبدك ) :  ٧( مث قلت 
عنه اللهم ال حترمنا )  ١٢( يف إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز )  ١١( رسولك وأنت أعلم به إن كان حمسنا فزد 

  بعده )  ١٥( وال تفتنا )  ١٤( أجره )  ١٣( 
  أيب حنيفة رمحه اهللا )  ١٧( على اجلنازة وهو قول )  ١٦( ال قراءة وهبذا نأخذ : قال حممد 

 _________  
  مالك عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أبيه : وليحىي )  ١( 
،  ١٠٠عن أبيه امسه كيسان بن سعيد املقربي املدين أبو سعيد موىل أم شريك ثقة ثبت مات سنة : قوله )  ٢( 

  " التقريب " ي املدين ثقة مات يف حدود العشرين أو قبلها أو بعدها كذا يف وابنه سعيد أبو سعد املقرب
  أي حياته )  ٣( 
  بالتشديد وكسر املوحدة وخيفف فيفتح قوله أتبعها أي أشيعها من عند أهلها أو من حملها )  ٤( 
  فيه أنه مل يكن يرى القراءة يف صالهتا )  ٥( 
  بعد التكبرية الثانية )  ٦( 
  الثالثة  بعد)  ٧( 
  أي يا اهللا هذا عبدك )  ٨( 
  أي جاريتك واملراد هبما أبواه )  ٩( 
  يف دار الدنيا )  ١٠( 
  أي زد يف ثواب حسناته )  ١١( 
  أي اغفر ما صدر منه )  ١٢( 
  أي ال جتعلنا حمرومني من مثوباته )  ١٣( 
  أي أجر الصالة عليه وشهود اجلنازة أو أجر املصيبة مبوته )  ١٤( 
  أي مبا يشغلنا عنك )  ١٥( 
حيتمل أن يكون نفيا للمشروعية املطلقة فيكون إشارة إىل الكراهة وبه : إىل آخره أقول ... ال قراءة : قوله )  ١٦( 

لو قرأها بنية الدعاء ال : يكره قراءة الفاحتة يف صالة اجلنازة وقالوا : صرح كثري من أصحابنا املتأخرين حيث قالوا 



ن يكون نفيا للزومه فال يكون فيه نفي اجلواز وإليه مال حسن الشرنباليل من متأخري أصحابنا بأس به وحيتمل أ
ورد فيها على من ذكر " النظم املستطاب حلكم القراءة يف صالة اجلنازة بأم الكتاب " حيث صنف رسالة مساها بـ 

عليه و سلم وأصحابه فأخرج الشافعي الكراهة بدالئل شافية وهذا هو األوىل لثبوت ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كرب على امليت أربعا وقرأ بأم القرآن بعد التكبرية األوىل ورواه : عن جابر 

وروى الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قرأ على . احلاكم من طريقه 
وللبخاري والنسائي . ويف إسناده إبراهيم بن عثمان أبو شيبة الواسطي وهو ضعيف جدا . اب اجلنازة بفاحتة الكت

إهنا سنة فهذا يؤيد رواية : أن ابن عباس قرأ يف صالة اجلنازة بفاحتة الكتاب وقال : والترمذي واحلاكم وابن حبان 
ري حمفوظة والبن ماجه من حديث أم شريك هذه الزيادة غ: ابن أيب شيبة ورواه أبو يعلى وزاد وسورة قال البيهقي 

أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نقرأ على اجلنازة بفاحتة الكتاب ويف سنده ضعف يسري كذا قال ابن : 
وأخرج عبد الرزاق والنسائي عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال . للرافعي " ختريج أحاديث شرح الوجيز " حجر يف 

اجلنازة أن يكرب مث يقرأ بأم القرآن مث يصلي على النيب مث خيلص الدعاء للميت وال يقرأ إال يف السنة يف صالة : 
كان ابن مسعود : وروى سعيد بن منصور وابن املنذر . إسناده صحيح " الفتح " األوىل قال احلافظ ابن حجر يف 

ذكره . يقرأ رواه األثرم : بيا فقالوا سألت مثانية عشر صحا: يقرأ على اجلنازة بفاحتة الكتاب وعن جماهد قال 
الشرنباليل نقال عن أستاذه عن قاسم بن قطلوبغا وممن كان ال يقرأ الفاحتة أبو هريرة كما يشهد له حديث أيب سعيد 

ونقل ابن املنذر عن ابن مسعود واحلسن بن علي وابن الزبري . املقربي عنه وابن عمر كما أخرجه مالك عن نافع 
عن ابن بطال أنه نقل عدم القراءة عن علي " شرح اجملمع " رمة مشروعيتها ونقل ابن الضياء يف واملسور بن خم

وعمر وابن عمر وأيب هريرة ومن التابعني عطاء وطاؤوس وابن املسيب وابن سريين وابن جبري والشعيب واحلكم 
احلكم بالكراهة بل غاية األمر أن ال  وغريهم وباجلملة األمر بني الصحابة خمتلف ونفس القراءة ثابت فال سبيل إىل

تأويل ما روى جابر من القراءة أنه كان قرأ على سبيل :  ٤٣٦/  ٤قال شيخنا يف المع الدراري ( يكون الزما 
" األوجز " الثناء ال على سبيل القراءة وذلك ليس مبكروه عندنا وبسط فيه اآلثار الدالة على ترك القراءة يف 

  لتفصيل فارجع إليه لو شئت ا
ال يقرأ : ولعل من قرأ من الصحابة كان على وجه الدعاء ال على وجه القراءة وقال ابن اهلمام : وقال الطحاوي 

 ٤" مرقاة املفاتيح " الفاحتة إال بنية الثناء ومل يثبت القراءة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كذا قال القاري يف 
 /٤٧  (  
ضياء " الشافعي وأمحد وإسحاق بلزومهما واختار بعض الشافعية االستحباب كذا يف وبه قال مالك وقال )  ١٧( 

  " الساري 

  )  ١( أن ابن عمر كان إذا صلى على جنازة سلم حىت يسمع من يليه : أخربنا مالك حدثنا نافع  - ٣١١
  رمحه اهللا  ) ٢( وهبذا نأخذ يسلم عن ميينه ويساره ويسمع من يليه وهو قول أيب حنيفة : قال حممد 

 _________  
  أي من يقربه من أهل الصف األول )  ١( 
وهو قول أيب حنيفة وبه قال مالك يف رواية واألوزاعي وابن سريين وكذلك كان يفعل أبو هريرة : قوله )  ٢( 

  رقاين وكان علي وابن عباس وأبو أمامة وابن جبري والنخعي يسرونه وبه قال الشافعي ومالك يف رواية كذا قال الز



)  ١( أن ابن عمر كان يصلي على اجلنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا : أخربنا مالك حدثنا نافع  - ٣١٢
  )  ٢( لوقتهما 

الشمس أو تتغري )  ٤( الساعتني ما مل تطلع )  ٣( وهبذا نأخذ ال بأس بالصالة على اجلنازة يف تينك : قال حممد 
   -رمحه اهللا  -ول أيب حنيفة وهو ق)  ٥( الشمس بصفرة للمغيب 

 _________  
  أي لوقت الصالتني املختار وهو يف العصر إىل االصفرار ويف الصبح إىل اإلسفار : قال الباجي )  ١( 
لوقتهما مقتضاه أهنما إذا أخرتا إىل وقت الكراهة عنده ال يصلي عليها ويبني ذلك ما رواه مالك عن : قوله )  ٢( 

إما أن تصلوا عليها وإما أن تتركوها : ن ابن عمر قال وقد أيت جبنازة بعد صالة الصبح بغلس حممد بن أيب حرملة أ
فكأن ابن عمر كان يرى اختصاص الكراهة مبا عند طلوع الشمس وعند غروهبا ال مطلق ما . حىت ترتفع الشمس 

اعي والكوفيون وأمحد وإىل قول ابن عمر يف ذلك ذهب مالك واألوز. بني الصالة وطلوع الشمس أو غروهبا 
  " فتح الباري " وإسحاق كذا يف 

  أي بعد الصبح وبعد العصر )  ٣( 
  هذا إذا أحضرت اجلنازة قبلهما وأما إذا حضرت عندمها فيجوز الصالة عليهما )  ٤( 
  أي الغيبوبة والغروب )  ٥( 

  ) ) ١( باب الصالة على اجلنازة يف املسجد (  - ٧

  )  ٣( على عمر إال يف املسجد )  ٢( ما صلي : نافع عن ابن عمر أنه قال  أخربنا مالك أخربنا - ٣١٣
وموضع اجلنازة باملدينة ) .  ٥( على جنازة يف املسجد وكذلك بلغنا عن أيب هريرة )  ٤( ال يصلى : قال حممد 

  ازة فيه وهو املوضع الذي كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي على اجلن)  ٧( من املسجد )  ٦( خارج 
 _________  

  أي املسجد الذي مل جيعل لصالهتا )  ١( 
. " وأمحد وكرهها احلنفية ومالك يف املشهور عنه ( ما صلي على عمر إال يف املسجد به أخذ الشافعي : قوله )  ٢( 

وأن  وغريه ويؤيدهم ما أخرجه ابن أيب شيبة أن عمر صلى على أيب بكر يف املسجد)  ١٨٧/  ٢" الكوكب الدري 
عن عائشة أهنا أمرت أن " املوطأ " وأخرج مالك يف . صهيبا صلى على عمر يف املسجد ووضعت اجلنازة جتاه املنرب 

ما أسرع الناس ؟ ما صلى : مير عليها جبنازة سعد بن أيب وقاص يف املسجد لتدعو له فأنكر الناس ذلك عليها فقالت 
وأخرج عبد . على ابين بيضاء سهيل وأخيه : يف رواية ملسلم رسول اهللا على سهيل بن بيضاء إال يف املسجد و

ما يصنع هؤالء ؟ واهللا : أنه رأى رجاال خيرجون من املسجد ليصلوا على جنازة فقال : الرزاق عن هشام بن عروة 
  ما صلي على أيب بكر إال يف املسجد 

  أي مسجد املدينة )  ٣( 
  يف رواية وتنزيه يف رواية وهو أوىل  أي كرهت الصالة عليها فيه كراهة حترمي)  ٤( 
من صلى على ميت يف املسجد فال شيء : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب هريرة قال : قوله )  ٥( 
فليس له شيء ويف سنده صاحل موىل التوأمة تكلموا فيه وعدوا هذا اخلرب : أخرجه أبو داود ولفظ ابن ماجه . له 

ه كما بسطه الزيلعي وغريه وذكر الطحاوي بعد إخراج حديث عائشة وحديث أيب هريرة ما من تفرداته وغرائب



أنه ملا اختلفت األخبار يف ذلك رأينا هل يوجد هناك آخر األمرين فرأينا أن الناس أنكروا على عائشة حني : حمصله 
قام أحباث وأنظار ال يتحملها أمرت إلدخال جنازة سعد يف املسجد فدل ذلك على أنه صار مرتفعا منسوخا ويف امل

  املقام 
أفاد حممد أن عمل : خارج من املسجد قال قاسم بن قطلوبغا يف فتاواه بعد نقل كالم حممد هذا : قوله )  ٦( 

: ولفظه " احمليط " رسول اهللا كان على خالف ما وقع من الصالة على عمر فيحمل على أنه كان لعذر وبه قال يف 
املسجد غريها إال لعذر وهذا تأويل الصالة على عمر أنه كان لعذر وهو خوف الفتنة والصد عن وال تقام فيه أي يف 

  انتهى . الدفن 
  يشري إىل أنه لو جازت الصالة على اجلنازة يف املساجد ملا احتيج إىل جعل مصلى على حدة هلا خارج املسجد )  ٧( 

  ) ١( ض ذلك وضوءه ؟ باب حيمل الرجل امليت أو حينطه أو يغسله هل ينق(  - ٨

 (  
( مث دخل املسجد )  ٤( لسعيد بن زيد ومحله )  ٣( ابنا )  ٢( أن عمر حنط : أخربنا مالك أخربنا نافع  - ٣١٤
  فصلى ومل يتوضأ )  ٥

على من محل جنازة وال من حنط ميتا أو كفنه أو غسله وهو قول أيب )  ٦( وهبذا نأخذ ال وضوء : قال حممد 
   حنيفة رمحه اهللا

 _________  
  أي وضوء احلامل وحنوه )  ١( 
أخالط من طيب :  -بفتح احلاء املهملة فنون  -حنط امليت باحلنوط حتنيطا واحلنوط : حنط يقال : قوله )  ٢( 

  جتمع للميت خاصة كذا قال القاري 
  " الفتح " امسه عبد الرمحن ذكره ابن حجر يف )  ٣( 
  أي محل جنازته )  ٤( 
  جد املعد للجنازة أو مسجد املدينة وغريمها أي املس)  ٥( 
: " فما أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان عن أيب هريرة : إىل آخره قال القاري ... . ال وضوء : قوله )  ٦( 

حممول على االحتياط أو على من ال يكون له طهارة ليكون مستعدا " من غسل امليت فليغتسل ومن محله فليتوضأ 
  نتهى ا. للصالة 

وهذا عند اجلمهور منهم ( االحتمال الثاين مما يرده صريح ألفاظ بعض الطرق فاألوىل هو احلمل على الندب : أقول 
  كما ذكرناه )  ١٧٣/  ٢األئمة الثالثة يف املرجح عنهم وكذلك احلنفية خروجا عن اخلالف الكوكب الدري 

  ) ) ١(  وضوء باب الرجل تدركه الصالة على اجلنازة وهو على غري(  - ٩

)  ٣( الرجل على جنازة إال وهو )  ٢( ال يصلي : أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر أنه كان يقول  - ٣١٥
  )  ٤( طاهر 

تيمم )  ٦( وهو على غري طهور )  ٥( وهبذا نأخذ ال ينبغي أن يصلي على اجلنازة إال طاهر فإن فاجأته : قال حممد 
   -رمحه اهللا  -أيب حنيفة  وصلى عليها وهو قول)  ٧( 



 _________  
غري وضوء اتفقوا على أن من شرط صحة صالة اجلنازة الطهارة وقال الشعيب وحممد بن جرير : قوله )  ١( 

  جتوز بغري طهارة كذا ذكره القاري : الطربي 
  خرب مبعىن النهي أو هني على لغة )  ٢( 
ومسى صلى اهللا عليه و سلم الصالة على .  الصالة بغري طهور ال يقبل اهللا: إال وهو طاهر حلديث : قوله )  ٣( 

  فصلوا عليه : صلوا على صاحبكم وقوله يف النجاشي : اجلنازة صالة يف حنو قوله 
  أي من احلدث األصغر واألكرب )  ٤( 
  أي أدركته فجاءة )  ٥( 
هو الصحيح وظاهر الرواية " : اهلداية " إال الويل ومن ينتظر له فيها وهذا رواية احلسن عن أيب حنيفة ويف )  ٦( 

  جواز التيمم للويل أيضا 
تيمم أي إذا خاف فواهتا لو توضأ وبه قال عطاء وسامل والزهري والنخعي وربيعة والليث حكاه ابن : قوله )  ٧( 

 وهي رواية عن أمحد وفيه حديث مرفوع عن ابن عباس رواه ابن عدي وسنده ضعيف وروي عن احلسن. املنذر 
قال ابن ( يتيمم ويصلي : البصري أنه سئل عن الرجل يف اجلنازة على غري وضوء فإن ذهب يتوضأ تفوته ؟ قال 

اتفق األكثر على أن من شرطها الطهارة كما اتفق مجيعهم على أن من شرطها القبلة واختلفوا يف جواز : رشد 
ف الفوات وبه قال أبو حنيفة وسفيان واألوزاعي يتيمم ويصلي هلا إذا خا: التيمم هلا إذا خيف فواهتا فقال قوم 

رواه سعيد بن منصور عن )  ٢٤٣/  ١ال يصلي عليها بتيمم بداية اجملتهد : ومجاعة وقال مالك والشافعي وأمحد 
ال يتيمم وال يصلي إال على طهر رواه ابن أيب شيبة عن : محاد بن زيد عن كثري بن شنظري عنه وروي عنه أنه قال 

واحلديث املرفوع الذي أشار إليه هو ما أخرجه ابن عدي من " . فتح الباري " شعث عنه كذا يف حفص عن األ
قال : حديث اليمان بن سعيد عن وكيع عن معاىف بن عمران عن مغرية بن زياد عن عطاء عن ابن عباس قال 

هذا مرفوعا : ال ابن عدي إذا فاجأتك اجلنازة وأنت على غري وضوء فتيمم ق: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
مغرية بن زياد ضعيف : قال أمحد " : التحقيق " غري حمفوظ واحلديث موقوف على ابن عباس وقال ابن اجلوزي يف 

" حدث بأحاديث مناكري وكل حديث رفعه فهو منكر وقد أخرجه ابن أيب شيبة والطحاوي والنسائي يف كتاب 
  يلعي موقوفا من قول ابن عباس ذكره الز" الكىن 

  )باب الصالة على امليت بعد ما يدفن (  - ١٠

( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعى ) :  ١( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن سعيد بن املسيب  - ٣١٦
هبم وكرب عليه أربع )  ٦( فصف )  ٥( إىل املصلى )  ٤( يف اليوم الذي مات فيه فخرج هبم )  ٣( النجاشي )  ٢

  تكبريات 
 _________  

  يف نسخة عن أيب هريرة )  ١( 
  أخرب مبوته )  ٢( 
واختلفوا يف أن النجاشي هذا هو الذي أرسل إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ( نعى النجاشي : قوله )  ٣( 

ضمري بعثه بعث ستة نفر يف يوم واحد يف احملرم سنة سبع فأوهلم عمرو بن أمية ال: كتابه أو غريه ؟ قال ابن القيم 



إىل النجاشي فعظم كتاب النيب صلى اهللا عليه و سلم مث أسلم وصلى عليه النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم مات 
هو من سادات التابعني أسلم ومل يهاجر وهاجر املسلمون إليه )  ٢١٧/  ٤باملدينة وهو باحلبشة انظر أوجز املسالك 

يدعوه فيه إىل اإلسالم : أحدمها : ه رسول اهللا عمرو بن أمية بكتابني إىل احلبشة مرتني وهو حيسن إليهم وأرسل إلي
يطلب منه تزوجيه بأم حبيبة فأخذ الكتاب ووضعه على عينيه وأسلم وزوجه أم حبيبة وأسلم على يده : والثاين 

أسلم على صحايب كثري احلديث : عمرو بن العاص قبل أن يصحب النيب صلى اهللا عليه و سلم فصار يلغز به فيقال 
النجاشي بفتح النون وتكسر وبتشديد التحتية يف " : شرح القاري " ويف " . ضياء الساري " يد تابعي كذا يف 

اآلخر وختفيف اسم مللك احلبشة كما يقال كسرى وقيصر ملن ملك الفرس والروم وكان امسه أصحمة وكان نعيه 
  يف رجب سنة تسع 

  أي بأصحابه )  ٤( 
فخرج وأصحابه إىل البقيع أي بقيع بطحان أو : ملصلى مكان ببطحان فقوله يف رواية ابن ماجه إىل ا: قوله )  ٥( 

ويف الصحيحني عن . املراد باملصلى موضع معد للجنائز ببقيع الغرقد غري مصلى العيدين واألول أظهر قاله احلافظ 
وللبخاري فقوموا فصلوا على . ليه قد تويف اليوم رجل صاحل من احلبش فهلم فصلوا ع: قال رسول اهللا : جابر 

  مات عبد اهللا الصاحل أصحمة كذا يف شرح الزرقاين : وملسلم . أخيكم أصحمة 
فيه أن للصفوف تأثريا ولو كثر اجلمع ألن الظاهر أنه خرج معه صلى اهللا : فصف هبم قال الزرقاين : قوله )  ٦( 

ا فيه صفا واحدا ومع ذلك صفهم وفيه الصالة على عليه و سلم عدد كثري واملصلى فضاء ال يضيق هبم لو صفو
ال تشرع ونسبه ابن عبد الرب ألكثر : امليت الغائب وبه قال الشافعي وأمحد وأكثر السلف وقال احلنفية واملالكية 

واهللا أعلم  -ودالئل اخلصوصية واضحة ألنه : ذلك خصوصية له صلى اهللا عليه و سلم قال : العلماء وأهنم قالوا 
حيتاج إىل نقل تعقب بأن االحتمال كاف يف : ضر روحه أو رفعت جنازته حىت شاهدها وقول ابن دقيق العيد أح -

كشف للنيب صلى اهللا عليه و سلم عن : مثل هذا من جهة املانع ويؤيده ما ذكره الواحدي بال إسناد عن ابن عباس 
فقاموا وصفوا خلفه وهم ال يظنون إال أن : سرير النجاشي حىت رآه وصلى عليه والبن حبان عن عمران بن حصني 

وأجيب أيضا بأن . فصلينا خلفه وحنن ال نرى إال أن اجلنازة قدامنا : وأليب عوانة عن عمران . جنازته بني يديه 
ذلك خاص بالنجاشي إلشاعة أنه مات مسلما إذ مل يأت يف حديث صحيح أنه صلى اهللا عليه و سلم صلى على 

حديث صالته على معاوية بن معاوية الليثي فجاء من طرق ال ختلو من مقال وعلى تسليم ميت غائب غريه وأما 
  صالحيته للحجية بالنظر إىل مجيع طرقه دفع مبا ورد أنه رفعت له احلجب حىت شاهد جنازته 

مرضت )  ٢( أن مسكينة )  ١( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف أخربه  - ٣١٧
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعود املساكني ويسأل : فأخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبرضها قال 

فأيت : قال )  ٦( هبا )  ٥( إذا ماتت فآذنوين : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ) :  ٤( عنهم قال )  ٣( 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالليل فلما أصبح رسول اهللا  أن يؤذنوا)  ٩( فكرهوا )  ٨) (  ٧( جبنازهتا ليال 

أمل : من شأهنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ١١( بالذي كان )  ١٠( صلى اهللا عليه و سلم أخرب 
)  ١٥( نوقظك قال )  ١٤( أن خنرجك ليال أو )  ١٣( يا رسول اهللا كرهنا ) :  ١٢( آمركم أن تؤذنوين ؟ فقالوا 

فكرب أربع )  ١٦( فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت صف بالناس على قربها فصلى على قربها : 
  )  ١٧( تكبريات 
على جنازة قد )  ١٩( أن يصلي )  ١٨( وهبذا نأخذ التكبري على اجلنازة أربع تكبريات وال ينبغي : قال حممد 



أال يرى أنه صلى على )  ٢٢( عليه و سلم يف هذا كغريه النيب صلى اهللا )  ٢١( وليس )  ٢٠( صلي عليها 
وطهور )  ٢٤( فصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بركة . باحلبشة )  ٢٣( النجاشي باملدينة وقد مات 

  فليست كغريها من الصلوات وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا 
 _________  

ف على مالك يف إرسال هذا احلديث وقد وصله موسى بن حممد بن مل خيتل: أخربه قال ابن عبد الرب : قوله )  ١( 
إبراهيم القرشي عن مالك عن ابن شهاب عن أيب أمامة عن أبيه وموسى متروك وقد روى سفيان بن حسني عن ابن 

شهاب عن أيب أمامة عن أبيه أخرجه ابن أيب شيبة وهو حديث مسند متصل صحيح وروي من وجوه كثرية عن 
  ى اهللا عليه و سلم من حديث أي هريرة وعامر بن ربيعة وابن عباس وأنس رسول اهللا صل

أخرجه  -مكان تنقي  -تقم : كانت امرأة سوداء تنقي املسجد من األذى ويف لفظ : ويف حديث أي هريرة )  ٢( 
  الشيخان وغريمها 

  ملزيد تواضعه وحسن خلقه )  ٣( 
  أي أبو أمامة )  ٤( 
  أو حبضور جنازهتا أي فأعلموين مبوهتا )  ٥( 
  بشهود جنازهتا واالستغفار هلا )  ٦( 
ذهب احلسن البصري وسعيد بن املسيب وقتادة وأمحد يف رواية إىل كراهة : قال العيين ( ليال جلوازه : قوله )  ٧( 

صلى اهللا ال جيوز أن يدفن أحد ليال إال عن ضرورة وكل من دفن ليال منه : دفن امليت بالليل لرواية وقال ابن حزم 
وذهب النخعي والثوري ... عليه و سلم ومن أزواجه وأصحابه رضي اهللا عنهم فإمنا ذلك لضرورة أوجبت ذلك 

. اهـ . وعطاء وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأمحد يف األصح وإسحاق وغريهم إىل أن دفن امليت بالليل جيوز 
  كثر من حيضرها من دون مشقة وال تكلف وإن كان األفضل تأخريها للنهار لي)  ١٥٠/  ٧عمدة القاري 

  فأتوه ليؤذنوه فوجدوه نائما وقد ذهب الليل : والبن أيب شيبة )  ٨( 
وختوفوا : زاد ابن أيب شيبة . فكرهوا إجالال له ألنه كان ال يوقظ ألنه ال يدرى ما حيدث له يف نومه : قوله )  ٩( 

  عليه ظلمة الليل وهوام األرض 
  فلما أصبح سأل عنها : بة البن أيب شي)  ١٠( 
  أي موهتا ودفنها )  ١١( 
  أن الذي أجابه عن سؤاله أبو بكر : يف حديث بريدة عند البيهقي )  ١٢( 
فال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : فقال : إىل آخره زاد يف حديث عامر بن ربيعة ... كرهنا : قوله )  ١٣( 

فال تفعلوا ال ميوتن فيكم ميت ما كنت : ويف حديث يزيد بن ثابت قال . ه تفعلوا ادعوين جلنائزكم أخرجه ابن ماج
  بني أظهركم إال آذنتموين به فإن صاليت عليه له رمحة أخرجه أمحد 

  شك من الرواي )  ١٤( 
  أي أبو أمامة )  ١٥( 
 عليه و سلم من ستة رويت الصالة على القرب من النيب صلى اهللا: فصلى على قربها قال اإلمام أمحد : قوله )  ١٦( 

من حديث سهل " متهيده " بل من تسعة كلها حسان وساقها كلها بأسانيده يف : قال ابن عبد الرب . وجوه حسان 
بن حنيف وأيب هريرة وعامر بن ربيعة وابن عباس وزيد بن ثابت اخلمسة يف صالته على املسكينة وسعد بن عبادة 



بشهر وحديث احلصني بن وحوح صالته صلى اهللا عليه و سلم على قرب  يف صالة املصطفى على أم سعد بعد دفنها
طلحة بن الرباء وحديث أيب أمامة بن ثعلبة أنه صلى اهللا عليه و سلم رجع من بدر وقد توفيت أم أيب أمامة فصلى 
د عليها وحديث أنس أنه صلى على امرأة بعد ما دفنت وهو حمتمل للمسكينة وغريها وكذا ورد من حديث بري

  عند البيهقي ومساها حمجنة 
أربع تكبريات هو املأثور عن عمر واحلسن واحلسني وزيد ين ثابت وعبد اهللا بن أوىف وابن عمر : قوله )  ١٧( 

وصهيب بن سنان وأيب بن كعب والرباء بن عازب وأيب هريرة وعقبة بن عامر وهو مذهب حممد بن احلنفية 
ر بن عبد العزيز وحممد بن علي بن حسني والثوري وأكثر أهل الكوفة والشعيب وعلقمة وعطاء بن أيب رباح وعم

وروي . ومالك وأكثر أهل احلجاز واألوزاعي وأكثر أهل الشام والشافعي وأمحد يف املشهور عنه وإسحاق وغريهم 
عن ابن مسعود وزيد بن أرقم وحذيفة مخس تكبريات وروي عن علي ست تكبريات وروي عن زر بن حبيش سبع 

وقد اختلفت األخبار املرفوعة .  -رمحه اهللا  -للحازمي " االعتبار " ي عن أنس وجابر ثالث تكبريات كذا يف ورو
وهلذا أخذ به أكثر . يف ذلك واألمر واسع لكن ثبت من طرق كثرية أن آخر ما كرب على اجلنازة كان أربعا 

ون على اجلنائز مخسا وستا وأربعا حىت قبض عن النخعي أن الناس كانوا يصل" اآلثار " الصحابة وروى حممد يف 
إنكم معشر أصحاب حممد مىت ختتلفون خيتلف الناس : النيب مث كربوا كذلك يف والية أيب بكر مث ويل عمر فقال هلم 

بعدكم والناس حديثو عهد باجلاهلية فأمجع رأيهم أن ينظروا آخر جنازة كرب عليها النيب صلى اهللا عليه و سلم 
انعقد اإلمجاع بعد ذلك على : قال ابن عبد الرب ( ويرفضون ما سواه فنظروا فوجدوا آخر ما كرب أربعا فيأخذون به 

  )  ٢١٤/  ٤أربع أوجز املسالك 
  ألن التنفل به غري مشروع )  ١٨( 
  أي أحد من آحاد األمة )  ١٩( 
وقد اختلفوا يف الصالة على القرب . قد صلي عليها سواء كانت املرة الثانية على القرب أو خارجه : قوله )  ٢٠( 

واملشهور عنه . فقال جبوازها اجلمهور ومنهم الشافعي وأمحد وابن وهب وابن عبد احلكم ومالك يف رواية شاذة 
منعه وبه قال أبو حنيفة والنخعي ومجاعة وعنهم إن دفن قبل الصالة شرع وإال فال وأجابوا عن احلديث بأنه من 

يه و سلم ورده ابن حبان بأن ترك إنكاره على من صلى معه على القرب دليل على أنه خصائص النيب صلى اهللا عل
ليس خاصا به وتعقب بأن الذي يقع بالتبعية ال ينهض دليال لألصالة كذا قال ابن عبد الرب والزرقاين والعيين 

ب موضع أنظار وأحباث ال وغريهم والكالم يف هذه املسألة ويف تكرار الصالة على اجلنازة ويف الصالة على الغائ
  يتحملها املقام 

إىل آخره ملا ورد على ما ذكره بأن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد صلى على من صلي ... . وليس : قوله )  ٢١( 
أنه من خصوصيات النيب صلى اهللا عليه و سلم ألن صالته على أمته بركة وطهور كما : عليه أجاب مبا حاصله 
إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن اهللا : يح مسلم وابن حبان فصلى على القرب مث قال يفيده ما ورد يف صح

وهذا ال يتحقق يف غريه كما أنه صلى على . ويف حديث زيد فإن صاليت عليه رمحة . ينورها هلم بصاليت عليهم 
ضع نظر فإن إثبات االختصاص أمر والكالم بعد مو. النجاشي مع أنه قد صلي عليه يف بلده ومع غيبوبة اجلنازة 

  )  ٢٢٣/  ٤انظر أوجز املسالك ( عسري واحتماله وإن كان كافيا يف مقام املنع لكن ال ينفع يف مقام حتقيق املذهب 
  بل له خصوصيات )  ٢٢( 



  وال شك أنه صلي عليه هناك )  ٢٣( 
  أي كثرية اخلري )  ٢٤( 

  )ء احلي ببكا)  ١( باب ما روي أن امليت يعذب (  - ١١

على موتاكم فإن امليت يعذب )  ٢( ال تبكوا : أخربنا مالك حدثنا عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر أنه قال  - ٣١٨
  ببكاء أهله عليه )  ٣( 

 _________  
  يف القرب )  ١( 
  أي بطريق النياحة وإال فأصل البكاء من الرمحة )  ٢( 
ور على من أوصى أن يبكى عليه ويناح بعد موته فنفذت وصيته تأوله اجلمه: يعذب قال النووي : قوله )  ٣( 

معناه : معناه أنه يعذب بسماع بكاء أهله ويرق هلم وإليه ذهب جرير ورجحه عياض وقالت عائشة : وقالت طائفة 
  والصحيح قول اجلمهور : أن الكافر يعذب يف حال بكاء أهله بذنبه ال ببكائه قال 

أهنا أخربته )  ٣( ابنة عبد الرمحن )  ٢( عن أبيه عن عمرة )  ١( د اهللا بن أيب بكر أخربنا مالك حدثنا عب - ٣١٩
هلا أن عبد اهللا بن عمر يقول )  ٥( ذكر )  ٤( أهنا مسعت عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم و 

ولكنه )  ٩( بن عمر أما إنه مل يكذب اهللا ال)  ٨( يغفر : يعذب ببكاء احلي فقالت عائشة )  ٧( إن امليت ) :  ٦( 
: يبكى عليها فقال )  ١٢( إمنا مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على جنازة )  ١١( أو أخطأ )  ١٠( قد نسي 

  يف قربها )  ١٣( إهنم ليبكون عليها وإهنا لتعذب 
  اهللا  وهو قول أيب حنيفة رمحه)  ١٤( وبقول عائشة رضي اهللا عنها نأخذ : قال حممد 

 _________  
  ابن حممد بن عمر بن حزم )  ١( 
  كانت يف حجر عائشة ماتت قبل مائة أو بعدها كذا قال السيوطي )  ٢( 
  ابن سعد بن زرارة )  ٣( 
  أي واحلال أنه قد ذكر لعائشة )  ٤( 
يه فإن بكاء احلي على ال تبكوا عل: وذكر زاد ابن عوانة أن ابن عمر ملا مات رافع بن خديج قال هلم : قوله )  ٥( 

انظر عمدة ( احلديث ... إمنا مر  Cفسألت عائشة عن ذلك فقالت ي: امليت عذاب على امليت قالت عمرة 
  )  ٤٠٩/  ٤والمع الدراري  ٨٢/  ٨القاري 

  أي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم كما يف الصحيحني من طريق ابن أيب مليكة عن ابن عمر )  ٦( 
فمنهم من محله على ظاهره وإليه مال ابن عمر : امليت يعذب ببكاء احلي اختلفوا فيه على أقوال إن : قوله )  ٧( 

إن رافعا شيخ كبري ال طاقة له بالعذاب وإن : كما رواه عبد الرزاق أنه شهد جنازة رافع بن خديج فقال ألهله 
أما علمت : وا أخاه عند إصابته وقال امليت يعذب ببكاء أهله عليه وهو ظاهر صنيع عمر حيث منع صهيبا ملا قال 

ومنهم من أنكره مطلقا كما روى أبو يعلى عن . إن امليت ليعذب ببكاء احلي : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
أيب هريرة واهللا ألن انطلق رجل جماهد يف سبيل اهللا فاستشهد فعمدت امرأته سفها وجهال فبكت عليه أيعذب هذا 



إن الباء للحال أي إن مبدأ عذاب امليت يقع عند بكاء أهله ال : طائفة : السفيهة ؟ وقالت الشهيد بذنب هذه 
إن احلديث ورد يف معهود معني كما تدل عليه رواية عمرة عن : وقال مجع . بسببه وال خيفى ما فيه من التكلف 

واهللا ما حدث رسول اهللا : غريه إنه خمتص بالكافر لرواية ابن عباس عن عائشة عند البخاري و: عائشة وقال مجع 
إن اهللا ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه : صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا ليعذب املؤمن ببكاء أهله عليه ولكن قال 

امليت يعذب ببكاء : معىن التعذيب توبيخ املالئكة مبا يندبه كما روى أمحد من حديث أيب موسى مرفوعا : وقيل 
وروى حنوه ابن ماجه . النائحة وا عضداه وا ناصراه جبذ امليت وقيل له أنت عضدها أنت ناصرها احلي إذا قالت 

  وغريه " فتح الباري " والترمذي وهو قول حسن مفسر وهناك أقوال أخر مبسوطة يف 
  أي يساحمه فيما ذكر )  ٨( 
  أي يف نقله )  ٩( 
  أي سبب وروده )  ١٠( 
  لى عمومه يف تأويله ومحل احلديث ع)  ١١( 
  على يهودية : وليحىي )  ١٢( 
  أي بذنبها ومل ينفعها بكاؤهم عليه )  ١٣( 
  )  ١٦٤اآلية : سورة األنعام ( } وال تزر وازرة وزر أخرى { : أي فإنه مطابق لقوله تعاىل )  ١٤( 

  )إليه أو يتوسد )  ١( باب القرب يتخذ مسجدا أو يصلى (  - ١٢

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : هري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أخربنا مالك حدثنا الز - ٣٢٠
  أنبيائهم مساجد )  ٣( اهللا اليهود اختذوا قبور )  ٢( قاتل : 

 _________  
  بأن يكون القرب أمامه )  ١( 
هم ويتعبدون يف حضورهم قاتل اهللا املعىن أهنم كانوا يسجدون إىل قبور: أي قتلهم أو لعنهم أو عاداهم قوله )  ٢( 

  لكن ملا كان هذا بظاهره 
النهي : معناه النهي عن السجود على قبور األنبياء وقيل : يشابه عبادة األوثان استحقوا أن يقال قاتلهم اهللا وقيل 

  عن اختاذها قبلة يصلى إليها 
الصاحل فمات بنوا على قربه قبور أنبيائهم ورد يف سنن النسائي أن أولئك إذا كان فيهم الرجل : قوله )  ٣( 

هكذا يف األصل ( ملا كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيما بشأهنم : مسجدا قال البيضاوي 
جيعلونه قبلة يتوجهون إليها يف الصالة وحنوها واختذوها أوثانا لعنهم ومنع املسلمني من " ) لشأهنم : " والصواب 

يقال اختاذ : قوله ال التعظيم له : قلت ( جوار صاحل لقصد التربك ال التعظيم له ذلك فأما من اختذ مسجدا يف 
وال التوجه حنوه فال يدخل يف ذلك الوعيد )  ١٥٣/  ١املساجد بقربه وقصد التربك به تعظيم له انظر سبل السالم 

  للسيوطي " زهر اجملتىب " كذا يف 

( عليها ويضطجع )  ٢( أيب طالب رضي اهللا عنه كان يتوسد  أن علي بن)  ١( بلغين : أخربنا مالك قال  - ٣٢١
  القبور )  ٤( يعين : قال بشر . عليها )  ٣



 _________  
كان ابن عمر جيلس : بالغه صحيح وقد أخرجه الطحاوي برجال ثقات عن علي ويف البخاري عن نافع )  ١( 

  على القبور 
ازه إذ ال مهانة فيه للقرب وصاحبه وروي أنه عليه الصالة و كان يتوسد عليها دل فعل علي على جو: قوله )  ٢( 

فالنهي للتنزيه وعمل علي حممول " النهاية " ال تؤذ صاحب القرب كذا يف : السالم رأى رجال متكيا على قرب فقال 
  على الرخصة إذا مل يكن على وجه اإلهانة كذا قال القاري 

ال جتلسوا على القبور : وغريه عن أيب مرثد الغنوي مرفوعا  ويضطجع عليها ورد يف صحيح مسلم: قوله )  ٣( 
ألن يقعد أحدكم على مجرة فتحرق ثيابه فتخلص إىل جلده خري له من أن : وال تصلوا إليها وعن أيب هريرة مرفوعا 

خذ وهبذه األخبار وأمثاهلا أ. ال تقعدوا على القبور : وأخرج أمحد عن عمرو بن حزم مرفوعا . جيلس على قرب 
بعد ما أخرج  -الشافعي واجلمهور فقالوا حبرمة اجللوس على القرب أو كراهته ذكره النووي وغريه وذكر الطحاوي 

عن أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد أن النهي عن اجللوس حممول على اجللوس للتغوط وحنوه  -الروايات السابقة 
إمنا هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن اجللوس : بت أنه قال وأما لغري ذلك فال وأيده مبا ساقه بإسناده إىل زيد بن ثا

من جلس على قرب يبول عليه أو يتغوط فكأمنا : مث أخرج عن أيب هريرة مرفوعا . على القبور حلدث غائط أو بول 
وهذا . جلس على مجرة نار مث أخرج عن علي أنه اضطجع على القرب وعن ابن عمر أنه كان جيلس على القبور 

تأويل الذي ذكره من محل أخبار النهي على اجللوس حلدث قد ذكره مالك أيضا ظنا وتعقبوه بأنه تأويل ضعيف أو ال
باطل ال داللة عليه يف احلديث وأجيب بأن ما ذكره قد ثبت عن زيد بن ثابت والصحابة أعلم مبوارد النصوص 

فيه على فرد وما نقل عن زيد خيالفه ما أخرجه أمحد  والذي يظهر بالنظر الغائر أن أكثر أخبار النهي مطلقة ال داللة
ال تؤذ صاحب القرب : رآين النيب صلى اهللا عليه و سلم وأنا متكئ على قرب فقال : من حديث عمرو بن حزم 

وسنده صحيح فإنه صريح يف أن العلة للنهي هو تأذي امليت غاية ما يف الباب أن يكون اجللوس حلدث أشد وأغلظ 
األوىل أن حيمل من هذه األحاديث ما فيه التغليظ على اجللوس للحدث فإنه ( ه والتوسد وحنوه أخف واجللوس لغري

حيرم وما ال تغليظ فيه على اجللوس املطلق فإنه مكروه وهذا التفصيل حسن قاله أبو الطيب كذا يف الكوكب 
  وأما فعل علي وابن عمر فيحمل على بيان اجلواز )  ١٩٦/  ٢الدري 

  ي يريد بضمري عليها أ)  ٤( 

  ) ) ١( كتاب الزكاة ( 

  )باب زكاة املال (  - ١

: الزهري عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه كان يقول )  ٢( أخربنا مالك أخربنا  - ٣٢٢
  اة الزك)  ٥( أموالكم فتؤدوا منها )  ٤( شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حىت حتصل )  ٣( هذا 

جتب فيه )  ٧( ما )  ٦( وهبذا نأخذ من كان عليه دين وله مال فليدفع دينه من ماله فإن بقي بعد ذلك : قال حممد 
)  ٩( مائتا درهم أو عشرون مثقاال ذهبا فصاعدا وإن كان الذي بقي أقل من ذلك )  ٨( الزكاة ففيه زكاة وتلك 

  قول أيب حنيفة رمحه اهللا  بعد ما يدفع من ماله الدين فليست فيه الزكاة وهو
 _________  



الزكاة هو لغة النماء والتطهري وشرعا إعطاء جزء من النصاب احلويل إىل فقري وحنوه وفرضت بعد : قوله )  ١( 
يف األوىل وجزم ابن األثري بأنه يف التاسعة وادعى ابن حزم أنه قبل اهلجرة : يف السنة الثانية وقيل : اهلجرة فقيل 
  )  ٢١١/  ٣راجع للتفصيل فتح الباري " ( فتح الباري " ر بينه يف وفيهما نظ

  أخربين : يف نسخة )  ٢( 
اإلشارة لرجب وإنه حممول على أنه كان متام حول املال لكنه حيتاج إىل نقل ففي : هذا شهر قيل : قوله )  ٣( 

شرح القاري " ويف " شرح الزرقاين "  ومل يسم يل السائب الشهر ومل أسأله عنه كذا يف: رواية البيهقي عن الزهري 
لطائف املعارف فيما ملواسم " ويف . انتهى . هذا إشارة إىل أحد األشهر املعروفة عندهم أو إىل شهر فرض فيه " : 

للحافظ زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب الشهري بابن رجب الدمشقي احلنبلي احملدث " العام من الوظائف 
هذه البالد إخراج الزكاة يف شهر رجب وال أصل لذلك يف السنة وال عرف عن أحد من السلف  قد اعتاد أهل: 

إن هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه : ولكن روي عن عثمان أنه خطب الناس على املنرب فقال 
ما يف لطائف املعارف ص ك( إن ذلك الشهر الذي كانوا خيرجون فيه زكاهتم : وليزك ما بقي خرجه مالك وقد قيل 

: بل كان شهر احملرم ألنه رأس احلول وقيل : نسي فلم يعرف وقيل ) وهو حتريف " زكاته : " ، ويف األصل  ١٢٥
بل كان شهر رمضان لفضله وفضل الصدقة فيه وروى يزيد الرقاشي عن أنس أن املسلمني كانوا خيرجون زكاهتم 

  انتهى كالمه ملخصا .  اإلسناد ضعف يف شعبان تقوية على االستعداد لرمضان ويف
  ألن ما قابل الدين ال زكاة فيه )  ٤( 
  أي مما حيصل بعد أداء الدين )  ٥( 
  أي أداء الدين )  ٦( 
  أي بقدر النصاب من الذهب أو الفضة أو غريمها )  ٧( 
و داود من طريق عاصم وتلك مائتا درهم إىل آخره ملا أخرجه أب: أي القدر الذي جتب الزكاة فيه قوله )  ٨( 

 -إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها احلول ففيها مخسة دراهم وليس عليك شيء : واحلارث عن علي مرفوعا 
حىت يكون عشرون دينارا فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال احلول ففيها نصف دينار فما زاد  -يعين يف الذهب 

تابعه عاصم ووثقه ابن معني والنسائي فاحلديث حسن ورواه شعبة لكن . وفيه احلارث األعور ضعيف . فبحسابه 
وقد ثبت تقدير نصاب الفضة مبائيت درهم . وسفيان وغريمها من طريق عاصم موقوفا على علي كذا ذكره الزيلعي 

  من حديث مجاعة من الصحابة عند الدارقطين والبزار وعبد الرزاق وغريهم 
  لزكاة أي من القدر الذي جيب فيه ا)  ٩( 

بن يسار عن رجل له مال وعليه مثله )  ٢( بن خصيفة أنه سأل سليمان )  ١( أخربنا مالك أخربنا يزيد  - ٣٢٣
  ال : عليه الزكاة ؟ فقال )  ٣( من الدين أ 

  أيب حنيفة رمحه اهللا )  ٤( وهبذا نأخذ وهو قول : قال حممد 
 _________  

خصيفة بن عبد اهللا بن يزيد الكندي املدين ثقة من رجال اجلميع وقد  يزيد هو يزيد بن عبد اهللا بن: قوله )  ١( 
  ينسب إىل جده وهو خصيفة بصيغة التصغري كذا يف التقريب وغريه 

  أحد الفقهاء )  ٢( 



  هبمزة االستفهام أي هل جيب عليه ؟ )  ٣( 
  ره الزرقاين أن الدين ال مينع الزكاة ذك: وبه قال الشافعي ومالك وللشافعي يف رواية )  ٤( 

  )جيب فيه الزكاة )  ١( باب ما (  - ٢

عن أيب سعيد )  ٣( بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة عن أبيه )  ٢( أخربنا مالك أخربنا حممد  - ٣٢٤
)  ٥( أوسق من التمر )  ٤( ليس فيما دون مخسة : اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

من اإلبل )  ٨( صدقة وليس فيما دون مخس ذود )  ٧( أواق من الورق )  ٦( ة وليس فيما دون مخس صدق
  صدقة 

فيما : كان يقول )  ١٠( واحدة فإنه )  ٩( وهبذا نأخذ وكان أبو حنيفة يأخذ بذلك إال يف خصلة : قال حممد 
أو تسقيها السماء وإن كانت )  ١٢( األرض العشر من قليل أو كثري إن كانت تشرب سيحا )  ١١( أخرجت 

  )  ١٦( وجماهد )  ١٥( فنصف عشر وهو قول إبراهيم النخعي )  ١٤( أو دالية )  ١٣( تشرب بغرب 
 _________  

  أي ذكر مقداره )  ١( 
إىل ... . حممد بن عبد اهللا : قوله " اإلسعاف " كذا يف  ١٣٩هو أبو عبد اهللا األنصاري املازين ثقة مات سنة )  ٢( 

فنسب حممدا ألبيه وجده جلده ألنه عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب " املوطأ " آخره هكذا ليحىي ومجاعة من رواة 
صعصعة ويف رواية التنيسي عن مالك عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة فنسب حممدا إىل جده وجده إىل 

وإمنا هو حمفوظ من حديث حيىي بن عمارة عن أيب  جده وزعم ابن عبد الرب أن حديث حممد عن أبيه خطأ يف اإلسناد
  " شرح الزرقاين " سعيد مردود بنقل البيهقي عن حممد بن حيىي الذهلي أن الطريقني حمفوظان كذا يف 

  " اإلسعاف " هو عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة وثقه النسائي كذا يف )  ٣( 
ني مجع وسق بفتح الواو أشهر من كسرها وأصله يف اللغة احلمل مخسة أوسق بفتح األلف وضم الس: قوله )  ٤( 

  واملراد به ستون صاعا قاله السيوطي 
  كأنه جواب لسؤال سائل سأله عن نصاب زكاة التمر فال مينع الزكاة يف غريه من الثمار : قال ابن عبد الرب )  ٥( 
ع أوقية بضم اهلمزة وتشديد الياء وهي أربعون أواقي بتشديد الياء وختفيفها مج: مخس أواق يقال : قوله )  ٦( 

  " التنوير " أواق حبذف الياء كذا يف : درمها ويقال 
من الورق بكسر الراء وإسكاهنا وهي ههنا الفضة مضروهبا وغريه واختلف أهل اللغة يف أصله فقيل : قوله )  ٧( 

  " التنوير "  يطلق يف األصل على مجيع الفضة وقيل هو حقيقة للمضروب دراهم كذا يف
مخس ذود بفتح املعجمة وسكون الواو بعدها دال مهملة هو من الثالثة إىل العشرة وال واحد له من : قوله )  ٨( 

وهو خمتص باإلناث : من الثنتني إىل العشرة قال : بعري هذا قول األكثر وقال أبو عبيد : لفظه ويقال يف الواحد 
ود مؤنث وحكي فيه اإلضافة والتنوين على البدل من مخس واألول أشهر تقول ثالث ذود ألن الذ: وقال سيبويه 

  " ضياء الساري " وهو كقولك مخس أبعرة ومخسة مجال ومخس نوق ومخس نسوة كذا يف 
  أي مسألة منفردة )  ٩( 
لغنم إىل آخره ال خالف بينه وبني غريه من األئمة يف تقدير نصاب اإلبل وا... فإنه كان يقول : قوله )  ١٠( 

وغريمها من السوائم مبا ورد يف األحاديث وكذا يف تقدير نصاب الذهب والفضة وإمنا وقع اخلالف يف تقدير نصاب 



احلبوب والثمار فعند الشافعي وأيب يوسف وحممد واجلمهور نصاهبا مخسة أوسق فال شيء يف ما دوهنا لورود ذلك 
هم كما أخرجه الطحاوي والبخاري ومسلم وأمحد من حديث أيب سعيد وجابر وابن عمر وعمرو بن حزم وغري

يف ما أخرجت األرض العشر أو نصف : وغريهم ولعل احلق يدور حوله وخالفهم يف ذلك مجاعة من التابعني فقالوا 
العشر من غري تفصيل بني أن يكون قدر مخسة أوسق أو أقل أو أكثر منهم أبو حنيفة ومنهم عمر بن عبد العزيز فإنه 

وأخرج عن جماهد والنخعي . ا أنبتت األرض من قليل أو كثري العشر أخرجه عبد الرزاق وابن أيب شيبة يف م: قال 
هو ( يف ما سقت السماء والعيون أو كان عثريا : واستدلوا هلم مبا أخرجه البخاري عن ابن عمر مرفوعا . حنوه 

هو الذي يشرب بعروقه من غري : ية قال اخلطايب بفتح العني املهملة وفتح الثاء املثلثة وكسر الراء وتشديد التحتان
يف ما سقت : ولفظ أيب داود . العشر ويف ما سقي بالنضح نصف العشر )  ١٤٩/  ٢انظر نيل األوطار . سقي 

" قال يف . بفتح الباء املوحدة وسكون العني املهملة وروي بضمها : البعل ( السماء واألهنار والعيون أو كان بعال 
نيل األوطار . وكل خنل وزرع ال يسقى أو ما سقته السماء . البعل األرض املرتفعة متطر يف السنة مرة : " القاموس 

يف ما : ويف صحيح مسلم عن جابر مرفوعا . العشر ويف ما سقي بالسواين أو النضح نصف العشر )  ١٤٩/  ٢
بعثين رسول اهللا صلى : ابن ماجه عن معاذ ويف سنن . سقته األهنار والغيم العشر ويف ما سقي بالسانية نصف العشر 

. اهللا عليه و سلم إىل اليمن فأمرين أن آخذ مما سقت السماء وما سقي بعال العشر وما سقي بالدوايل نصف بالعشر 
وأورد بأن هذه األخبار مبهمة واألوىل مفسرة والزيادة من الثقة مقبولة فيجب محل املبهم على املفسر وأجيب عنه 

ورد حديثان متعارضان أحدمها عام واآلخر خاص فإن علم تقدم العام على اخلاص خص باخلاص وإن علم بأنه إذا 
تقدم اخلاص كان العام ناسخا له يف ما تناواله وإن مل يعلم التاريخ جيعل العام متأخرا ملا فيه من االحتياط وههنا 

انية مؤخرة ويعمل هبا كذا قرره السغناقي والزيلعي األخبار األول خاصة والثانية عامة ومل يعلم التاريخ فنجعل الث
وغريمها ومنهم من احتج مبا روى أبو مطيع البلخي عن أيب حنيفة عن أبان بن أيب عياش عن رجل عن رسول اهللا 

يف ما سقت السماء العشر ويف ما سقي بنضح أو غرب نصف العشر يف قليله وكثريه : صلى اهللا عليه و سلم قال 
ال ينبغي أن : ليس بشيء وقال أمحد :  يساوي شيئا فإن أبان ضعيف جدا وأبو مطيع قال ابن معني وهو إسناد ال

وهو كما قال فإن أبا مطيع البلخي " التحقيق " تركوا حديثه كذا قال ابن اجلوزي يف : يروى عنه وقال أبو داود 
لفقهاء لكنه جمروح يف الرواية كما بسطته يف وامسه احلكم بن عبد اهللا تلميذ اإلمام أيب حنيفة وإن كان من أجلة ا

  " الفوائد البهية يف تراجم احلنفية " كتايب 
  ولو كان من اخلضروات )  ١١( 
  أي العني اجلارية على وجه األرض )  ١٢( 
  ويف معناه الدلو الصغري " . املصباح " بفتح العني املعجمة أي دلو كبري كذا يف )  ١٣( 
  بقر أو غريه دوالب تديره ال)  ١٤( 
  فإنه قال يف كل شيء أخرجت األرض الصدقة أخرجه الطحاوي )  ١٥( 
  يف ما قل أو كثر العشر أو نصف العشر أخرجه الطحاوي : وجماهد فإنه قال ملا سئل عنه : قوله )  ١٦( 

  )باب املال مىت جتب فيه الزكاة (  - ٣

عليه )  ٣( زكاة حىت حيول )  ٢( ال جتب يف مال  :قال )  ١( أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر  - ٣٢٥
  احلول 



إىل مال عنده مما )  ٥( ماال فيجمعه )  ٤( وهبذا نأخذ وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا إال أن يكتسب : قال حممد 
  عاىل معه وهو قول أيب حنيفة وإبراهيم النخعي رمحهما اهللا ت)  ٦( يزكى فإذا وجبت الزكاة يف األول زكى الثاين 

 _________  
أخرجه ابن : قال السيوطي . قد روي هذا مرفوعا من حديث عائشة : عن ابن عمر قال ابن عبد الرب : قوله )  ١( 

من طريق عبيد اهللا بن عبد اهللا عن نافع عن ابن عمر " التمهيد " أخرجه ابن عبد الرب يف : ماجه ويف شرح الزرقاين 
ول عليه احلول ويف إسناده بقية بن الوليد مدلس وقد رواه بالعنعنة عن إمساعيل ليس يف مال زكاة حىت حي: مرفوعا 

وقد " . املوطأ " والصحيح وقفه كما يف : بن عياش عن عبيد اهللا وإمساعيل ضعيف يف غري الشاميني قال الدارقطين 
خرجه ابن ماجه من وأخرجه أيضا من حديث أنس وضعفه وأ. مرفوعا وضعفه " الغرائب " أخرجه الدارقطين يف 

  لكن اإلمجاع عليه أغىن عن إسناده . حديث عائشة 
  أي من األموال الزكوية )  ٢( 
حىت حيول عليه احلول روى البيهقي عن أيب بكر وعلي وعائشة موقوفا عليهم مثل ما روي عن ابن : قوله )  ٣( 

: أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا  عمر وروى الترمذي والدارقطين والبيهقي من حديث عبد الرمحن بن زيد بن
والصحيح عن ابن عمر : من استفاد ماال فال زكاة عليه حىت حيول عليه احلول عبد الرمحن ضعيف قال الترمذي 

االعتماد يف هذا على اآلثار عن أيب بكر وغريه قلت : موقوفا وكذا قال البيهقي وابن اجلوزي وغريمها قال البيهقي 
" رجه أبو داود وأمحد والبيهقي ال بأس بإسناده واآلثار تعضده فتصلح للحجية كذا يف حديث علي الذي أخ: 

  البن حجر " ختريج أحاديث الرافعي 
أي إذا كان من جنس ما عنده وإن مل يكن من جنسه يستأنف له احلساب من ذلك الوقت وال جيمع ذكره )  ٤( 

  العيين وغريه 
من استفاد ماال فال زكاة : ال يضم حلديث :  آخره وقال الشافعي وأمحد إىل... فيجمعه : أي فيضمه قوله )  ٥( 

هو حديث ضعيف وعلى تسليم ثبوته فعمومه : وقال أصحابنا . عليه حىت حيول عليه احلول أخرجه الترمذي وغريه 
رباح للمجانسة ال إمنا أخرج األوالد واأل: ليس مرادا لالتفاق على خروج األرباح واألوالد فعللنا باجملانسة فقلنا 

األول أن يكون من جنسه والثاين أن يكون من غري جنسه : املستفاد على نوعني ( للتولد فيجب أن خيرج املستفاد 
أحدمها أن يكون املستفاد : كما إذا كان له إبل فاستفاد بقرا فال يضم إىل الذي عنده باالتفاق واألول على نوعني 

. م باإلمجاع والثاين أن يكون مستفادا بسبب مقصود كالشراء فإنه يضم عندنا من األصل كاألوالد واألرباح فيض
   ١٤/  ٢الكوكب الدري 

إذا كان من جنسه وهو أدفع للحرج ) وما بعدها  ٤٩٦/  ٢، واملغين  ١٣/  ٢وانظر البحث الشايف يف البدائع 
احلول لكل مستفاد حرجا عظيما وهو على أصحاب احلرف الذين جيدون كل يوم درمها فأكثر وأقل فإن يف اعتبار 

مدفوع بالنص كذا قرره ابن اهلمام وغريه وذكر العيين أن مذهبنا يف هذا الباب هو قول عثمان وابن عباس واحلسن 
  البصري والثوري واحلسن بن صاحل وهو قول مالك يف السائمة 

هم مثال يضم إىل املائتني ويعطي زكاة فمن كان عنده مائتا درهم يف أول احلول وقد حصل يف وسطه مائة در)  ٦( 
  الكل عند حوالن احلول على األول 

  )باب الرجل يكون له الدين هل عليه فيه زكاة (  - ٤



عن مكاتب له قاطعه )  ٢( بن عقبة موىل الزبري أنه سأل القاسم بن حممد )  ١( أخربنا مالك أخربنا حممد  - ٣٢٦
ال يأخذ من مال )  ٥( إن أبا بكر كان : هل فيه زكاة ؟ قال القاسم : قلت ) :  ٤( مبال عظيم ؟ قال )  ٣( 

الرجل هل )  ٧( يسأل )  ٦( وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياهتم : صدقة حىت حيول عليه احلول قال القاسم 
)  ٩( سلم نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك املال وإن قال ال : قد وجبت فيه الزكاة ؟ فإن قال )  ٨( عندك من مال 

  إليه 
  عطاءه 

  وهبذا نأخذ وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا : قال حممد 
 _________  

  " التقريب " هو أخو موسى بن عقبة املدين ثقة كذا يف )  ١( 
  أي ابن أيب بكر الصديق )  ٢( 
( ه ليعجل عتقه معىن مقاطعة املكاتب أخذ مال معجل منه دون ما كوتب علي: قاطعه قال أبو عمر : قوله )  ٣( 

  )  ٩٦/  ٢شرح الزرقاين 
  أي السائل )  ٤( 
  إىل آخره أي واملقاطعة فائدة ال زكاة فيها حىت مير عليها عند مستفيدها احلول ... كان ال يأخذ : قوله )  ٥( 
م ملا يعطيه يف اللغة اس: وقال الباجي . أعطياهتم مجع عطايا مجع عطية قاله الزرقاين ( أي أرزاقهم وعطياهتم )  ٦( 

. اإلنسان غريه على أي وجه كان إال أنه يف الشرع واقع على ما يعطيه اإلمام من بيت املال على سبيل األرزاق 
  )  ٢٤٧/  ٥أوجز املسالك 

  سأل : ويف نسخة )  ٧( 
  بأن كان نصابا مر عليه احلول )  ٨( 
  أي مل يأخذ منه شيئا كما ليحىي )  ٩( 

: قال )  ٣( بنت قدامة بن مظعون عن أبيها )  ٢( بن حسني عن عائشة )  ١( عمر  أخربنا مالك أخربين - ٣٢٧
نعم : عطائي من عثمان بن عفان سألين هل عندك مال وجب عليك فيه الزكاة ؟ فإن قلت )  ٤( كنت إذا قبضت 

  إيل عطائي )  ٥( أخذ من عطائي زكاة ذلك املال وإال دفع 
 _________  

سني ثقة روى له مسلم والترمذي وهو عمر بن حسني بن عبد اهللا اجلمحي موالهم أبو عمر بن ح: قوله )  ١( 
  " التقريب " قدامة املكي كذا يف 

  " االستيعاب " عائشة القرشية اجلمحية الصحابية هي وأمها ريطة بنت سفيان من املبايعات كذا يف : قوله )  ٢( 
ن بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح القرشي اجلمحي خال عن أبيها قدامة بضم القاف ابن مظعو: قوله )  ٣( 

عبد اهللا وحفصة ابين عمر بن اخلطاب هاجر إىل أرض احلبشة مع أخويه عثمان بن مظعون وعبد اهللا بن مظعون مث 
  " االستيعاب " شهد بدرا وسائر املشاهد وتويف سنة ست وثالثني كذا يف 

  أي أيام خالفته )  ٤( 
دليل على تصديق الناس يف : ال إخل : وإن قلت : دفع إيل عطائي يف سؤاله كأيب بكر وقوهلما  وإال: قوله )  ٥( 



أمواهلم اليت فيها الزكاة وجواز إخراج زكاة املال من غريه وال خمالف هلما إذا كان من جنسه فإن كان ذهبا عن 
  )  ٩٧/  ٢شرح الزرقاين ( فضة أو عكسه فخالف 

  ) ) ٢( لي احل)  ١( باب زكاة (  - ٥

يتامى يف حجرها )  ٣( أن عائشة كانت تلي بنات أخيها : أخربنا مالك عن عبد الرمحن بن قاسم عن أبيه  - ٣٢٨
  فال خترج من حليهن الزكاة )  ٥( حلي )  ٤( هلن 

 _________  
زكاة يف احللي  باب زكاة احللي اختلفوا فيه فمذهب مالك وأمحد يف رواية وإسحاق والشافعي أنه ال: قوله )  ١( 

ومذهبنا وجوب الزكاة فيه وهو مذهب عمر وابن عمر وابن عمرو وأيب موسى وابن جبري وعطاء وعبد اهللا بن 
شداد وطاوس وابن سريين وجماهد والضحاك وجابر بن يزيد وعلقمة واألسود وعمر بن عبد العزيز والثوري 

مسعت أمحد بن حنبل : وقال األثرم . ه العيين والزهري وهو قول عائشة وأم سلمة وفاطمة بنت قيس كذا ذكر
أنس بن مالك وجابر وابن عمر وعائشة وأمساء كذا نقله : مخسة من الصحابة كانوا ال يرون يف احللي زكاة : يقول 

وقد ثبت مذهب عائشة رضي اهللا عنها خبالف هذا األثر فإهنا رويت عنها مرفوعا ( أما أثر عائشة . الزيلعي 
فسيأيت يف الكتاب ومحله أصحابنا على )  ٢٨١/  ٥اة يف احللي وبسطت الروايات عنها يف األوجز وموقوفا الزك

ال ألنه ليس يف احللي زكاة وأما أثر ابن . أهنا إمنا مل خترج الزكاة من حلي بنات أخيها ألنه ال زكاة يف مال الصيب 
وأما عدم أدائه الزكاة من حلي . مال الصيب عمر فسيأيت يف الكتاب أيضا ومحله أصحابنا على أنه ال زكاة يف 

وأما أثر أنس فأخرجه الدارقطين عن . جواريه فيحمل على أن ابن عمر كان يرى أن اململوك ميلك وال زكاة عليه 
وأما أثر جابر فأخرجه الشافعي مث البيهقي عن عمرو . ليس فيه زكاة : علي بن سليمان أنه سأله عن احللي ؟ فقال 

وأما أثر أمساء فأخرجه الدارقطين أهنا . ال : ال مسعت ابن خالد يسأل جابرا عن احللي أفيه زكاة ؟ فقال بن دينار ق
  كانت حتلي بناهتا الذهب وال تزكيه 

  وبفتح احلاء فسكون . بضم احلاء ويكسر فكسر الالم وتشديد الياء )  ٢( 
  أي ألبيها حممد بن أيب بكر قاله الباجي )  ٣( 
  يقتضي ملكهن له وإن مل يتصرفن فيه لكوهنن حمجورات : هلن قال الباجي  :قوله )  ٤( 
  بفتح فسكون مفرد وبضم وكسر الالم وتشديد الياء مجع )  ٥( 

  بناته وجواريه فال خيرج من حليهن الزكاة )  ١( أن ابن عمر كان حيلي : أخربنا مالك حدثنا نافع  - ٣٢٩
وأما ما كان من حلي )  ٣( فيه الزكاة على كل حال )  ٢( ؤلؤ فليست أما ما كان من حلي جوهر ول: قال حممد 

( يف ماهلا )  ٧( أو يتيمة مل يبلغا فال تكون )  ٦( إال أن يكون ذلك ليتيم )  ٥( الزكاة )  ٤( ذهب أو فضة ففيه 
  زكاة وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا )  ٨

 _________  
  بتشديد الالم يلبسهن احللي )  ١( 
فليست فيه الزكاة ألن ما سوى الثمنني من الذهب والفضة وما يتخذ منهما ال جيب فيه الزكاة إذا مل : قوله )  ٢( 

ليس يف حجر اللؤلؤ وال يف حجر الزمرد زكاة إال : ويؤيده ما أخرجه ابن أيب شيبة عن عكرمة قال . تكن للتجارة 



و بن أيب عمرو الكالعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عمر" الكامل " وأخرج ابن عدي يف . أن يكون للتجارة 
إنه جمهول ال أعلم حدث عنه غري بقية : ال زكاة يف حجر وضعف بعمرو والكالعي وقال : عن جده مرفوعا 

وأحاديثه منكرة وذكر ابن حجر أنه قد تابعه عثمان بن عبد الرمحن الوقاصي وحممد بن عبد اهللا العزرمي عن عمرو 
  ا متروكان بن شعيب وكالمه

  أي سواء كان للبالغ أو الصيب )  ٣( 
  ليس يف احللي زكاة فباطل ال أصل له وإمنا هو قول جابر قاله البيهقي : وأما ما روي عن جابر مرفوعا )  ٤( 
أن امرأة أتت النيب : ففيه الزكاة ملا أخرجه أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : قوله )  ٥( 

: أتعطني زكاة هذا ؟ قالت : اهللا عليه و سلم ومعها ابنة هلا ويف يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال هلا صلى 
فألقتهما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أيسرك أن يسورك هبما يوم القيامة سوارا من نار ؟ قال : ال قال 
وأخرجه الترمذي من . ال مقال فيه : القطان وقال املنذري إهنما هللا ولرسوله وإسناده صحيح قاله ابن : وقالت 

أتت امرأتان إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويف : طريق ابن هليعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
ن أحتبان أن يسوركما اهللا بسوارين م: ال فقال : أتؤديان زكاة هذا ؟ فقالتا : أيديهما سواران من ذهب فقال هلما 

فأديا زكاته ويف الباب عن عائشة أخرجه أبو داود واحلاكم والدارقطين وأم سلمة أخرجه : ال قال : نار ؟ قالتا 
احلاكم وأبو داود والدارقطين والبيهقي وأمساء أخرجه أمحد وفاطمة بنت قيس أخرجه الدارقطين وعبد اهللا بن 

وجوب الزكاة يف احللي وضعف بعض طرقها ال يضر  وهي أحاديث متقاربة كلها تفيد. مسعود أخرجه الدارقطين 
( إذا حصل التقوي بالضم ال سيما إذا كان بعض الطرق ساملا من القدح وبسطه يف ختريج أحاديث اهلداية للزيلعي 

٤٠٢/  ١  (  
  وكذا إذا كان لغري اليتيم )  ٦( 
ال أبو وائل وسعيد بن جبري والنخعي فال تكون يف ماهلا زكاة ألثر ابن عمر وعائشة وغريه وبه ق: قوله )  ٧( 

والشعيب واحلسن البصري وغريهم خالفا للشافعي وأمحد ومالك أخذا مما روى الترمذي عن عبد اهللا بن عمرو بن 
من ويل ماال ليتيم فليتجر له وال يتركه حىت : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خطب الناس فقال : العاص 

ده مقال نبه عليه الترمذي وأمحد وله طرق أخر عند الدارقطين وغريه ضعيفة وكذا حديث ويف إسنا. تأكله الصدقة 
اجتروا يف أموال اليتامى ال تأكلها الزكاة أخرجه الطرباين يف األوسط سنده جمروح وأجاب أصحابنا : أنس مرفوعا 

تأويله عندنا اإلنفاق على :  ١٥/  ٢يف الكوكب الدري ( عنها على تقدير ثبوهتا بأن الصدقة حممولة على النفقة 
" تصدق على نفسك : " نفس اليتيم فإنه قد يسمى صدقة كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يف غري هذا احلديث 

إحاطة الصدقة كل ماله وذلك ال " تأكله الصدقة " ومن روى ههنا بلفظ الزكاة فرواية باملعىن عنده مع أن ظاهر 
جتب بعود املال إىل أقل من النصاب وإن مل يكن نصابا من أول األمر مل تأكله الصدقة رأسا  يكون يف الزكاة فإهنا ال

) . اهـ . وأما إذا أريد هبا النفقة سواء كانت نفقة نفسه أو أحد ممن جيب عليه نفقته كان ظاهرا يف معناه 
  وللتفصيل موضع آخر 

  ماهلما : يف نسخة )  ٨( 

  ) ) ١( باب العشر (  - ٦



 ٢( أن عمر كان يأخذ عن النبط : أخربنا مالك حدثنا الزهري عن سامل بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن عمر  - ٣٣٠
 ٦( العشر )  ٥( إىل املدينة ويأخذ من القطنية )  ٤( أن يكثر احلمل )  ٣( من احلنطة والزيت نصف العشر يريد ) 
 (  

يف كل )  ٨( للتجارة من قطنية أو غري قطنية نصف العشر فيه )  ٧( يؤخذ من أهل الذمة مما اختلفوا : قال حممد 
أمر عمر بن اخلطاب )  ٩( وكذلك . سنة ومن أهل احلرب إذا دخلوا أرض اإلسالم بأمان العشر من ذلك كله 

  حدير وأنس بن مالك حني بعثهما على عشور الكوفة والبصرة وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا )  ١٠( زياد بن 
 _________  

  ما جيب فيه العشر أو نصفه من مال احلريب والذمي : بضمتني وبضم واحد )  ١ (
وهم كفار أهل الشام عقد هلم عقد الذمة اهـ فكانوا خيتلفون : قال الباجي ( من النبط : قوله . بفتح النون )  ٢( 

هللا عنه خيفف عنهم يف إىل املدينة باحلنطة والزيت وغري ذلك من أقوات أهل الشام فكان عمر بن اخلطاب رضي ا
هو جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق مث استعمل يف )  ١٠٧/  ٦احلنطة والزيت انظر أوجز املسالك 

  املصباح املنري يف غريب " أخالط الناس وعوامهم واجلمع أنباط مثل سبب وأسباب كذا يف 
  ألمحد الفيومي " الشرح الكبري 

  يريد بذلك أي يأخذ النصف ويترك النصف  :وليحىي . أي يقصد عمر )  ٣( 
  أي احملمول منهما )  ٤( 
" من القطنية بكسر القاف وسكون الطاء فنون فتحتية مشددة كالعدس واحلمص واللوبيا ويف : قوله )  ٥( 

 القطنية اسم جامع للحبوب اليت تطبخ كالعدس والباقال واللوبيا واحلمصة واألرز والسمسم وغري ذلك" التهذيب 
  كذا يف شرح القاري 

  على األصل فيما اجتروا فيه )  ٦( 
  املراد به ذهاهبم وجميئهم بقصد التجارة )  ٧( 
يؤخذ : نصف العشر ذهب إىل هذا التفصيل ابن أيب ليلى والشافعي والثوري وأبو عبيد وقال مالك : قوله )  ٨( 

و كثر ولنا ما روى عبد الرزاق عن هشام بن حسان من جتار أهل الذمة العشر إذا اجتروا إىل غري بالدهم مما قل أ
يؤخذ من املسلمني من كل أربعني : بعثين أنس بن مالك على األيلة فأخرج يل كتابا من عمر : عن ابن سريين قال 

وروى أبو . درمها درهم ومن أهل الذمة من كل عشرين درمها درهم ومن ال ذمة له من كل عشرة دراهم درهم 
خذوا من املسلم ربع العشر ومن : أن عمر نصب العشار وقال هلم " شرح خمتصر الكرخي " يف احلسن القدوري 

  " البناية " الذمي نصف العشر ومن احلريب العشر وكان هذا مبحضر من الصحابة فكان إمجاعا سكوتيا كذا يف 
براهيم بن املهاجر عن زياد كذلك أخرج سعيد بن منصور نا أبو عوانة وأبو معاوية عن األعمش عن إ: قوله )  ٩( 

ومن جتار أهل الذمة . استعملين عمر على العشور وأمرين أن آخذ من جتار أهل احلرب العشر : بن حدير قال 
  وأخرج البيهقي عن حممد بن سريين عن أنس حنو ذلك . نصف العشر ومن جتار املسلمني ربع العشر 

  ع عمر وعليا وروى عنه خلق منهم الشعيب كذا ذكره القاري هو أبو املغرية األسدي الكويف التابعي مس)  ١٠( 

  ) ) ٢( اجلزية )  ١( باب (  - ٧



البحرين اجلزية )  ٤( أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أخذ من جموس ) :  ٣( أخربنا مالك حدثنا الزهري  - ٣٣١
  )  ٦( وأخذها عثمان بن عفان من الرببر )  ٥( وأن عمر أخذها من جموس فارس 

 _________  
/  ٣، وأحكام القرآن للجصاص  ٨١/  ٦ارجع إىل أوجز املسالك للتفصيل يف هذا ( باب اجلزية : قوله )  ١( 

مجيع أهل الشرك من اجملوس وعبدة األوثان وعبدة النريان " كتاب اخلراج " قال أبو يوسف يف )  ١٠٢ - ١٠٠
دة من أهل اإلسالم وأهل األوثان من العرب والعجم فإن واحلجارة والصابئني يؤخذ منهم اجلزية ما خال أهل الر

احلكم فيهم أن يعرض عليهم اإلسالم فإن أسلموا إال قتل الرجال منهم وسيب النساء والصبيان وليس أهل الشرك 
من عبدة األوثان وعبدة النريان واجملوس مثل أهل الكتاب يف ذبائحهم ومناكحتهم حدثنا قيس بن الربيع األسدي 

صاحل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جموس هجر على أن يأخذ منهم اجلزية : يس بن مسلم عن احلسن قال عن ق
  غري مستحل مناكحة نسائهم وال أكل ذبائحهم 

احلكمة يف وضع اجلزية أن الذل الذي يلحقهم : من جزأت الشيء إذا قسمته وقيل من اجلزاء قال العلماء )  ٢( 
  عت سنة مثان وقيل تسع حيملهم على اإلسالم شر

الزهري كذا أخرجه مرسال ابن أيب شيبة من طريق مالك وأخرج الدارقطين يف غرائب مالك : قوله )  ٣( 
مل يصل إسناده غري احلسني بن : والطرباين من طريقه عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي اهللا عنه قال الدارقطين 

  عن مالك واملرسل هو احملفوظ أيب كبشة البصري عن عبد الرمحن بن مهدي 
من جموس البحرين بلفظ التثنية موضع بني البصرة وعمان وهو من بالد جند ويعرب إعراب املثىن : قوله )  ٤( 

  وجيوز جعل النون حمل اإلعراب مع لزوم الياء مطلقا وهي لغة مشهورة قاله الزرقاين 
  " القاموس " لب اصطلحوا على هذا االسم كما يف لقب قبيلة ليس بأب وال أم وإمنا هم أخالط من تغ)  ٥( 
  كجعفر قوم من أهل املغرب )  ٦( 

الورق أربعني )  ٢( اجلزية على أهل )  ١( أن عمر ضرب : أخربنا مالك حدثنا نافع عن أسلم موىل عمر  - ٣٣٢
  ثالثة أيام )  ٧( وضيافة املسلمني )  ٦( ومع ذلك أرزاق )  ٥( الذهب أربعة دنانري )  ٤( درمها وعلى أهل )  ٣( 

 _________  
  أي عينها )  ١( 
  كأهل العراق )  ٢( 
إىل آخره إليه ذهب مالك فال يزاد عليه وال ينقص إال من يضعف عن ... أربعني درمها : قوله . يف كل سنة )  ٣( 

ذا بذل األغنياء دينارا مل جيز أقلها دينار وال حد ألكثره إال إ: وقال الشافعي . ذلك فيخفف عنه بقدر ما يراه اإلمام 
أقلها على الفقراء واملعتملني اثنا عشر درمها أو دينار وعلى أواسط الناس أربعة : وقال أبو حنيفة وأمحد . قتاهلم 

  " شرح الزرقاين " وعشرون درمها أو ديناران وعلى األغنياء مثانية وأربعون درمها أو أربعة دينار كذا يف 
  ام كأهل مصر والش)  ٤( 
  يف كل سنة )  ٥( 
أقوات من عندهم من : أرزاق املسلمني أي رفد أبناء السبيل وعوهنم قال ابن عبد الرب وقال الباجي : قوله )  ٦( 

أجناد املسلمني على قدر ما جرت عادة أهل تلك اجلهة من االقتيات وقد جاء ذلك مفسرا أن عمر كتب إىل أمراء 
مني من احلنطة مدان ومن الزيت ثالثة أقساط كل شهر لكل إنسان من أهل األجناد أن عليهم من أرزاق املسل



الشام واجلزيرة وودك وعسل ال أدري كم هو وعلى أهل العراق مخسة عشر صاعا لكل إنسان كل شهر وودك 
  وعسل 

تني وأدام وضيافة ثالثة أيام للمجتازين هبم من املسلمني من خبز وشعري و: قوله . بيان ألرزاق املسلمني )  ٧( 
  ومكان ينزلون به يكنونه من احلر والربد قاله ابن عبد الرب 

كثرية )  ١( أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان يؤتى بنعم : أخربنا مالك أخربنا زيد بن أسلم عن أبيه  - ٣٣٣
  )  ٣( تؤخذ من أهل اجلزية يف جزيتهم )  ٢( أراه : قال مالك . من نعم اجلزية 

أن تنكح نساؤهم وال تؤكل ذبائحهم وكذلك )  ٥( أن تؤخذ اجلزية من اجملوس من غري )  ٤( لسنة ا: قال حممد 
اثنا عشر )  ٧( اجلزية على أهل سواد الكوفة على املعسر )  ٦( بلغنا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وضرب عمر 

مالك بن )  ٩( وأما ما ذكر .  درمها أربعة وعشرين درمها وعلى الغين مثانية وأربعني)  ٨( درمها وعلى الوسط 
أضعف )  ١١( فإنه )  ١٠( أنس من اإلبل فإن عمر بن اخلطاب مل يأخذ اإلبل يف جزية علمناها إال من بين تغلب 

  عليهم الصدقة فجعل ذلك جزيتهم فأخذ من إبلهم وبقرهم وغنمهم 
 _________  

  أي دواب كالشاة والبقرة )  ١( 
  أي أظن )  ٢( 
  أي أهل النعم )  ٣( 
إىل آخره أي الطريقة املشروعة من النيب صلى اهللا عليه و سلم وخلفائه أخذ اجلزية من ... السنة : قوله )  ٤( 

اجملوس كأهل الكتاب إال أنه ال جيوز نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم خبالف أهل الكتاب ملا أخرجه البخاري عن ابن 
ومل يكن عمر أخذ اجلزية من . فرقوا بني كل ذي حمرم من اجملوس : نة عبدة املكي أتانا كتاب عمر قبل موته بس

" املوطأ " اجملوس حىت شهد عبد الرمحن بن عوف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخذها من جموس هجر ويف 
 أمرهم ما أدري كيف أصنع يف: مالك عن جعفر بن حممد بن علي عن أبيه أن عمر ذكر اجملوس فقال : برواية حيىي 

سنوا هبم سنة أهل الكتاب : أشهد لسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : ؟ فقال عبد الرمحن بن عوف 
عن ابن جريج عن جعفر وإسحاق " مصنفه " ورواه ابن أيب شيبة عن حامت بن إمساعيل عن جعفر وعبد الرزاق يف 

قطع فإن والد جعفر حممد بن علي مل يلق عمر وال ابن بن رواهويه عن عبد اهللا بن إدريس عن جعفر وهو حديث من
عوف وقد رواه أبو علي احلنفي عبد اهللا بن عبد اجمليد من طريق مالك فقال عن أبيه عن جده أخرجه البزار 

والدارقطين يف غرائب مالك ومل يقل عن جده أحد سوى أيب علي احلنفي وكان ثقة وهو مع ذلك مرسل فإن جد 
عن " مسنده " سني مل يلق عمر وال ابن عوف كذا ذكره ابن عبد الرب وغريه وروى الشافعي يف جعفر علي بن احل

عالم تؤخذ اجلزية من اجملوس وإهنم : قال فروة بن نوفل : سفيان عن سعيد بن املزربان عن نصر بن عاصم قال 
وعمر وعلي وقد أخذوا اجلزية من يا عدو اهللا تطعن على أيب بكر : ليسوا بأهل كتاب ؟ فقام إليه املستورد وقال 

أنا أعلم الناس باجملوس كان هلم علم يعلمونه وكتاب : اجملوس فذهب به إىل القصر فخرج عليهم علي وقال 
يدرسونه وإن ملكهم سكر فوقع على ابنته أو أمه فاطلع عليه بعض أهل مملكته فلما صحا أرادوا أن يقيموا عليه 

تعلمون خريا من دين آدم وقد كان ينكح بنيه من بناته فأنا على دين آدم فبايعوه أ: احلد فدعا أهل مملكته فقال 
وقاتلوا الذي خالفهم وقد أسرى على كتاهبم فرفع من بني أظهرهم وذهب العلم الذي يف صدورهم فهم أهل 

واه البيهقي ومن طريق الشافعي ر" . التحقيق " كتاب ويف سنده سعيد بن املزربان جمروح ذكره ابن اجلوزي يف 



أخطأ سفيان يف قوله نصر بن عاصم وإمنا هو عيسى بن عاصم كذا ذكره الزيلعي وأخرج اإلمام أبو يوسف : وقال 
  احلديث حنوه : عن نصر بن خليفة أن فروة بن نوفل قال " اخلراج " يف كتاب 

بن مسلم عن احلسن بن حممد  إىل آخره ملا أخرجه عبد الرزاق وابن أيب شيبة عن قيس... من غريه : قوله )  ٥( 
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كتب إىل جموس هجر يعرض عليهم اإلسالم فمن أسلم قبل منه ومن مل : بن علي 

وهو مرسل وقيس بن مسلم خمتلف فيه قاله ابن . يسلم ضربت عليه اجلزية غري ناكحي نسائهم وال آكلي ذبائحهم 
عن حممد الواقدي عن عبد احلكم بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن " ت الطبقا" وروى ابن سعد يف : القطان 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتب إىل جموس هجر يعرض عليهم اإلسالم فإن أبوا عرض عليهم اجلزية بأن ال 
م من ثالث فلما نزلت آية اجلزية أخذها صلى اهللا عليه و سل: قال ابن القيم ( تنكح نساؤهم وال تؤكل ذبائحهم 

ال جيوز أخذها من كافر غري هؤالء : من اجملوس واليهود والنصارى ومل يأخذها من عباد األصنام فقيل : طوائف 
بل تؤخذ من أهل الكتاب وغريهم من الكفار : ومن دان دينهم اقتداء بأخذه صلى اهللا عليه و سلم وتركه وقيل 

قول أيب حنيفة وأمحد : شافعي وأمحد يف إحدى روايتيه والثاين كعبدة األصنام من العجم دون العرب واألول قول ال
  )  ٨٥/  ٦" أوجز املسالك . " يف الرواية األخرى 

" قوله وضرب أخرجه ابن أيب شيبة وابن زجنويه يف كتاب . ومل ينكر عليه أحد من الصحابة فصار كاإلمجاع )  ٦( 
  هو املأثور عن عثمان وعلي ذكره الزيلعي وغريه و" . األموال " والقاسم بن سالم يف كتاب " األموال 

  أي الفقري )  ٧( 
  أي املتوسط )  ٨( 
  أي يف إطالقه حبث )  ٩( 
  بكسر الالم قوم من نصارى العرب أبوا أن يعطوا اجلزية فضاعف عمر عليهم الصدقة )  ١٠( 
" والقاسم بن سالم يف كتاب  إىل آخره أخرجه البيهقي وابن أيب شيبة... فإنه أضعف عليهم : قوله )  ١١( 

  ومحيد بن زجنويه وعبد الرزاق وغريهم كما بسطه الزيلعي " اخلراج " وأبو يوسف يف كتاب " األموال 

  ) ) ١( باب زكاة الرقيق واخليل والرباذين (  - ٨

)  ٢( أويف : سألت سعيد بن املسيب عن صدقة الرباذين فقال : أخربنا مالك حدثنا عبد اهللا بن دينار قال  - ٣٣٤
  صدقة ؟ )  ٣( اخليل 

 _________  
التركي من اخليل قاله : الربذون : بفتح املوحدة مجع الربذون كفردوس الفرس الفارسي وقال املطرزي )  ١( 

  القاري 
  مهزة االستفهام لإلنكار ال لالستفهام )  ٢( 
قد عفوت عن اخليل : اهللا عليه و سلم وقال صلى . ليس على املسلم يف عبده وال فرسه صدقة : وقد صح )  ٣( 

  أخرجه أبو داود بسند حسن . والرقيق فهاتوا صدقة الرقة 

: بن مالك عن أيب هريرة قال )  ١( أخربنا مالك حدثنا عبد اهللا بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك  - ٣٣٥
  )  ٤( بده وال يف فرسه صدقة يف ع)  ٣( على املسلم )  ٢( ليس : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



رمحه )  ٦( وأما يف قوله أيب حنيفة . ليس يف اخليل صدقة سائمة كانت أو غري سائمة )  ٥( وهبذا نأخذ : قال حممد 
يف كل فرس دينار وإن شئت فالقيمة مث )  ٨( يطلب نسلها ففيها الزكاة إن شئت )  ٧( فإذا كانت سائمة : اهللا 

  )  ٩( دراهم وهو قول إبراهيم النخعي  يف كل مائيت درهم مخسة
 _________  

عراك بن مالك الغفاري املدين روى عن ابن " : اإلسعاف " عن عراك بن مالك قال السيوطي يف : قوله )  ١( 
عباس وأيب هريرة وابن عمر وعائشة ومجاعة وعنه سليمان بن يسار وخيثم وعبد اهللا ابنا عراك وثقه أبو زرعة وأبو 

وعراك بكسر العني املهملة وفتح الراء املخففة بعدها ألف . ت باملدينة يف خالفة يزيد بن عبد امللك انتهى حامت ما
  وغريهم " املغين " والفتين يف " جامع األصول " وابن األثري يف " التقريب " بعدها كاف كذا ضبطه ابن حجر يف 

  الستغراق قاله القاري هذا نفي والنفي على اإلطالق يقتضي ا: قال الباجي )  ٢( 
إال صدقة الفطر : إىل آخره أخرجه األئمة الستة يف كتبهم ورواه ابن حبان وزاد ... ليس على املسلم : قوله )  ٣( 

" نصب الراية " ال صدقة على الرجل يف فرسه وال يف عبده إال زكاة الفطر كذا يف : ورواه الدارقطين بلفظ 
  للزيلعي 

خالف أنه ليس يف رقاب العبيد صدقة إال أن يشتروا للتجارة وأوجب محاد وأبو حنيفة وزفر صدقة ال : قوله )  ٤( 
الزكاة يف اخليل إذا كانت إناثا وذكورا فإذا انفردت زكي إناثها ال ذكورها مث خيري بني أن خيرج عن كل فرس 

تدل باحلديث من قال من وال حجة هلم لصحة هذا احلديث واس. دينارا وبني أن يقومها أو خيرج ربع العشر 
الظاهرية بعدم وجوب الزكاة فيهما ولو كانا للتجارة وأجيب بأن زكاة التجارة ثابتة باإلمجاع فيخص به عموم 

  " شرح الزرقاين " احلديث كذا يف 
عليه الفتوى وهو قول مالك " : الينابيع " ويف . ووافقه أبو يوسف واختاره الطحاوي : قال القاري )  ٥( 

  فعي والشا
إىل آخره استدل له مبا أخرجه الدارقطين والبيهقي من طريق الليث بن محاد ... وأما يف قول أيب حنيفة : قوله )  ٦( 

يف اخليل السائمة يف كل فرس : اإلصطخري نا أبو يوسف عن فورك عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر مرفوعا 
تفرد به فورك وهو ضعيف : أن يف سنده كالما قال الدارقطين  أحدمها: ويرد على هذا االستدالل بوجهني . دينار 

. انتهى . لو كان هذا احلديث صحيحا عند أيب يوسف مل خيالفه : وقال البيهقي . انتهى . جدا ومن دونه ضعفاء 
  انتهى . أبو يوسف هو أبو يوسف يعقوب القاضي وهو جمهول عندهم : وقال ابن القطان 

 مقابلة احلديث الصحيح النايف للصدقة لكن فيما قال ابن القطان نظرا فإن أبا يوسف فال يصلح لالحتجاج به يف
قول ابن القطان مل يصدر عن عقل وهل يقال يف مثل أيب يوسف إنه : وثقه ابن حبان وغريه قال الزيلعي وقال العيين 

أنساب " ويف . انتهى . جة جمهول وهو أول من مسي بقاضي القضاة وعلمه شاع يف ربع الدنيا وهو إمام ثقة ح
. انتهى . مل خيتلف حيىي بن معني وأمحد بن حنبل وعلي بن املديين يف كون أيب يوسف ثقة يف احلديث " : السمعاين 

النافع الكبري ملن " مث يف " مقدمة السعاية شرح شرح الوقاية " مث يف " مقدمة اهلداية " وقد بسطت يف ترمجته يف 
أنه على تقدير صحته حيمل على أنه : وثانيهما " . الفوائد البهية يف تراجم احلنفية " مث يف " يطالع اجلامع الصغري 

أخرجه أبو داود والترمذي . عفوت عن صدقة اخليل : كان يف االبتداء مث نسخ بدليل قوله صلى اهللا عليه و سلم 
يه أبو حنيفة بأخبار أخر منها ما يف والنسائي وغريهم والعفو ال يكون إال عن حق الزم وقد يستدل ملا ذهب إل

احلديث وفيه فأما ... هي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر : اخليل ثالثة : الصحيحني مرفوعا يف حديث طويل 



احلديث فإن احلق الثابت على رقاب ... الذي له ستر فرجل ربطها تعففا ومل ينس حق اهللا يف رقاهبا وال ظهورها 
بأنه جيوز أن " شرح معاين اآلثار " وأجاب عنه الطحاوي يف . كاة فدل ذلك على وجوهبا احليوانات ليس إال الز

يكون ذلك احلق سوى الزكاة فإنه قد روى ما نا ربيع املؤذن نا أسد نا شريك بن عبد اهللا بسنده عن عامر عن 
حجة أخرى أنا رأينا أن يف املال حق سوى الزكاة و: فاطمة بنت قيس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

إطراق فحلها وإعارة : ما هو ؟ فقال : فيها حق فسئل : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكر اإلبل السائمة فقال 
إطراق فحلها أي .  ٣١٠/  ١انظر شرح معاين اآلثار ( دلوها ومنيحة مسينها فاحتمل أن يكون هو يف اخليل 

ة مسينها من املنح وهو إعطاء ذات لنب فقريا ليشرب لبنها مدة مث يردها على عاريته للضراب ومنيحة مسينها أي عطي
ومنها ما روي أن عمر أخذ الصدقة من اخليل وكذلك عثمان . انتهى ملخصا ) . اهـ . صاحبها إذا ذهب درها 

عليهم بل  أخرجه ابن عبد الرب والدارقطين وغريمها وأجاب عنه الطحاوي بأنه مل يأخذه عمر على أنه حق واجب
إنا أصبنا خيال وأمواال : حججت مع عمر فأتاه أشراف الشام فقالوا : لسبب آخر مث أخرج بسنده عن حارثة قال 

هذا شيء مل يفعله اللذان كانا قبلي ولكن انتظروا حىت أسأل املسلمني فسأل : فخذ من أموالنا صدقة فقال 
ما لك يا أبا احلسن : حسن وعلي ساكت فقال عمر : وا أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيهم علي فقال

فدل ذلك على أنه . قد أشاروا عليك وال بأس مبا قالوا إن مل يكن واجبا وجزية راتبة يؤخذون هبا بعدك : ؟ فقال 
إمنا أخذ على سبيل التطوع بعد ابتغائهم ذلك ال على سبيل أنه شيء واجب وقد أخرب أنه مل يأخذه رسول اهللا وال 

  أبو بكر 
  بأن ترعى يف أكثر احلول )  ٧( 
  أي أيها السائل )  ٨( 
  عن أيب حنيفة عن محاد عنه " اآلثار " كما أخرجه املؤلف يف كتاب )  ٩( 

بن عبد العزيز كتب إليه أن ال )  ٢( أن عمر ) :  ١( أخربنا مالك حدثنا عبد اهللا بن أيب بكر عن أبيه  - ٣٣٦
  صدقة )  ٣ (يأخذ من اخليل وال العسل 

( إذا أصبت منه الشيء الكبري )  ٥( لك وأما العسل ففيه العشر )  ٤( أما اخليل فهي على ما وصفت : قال حممد 
وقد بلغنا عن النيب صلى اهللا )  ٨( يف قليله وكثريه العشر : فصاعدا وأما أبو حنيفة فقال )  ٧( مخسة أفراق )  ٦

  عليه و سلم أنه جعل يف العسل العشر 
__ _______  

  هو أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم قاضي املدينة )  ١( 
  وأحد الفقهاء واخللفاء من بين أمية )  ٢( 
جيب العشر يف العسل به قال أبو حنيفة ( وال العسل قد ذهب األئمة إىل أن ال زكاة يف العسل : قوله )  ٣( 

وضعف أمحد حديث )  ١٥٥/  ٤ه مالك مرقاة املفاتيح ويف اجلديد ال عشر فيه وعلي. والشافعي يف القدمي وأمحد 
  هو حديث حسن يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أنه صلى اهللا عليه و سلم أخذ منه العشر قال أبو عمر 

  من أنه ليس فيه صدقة خالفا أليب حنيفة )  ٤( 
ورواه . سل العشر يف كل عشرة أزق زق يف الع: ففيه العشر ملا روى الترمذي عن ابن عمر مرفوعا : قوله )  ٥( 

  يف العسل العشر يف كل عشر قرب قربة وليس يف ما دون ذلك شيء : الطرباين بلفظ 
  يف العسل العشر : وروى العقيلي عن أيب هريرة مرفوعا 



يه و سلم أن النيب صلى اهللا عل: وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وأمحد والبيهقي والطرباين وغريهم قصة فيها 
  وللبسط موضع آخر . ويف أسانيد أكثر هذه األخبار مقال وسند بعضها حسن . أخذ العشر 

  الكثري : يف نسخة )  ٦( 
  مجع فرق بالفتح مكيال باملدينة يسع ثالثة آصع أو ستة عشر رطال : قال القاري )  ٧( 
ال : ال شيء يف العسل وقال أبو يوسف : العشر أي إذا كان يف أرض عشرية أو جبلي وقال الشافعي : قوله )  ٨( 

  شيء يف العسل اجلبلي كذا قال القاري 

( بن اجلراح )  ١( أن أهل الشام قالوا أليب عبيدة : أخربنا مالك حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار  - ٣٣٧
)  ٤( إن أحبوا  :مث كتب إىل عمر بن اخلطاب فكتب إليه عمر )  ٣( خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأىب ) :  ٢

  فخذها منهم وارددها عليهم يعين على فقرائهم وارزق رقيقهم 
  )  ٦( وليس يف فرس املسلم صدقة وال يف عبده إال صدقة الفطر )  ٥( القول يف هذا القول األول : قال حممد 

 _________  
  شام بضم العني هو عامر بن عبد اهللا الفهري أمني هذه األمة أمره عمر على ال)  ١( 
  ) ويف األصل واجليم وهو حتريف ( بالفتح وتشديد الراء )  ٢( 
  فيه أنه كان مقررا عندهم أن ال زكاة فيه )  ٣( 
  يريد أن هذا تطوع ومن تطوع بشيء أخذ منه )  ٤( 
  أي عدم وجوب الصدقة يف اخليل وفعل عمر مل يكن على وجه اإللزام واإلجياب )  ٥( 
  جل عبده فإنه جيب على سيده أل)  ٦( 

  ) ) ١( باب الركاز (  - ٩

رسول اهللا صلى اهللا عليه و )  ٤( أن ) :  ٣( بن أيب عبد الرمحن وغريه )  ٢( أخربنا مالك حدثنا ربيعة  - ٣٣٨
فتلك )  ٨( من ناحية الفرع )  ٧( وهو )  ٦( بن احلارث املزين معادن من معادن القبلية )  ٥( سلم أقطع لبالل 
  )  ٩( وم ال يؤخذ منها إال الزكاة املعادن إىل الي

قيل )  ١٢( اخلمس )  ١١( يف الركاز : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال )  ١٠( احلديث املعروف : قال حممد 
املال الذي خلقه اهللا تعاىل يف األرض يوم خلق السموات واألرض يف هذه املعادن : يا رسول اهللا وما الركاز ؟ قال : 

  )  ١٣( والعامة من فقهائنا  -رمحه اهللا تعاىل  -وهو قول أيب حنيفة . ففيها اخلمس 
 _________  

، والمع  ٢٦٣/  ٥إن يف مسائل املعدن والركاز أحباث وسيعة األذيال بسطت يف األوجز ( الركاز : قوله )  ١( 
قول ملالك والشافعي وأما وإن الركاز يعم املعدن والكنز عند احلنفية وهو مؤدى . وما بعدها  ١٠٤/  ٥الدراري 

هذا قول احلسن والشعيب ومالك : عند غري احلنفية فاملشهور عنهم أن الركاز دفني اجلاهلية قال ابن قدامة 
بكسر الراء من الركز وهو اإلثبات يف األرض إما خملوقا وهو املعدن أو موضوعا وهو الكنز ) والشافعي وأيب ثور 

  من كتب اللغة  وكثري" املغرب " على ما يفهم من 
إىل آخره هو ربيعة بن أيب عبد الرمحن فروخ التيمي أبو عثمان ويقال أبو عبد الرمحن املدين ... ربيعة : قوله )  ٢( 



، كذا  ١٣٦ثقة ثبت مات سنة : ثقة وقال يعقوب بن شيبة : الفقيه أحد األعالم املعروف بربيعة الرأي قال أمحد 
  " اإلسعاف " يف 
  ي وغري ربيعة من املشايخ بالرفع أ)  ٣( 
مرسل وقد وصله البزار من طريق عبد " املوطأ " هذا احلديث عند مجيع رواة : أن قال ابن عبد الرب : قوله )  ٤( 

وأخرجه أبو داود من طريق ثور بن : العزيز الداراوردي عن ربيعة عن احلارث بن بالل بن احلارث عن أبيه قلت 
  اله السيوطي يزيد عن عكرمة عن ابن عباس ق

إىل آخره هو بالل بن احلارث بن عاصم بن سعيد بن قرة بن خالدة بن ثعلبة أبو عبد ... لبالل : قوله )  ٥( 
الرمحن املزين قدم على النيب صلى اهللا عليه و سلم يف وفد مزينة سنة مخس وكان حيمل لواء مزينة يوم الفتح مث سكن 

لعز الدين علي بن " أسد الغابة يف معرفة الصحابة " رضي اهللا عنه كذا يف  البصرة وتويف سنة ستني آخر أيام معاوية
  حممد املعروف بابن األثري اجلزري 

منسوب إىل قبل بفتح القاف والباء وهي ناحية من " النهاية " يف : من معادن القبلية قال ابن األثري : قوله )  ٦( 
بكسر القاف بعدها الم مفتوحة مث باء : القلبة ( ة معادن القلبة الفرع هذا هو احملفوظ يف احلديث ويف كتاب األمكن

  )  ٢٦٥/  ٥أوجز املسالك . 
  أي مكان تلك املعادن )  ٧( 
" وقال يف كتابه " املشارق " من ناحية الفرع بضم الفاء والراء كما جزم به السهيلي وعياض يف : قوله )  ٨( 

  ق عن األحول إسكان الراء ومل يذكر غريه كذا ذكره الزرقاين هكذا قيده الناس وحكى عبد احل" : التنبيهات 
املعدن : إىل آخره به قال مجاعة وقال الثوري وأبو حنيفة وغريمها ... إال الزكاة : قوله . أراد هبا ربع العشر )  ٩( 

  كالركاز يؤخذ من قليله وكثريه اخلمس 
العجماء جبار واملعدن جبار : " هم من حديث أيب هريرة احلديث املعروف أخرجه األئمة الستة وغري: قوله )  ١٠( 

: أخرجوه مطوال وخمتصرا ومحله مالك والشافعي وغريمها على املال املدفون يف األرض وقالوا " ويف الركاز اخلمس 
ن عبد أما املعدن الذي خلقه اهللا يف األرض فال مخس فيه بل فيه الزكاة إذا بلغ قدر النصاب وهو املأثور عن عمر ب

يعم : الركاز : وأما أصحابنا فقالوا . وعلقه البخاري يف صحيحه " األموال " العزيز وصله أبو عبيد يف كتاب 
عن حبان بن علي عن عبد اهللا بن " املعرفة " ويؤيده ما أخرجه البيهقي يف . املعدن والكنز ففي كل ذلك اخلمس 

ويف عبد اهللا كالم وروى . الركاز الذي ينبت باألرض : رفوعا سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة م
وما الركاز يا رسول اهللا ؟ قال : يف الركاز اخلمس قيل : أبو يوسف أيضا عن عبد اهللا بسنده عن أيب هريرة مرفوعا 

فقال . قبلية وأما حديث بالل بن احلارث املزين يف معادن ال. الذي خلقه اهللا يف األرض يوم خلقت ذكره البيهقي : 
هو منقطع ومع انقطاعه ليس فيه أنه عليه الصالة و السالم أمر بذلك وإمنا فيه ال يؤخذ منها إال الزكاة : أبو عبيد 

ليس هذا مما يثبته أهل احلديث ولو أثبتوه مل يكن فيه رواية عن رسول اهللا صلى اهللا : قال الشافعي : وقال النووي 
كما قال الشافعي يف رواية مالك وأما ما أخرجه البيهقي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه هو : عليه و سلم قال البيهقي 

  و سلم أخذ من معادن القبلية الصدقة ففي سنده كثري بن عبد اهللا جممع على ضعفه ذكره العيين 
البصري يف  ومنهم األئمة األربعة خالفا للحسن. سواء كان يف دار احلرب أو دار اإلسالم عند اجلمهور )  ١١( 

  فيه اخلمس يف أرض احلرب ويف أرض اإلسالم فيه الزكاة قاله القاري : قوله 
وقع يف زمن شيخ اإلسالم عز الدين بن عبد السالم أن رجال : يف الركاز اخلمس قال السيوطي : قوله )  ١٢( 



ن فيه ركازا فخذه ال مخس اذهب إىل موضع كذا فاحفره فإ: رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املنام فقال له 
عليك فيه فلما أصبح ذهب إىل ذلك املوضع فحفره فوجد الركاز فاستفىت علماء عصره فأفتوه بأنه ال مخس عليه 

أكثر ما ينزل منامه منزلة حديث روي بإسناد صحيح : لصحة رؤياه وأفىت الشيخ عز الدين بأن عليه اخلمس وقال 
وأيضا حديث : قال القاري . يف الركاز اخلمس : ث املخرج يف الصحيحني وقد عارضه ما هو أصح منه وهو احلدي

املنام ال يعارض حديث اليقظة فإن حاهلا أقوى وهلذا ال جيوز العمل مبا يرى يف املنام إذا كان خمالفا لشرعه عليه 
  )  ١٠١/  ١انظر شرح الزرقاين ( الصالة و السالم 

   األكثرين من فقهائنا أي الكوفيني)  ١٣( 

  )باب صدقة البقر (  - ١٠

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ٣( أن ) :  ٢( بن قيس عن طاوس )  ١( أخربنا مالك أخربنا محيد  - ٣٣٩
)  ٦( ومن كل أربعني مسنة )  ٥( معاذ بن اجلبل إىل اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثالثني بقرة تبيعا )  ٤( بعث 

مل أمسع فيه من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شيئا حىت : أن يأخذ منه شيئا وقال فأىب )  ٧( فأيت هبا دون ذلك 
  معاذ )  ٨( أرجع إليه فتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبل أن يقدم 

( وهبذا نأخذ ليس يف أقل من ثالثني من البقر زكاة فإذا كانت ثالثني ففيها تبيع أو تبيعة والتبيع اجلذع : قال حممد 
  والعامة  -رمحه اهللا تعاىل  -أربعني ففيها مسنة وهو قول أيب حنيفة )  ١٠( احلويل إىل أربعني فإذا بلغت )  ٩

 _________  
بعدها كذا : ، وقيل  ١٣٠محيد هو أبو صفوان األعرج القاري ال بأس به من رجال اجلميع مات سنة : قوله )  ١( 

  ذكره الزرقاين 
، وقيل بعدها كذا ذكره  ١٠٦ابعي ثقة مات سنة امسه ذكوان وطاوس لقبه ت: اين ويقال هو ابن كيسان اليم)  ٢( 

  الزرقاين 
حديث حسن : إىل آخره أخرجه أصحاب السنن األربعة عن مسروق عن معاذ وقال الترمذي ... أن : قوله )  ٣( 

" ورواه ابن حبان يف صحيحه مسندا واحلاكم يف . انتهى . وقد رواه بعضهم مرسال مل يذكر فيه معاذا وهذا أصح 
صحيح على شرط الشيخني واملرسل الذي أشار إليه الترمذي أخرجه ابن أيب شيبة عن مسروق : وقال " رك املستد
  احلديث . بعث رسول اهللا معاذا إىل اليمن : قال 

قد روي هذا اخلرب عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت ذكره : يف باب محيد بن قيس " التمهيد " وقال أبو عمر يف 
وللحديث طرق أخر . انتهى . معمر والثوري عن األعمش عن أيب وائل عن مسروق عن معاذ ثنا : عبد الرزاق 

منها عن أيب وائل عن معاذ وهي عند أيب داود والنسائي ومنها عن إبراهيم النخعي عن معاذ وهي عند النسائي 
معاذ منقطعة بال شك ورواية إبراهيم عن : قال يف اإلمام " . موطأ مالك " ومنها عن طاوس عن معاذ وهي يف 

/  ٢" ( نصب الراية " طاوس أعلم بأمر معاذ وإن كان مل يلقه كذا يف : وقال الشافعي . وكذلك رواية طاوس 
  للزيلعي رمحه اهللا )  ٣٤٧و  ٣٤٦

  أي قاضيا ومعلما )  ٤( 
  هو ما طعن يف السنة الثانية مسي به ألنه يتبع أمه )  ٥( 
  يف الثالثة  هي أنثى املسن وهو ما دخل)  ٦( 



  أي ما دون الثالثني )  ٧( 
  أي من اليمن )  ٨( 
  أي إذا أكمل السنة وشرع يف الثانية ) اجلذع ( بفتح اجليم والذال املعجمة ما أتى عليه أكثر السنة )  ٩( 
اذ قال وهكذا حيسب كل ثالثني وأربعني ملا أخرجه أمحد والطرباين عن مع: بلغت أربعني ففيها مسنة : قوله )  ١٠( 
بعثين رسول اهللا أصدق أهل اليمن فأمرين أن آخذ من البقر من كل ثالثني تبيعا ومن كل أربعني مسنة ومن ستني : 

تبيعان ومن سبعني مسنة وتبيع ومن مثانني مسنتان ومن تسعني ثالثة أتبعة ومن املائة مسنة وتبيعان ومن العشر ومائة 
ت أو أربعة أتبعة وأمرين أن ال آخذ فيما بني ذلك شيئا إال أن تبلغ مسنتان وتبيع ومن عشرين ومائة ثالث مسنا

وأخرج البيهقي والدارقطين من حديث بقية عن املسعودي عن احلكم عن طاوس عن ابن عباس . مسنة أو جذعا 
كل  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث معاذا إىل اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثالثني من البقر تبيعا ومن

ما أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيها بشيء وسأسأله إذا قدمت : فاألوقاص ؟ قال : أربعني مسنة قالوا 
وهذا يدل على أن معاذا قدم . ليس فيها شيء : إليه فلما قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سأله فقال 

ه ما أخرجه أبو يعلى أن معاذا ملا قدم من اليمن سجد للنيب املدينة ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حي ويوافق
إين ملا قدمت على اليمن وجدت اليهود والنصارى : يا معاذ ما هذا ؟ قال : صلى اهللا عليه و سلم فقال له 

 كذبوا على أنبيائهم ولو كنت آمرا أن يسجد لغري اهللا ألمرت: يسجدون لعظمائهم وقالوا هذه حتية األنبياء فقال 
  وخيالفه رواية مالك وغريها من الروايات الصحيحة . املرأة أن تسجد لزوجها 

  ) ) ١( باب الكنز (  - ١١

الذي ال تؤدى )  ٣( هو املال : ؟ فقال )  ٢( سئل ابن عمر عن الكنز : أخربنا مالك حدثنا نافع قال  - ٣٤٠
  زكاته 

 _________  
نقش صنم وحنوه مخس وأما ما فيه مسة اإلسالم فكاللقطة فاملراد الكنز كنز وجد فيه مسة الكفر ك: قوله )  ١( 

  بالكنز ههنا ما يضعه صاحبه يف األرض ويدفنه أو أريد به ما جيمعه مطلقا كذا قال القاري 
  املذموم الوارد يف القرآن )  ٢( 
فتح : " راجع للتفصيل  (إىل آخره على هذا التفسري مجهور العلماء وفقهاء األمصار ... هو املال : قوله )  ٣( 

وقد رواه الثوري عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر )  ٢٧٥/  ٤" : عمدة القاري " ، و  ٢٦٨/  ٣" : الباري 
كل ما أديت : ليس مبحفوظ وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر مرفوعا : مرفوعا أخرجه الطرباين والبيهقي وقال 

  وكل ما ال تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه األرض زكاته وإن كان حتت سبع أرضني فليس بكنز 

من كان له مال ومل يؤد ) :  ١( أخربنا مالك حدثنا عبد اهللا بن دينار عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال  - ٣٤١
أنا : ل فيقو)  ٦( يطلبه حىت ميكنه )  ٥( له زبيبتان )  ٤( أقرع )  ٣( له يوم القيامة شجاعا )  ٢( زكاته مثل 

  )  ٧( كنزك 
 _________  

رواه البخاري وتابعه . قال موقوفا ورفعه عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار عن أبيه عن أيب صاحل عنه : قوله )  ١( 



  زيد بن أسلم عن أيب صاحل عند مسلم 
  أي صور ماله يف نظره )  ٢( 
  حية عظيمة )  ٣( 
األقرع الذي تقرع " : الفتح " ويف . مسه ابيض رأسه قاله ابن عبد الرب  أقرع برأسه بياض وكلما أكثر: قوله )  ٤( 

  رأسه أي متعط لكثرة مسه 
  أي نقطتان سوداوان يف جانيب الرأس )  ٥( 
  بضم الياء وكسر الكاف خمففا أي فيتمكن منه فيأخذه ويعضه )  ٦( 
تركته بعدك فال يزال يتبعه حىت يلقمه يده أنا كنزك الذي : يتبعه فيقول : أنا كنزك والبن حبان : قوله )  ٧( 

  سائر جسده ) يتبعه وهو خطأ : ويف األصل ( فيمضغها مث يتبعها 

  )باب من حتل له الزكاة (  - ١٢

ال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال )  ١( أن : أخربنا مالك حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار  - ٣٤٢
 ٥( أو لرجل اشتراها )  ٤( عليها أو لغارم )  ٣( يف سبيل اهللا أو لعامل )  ٢( لغاز :  حتل الصدقة لغين إال خلمسة

  على املسكني فأهدى إىل الغين )  ٧( مسكني تصدق )  ٦( مباله أو لرجل له جار ) 
له أن  غىن يقدر بغناه على الغزو مل يستحب)  ٨( وهبذا نأخذ والغازي يف سبيل اهللا إذا كان له عنها : قال حممد 

جتب فيه الزكاة مل يستحب له أن )  ١٠( وكذلك الغارم إن كان عنده وفاء بدينه وفضل )  ٩( يأخذ منها شيئا 
  يأخذ منها شيئا وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا 

 _________  
د قد وصله أبو داود وابن ماجه من طريق معمر عن زيد عن عطاء عن أيب سعي: أن قال السيوطي : قوله )  ١( 

  اخلدري 
  لغاز ويف معناه منقطع احلاج وكذا ابن السبيل وهو املسافر الفقري الذي ال مال يف يده : قوله )  ٢( 
  من يبعثه اإلمام جلمعها فيعطى بقدر كفايته وإن كن غنيا عنها )  ٣( 
  أي مديون استغرق دينه ماله حبيث ال يفضل نصاب له أو لصاحب غرامة من دية لزمته )  ٤( 
  أي الزكاة من مصرفها )  ٥( 
  له جار خرج على جهة التمثيل فال مفهوم له : قوله )  ٦( 
  بصيغة اجملهول )  ٧( 
  أي عن الصدقة )  ٨( 
  شيئا بل يستحب له أن ال يأخذ وفيه تنبيه على أنه ال جيوز أن يأخذ أكثر من قدر كفاية : قوله )  ٩( 
  أي زيادة )  ١٠( 

  ) ) ١( باب زكاة الفطر (  - ١٣

جتمع عنده قبل الفطر بيومني )  ٢( أخربنا مالك حدثنا نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إىل الذي  - ٣٤٣
  أو ثالثة 



قبل أن خيرج الرجل إىل املصلى وهو قول )  ٤( تعجيل زكاة الفطر )  ٣( وهبذا نأخذ يعجبنا : قال حممد رمحه اهللا 
  أيب حنيفة رمحه اهللا 
 _________  

فرض عند مالك والشافعي وأمحد وواجبة عند أيب حنيفة وسنة : قال العيين ( هي واجبة عندنا وقيل مستحبة )  ١( 
 ٤٦٢/  ٤راجع عمدة القاري . مندوبة كانت واجبة مث نسخت : يف رواية عن مالك وعند طائفة من احلنفية وقيل 

  وقدرها نصف صاع من بر وصاع من غريه )  ١١٣/  ٦وانظر أوجز املسالك . ، وفيه مثانية أحباث مفيدة 
كان ابن : قال البخاري " : ضياء الساري " إىل الذي جتمع عنده قال يف : هو من نصبه اإلمام لقبضها قوله )  ٢( 

معناه من : عمر يعطيها الذين يقبلوهنا واملراد هبم الذين نصبهم اإلمام لقبضها وهبذا جزم ابن بطال وقال ابن التني 
واألول أظهر وقد وقع يف رواية ابن خزمية من طريق عبد الوارث : قال احلافظ . فقري من غري أن يتجسس قال أنا 

قبل : مىت كان يقعد العامل ؟ قال : إذا قعد العامل قلت : مىت كان ابن عمر يعطي ؟ قال : عن أيوب قلت لنافع 
كان يبعث زكاة الفطر إىل الذي جتمع عنده قبل : عن نافع أن ابن عمر " املوطأ " الفطر بيوم أو يومني وملالك يف 

ويدل . انتهى . هذا حسن وأنا أستحبه يعين تعجيلها قبل الفطر : الفطر بيوم أو يومني وأخرجه الشافعي عنه وقال 
وكلين رسول اهللا صلى اهللا عليه و : وغريها عن أيب هريرة قال " الوكالة " على ذلك أيضا ما أخرجه البخاري يف 

احلديث وفيه أنه أمسك الشيطان ثالث ليال وهو يأخذ من التمر فدل على أهنم كانوا ... حبفظ زكاة رمضان سلم 
  يعجلوهنا 

أي بالتكبري يف } وذكر اسم ربه { أي أخرج زكاة الفطر } قد أفلح من تزكى { : ليكون عامال بقوله تعاىل )  ٣( 
عن أيب " علوم احلديث " إىل آخره ملا أخرجه احلاكم يف  ...يعجبنا : قوله . أي صالة عيده } فصلى { طريقه 

أمرنا رسول اهللا : العباس حممد بن يعقوب نا حممد بن اجلهم نا نضر بن محاد نا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر 
صلى اهللا عليه و سلم أن خنرج صدقة الفطر عن كل صغري وكبري وحر وعبد صاعا من متر أو صاعا من زبيب أو 

من شعري أو صاعا من قمح وكان يأمرنا أن خنرجها قبل الصالة وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صاعا 
ويف صحيح البخاري وغريه عن . أغنوهم عن الطواف يف هذا اليوم : يقسمها قبل أن ينصرف إىل املصلى ويقول 

وأخرج ابن . خروج الناس إىل الصالة  ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل
( من السنة أن خيرج صدقة الفطر قبل الصالة : أيب شيبة والدارقطين عن احلجاج بن أرطاة عن ابن عباس قال 

. وال خيرج حىت يطعم " ) عمدة القاري " يستحب أداؤها قبل اخلروج إىل الصالة وقد اتفق عليه األربعة كما يف 
فرض صوم رمضان بعد ما حولت القبلة إىل الكعبة : عن أيب سعيد اخلدري قال " طبقات ال" وأخرج ابن سعد يف 

بشهر يف شعبان على رأس مثانية عشر شهرا من اهلجرة وأمر عليه السالم يف هذه السنة بزكاة الفطر وأن خيرج عن 
هبذا قال أبو حنيفة ( ن من بر الصغري والكبري والذكر واألنثى واحلر والعبد صاعا من متر أو صاعا من زبيب أو مدي

صاع من كل شيء يف صدقة : وصاع من التمر والشعري وقال الشافعي  -نصف صاع من القمح أي احلنطة : 
  الفطر ومذهب مالك 

وأمر بإخراجها )  ١٣٢/  ٦انظر أوجز املسالك . وأمحد وإسحاق مثل مذهب الشافعي يف تقديره بالصاع يف الرب 
  أغنوهم يعين املساكني عن الطواف يف هذا اليوم : وقال  قبل الغدو إىل الصالة

وألن يف )  ١٣٣اآلية : سورة آل عمران ( } سارعوا إىل مغفرة من ربكم { : لقوله تعاىل : قال القاري )  ٤( 
  التأخري آفات 



  )باب صدقة الزيتون (  - ١٤

  العشر )  ١( صدقة الزيتون : أخربنا مالك عن ابن شهاب قال  - ٣٤٤
يف هذا إىل الزيت إمنا )  ٤( وال يلتفت )  ٣( منه مخسة أوسق فصاعدا )  ٢( وهبذا نأخذ إذ خرج : قال حممد و

  ففي قليله وكثريه  -رمحه اهللا  -ينظر يف هذا إىل الزيتون وأما يف قول أيب حنيفة 
 _________  

  الزيتون معروف والزيت دهنه )  ١( 
فصاعدا فحينئذ جيب فيه العشر سواء كان الزيت اخلارج منه أقل أو أكثر  إذا خرج منه مخسة أوسق: قوله )  ٢( 

وأما عند أيب حنيفة ففي كل ما خيرج من األرض العشر من دون تقدير خبمسة أوسق وقد مر تفصيله وقال حممد بن 
عي يف أحد قوليه قال مجاعة من الفقهاء وأبو حنيفة والشاف. عبد الباقي الزرقاين به أي بوجوب العشر يف الزيتون 

قال ( وأنت تعلم ما فيه . انتهى . والثاين كابن وهب وأيب ثور وأيب يوسف وحممد ال زكاة فيه ألنه إدام ال قوت 
عن صاحيب أيب حنيفة مل أجده يف كتبنا بل ذكر )  ١٣٠/  ٢( وما حكى الزرقاين :  ٤٥/  ٦" األوجز " شيخنا يف 

وهبذا نأخذ إذا خرج منه مخسة أوسق فصاعدا وال يلتفت يف هذا إىل : قال اإلمام حممد يف موطئه حديث الباب مث 
رمحه  -وهذا صريح يف أن حممدا . انتهى . الزيت وإمنا ينظر إىل الزيتون وأما يف قول أيب حنيفة ففي قليله وكثريه 

  تون فإن كالم حممد ههنا صريح يف وجوب العشر يف الزي) قائل بوجوب العشر يف الزيتون  -اهللا 
  قياسا على ما ورد )  ٣( 
  أي بأن يكون قليال أو كثريا )  ٤( 

  ) ) ١( أبواب الصيام ( 

  )واإلفطار لرؤيته )  ٢( باب الصوم لرؤية اهلالل (  - ١

)  ٣( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكر : أخربنا مالك حدثنا نافع وعبد اهللا بن دينار عن ابن عمر  - ٣٤٥
  له )  ٦( عليكم فاقدروا )  ٥( اهلالل وال تفطروا حىت تروه فإن غم )  ٤( ال تصوموا حىت تروا : رمضان فقال 

  وهبذا نأخذ وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا : قال حممد 
 _________  

إين نذرت للرمحن صوما فلن { : اإلمساك عن أي شيء كان قوال كقوله تعاىل : الصوم لغة ( الصيام : قوله )  ١( 
  : أو فعال كقول النابغة الذبياين } م اليوم إنسيا أكل

  حتت العجاج وأخرى تعلك اللجما ... خيل صيام وخيل غري صائمة 
بكسر الصاد )  ٢٥٣/  ٥" عمدة القاري " و " اللسان " راجع لتفصيله . صام اخليل إذا مل تعتلف وهو املشهور 

الصرب : الصوم نصف الصرب وحديث : اإلميان حلديث  والياء بدل من الواو وهو الصوم مصدران لصام وهو ربع
  نصف اإلميان 

يسمى القمر لليلتني من أول الشهر هالال ويف ليلة ست وسبع وعشرين أيضا : قال األزهري : قوله اهلالل )  ٢( 
  وما بني ذلك يسمى قمرا 

صحيح ومنعه أصحاب مالك هو ال: ذكر رمضان فيه إمياء إىل جواز ذكره بدون شهر قال عياض : قوله )  ٣( 



. أخرجه ابن عدي وضعفه " شهر رمضان : ال تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أمساء اهللا ولكن قولوا " حلديث 
. وفرق ابن الباقالين بأنه إن دلت قرينة على صرفه إىل الشهر كصمنا رمضان جاز وإال امتنع كجاء ودخل 

واملذهبان فاسدان ألن الكراهة إمنا تثبت بنهي الشرع ومل يثبت فيه : وبالفرق قال كثري من الشافعية قال النووي 
ولو ثبت أنه . هني وال يصح قوهلم إنه اسم اهللا ألنه جاء فيه أثر ضعيف وأمساء اهللا توقيفية ال تطلق إال بدليل صحيح 

  اسم مل يلزم كراهته كذا قال الزرقاين 
حىت تروا اهلالل جيب على الناس كفاية أن يلتمسوا : قوله . اس واملراد به رؤية بعض املسلمني ال كل الن)  ٤( 

وهذا " مراقي الفالح " هالل رمضان يوم التاسع والعشرين من شعبان ألنه قد يكون ناقصا نص عليه الشرنباليل يف 
" فتح القدير " ينبغي للناس أن يلتمسوا اهلالل يوم التاسع والعشرين كما فسره ابن اهلمام يف : معىن قول القدوري 

الشهر تسع وعشرون ليلة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وذلك ملا روى عن البخاري عن ابن عمر قال 
غم بضم الغني املعجمة وتشديد امليم أي حال : قوله . فال تصوموا حىت تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني 

عدة شعبان ألن األصل يف الشهر هو البقاء وروى مسلم عن أيب هريرة  أكملوا العدة أي: قوله . بينكم وبينه غيم 
وروى . صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدد : قال رسول اهللا صلى اهللا وسلم : قال 

ه ال تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيت: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : الترمذي عن ابن عباس قال 
غياية بالتحتيتني كل ما أظلك من سحابة أو : قوله . وأفطروا لرؤيته فإن حالت دونه غياية فأكملوا ثالثني يوما 

  " القول املنثور يف هالل خري الشهور " وقد بسطت الكالم يف رساليت . غريها 
  بضم الغني وتشديد امليم أي حال بينكم وبينه اهلالل غيم )  ٥( 
  فأكملوا العدة ثالثني : فقدروا له متام العدد ثالثني كما يف رواية أخرى أمر  بضم الدال أي)  ٦( 

معناه ضيقوا له وقدروه حتت السحاب وهبذا قال : اختلف يف معناه فقالت طائفة : فاقدروا له قال النووي : قوله 
وذهب . حبساب املنازل  معناه قدروه: أمحد وغريه ممن جيوز صوم ليلة الغيم عن رمضان وقال ابن شريح ومجاعة 

  األئمة الثالثة واجلمهور إىل أن معناه قدروا له متام العدد ثالثني يوما كما يف الرواية األخرى 

  )باب مىت حيرم الطعام على الصائم (  - ٢

 إن بالال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أخربنا مالك حدثنا عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر قال  - ٣٤٦
  )  ٥( ابن أم مكتوم )  ٤( واشربوا حىت ينادي )  ٣( فكلوا )  ٢( بليل )  ١( ينادي 

 _________  
ينادي يف هذا احلديث مشروعية األذان قبل الوقت يف الصبح وهل يكتفى به عن األذان بعد : أي يؤذن قوله )  ١( 

: لشافعي يف القدمي عن عمر أنه قال الفجر أم ال ؟ ذهب إىل األول الشافعي ومالك وأمحد وأصحاهبم وروى ا
أن وقته من أول نصف الليل اآلخر " الروضة " وصحح يف . عجلوا األذان بالصبح يدجل املدجل وخترج العائرة 

وهذا هو مذهب أيب يوسف من احلنفية وابن حبيب من املالكية لكن على هذا يشكل قول القاسم بن حممد املروي 
ومن . مل يكن بني أذانيهما أي أذان بالل وأذان ابن أم مكتوم إال أن يرقى ذا وينزل ذا " الصيام " عند البخاري يف 

إرشاد " أن الوقت الذي يؤذن فيه قبل الفجر هو وقت السحر كذا يف " شرح املنهاج " مث اختار السبكي يف 
  " الساري 

أما غريها من الصلوات فإنا مل نرها ينادى مل تزل صالة الصبح ينادى هلا قبل الفجر ف: بليل قال مالك : قوله )  ٢( 



كان أبو يوسف يقول بقول أيب حنيفة ال يؤذن هلا حىت أتى : هلا إال بعد أن حيل وقتها قال الكرخي من احلنفية 
يظهر يل أنه ليس يف األثر ما يقتضي أن األذان : قال الباجي . املدينة فرجع إىل قول مالك وعلم أنه عملهم املتصل 

جر لصالة الفجر فإن كان اخلالف يف األذان ذلك الوقت فاآلثار حجة ملن أثبته وإن كان اخلالف يف قبل الف
  املقصود به فيحتاج إىل ما يبني ذلك 

  فيه إشعار بأن األذان كان عالمة عندهم على دخول الوقت فبني أن أذان بالل على خالف ذلك )  ٣( 
. رج هذا احلديث الشيخان وغريمها من حديث ابن عمر وعائشة حىت ينادي ابن أم مكتوم قد أخ: قوله )  ٤( 

وروى أمحد وابن خزمية . ويف الباب عن أنس وأيب ذر . ورواه ابن خزمية من حديث ابن مسعود ومسرة وصححهما 
إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت : وابن حبان من حديث أنيسة بنت حبيب هذا احلديث بلفظ 

إن صح هذا اخلرب فيحتمل أن يكون كان األذان بني بالل : وروى ابن خزمية عن عائشة مثله وقال . ل يؤذن بال
وابن أم مكتوم نوبا فكان بالل إذا كانت نوبته يعين السابقة أذن بليل وكذلك ابن أم مكتوم وجزم به ابن حبان أنه 

لرب وابن اجلوزي ومن تبعهما على حديث أنيسة وحكم ابن عبد ا. صلى اهللا عليه و سلم جعل األذان بينهما نوبا 
  البن حجر " ختريج أحاديث الرافعي " بالوهم وأنه مقلوب كذا يف 

  فإنه ينادي أول ما يبدأ الصبح )  ٥( 

حىت )  ٣( وكان ابن أم مكتوم ال ينادي ) :  ٢( عن سامل مثله قال )  ١( أخربنا مالك حدثنا الزهري  - ٣٤٧
  قد أصبحت : يقال له 

الناس وكان ابن أم مكتوم ينادي للصالة )  ٥( بالل ينادي بليل يف شهر رمضان لسحور )  ٤( كان : قال حممد 
  )  ٦( كلوا واشربوا حىت ينادي ابن أم مكتوم : بعد طلوع الفجر فلذلك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

 _________  
موصول وأما هذا فرواه حيىي وأكثر الرواة مرسال فوصله القعنيب مل خيتلف على مالك يف اإلسناد األول أنه )  ١( 

  عن سامل عن أبيه قاله ابن عبد الرب : فقال 
  عني الطحاوي أن قائله ابن شهاب )  ٢( 
  لكونه أعمى )  ٣( 
عن  إىل آخره أجاب أصحابنا القائلون بعدم جواز األذان قبل الوقت مطلقا ولو بالصبح... كان بالل : قوله )  ٤( 

ما أشار إليه ههنا وهو أن أذان بالل بليل مل يكن للصالة ليحكم به جبواز أذان : األول : األحاديث املثبتة له بوجوه 
الفجر قبل دخول وقته بل كان لسحور الناس يف شهر رمضان خاصة وأذان الفجر إمنا كان ما يؤذنه ابن أم مكتوم 

: ال مينعن أحدكم أذان بالل من سحوره فإنه يؤذن أو قال : ويعضده رواية مسلم مرفوعا . بعد طلوع الفجر 
ال مينعن أحدكم أذان بالل من : وأخرج الطحاوي عن ابن مسعود مرفوعا . ينادي لريجع قائمكم ويوقظ نائمكم 

ل ففي هاتني الروايتني وأمثاهلا تصريح بأن أذان بال. سحوره فإنه ينادي أو يؤذن لريجع غائبكم أو لينتبه نائمكم 
أن بالال إمنا كان يؤذن بليل ألنه كان يف بصره سوء ال يقدر به على متييز : ليس للصالة بل ألمر آخر والثاين 

فدل : ال يغرنكم أذان بالل فإن يف بصره شيئا وقال : الفجر ذكره الطحاوي وأيده مبا أخرجه عن أنس مرفوعا 
مرهم النيب صلى اهللا عليه و سلم أن ال يعلموا على ذلك على أن بالال كان يريد الفجر فيخطئه لضعف بصره فأ

وفيه بعد ظاهر . انتهى ) .  ٨٤ - ٨٢/  ١انظر شرح معاين اآلثار ( أذانه إذ كان من عادته اخلطأ لضعف بصره 
. فإنه لو كان كذلك مل يقرره النيب صلى اهللا عليه و سلم مؤذنا له وعلى تقدير التقرير مل يؤذن له بأذان الصبح 



املعارضة بأحاديث أخر منها ما أخرجه أبو داود عن شداد عن بالل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ثالث وال
وأخرج الطحاوي والبيهقي عن نافع عن ابن عمر . ال تؤذن حىت يستبني لك الفجر هكذا ومد يده عرضا : قال له 

بالفجر قام فصلى ركعيت الفجر مث خرج إىل  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا أذن املؤذن: عن حفصة 
وأخرج أبو داود عن ابن عمر أن بالال أذن قبل طلوع الفجر فأمره النيب صلى . املسجد وكان ال يؤذن حىت يصبح 
ختريج أحاديث اهلداية " ويف الباب أخبار أخر مبسوطة يف . أال إن العبد قد نام : اهللا عليه و سلم أن يرجع فينادي 

عي وغريه واحلق يف هذا املقام أنه ال سبيل إىل املعارضة فإن األحاديث املثبتة لألذان بليل صحيحة وما عداها للزيل" 
مقدوحة كما بسطه الزيلعي وغريه وختصيص كونه برمضان فقط ليس بذلك ما مل يثبت بأثر صحيح صريح وزعم 

بالل بليل كان إلرجاع القائمني وإيقاظ النائمني أنه كان للصالة غري مستند إىل دليل يعتد به بل الظاهر أن أذان 
  فهو ذكر بصورة األذان فافهم فإن األمر مما يعرف وينكر 

  بالضم مصدر مبعىن األكل وقت السحر وأما بالفتح فهو اسم ملا يؤكل فيه )  ٥( 
د اهللا أسلم قدميا وشهد احلصني فسماه النيب صلى اهللا عليه و سلم عب: ابن أم مكتوم امسه عمرو وقيل : قوله )  ٦( 

القادسية يف خالفة عمر واستشهد هبا واألشهر يف اسم أبيه قيس بن زائدة واسم أمه عاتكة املخزومية وزعم بعضهم 
  أنه ولد أعمى فكنيت أمه به الكتتام نور بصره كذا ذكره الزرقاين 

  )باب من أفطر متعمدا يف رمضان (  - ٣

أفطر )  ٣( أن رجال : عن أيب هريرة )  ٢( بن عبد الرمحن )  ١( ن محيد أخربنا مالك حدثنا الزهري ع - ٣٤٨
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعني أو إطعام ستني )  ٤( يف رمضان فأمر 

خذ هذا فتصدق به : من متر فقال )  ٧( فأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعرق )  ٥( مسكينا قال ال أجد 
  )  ١٠( كله : إليه مين قال )  ٩( أحوج )  ٨( يا رسول اهللا ما أجد أحدا : فقال 

)  ١٣( أو مجاع )  ١٢( يف شهر رمضان بأكل أو شرب )  ١١( وهبذا نأخذ إذا أفطر الرجل متعمدا : قال حممد 
فصيام شهرين متتابعني فإن )  ١٦( مل جيد يعتق رقبة فإن )  ١٥( قضاء يوم مكانه وكفارة الظهار أن )  ١٤( فعليه 

  من حنطة أو صاع من متر أو شعري )  ١٨( ستني مسكينا لكل مسكني نصف صاع )  ١٧( مل يستطع أطعم 
 _________  

  " اإلسعاف " هـ كذا يف  ١٠٥: هـ وقيل  ٩٥أبو عبد الرمحن املدين وثقه العجلي وغريه ومات سنة )  ١( 
  يحىي أي ابن عوف كما ل)  ٢( 
أن رجال هو سلمان وقيل سلمة بن صخر البياضي رواه ابن أيب شيبة وابن اجلارود وبه جزم عبد : قوله )  ٣( 

  الغين وتعقب بأن سلمة هو املظاهر يف رمضان وإمنا أتى أهله ليال رأى خلخاهلا يف القمر 
اه مالك ومل يذكر مباذا أفطر وتابعه كذا رو: أفطر يف رمضان قال ابن عبد الرب : قوله . أمره : يف نسخة )  ٤( 

إن رجال وقع على امرأته يف رمضان فذكروا ما أفطر به : مجاعة عن ابن شهاب وقال أكثر الرواة عن الزهري 
فتمسك به أمحد والشافعي ومن وافقهما يف أن الكفارة خاصة باجلماع فإن الذمة بريئة فال يثبت شيء فيها إال بيقني 

عليه الكفارة بتعمد أكل وشرب وحنومها أيضا ألن الصوم شرعا االمتناع عن : فة وطائفة وقال مالك وأبو حني
واجلامع بينهما انتهاك حرمة الشهر مبا يفسد ( األكل واجلماع فإذا ثبت يف وجه من ذلك شيء ثبت يف نظريه 

  )  ٦٦/  ٥انظر أوجز املسالك . الصوم عمدا 



  يا بين اهللا ما يل شيء وما أقدر عليه : تصدق فقال : ويف حديث عائشة قال )  ٥( 
  فجاء رجل من األنصار : مل يسم اآليت وللبخاري يف الكفارات )  ٦( 
" بفتح العني والراء وروي بإسكان الراء وذكر يف ) العرق ( فسر الزهري يف رواية الصحيحني بأنه املكتل )  ٧( 

  وقيل مخسة عشر  وغريه أن العرق مكتل يسع ثالثني صاعا من متر" املغرب 
  أي بني البيت املدينة كما يف رواية )  ٨( 
  أي أفقر إىل أكله )  ٩( 
كله احتج به القائل بأنه ال جتب الكفارة ورد بأنه أباح له تأخريها إىل وقت اليسر ال أنه أسقطها عنه : قوله )  ١٠( 

  هذا خاص بذا الرجل : قال الزهري : مجلة وقال عياض 
  سي فال كفارة عليه وال قضاء بل يتم صومه وأما النا)  ١١( 
. بأكل أو شرب قد يستدل عليه بإطالق الفطر يف احلديث املذكور وينازع بأنه حممول على اجلماع : قوله )  ١٢( 

فقد رواه عشرون من حافظ أصحاب الزهري بذكر اجلماع واألحسن يف االستدالل ما أخرجه الدارقطين من طريق 
احلديث " فأمره النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يعتق رقبة . هريرة أن رجال أكل يف رمضان  حممد بن كعب عن أيب

  لكن إسناده ضعيف لضعف أيب معشر راويه عن ابن كعب واملشهور يف االستدالل محل النظري على النظري " 
  أخره مبالغة يف استواء أمره مع غريه )  ١٣( 
إىل آخره ثبت يف رواية أيب داود من حديث أيب هريرة يف قصة ... ليه قضاء فع: قوله . فعليه شيئان : أي )  ١٤( 

اجملامع يف رمضان ويف سندها ضعف وورد أيضا يف رواية مالك عن سعد بن املسيب مرسال ويف رواية سعيد بن 
  منصور وغريمها ذكره ابن حجر 

  وهي أن : يف بعض النسخ )  ١٥( 
آخره فيه إشعار بأنه ال ينتقل عن العتق إىل الصيام وكذا عنه إىل اإلطعام إال عند إىل ... فإن مل جيد : قوله )  ١٦( 

هو على التخيري أخذا : العجز وبه ورد التصريح يف كثري من الروايات وبه أخذ أصحابنا والشافعي وقال مالك 
  بظاهر ما رواه عن الزهري عن محيد عن أيب هريرة قاله الزرقاين 

  طعام فإ: يف نسخة )  ١٧( 
نصف صاع فاجملموع ثالثون صاعا من حنطة أو ستون صاعا من شعري أو متر وأما قصة العرق الذي : قوله )  ١٨( 

 -أي باحلديث املذكور  -قد اعتىن به : قال احلافظ ( كان فيه التمر أقل من ذلك فمحمول على القدر املعجل 
  )  ١٧٢/  ٣فتح الباري . مجع فيهما ألف فائدة وفائدة بعض املتأخرين ممن أدركه شيوخنا فتكلم عليه يف جملدين 

  ) ) ١( باب الرجل يطلع له الفجر يف رمضان وهو جنب (  - ٤

)  ٥( موىل عائشة )  ٤( عن أيب يونس )  ٣( بن عبد الرمحن بن معمر )  ٢( أخربنا مالك حدثنا عبد اهللا  - ٣٤٩
إين أصبحت جنبا ) :  ٧( واقف على الباب وأنا أمسع )  ٦ (أن رجال قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو 

جنبا مث أغتسل )  ١١( أصبح )  ١٠( وأنا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ٩( فقال )  ٨( وأنا أريد الصوم 
ما تقدم من ذنبك وما )  ١٥( مثلنا فقد غفر اهللا لك )  ١٤( إنك لست ) :  ١٣( فأصوم فقال الرجل )  ١٢( 
هللا عز و )  ١٧( واهللا إين ألرجو أن أكون أخشاكم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال )  ١٦( ر فغضب تأخ

  )  ١٩( مبا أتقي )  ١٨( جل وأعلمكم 



 _________  
  أي واحلال أنه جيب عليه الغسل سواء يكون عن احتالم أو مجاع أو انقطاع حيض أو نفاس )  ١( 
  " التقريب " هـ كذا يف  ١٣٤نة لعمر بن عبد العزيز ثقة مات سنة أبو طوالة قاضي املدي)  ٢( 
  ابن حزم األنصاري )  ٣( 
إىل آخره هكذا يف بعض النسخ ويف ... . عن أيب يونس أن رجال : وثقه ابن حبان قاله السيوطي قوله )  ٤( 

د ابن وضاح عن أيب يونس عن هكذا جلميع رواة املوطأ كيحىي عن: بعضها عن أيب يونس عن عائشة وقال الزرقاين 
  إىل آخره وأرسله عبيد اهللا بن حيىي عنه فلم يذكر عن عائشة ... عائشة أن رجال 

  من وراء الباب  -يف مسلم  -نادت عائشة )  ٥( 
  واحلال أن الرجل : أي )  ٦( 
  أي قوله )  ٧( 
  فهل يصح صيامي ؟ )  ٨( 
  أجابه بالفعل ألنه أبلغ )  ٩( 
  سوة ولك يف أ)  ١٠( 
  أي أحيانا )  ١١( 
  بعد الصبح للصالة )  ١٢( 
  اعتقد الرجل أن ذلك من خصائصه ألن اهللا حيل لرسوله ما شاء )  ١٣( 
كأن السائل مل يكن ماهرا يف قيام املبىن وال يف مقام املعىن وإال فحقه أن يقول إنا لسنا مثلك فال يقاس حالنا )  ١٤( 

  على حالك كذا قال القاري 
إىل آخره أي ستر وحال بينك وبني الذنب فال يقع منك ذنب أصال إال أن ... فقد غفر اهللا لك : قوله )  ١٥( 

  الغفر هو الستر فهو كناية عن العصمة 
نعم له . أي ملا ظهر من قوله ترك االقتداء بفعله مع أنه جيب املتابعة لفعله وقوله وتقريره يف مجيع األحكام )  ١٦( 

العلماء الكرام لكنه صلى اهللا عليه و سلم حيث دله على حكمه بفعله تبني أنه ليس من  خصوصيات معلومة عند
  خمصوص حكمه فغضب ألجله 

فغضب العتقاده اخلصوصية بال علم مع كونه أخربه بفعله جوابا لسؤاله وذلك أقوى دليل على عدم : قوله 
ك وإن كان على معىن اخلوف والتوقي لكن قول السائل ذل: وقال الباجي . االختصاص أشار إليه ابن العريب 

  ظاهره أنه يعتقد فيه صلى اهللا عليه و سلم ارتكاب ما شاء ألنه غفر له أو لعله أراد أن اهللا حيل لرسوله ما شاء 
فيه إشكال ألن اخلوف واخلشية حالتان تنشآن عن : أخشاكم قال الشيخ عز الدين بن عبد السالم : قوله )  ١٧( 

نقمة املمكن وقوعها باخلائف وقد دل القاطع على أنه صلى اهللا عليه و سلم غري معذب فكيف مالحظة شدة ال
يتصور منه اخلوف ؟ فكيف أشد اخلوف ؟ واجلواب أن الذهول جائز عليه فإذا حصل الذهول حصل له اخلوف 

  " مرقاة الصعود " كذا يف 
عاله والوقوف عندها إال ما قام الدليل على فيه وجوب االقتداء بأف: وأعلمكم مبا أتقي قال عياض )  ١٨( 

إنه مندوب : اختصاصه به هو قول مالك وأكثر أصحابنا البغداديني وأكثر أصحاب الشافعي وقال معظم الشافعية 



  ومحلته طائفة على اإلباحة 
  أي مبا جيب أن أتقي منه من فعل أو ترك أو قول )  ١٩( 

كنت : أنه مسع أبا بكر بن عبد الرمحن يقول )  ١( بكر بن عبد الرمحن أخربنا مالك أخربنا مسي موىل أيب  - ٣٥٠
من : قال )  ٦( أن أبا هريرة )  ٥( املدينة فذكر )  ٤( وهو أمري )  ٣( عند مروان بن احلكم )  ٢( أنا وأيب 

عائشة وأم سلمة املؤمنني )  ٨( أقسمت عليك يا عبد الرمحن لتذهنب إىل أمي : فقال مروان )  ٧( أصبح جنبا أفطر 
( وذهبت معه حىت دخلنا على عائشة فسلمنا )  ١١( عبد الرمحن )  ١٠( فذهب ) :  ٩( فتسأهلما عن ذلك قال 

من : يا أم املؤمنني كنا عند مروان بن احلكم فذكر أن أبا هريرة يقول : على عائشة مث قال عبد الرمحن )  ١٢
عما كان رسول اهللا )  ١٣( أبو هريرة يا عبد الرمحن أترغب  ليس كما قال: أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم قالت 
فأشهد على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه كان : واهللا قالت )  ١٤( ال : صلى اهللا عليه و سلم يصنع ؟ قال 

لى مث خرجنا حىت دخلنا ع) :  ١٧( قال . مث يصوم ذلك اليوم )  ١٦( غري احتالم )  ١٥( يصبح جنبا من مجاع 
عائشة فخرجنا حىت جئنا مروان فذكر له عبد الرمحن )  ١٩( عن ذلك فقالت كما قالت )  ١٨( أم سلمة فسأهلا 

فلتذهنب إىل )  ٢٣( فإهنا بالباب )  ٢٢( لتركنب دابيت )  ٢١( أقسمت عليك يا أبا حممد ) :  ٢٠( ما قالتا فقال 
فركب عبد الرمحن وركبت معه حىت : قال )  ٢٦( ه ذلك فلتخربن)  ٢٥( بأرضه بالعقيق )  ٢٤( أيب هريرة فإنه 

)  ٢٩( ال علم يل : فقال أبو هريرة )  ٢٨( مث ذكر له ذلك )  ٢٧( أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرمحن ساعة 
  )  ٣١( خمرب )  ٣٠( بذلك إمنا أخربنيه 

 شهر رمضان مث اغتسل بعد ما طلع يف)  ٣٢( وهبذا نأخذ من أصبح جنبا من مجاع من غري احتالم : قال حممد 
ليلة الصيام الرفث )  ٣٣( أحل لكم { : الفجر فال بأس بذلك وكتاب اهللا تعاىل يدل على ذلك قال اهللا عز و جل 

( أنفسكم فتاب )  ٣٦( لباس لكم وأنتم لباس هلن علم اهللا أنكم كنتم ختتانون )  ٣٥( إىل نسائكم هن )  ٣٤( 
} ما كتب اهللا لكم )  ٤٠( وابتغوا { اجلماع )  ٣٩( يعين } فاآلن باشروهن )  ٣٨ (عليكم وعفا عنكم )  ٣٧

حىت يطلع )  ٤٢( يعين } وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود { الولد )  ٤١( يعين 
ويشرب حىت يطلع الولد ويأكل )  ٤٥( قد رخص له أن جيامع ويبتغي )  ٤٤( كان الرجل )  ٤٣( الفجر فإذا 

 -رمحه اهللا تعاىل  -فهذا ال بأس به وهو قول أيب حنيفة . فمىت يكون الغسل إال بعد طلوع الفجر )  ٤٦( الفجر 
  والعامة 

 _________  
  ابن احلارث بن هشام )  ١( 
  ، كذا ذكره الزرقاين  ٤٣عبد الرمحن املدين له رؤية وكان من كبار ثقات التابعني مات سنة )  ٢( 
له رؤية فإن ثبت فال يعرج على : عند مروان بن احلكم مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية يقال : قوله )  ٣ (

كان مروان ال يتهم يف احلديث وقد روى سهل بن سعد الساعدي : من تكلم فيه وإال فقد قال عروة بن الزبري 
وم اجلمل بسهم فقتله مث شهر السيف يف طلب الصحايب اعتمادا على صدقه وإمنا نقموا عليه أنه رمى طلحة ي

  للحافظ ابن حجر " هدي الساري مقدمة فتح الباري " اخلالفة حىت جرى ما جرى كذا يف 
  من جهة معاوية )  ٤( 
أن أباه عبد الرمحن أخرب : فذكر له عبد الرمحن وللبخاري : فذكر بالبناء للفاعل ففي رواية ملسلم : قوله )  ٥( 

  إىل آخره ... هريرة  مروان أن أبا



أن أبا هريرة قال أمجع أهل هذه األعصار على صحة صوم اجلنب سواء كان من احتالم أو مجاع وبه : قوله )  ٦( 
قال مجاهري الصحابة والتابعني وحكي عن احلسن بن صاحل بن حيىي إبطاله وكان عليه أبو هريرة والصحيح أنه رجع 

مل يرجع عنه وليس بشيء وحكي عن طاوس وعروة إن علم جبنابته ال :  عنه كما صرح به يف رواية مسلم وقيل
يصح وإال يصح وحكي مثله عن أيب هريرة وحكي أيضا عن احلسن البصري وحكي عن النخعي أنه جيزيه يف صوم 

التطوع دون الفرض وحكي عن سامل بن عبد اهللا واحلسن بن صاحل واحلسن البصري يصومه ويقضيه مث ارتفع 
اختلف السلف يف هذه املسألة على أقوال كثرية لكن اجلمهور ( وأمجع العلماء بعد هؤالء على صحته اخلالف 

/  ٥انظر المع الدراري . وفقهاء األمصار على اجلواز فصارت املسألة كاإلمجاعية بعدما كانت كثرية االختالف 
 -للنووي " شرح صحيح مسلم " كذا يف )  ١٢٩/  ٣، وفتح امللهم  ٤٦ - ٣٠/  ٥، وأوجز املسالك  ٣٨٤

   -رمحه اهللا 
أفطر حلديث الفضل بن عباس يف مسلم وحديث أسامة بن زيد : أي بطل صومه لكنه أمسك وقضى قوله )  ٧( 

ال ورب هذا البيت ما أنا قلت من : من أدركه الفجر جنبا فال يصم والنسائي عن أيب هريرة : عند النسائي مرفوعا 
   يصوم حممد ورب الكعبة قاله أدركه الصبح وهو جنب فال

  تثنية أم )  ٨( 
  أي أبو بكر )  ٩( 
ووقع عند النسائي من رواية عبد ربه بن سعيد عن أيب عياض عن : فذهب عبد الرمحن قال الزرقاين : قوله )  ١٠( 

: ديث مرفوعا أرسلين مروان إىل عائشة فأتيتها فلقيت ذكوان فأرسلته إليها فسأهلا عن ذلك فذكر احل: عبد الرمحن 
فأتيت مروان فحدثته فأرسلين إىل أم سلمة فأتيتها فلقيت غالمها نافعا فأرسلته إليها فسأهلا عن ذلك فذكر : قال 
يف إسناده نظر ألن أبا عياض جمهول فإن كان حمفوظا فيجمع بأن كال من الغالمني كان واسطة : قال احلافظ . مثله 

  ومسع عبد الرمحن وابنه أبو بكر كالمهما من وراء احلجاب بعد الدخول  بني عبد الرمحن وبينهما يف السؤالن
  يعين أباه )  ١١( 
  أي من وراء حجاب )  ١٢( 
  يكون معناه اإلعراض أتت بذلك مبالغة يف الرد عليه " عن " الرغبة إذا كانت صلتها بـ )  ١٣( 
  واألصل عدم االختصاص . أي ال أرغب عنه )  ١٤( 
  كان يصبح جنبا مين : ة للنسائي ويف رواي)  ١٥( 
ألنه من تالعب : احتالم يف دليل ملن يقول جبواز االحتالم على األنبياء واألشهر امتناعه قالوا : قوله )  ١٦( 

الشيطان وهم منزهون عنه ويتأولون هذا احلديث على أن املراد يصبح جنبا من مجاع وال جينب من احتالم المتناعه 
. للنووي " شرح صحيح مسلم " كذا يف } ويقتلون النبيني بغري حق { : معىن قوله تعاىل  منه ويكون قريبا من

قصدت بذلك املبالغة يف الرد واملنفي على إطالقه ال مفهوم له ألنه صلى اهللا عليه و سلم كان ال : وقال السيوطي 
  حيتلم إذ االحتالم من الشيطان وهو معصوم منه 

  أبو بكر )  ١٧( 
  الرمحن  عبد)  ١٨( 
  كان يصبح جنبا مين فيصوم ويأمرين بالصيام : فقالت أم سلمة : يف رواية النسائي )  ١٩( 
  أي مروان )  ٢٠( 



  كنية عبد الرمحن )  ٢١( 
  أي اخلاصة )  ٢٢( 
  أي واقفة هبا )  ٢٣( 
وكان أليب هريرة هناك  مث قدر لنا أن جنتمع بذي احلليفة: فإنه بأرضه بالعقيق ويف رواية للبخاري : قوله )  ٢٤( 

على املعىن " مث قدر لنا : " فظاهره أهنم اجتمعوا من غري قصد ورواية مالك نص يف القصد فيحمل قوله . أرض 
األعم من التقدير ال االتفاق وال ختالف بني قوله بذي احلليفة وبني قوله بالعقيق الحتمال أهنما قصداه إىل العقيق فلم 

: ويف رواية معمر عن الزهري عن أيب بكر فقال مروان . ليفة وكان له هبا أرض أيضا جيداه مث وجداه بذي احل
فلقينا أبا هريرة عند باب املسجد والظاهر أن املراد مسجده بالعقيق : عزمت عليكما إال ذهبتما إىل أيب هريرة قال 

جمملة ومل يذكرها بل شرع فيها مث مل يتهيأ ال املسجد النبوي أو جيمع بأهنما التقيا بالعقيق فذكر له عبد الرمحن القصة 
  له ذكر تفصيلها ومساع جواب أيب هريرة إال بعد رجوعه إىل املدينة وإرادة دخول املسجد النبوي قاله احلافظ 

  موضع )  ٢٥( 
  أي نقلهما املخالف لقوله )  ٢٦( 
  وان أقسم علي مل أذكره لك إين ذاكر لك أمرا ولوال أن مر: وعند البخاري فقال له عبد الرمحن )  ٢٧( 
  مها أعلم ورجع أبو هريرة عما كان يقول يف ذلك : نعم قال : أمها قالتا ذلك ؟ قال : فقال : ويف مسلم )  ٢٨( 
  أي من املصطفى صلى اهللا عليه و سلم بال واسطة )  ٢٩( 
إمنا أخربنيه خمرب ملا : قوله  .كذلك أخربين الفضل بن عباس وهو أعلم أي مبا روى : فقال : ويف البخاري )  ٣٠( 

ثبت عنده أن حديث عائشة وأم سلمة على ظاهره وهذا متأول رجع عنه وكان حديث عائشة وأم سلمة أوىل 
باالعتماد ألهنما أعلم مبثل هذا من غريمها وألنه موافق للقرآن فإن اهللا تعاىل أباح األكل واملباشرة إىل طلوع الفجر 

ع إىل طلوع الفجر لزم منه أن يصبح جنبا ويصح صومه وإذا دل القرآن وفعل الرسول ومعلوم أنه إذا جاز اجلما
صلى اهللا عليه و سلم على جواز الصوم ملن أصبح جنبا وجب اجلواب عن حديث أيب هريرة عن الفضل عن النيب 

ل قبل الفجر ولو أنه إرشاد إىل األفضل فاألفضل أن يغتس: صلى اهللا عليه و سلم وجوابه من ثالثة أوجه أحدها 
االغتسال قبل الفجر أفضل وقد : كيف يقولون : خالف جاز وهذا مذهب أصحابنا وجواهبم عن احلديث فإن قيل 

ثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم خالفه ؟ فاجلواب أنه فعله لبيان اجلواز ويكون يف حقه حينئذ أفضل ألنه 
. ة يف بعض األوقات بيانا للجواز ومعلوم أن الثالث أفضل يتضمن البيان للناس وهذا كما أنه يتوضأ مرة مر

: والثالث . أنه لعله حممول على من أدركه الفجر جمامعا فاستدام بعد طلوع الفجر عاملا فإنه يفطر : واجلواب الثاين 
ن اجلماع جواب ابن املنذر يف ما رواه البيهقي عنه أن حديث أيب هريرة منسوخ وأنه كان يف أول األمر حينما كا

حمرما يف الليل بعد النوم كما كان الطعام والشراب حمرما مث نسخ ومل يعلمه أبو هريرة فكان يفيت مبا علمه حىت بلغه 
، من  ١٦٥/  ٣" ( شرح صحيح مسلم " هذا أحسن ما مسعت فيه كذا يف : الناسخ فرجع إليه قال ابن املنذر 

  للنووي ) طبعة دار الشعب 
أخربنيه فالن وفالن فيحتمل أنه مسعه من الفضل وأسامة : خربنيه أسامة بن زيد وله أيضا أ: للنسائي )  ٣١( 

  فأرسل احلديث أوال مث أسنده ملا سئل عنه 
من غري احتالم إمنا ذكره ألن الدليل الذي سيذكره إمنا يدل عليه ال ألن حكمه خمالف ملا حنن فيه : قوله )  ٣٢( 

احلجامة : ثالث ال يفطرن الصائم : ويدل عليه قوله عليه الصالة و السالم بل حكم االحتالم واجلماع سواء 



والدارقطين وابن عدي من " الضعفاء " أخرجه الترمذي والبيهقي يف سننه وابن حبان يف . والقيء واالحتالم 
ويف . بان من حديث ثو" األوسط " حديث أيب سعيد اخلدري والبزار وابن عدي من حديث ابن عباس والطرباين يف 

  وغريه " ختريج أحاديث اهلداية " أسانيده كالم يرتفع بكثرة الطرق كما بسطه احلافظ ابن حجر يف 
أحل لكم أخرج وكيع وعبد بن محيد والبخاري وأبو داود والترمذي وابن جرير وابن املنذر : قوله )  ٣٣( 

ه و سلم إذا كان الرجل صائما فحضر اإلفطار كان أصحاب النيب صلى اهللا علي: والبيهقي يف سننه عن الرباء قال 
فنام قبل أن يفطر مل يأكل ليلته وال يومه حىت ميسي وإن قيس بن صرمة األنصاري كان صائما وكان يعمل يف أرضه 

ال ولكن انطلق فاطلب فغلبت عيناه فنام وجاءت : هل عندك طعام ؟ قالت : فلما حضر اإلفطار أتى امرأته فقال 
وأخرج أمحد وابن جرير وابن . نتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك لرسول اهللا فنزلت هذه اآلية امرأته فلما ا

كان الناس يف رمضان إذا صام الرجل فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حىت : املنذر بسند حسن عن كعب 
ة وقد مسر عنده فوجد امرأته قد يفطر من الغد فرجع عمر بن اخلطاب من عند النيب صلى اهللا عليه و سلم ذات ليل

علم اهللا { إين منت مث وقع هبا فغدا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربه فأنزل اهللا : نامت فأيقظها وأرادها فقالت 
ويف الباب أخبار كثرية إن شئت االطالع عليها فارجع . اآلية )  ١٨٧اآلية : سورة البقرة ( } أنكم كنتم ختتانون 

  للسيوطي " ر املنثور الد" إىل 
أي اجلماع به فسره ابن عباس أخرجه عنه ابن املنذر وابن أيب شيبة وابن جرير وابن أيب حامت وعبد الرزاق )  ٣٤( 

  وعبد بن محيد وغريهم 
هن لباس لكم أي هن سكن لكم تسكنون إليه يف الليل والنهار به فسره ابن عباس أخرجه عنه : قوله )  ٣٥( 

  الطيالسي 
أي تبالغون يف خيانتها الرتكاب جنايتها باجلماع بعد صالة العشاء أو بعد النوم فإنه كان حمرما أوال مث )  ٣٦( 

  نسخ 
  أي رجع عليكم بالتخفيف )  ٣٧( 
  أي ما صدر وما مضى )  ٣٨( 
يب حامت يعين اجلماع هذا التفسري منقول عن ابن عباس أخرجه عنه ابن جرير وابن املنذر وابن أ: قوله )  ٣٩( 

  والبيهقي من طريق 
  أي اطلبوا )  ٤٠( 
يعين الولد هذا التفسري أيضا منقول عن ابن عباس أخرجه عنه ابن جرير : تفسري من اإلمام حممد قوله )  ٤١( 

ما { عن أنس " تارخيه " وابن أيب حامت وأخرج عبد بن محيد عن جماهد وقتادة والضحاك مثله وأخرج البخاري يف 
  ابتغوا الرخصة اليت كتب اهللا عليكم : أي ليلة القدر وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال : } م كتب اهللا لك

حىت يتبني لكم اخليط األبيض من { : يعين حىت يطلع الفجر كان بعض الصحابة ملا نزل قوله تعاىل : قوله )  ٤٢( 
يزال يأكل ويشرب حىت يتبني له الفرق  إذا أراد الصوم ربط يف رجله اخليط األبيض واألسود فال} اخليط األسود 

وبني أن املراد من اخليط األبيض الفجر أي الصبح الصادق ومن األسود الليل } من الفجر { بينهما فأنزل اهللا قوله 
  )  ٢٩٢/  ٥انظر عمدة القاري ( كذا أخرجه البخاري ومسلم وغريمها 

ة كتاب اهللا على ما ذكره وحاصله أن اآلية املذكورة إىل آخره شروع يف وجه دالل... فإذا كان : قوله )  ٤٣( 
أباحت األكل والشرب واجلماع إىل طلوع الفجر فيكون كل منها مباحا يف آخر جزء من أجزاء الليل متصل بأول 



بعد طلوع  -إذا جامع يف آخر اجلزء  -جزء الفجر أيضا بنص هذه اآلية وهو يقتضي بالضرورة أن يقع الغسل 
  على أنه ال بأس به  الفجر فدل ذلك

  الذي يريد الصوم )  ٤٤( 
  هذا قيد اتفاقي )  ٤٥( 
  أي ال يتحقق وال ميكن غسله إال بعد طلوع الفجر )  ٤٦( 

  ) ) ١( باب القبلة للصائم (  - ٥

قبل امرأة وهو صائم فوجد )  ٣( أن رجال ) :  ٢( أخربنا مالك حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار  - ٣٥١
فدخلت على أم سلمة زوج النيب صلى اهللا )  ٥( من ذلك وجدا شديدا فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك )  ٤( 

فرجعت إليه . وهو صائم )  ٦( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقبل : عليه و سلم فأخربهتا أم سلمة 
اهللا )  ٩(  صلى اهللا عليه و سلم حيل إنا لسنا مثل رسول اهللا: فقال )  ٨( شرا )  ٧( فأخربته بذلك فزاده ذلك 

ما شاء فرجعت املرأة إىل أم سلمة فوجدت عندها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا )  ١٠( لرسوله 
أخربهتا أين أفعل )  ١٣( أال : أم سلمة فقال )  ١٢( هذه املرأة ؟ فأخربته )  ١١( ما بال : صلى اهللا عليه و سلم 

إنا لسنا مثل رسول اهللا : قد أخربهتا فذهبت إىل زوجها فأخربته فزاده ذلك شرا وقال : ؟ قالت  ) ١٤( ذلك 
( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال )  ١٦( فغضب )  ١٥( صلى اهللا عليه و سلم حيل اهللا لرسوله ما شاء 

  هللا وأعلمكم حبدوده )  ١٨( واهللا إين ألتقاكم ) :  ١٧
 _________  

ال بأس بالقبلة للصائم إذا أمن على نفسه اجلماع مثل الشيوخ وتكره إذا مل يأمن ( باب القبله للصائم : قوله  ) ١( 
على نفسه كالشبان وهذا هو مذهب أيب حنيفة والشافعي والثوري واألوزاعي وحكاه اخلطايب عن مالك وكرهها 

ومنهم من . وإليه ذهب أمحد وإسحاق وداود  قوم مطلقا وإليه ذهب مالك يف املشهور عنه وأباحها قوم مطلقا
أباحها يف النفل ومنعها يف الفرض ومنهم من منعها مطلقا وذهب إليه طائفة من التابعني فاألقوال مخسة وانظر 

تكره القبلة " الروض املربع " ما حكي عن أمحد هو رواية عنه وإال ففي : قلت .  ٩/  ٦تفصيلها يف عمدة القاري 
اختلف أهل العلم يف جواز القبلة للصائم فرخص عمر بن اخلطاب وأبو هريرة وعائشة فيها )  ٤٤ / ٥األوجز . 

يكره ذلك للشبان ويرخص فيه للشيوخ : ال بأس هبا إذا مل حترك القبلة شهوته وقال ابن عباس : وقال الشافعي 
  للطييب رمحه اهللا " الكاشف عن حقائق السنن " كذا يف 

  الرواة ووصله عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء عن رجل من األنصار  مرسل عند مجيع)  ٢( 
إىل آخره حديث عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقبل بعض نسائه وهو ... أن رجال : قوله )  ٣( 

صائم وميص كان يقبلين وهو : وله عندمها ألفاظ ويف رواية أليب داود . متفق عليه . صائم وكان أملككم إلربه 
كان : ويف إسناده أبو حيىي املعرقب وهو ضعيف وقد وثقه العجلي والبن حبان يف صحيحه عنها . لساين هو صائم 

مث ساق بإسناده أنه صلى اهللا عليه و سلم كان ال ميس شيئا من . يقبل بعض نسائه وهو صائم يف الفريضة والتطوع 
ألنه صلى اهللا عليه و سلم كان ميلك إربه ونبه بفعله ذلك على  ليس بني اخلربين تضاد: وجهها وهي صائمة وقال 

. جواز هذا الفعل ملن هو مبثل حاله وترك استعماله إذا كانت املرأة صائمة علما منه مبا ركب يف النساء من الضعف 
تعجبا  أنه كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم مث ضحكت: ويف رواية البخاري 



ضحكت : من نفسها حيث ذكرت هذا احلديث الذي يستحى من ذكره لكن غلب عليها مصلحة التبليغ وقيل 
ويف الباب عن أيب هريرة أخرجه أبو داود عن األغر . أرادت أن تنبه بذلك أهنا صاحبة القصة : سرورا منها وقيل 

ة للصائم فرخص له وسأله آخر فنهاه فإذا الذي أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املباشر: عنه 
  للحافظ ابن حجر " التلخيص احلبري ختريج أحاديث الشرح الكبري " رخص له شيخ والذي هناه شاب كذا يف 

فوجد أي فاغتم له كثريا ومل يعده أمرا حقريا واستحىي أن يسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قوله )  ٤( 
  توقريا 

  هل يضر صومه ذلك ؟ أي )  ٥( 
كان يقبل أي بعض أزواجه أو بنفسها كما يعلم من رواية البخاري عن زينب بنت أم سلمة عنها أهنا : قوله )  ٦( 

وخيالفه ما أخرجه . كانت هي ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يغتسالن يف إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم 
: مسعت أيب يقول : صاحل بن عبد الرمحن نا عبد اهللا بن يزيد نا موسى بن علي نا " شرح معاين اآلثار " الطحاوي يف 

بعثين عبد اهللا بن عمرو إىل أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم : ثين أبو قيس موىل عمرو بن العاص قال 
وهو " خيرب : " األصل يف ( إن عائشة خترب : ال فقل : سلها أكان رسول اهللا يقبل وهو صائم ؟ فإن قالت : فقال 
الناس أنه كان يقبل وهو صائم فأتيت أم سلمة فأبلغتها السالم ) ط اهلند  ٣٤٦/  ١انظر شرح معاين اآلثار . خطأ 

إن عائشة خترب الناس أنه كان : ال فقلت : أكان رسول اهللا يقبل وهو صائم فقالت : عن عبد اهللا بن عمرو وقلت 
  والذي يظهر أن االختالف حممول على اختالف األحوال . لك عنها حبا أما أنا فال لعله مل يكن يتما: يقبل فقالت 

  يعين استدامة الوجد إذا مل تأته مبا يقنعه : قال الباجي )  ٧( 
  شرا أي حمنة وبلية حيث ظن أن أم سلمة أفتت من عندها : قوله )  ٨( 
  اعتقد أن ذلك من خصائصه . أي يبيح )  ٩( 
  ال والزيادة على أربع يف النكاح كصوم الوص)  ١٠( 
  أي ما شأهنا وأي شيء جاء هبا )  ١١( 
  أي بأهنا تسأل عن القبلة للصائم )  ١٢( 
  فيه تنبيه على اإلخبار بأفعاله وجيب عليهن أن خيربن هبا ليقتدي به الناس )  ١٣( 
  فيه إجياب العمل خبرب الواحد : قال الباجي )  ١٤( 
  السائل جوز وقوع النهي عنه منه لكن ال حرج عليه إذ غفر له ألن : قال عياض )  ١٥( 
  فغضب لعل سبب غضبه أن األصل هو العمل مبا ثبت عنه حىت يثبت دليل على ختصيصه : قوله )  ١٦( 
فيه داللة على جواز القبلة للشاب والشيخ ألنه مل يقل : إىل آخره قال ابن عبد الرب ... واهللا : وقال : قوله )  ١٧( 
زوجك شيخ أو شاب ؟ فلو كان بينهما فرق لسأهلا ألنه املبني عن اهللا وقد أمجعوا على أن القبلة ال تكره : لمرأة ل

فإن أمذى . لنفسها وإمنا كرهها من كرهها خشية ما تؤول إليه وأمجعوا على أن من قبل وسلم فال شيء عليه 
  أمحد يفطر وإن أمىن فسد صومه اتفاقا فكذلك عند احلنفية والشافعية وعليه القضاء عند مالك وعن 

  ما هني عنه مين ؟ ) ، فكيف جتوزون وقوع ما هني عنه مين  ١٦٢/  ٢يف شرح الزرقاين ( فكيف جتوزون )  ١٨( 

أخربته أهنا )  ٢( ابنة طلحة )  ١( أن عائشة : أخربنا مالك أخربنا أبو النضر موىل عمر بن عبيد اهللا  - ٣٥٢
)  ٥( هنالك )  ٤( زوجها )  ٣( اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم فدخل عليها كانت عند عائشة رضي 

إىل أهلك )  ٩( ما مينعك أن تدنو : فقالت له عائشة )  ٨( ابن عبد الرمحن ابن أيب بكر )  ٧( عبد اهللا )  ٦( وهو 



  )  ١٢( نعم ) :  ١١( أقبلها وأنا صائم ؟ قالت : وتالعبها ؟ قال )  ١٠( تقبلها 
فإن خاف أن ال ميلك نفسه فالكف )  ١٤( بالقبلة للصائم إذا ملك نفسه عن اجلماع )  ١٣( ال بأس : قال حممد 

  والعامة قبلنا  -رمحه اهللا  -أفضل وهو قول أيب حنيفة 
 _________  

  القرشية كانت فائقة اجلمال ثقة روى هلا الستة كذا ذكره الزرقاين )  ١( 
  املبشرة  أحد العشرة)  ٢( 
  أي على عائشة الصديقة )  ٣( 
  أي زوج ابنة طلحة )  ٤( 
  أي وكوهنا عمته سبب ذلك )  ٥( 
  أي زوجها )  ٦( 
  تابعي روى له الشيخان وغريمها )  ٧( 
  الصديق )  ٨( 
  أي تقرب )  ٩( 
م املؤمنني وقال أبو عبد تقبلها لعلها قصدت إفادته احلكم وإال فمعلوم أنه ال يقبلها حبضور عمته أ: قوله )  ١٠( 

فأفتته بذلك . تريد ما مينعك إذا دخلتما وحيتمل أهنا شكت لعائشة قلة حاجته إىل النساء وسألتها أن تكلمه : امللك 
  إذ صح عندها ملكه لنفسه قاله الزرقاين 

  هذا حديث موقوف حكمه مرفوع )  ١١( 
ها وال أهنا من اخلصائص وأنه ال فرق بني شاب وشيخ ألن نعم يف هذا داللة على أهنا ال ترى حترمي: قوله )  ١٢( 

أليس : ال قلت : قلت لعائشة أيباشر الصائم ؟ قالت : عبد اهللا كان شابا وال يعارض هذا ما للنسائي عن األسود 
 ألن جواهبا لألسود باملنع. كان أملككم إلربه : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يباشر وهو صائم ؟ قالت 

وكان أملككم إلربه فحاصل ما : حممول على من حتركت شهوته ألن فيه تعريضا إلفساد العبادة كما أشعر به قوهلا 
أشارت إليه إباحة القبلة واملباشرة بغري مجاع ملن ملك إربه دون من ال ميلكه أو حيمل النهي على التنزيه فقد رواه 

للصائم ؟ فكرهتها فال ينايف اإلباحة املستفادة من حديث  سئلت عائشة عن املباشرة: أبو يوسف القاضي بلفظ 
رواه الطحاوي كذا . كل شيء إال اجلماع ) وهو حتريف " هلا : " األصل " يف ( الصائم حيل له : الباب ومن قوهلا 

  ذكره الزرقاين 
ملختلفة فإن بعضها تدل إىل آخره هذا الذي ذكره هو طريق اجلمع بني األخبار واآلثار ا... ال بأس : قوله )  ١٣( 

فمنها حديث عائشة بنت طلحة عن . على اجلواز وبعضها على االمتناع وبعضها على الفرق بني الشاب والشيخ 
عائشة رضي اهللا عنها وحديث زيد بن أسلم عن عطاء املذكورين يف الباب ومها يدالن على اجلواز مطلقا من غري 

كور يف الباب يدل على املنع مطلقا وحديث عائشة أن النيب صلى اهللا فرق بني الشاب والشيخ وأثر ابن عمر املذ
عليه و سلم كان يقبل نساءه وهو صائم املخرج يف الصحيحني وغريمها يدل على اجلواز وحديث أيب هريرة عند أيب 

خري وأخرج عن  مل أر القبلة للصائم تدعو إىل: قال عروة بن الزبري " : املوطأ " داود نص يف الفرق وقال مالك يف 
أنه صلى اهللا عليه و سلم : ابن عباس أنه رخص للشيخ وكرهها للشاب وروى البيهقي بسند صحيح عن عائشة 

الشيخ ميلك إربه والشاب يفسد صومه وأمجع أبو داود : رخص يف القبلة للشيخ وهو صائم وهنى الشاب وقال 



يا رسول اهللا : هششت فقبلت وأنا صائم ؟ فقلت : والنسائي وابن خزمية وابن حبان واحلاكم عن عمر أنه قال 
ال بأس به قال : أرأيت لو مضمضت من املاء وأنت صائم ؟ قلت : صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم قال 

فمه وأخرج مالك أن سعد بن أيب وقاص وأبا هريرة كانا يرخصان يف القبلة للصائم وأخرج الطحاوي أنه سئل : 
نعم وأخرج الطحاوي أيضا عن ابن عمر أنه سئل عن القبلة للصائم فرخص : أنت صائم ؟ قال أتباشر و: سعد 

رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املنام فرأيته ال ينظر : للشيخ الكبري وكرهها للشاب وأخرج عنه عن عمر قال 
والذي بعثك باحلق إين ال أقبل :  ألست الذي تقبل وأنت صائم فقلت: يا رسول اهللا ما شأين ؟ فقال : إيل فقلت 
فهذه األخبار وأمثاهلا يعلم منها أنه ال كراهة يف القبلة للصائم يف نفسها وإمنا كرهها من كرهها خلوف ما . بعد هذا 

  تؤول إليه فطريق اجلمع إنه إذا ملك نفسه فال بأس به وإن خاف فالكف أفضل 
  وكذا عن إنزال املين )  ١٤( 

  للصائم )  ٣( واملباشرة )  ٢( عن القبلة )  ١( أنه كان ينهى : ك أخربنا نافع عن ابن عمر أخربنا مال - ٣٥٣
 _________  

ينهى أي مطلقا للشيخ والشاب كليهما كما هو ظاهر العبارة أو للشاب فقط كما هو نص رواية : قوله )  ١( 
ملسيب أن عمر كان ينهى عن القبلة الطحاوي وكذلك روي النهي عن عمر وغريه فأخرج الطحاوي عن سعيد بن ا

ألن أعض على مجرة أحب إيل من أن أقبل وأنا صائم وأخرج أيضا : للصائم وأخرج أيضا عن زاذان أنه قال عمر 
: بسند فيه أبو يزيد الضيب وقال  -يقضي يوما آخر وأخرج : عن ابن مسعود أنه سئل عن القبلة للصائم ؟ فقال 

  أنه سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عنه ؟ : بنت سعد  عن ميمونة -هو رجل ال يعرف 
  وهذا كله حممول على من ال ميلك . أفطرا مجيعا : فقال 

  ألن من حام حول احلمى يوشك أن يقع فيه )  ٢( 
  املراد باملباشرة املس واملالمسة واملالعبة واملخالطة )  ٣( 

  )باب احلجامة للصائم (  - ٦

بعد ما )  ٢( وهو صائم مث إنه كان حيتجم )  ١( أن ابن عمر كان حيتجم : حدثنا نافع أخربنا مالك  - ٣٥٤
  الشمس )  ٣( تغرب 

 _________  
  إشارة إىل الرخصة )  ١( 
  ملا كرب وضعف خاف أن تضطره احلجامة إىل الفطر : قال الباجي )  ٢( 
  أي احتياطا وعمال بالعزمية )  ٣( 

  وابن عمر كانا حيتجمان ومها صائمان )  ١( أن سعدا : هري أخربنا مالك حدثنا الز - ٣٥٥
)  ٣( من أجل الضعف فإذا أمن ذلك فال بأس وهو قول )  ٢( ال بأس باحلجامة للصائم وإمنا كرهت : قال حممد 
   -رمحه اهللا  -أيب حنيفة 

 _________  
  أي ابن وقاص )  ١( 



  أي يف بعض الروايات )  ٢( 
أيب حنيفة وبه قال مجاعة من الصحابة والتابعني فأخرج الطحاوي عن أيب سعيد اخلدري قال وهو قول : قوله )  ٣( 
سئل أنس عن احلجامة للصائم ؟ : وأخرج عن محيد قال . إمنا كرهنا أو كرهت احلجامة للصائم من أجل الضعف : 

سألت أنس بن مالك : ين قال وأخرج عن ثابت البنا. ما كنت أرى أن احلجامة تكره للصائم إال من اجلهد : فقال 
إمنا كرهت : وأخرج عن ابن عباس أنه قال . ال إال من أجل الضعف : هل كنتم تكرهون احلجامة للصائم ؟ قال 

أنه مذهب سعد واحلسني بن علي وابن مسعود " الناسخ واملنسوخ " وذكر احلازمي يف . احلجامة خمافة الضعف 
س وعائشة وأم سلمة والشعيب وعروة بن الزبري والقاسم بن حممد وعطاء وابن عباس وزيد بن أرقم وابن عمر وأن

. بن يسار وزيد بن أسلم وعكرمة وأيب العالية وإبراهيم النخعي وسفيان ومالك والشافعي وأصحابه إال ابن املنذر 
محد وإسحاق وذهب مجاعة من أهل العلم إىل أن الصائم إذا احتجم يف رمضان بطل صومه منهم عطاء واألوزاعي وأ

أفطر احلاجم واحملجوم أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي وابن حبان : واستدالهلم يف ذلك حبديث مرفوع 
أنه مر مع رسول اهللا : واحلاكم وصححه من حديث ثوبان وأبو داود والنسائي وغريمها من حديث شداد بن أوس 

أفطر احلاجم واحملجوم : شرة خلت من رمضان فقال صلى اهللا عليه و سلم زمن الفتح على رجل حيتجم لثمان ع
من حديث رافع بن خديج والنسائي واحلاكم من حديث أيب موسى والنسائي  -حسن صحيح : وقال  -والترمذي 

مر علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا أحتجم يف مثان عشرة خلت من : من حديث معقل بن سنان قال 
حديث أسامة بن زيد واحلسن بن علي وعائشة وأيب هريرة وابن عباس والطرباين من  رمضان فقال ذلك وأيضا من

وله طرق أخر كلها مبسوطة . من حديث ابن عمر وسعد بن مالك " الكامل " حديث مسرة وجابر وابن عدي يف 
ن الفتح وقد وأجاب عنها اجلمهور بأنه منسوخ ألنه كان زم. للزيلعي وابن حجر " ختريج أحاديث اهلداية " يف 

احتجم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام حجة الوداع وهو صائم أخرجه البخاري والترمذي وغريمها من 
أول ما كرهت احلجامة للصائم : ويؤيده ما أخرجه الدارقطين بسند فيه ضعف عن أنس قال . حديث ابن عباس 

مث رخص النيب صلى اهللا عليه و . أفطر هذان : ل أن جعفر بن أيب طالب احتجم وهو صائم فمر به رسول اهللا فقا
عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم احتجم بعد ما " األوسط " وكذا ما أخرجه الطرباين يف . سلم بعد يف احلجامة 

قال ( ورود حديث أفطر احلاجم واحملجوم إمنا كان لسبب آخر : أفطر احلاجم واحملجوم ومنهم من قال : قال 
ما يدل على أن الفطر كان ألجل احلجامة بل إمنا كان ذلك ملعىن ) أي يف هذه األحاديث ( ليس فيها : الطحاوي 

وليس إفطارمها ذلك . آخر وهو أهنما كانا يغتابان رجال فلذلك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما قال 
ذلك مفطرين ال ألنه إفطار يوجب كاإلفطار باألكل والشرب واجلماع ولكنه حبط أجرمها باغتياهبما فصارا ب

وهكذا كما قيل الكذب يفطر الصائم ليس يراد به الفطر الذي يوجب القضاء إمنا هو حبوط . عليهما القضاء 
وغريه عن ابن مسعود أن " الضعفاء " وهو ما أخرجه العقيلي يف )  ٣٤٩/  ١شرح معاين اآلثار . األجر بذلك 

رجلني حيتجم أحدمها اآلخر فاغتاب أحدمها ومل ينكر اآلخر فقال رسول اهللا  النيب صلى اهللا عليه و سلم مر على
  قال ابن مسعود ال للحجامة ولكن للغيبة . أفطر احلاجم واحملجوم : صلى اهللا عليه و سلم 

  قط احتجم إال وهو صائم )  ٢( أيب )  ١( ما رأيت : أخربنا مالك أخربنا هشام بن عروة قال  - ٣٥٦
   -رمحه اهللا تعاىل  -به نأخذ وهو قول أيب حنيفة و: قال حممد 

 _________  



  ألنه كان يواصل الصوم قاله ابن عبد الرب )  ١( 
  أي عروة بن الزبري بن العوام )  ٢( 

  ) ) ٢( القيء أو يتقيأ )  ١( باب الصائم يذرعه (  - ٧

وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه )  ٣( من استقاء : أخربنا مالك أخربنا نافع أن ابن عمر كان يقول  - ٣٥٧
  )  ٤( القيء فليس عليه شيء 

  نأخذ وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل )  ٥( وبه : قال حممد 
 _________  

  أي يسبقه ويغلبه )  ١( 
  أي عمدا )  ٢( 
  أي مأل فيه عند أيب يوسف ومطلقا عند حممد )  ٣( 
  أي ال قضاء وال كفارة )  ٤( 
. وبه نأخذ وبه قال إبراهيم النخعي والقاسم بن حممد وأبو يوسف وعامة العلماء ذكره الطحاوي :  قوله)  ٥( 

أخرجه أصحاب . من قاء فال قضاء عليه ومن استقاء عمدا فعليه القضاء : ويؤيده قوله صلى اهللا عليه و سلم 
غريهم من حديث أيب هريرة وقال السنن األربعة والدارمي وابن حبان واحلاكم وصححه والطحاوي والدارقطين و

حسن غريب وأخرجه أبو يعلى وإسحاق بن راهويه وابن : صحيح على شرط الشيخني وقال الترمذي : احلاكم 
  ويف بعض طرقه مقال يرتفع بضم بعضها مع بعض . أيب شيبة 

أفطر عمدا ذكره ضعف وكان الصوم تطوعا ف: وأما ما ورد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قاء فأفطر فمعناه 
مث إن كون القيء غري مفطر وكون االستقاء مفطر وعليه القضاء هو .  ٣٤٨/  ١شرح معاين اآلثار ( الطحاوي 

ويعضده ما أخرجه ابن ماجه عن فضالة بن عبيد ) .  ٣٦/  ٦" عمدة القاري " مذهب األئمة األربعة كما يف 
يا رسول اهللا : يف يوم كان يصومه فدعا بإناء فشرب فقلنا األنصاري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خرج عليهم 

  أجل ولكين قئت : إن هذا يوم كنت تصومه قال 

  )باب الصوم يف السفر (  - ٨

  يف السفر )  ١( أن ابن عمر كان ال يصوم : أخربنا مالك أخربنا نافع  - ٣٥٨
 _________  

لصوم يف السفر ال جيزئ ألن الفطر عزمية من اهللا وبه قال كان ال يصوم يف السفر ألنه كان يرى أن ا: قوله )  ١( 
. أبوه عمر وأبو هريرة وعبد الرمحن بن عوف وقوم من أهل الظاهر ويرده أحاديث الباب قاله ابن عبد الرب 

أي غزوة الفتح كما يف الترمذي  -واحتجوا لذلك أيضا حبديث الصحيحني أنه صلى اهللا عليه و سلم كان يف سفر 
ولفظ  -ليس من الرب الصوم يف السفر : صائم فقال : ما هذا ؟ قالوا : زحاما ورجال قد ظلل عليه فقال  فرأى -

عليكم برخصة اهللا اليت رخص لكم وروايته على لغة : وزاد بعض الرواة  -ليس الرب أن تصوموا يف السفر : مسلم 
م خرج على سبب فإن قصر عليه مل تقم به حجة وال حجة فيه ألنه عا: قال ابن عبد الرب " مسند أمحد " محري يف 

  )  ١٧٠/  ٢كذا يف شرح الزرقاين ( وإال محل على من حاله مثل حال الرجل وبلغ ذلك املبلغ 



)  ٢( أن : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما )  ١( أخربنا مالك حدثنا الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا  - ٣٥٩
مث أفطر )  ٥( حىت بلغ الكديد )  ٤( عام فتح مكة يف رمضان فصام )  ٣( رج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خ

فاألحدث )  ٩( يأخذون باألحدث )  ٨( وكانوا : وكان فتح مكة يف رمضان قال )  ٧( فأفطر الناس معه )  ٦( 
  من أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

( وإمنا )  ١٢( ملن قوي عليه )  ١١( والصوم أفضل  يف السفر ومن شاء أفطر)  ١٠( من شاء صام : قال حممد 
من الصوم )  ١٤( بلغنا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أفطر حني سافر إىل مكة ألن الناس شكوا إليه اجلهد )  ١٣

إن شئت فصم وإن : سأله عن الصوم يف السفر فقال )  ١٦( أن محزة األسلمي )  ١٥( فأفطر لذلك وقد بلغنا 
  من قبلنا )  ١٩( والعامة  -رمحه اهللا  -أيب حنيفة )  ١٨( نأخذ وهو قول )  ١٧( فبهذا . ر شئت فأفط

 _________  
  ابن عتبة بن مسعود )  ١( 
  هذا من مرسالت الصحابة ألن ابن عباس كان يف هذه السنة مقيما مبكة : قال أبو احلسن القابسي )  ٢( 
  ن رمضان سنة مثان من اهلجرة يوم األربعاء بعد العصر لعشر خلون م)  ٣( 
  أي مجيع سريه )  ٤( 
  موضع بينه وبني املدينة سبع مراحل وحنوها وبينها وبني مكة مرحلتان أو ثالث )  ٥( 
إمنا ينظرون يف ما فعلت فلما استوى على : مث أفطر ألنه بلغه أن الناس شق عليهم الصيام وقيل له : قوله )  ٦( 

ء من ماء فوضعه على راحلته لرياه الناس فشرب فأفطر فناوله رجال جبنبه فشرب فقيل له راحلته بعد العصر دعا بإنا
قال . رواه مسلم والترمذي عن جابر . أولئك العصاة أولئك العصاة : إن بعض الناس قد صام فقال : بعد ذلك 

صوم يف رمضان له أن يفطر احتج به مطرف ومن وافقه من احملدثني وهو أحد قويل الشافعي أن من بيت ال: املازري 
  ومنعه اجلمهور ومحلوا احلديث على أنه أفطر للتقوي على العدو واملشقة احلاصلة له وهلم 

  أي حىت بلغوا مكة )  ٧( 
: وكانوا هو قول ابن شهاب كما بني يف رواية البخاري ومسلم قال احلافظ ابن حجر : قوله . أي الصحابة )  ٨( 

  صوم يف السفر منسوخ ومل يوافق على ذلك وظاهره أنه ذهب إىل أن ال
. وهو خطأ " كان : " يف األصل ( وكانوا : باألحدث فاألحدث يف مسلم عن يونس قال ابن شهاب : قوله )  ٩( 

إمنا يكون : يتبعون األحدث فاألحدث من أمره ويرونه الناس احملكم قال عياض )  ٧٨٥/  ٢انظر صحيح مسلم 
أو يكون األحدث من غريه ويف غري هذه القصة وأما فيها أعين قضية الصوم فليس بناسخ ناسخا إذا مل ميكن اجلمع 

  إال أن يكون ابن شهاب مال إىل أن الصوم يف السفر ال ينعقد كقول أهل الظاهر ولكنه غري معلوم عنه 
فر فعدة من أيام ومن كان مريضا أو على س{ : من شاء صام يف السفر ومن شاء أفطر لقوله تعاىل : قوله )  ١٠( 

إن اهللا وضع عن املسافر الصوم وشطر : وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم )  ١٨٥اآلية : سورة البقرة ( } أخر 
وأخرج عبد . أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير وعبد بن محيد والبيهقي يف سننه وغريهم . الصالة 

وأخرج عبد بن محيد عن ابن . قد فعل رسول اهللا صام وأفطر يف السفر كل : بن محيد والدارقطين عن عائشة قالت 
وأخرج مالك والشافعي وعبد بن محيد والبخاري وأبو . ال أعيب على من صام وال من أفطر يف السفر : عباس قال 

يعب  سافرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف رمضان فصام بعضنا وأفطر بعضنا فلم: داود عن أنس قال 
وأخرج مسلم والترمذي والنسائي عن أيب سعيد اخلدري كنا نسافر . الصائم على املفطر وال املفطر على الصائم 



مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف شهر رمضان فمنا الصائم ومنا املفطر فال جيد املفطر على الصائم وال الصائم على 
أخرجه أمحد والنسائي وابن " ليس من الرب الصيام يف السفر " ث وهذه األحاديث وأمثاهلا تشهد بأن حدي. املفطر 

  ماجه واحلاكم وغريهم حممول على ما إذا مل يقو وأورث صومه ضعفا أو مرضا كما يعلم من شأن وروده 
خرج النيب صلى اهللا عليه و سلم يف : أفضل ملن قوي عليه ملا أخرج عبد بن محيد عن أيب عياض : قوله )  ١١( 

صام : كيف فعل رسول اهللا ؟ قال : من شاء صام ومن شاء أفطر فقيل أليب عياض : فنودي يف الناس رمضان 
  وكان أحقهم بذلك 

كانوا يرون أن من وجد قوة فصام فحسن ومن وجد ضعفا فأفطر : وورد يف حديث أيب سعيد اخلدري املتقدم 
  فحسن 

وبه قال مالك )  ١٨٤اآلية : سورة البقرة ( }  لكم وأن تصوموا خري{ : أي لقوله تعاىل : قال القاري )  ١٢( 
الفطر أفضل مطلقا : وقال أمحد واألوزاعي )  ٤١٥/  ٥وبه قال أبو حنيفة كما يف المع الدراري ( والشافعي 

  ليس من الرب الصيام يف السفر : حلديث 
ضل عند القوة ملا أفطر النيب صلى اهللا إىل آخره دفع ملا يتوهم أنه لو كان الصوم أف... وإمنا بلغنا : قوله )  ١٣( 

  عليه و سلم يف سفر الفتح ألنه كان يستطيع ما ال يستطيعه غريه 
  املشقة : بفتح اجليم وضمها )  ١٤( 
إىل آخره هذا البالغ أخرجه مالك والشافعي وعبد بن محيد والبخاري ومسلم وأبو ... وقد بلغنا : قوله )  ١٥( 

  ابن ماجه والدارقطين وصححه واحلاكم بعبارات متقاربة داود والترمذي والنسائي و
  هـ كذا ذكره الزرقاين  ٦١هو ابن عمر بن عومير أبو صاحل املدين صحايب جليل مات سنة )  ١٦( 
  فهذا : قال حممد : يف بعض النسخ )  ١٧( 
وجماهد وجابر بن زيد وهو قول أيب حنيفة وكذا أيب يوسف وبه قال أنس وعائشة وسعيد بن جبري : قوله )  ١٨( 

  أخرجه الطحاوي عنهم 
والعامة من قبلنا أي أكثر من مضى من الصحابة والتابعني خالفا لبعضهم منهم ابن عباس حيث : قوله )  ١٩( 

وروى ابن أيب شيبة وعبد بن . يسر وعسر فخذ بيسر اهللا :  -ملا سئل عن الصوم يف السفر  -روي عنه أنه قال 
أخرجه عبد . ومنهم أبو هريرة حيث أمر رجال صام يف السفر بالقضاء . طار يف السفر العزمية اإلف: محيد أنه قال 

ومنهم ابن . ومنهم عمر حيث أمر رجال صام رمضان يف السفر أن يعيد أخرجه عبد أيضا . بن محيد والطحاوي 
ج أيضا عنه أنه سئل عنه وأخر. ألن أفطر يف رمضان أحب إيل من أن أصوم أخرجه عبد بن محيد : عمر حيث قال 

لو تصدقت بصدقة فردت أمل تكن : وأخرج أيضا أنه قال . رخصة نزلت من السماء فإن شئتم فردوها : فقال 
  تغضب ؟ إمنا هو صدقة تصدق هبا اهللا عليكم 

 أخرجه ابن ماجه والبزار من حديث عبد الرمحن بن عوف. الصيام يف السفر كالفطر يف احلضر : ويوافقهم حديث 
  ويف سنده كالم وصحح النسائي وقفه وعلى تقدير صحته فهو حممول على من ال يقوى 

  ) ) ١( باب قضاء رمضان هل يفرق ؟ (  - ٩

  قضاء رمضان )  ٣( ال يفرق ) :  ٢( أن ابن عمر كان يقول : أخربنا مالك حدثنا نافع  - ٣٦٠
 _________  



  أي بني األيام يف قضاء الصيام )  ١( 
وذهب . ابن عمر وجوب تتابع القضاء وكذا روي عن علي واحلسن والشعيب وبه قال أهل الظاهر  مذهب)  ٢( 

  )  ١٢٨/  ٥انظر األوجز ( اجلمهور ومنهم األئمة األربعة إىل استحبابه 
إما استحبابا أو وجوبا وكأنه قاسه على أداء رمضان أو لكون القضاء فرضا كاألداء فال ينبغي أن يؤخر عند )  ٣( 
  درته على ترتيبه كذا قال القاري ق

 ٢( وأبا هريرة اختلفا يف قضاء رمضان قال أحدمها )  ١( أن ابن عباس : أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب  - ٣٦١
  بينه )  ٤( ال يفرق : بينه وقال اآلخر )  ٣( يفرق ) : 

رمحه  -ذلك وهو قول أيب حنيفة فال بأس ب)  ٦( وأحصيت العدة )  ٥( اجلمع بينه أفضل وإن فرقت : قال حممد 
  قبلنا )  ٧( والعامة  -اهللا 

 _________  
ال أدري عمن أخذ ابن شهاب هذا وقد صح عن ابن : إىل آخره قال ابن عبد الرب ... أن ابن عباس : قوله )  ١( 

ويف . } من أيام أخر  فعدة{ : ال بأس بتفريقه لقوله تعاىل : عباس وأيب هريرة أهنما أجازا تفريق قضاء رمضان وقاال 
هكذا أخرجه منقطعا مبهما ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن " : الفتح " 

  يقضيه مفرقا : عباس فيمن عليه قضاء رمضان ؟ قال 
شبيب عن أبيه صمه كيف شئت ورويناه يف فوائد أمحد بن : وأخرجه الدارقطين من وجه آخر عن معمر بسنده قال 

وقال عبد الرزاق عن ابن . ال يضرك كيف قضيتها إمنا هي عدة من أيام أخر فأحصه : عن يونس عن الزهري بلفظ 
  انتهى . فرقه إذا أحصيته : أن ابن عباس وأبا هريرة قاال : جريج عن عطاء 

  ال يفرق : يفرق وال أيهما قال : ال أدري أيهما قال : زاد حيىي )  ٢( 
  ي جيوز أن يفرق بني أيام قضائه أ)  ٣( 
  " ) اتصاله " هكذا يف األصل والظاهر ( أ ي بل جيب إيصاله )  ٤( 
  فرقته : يف نسخة )  ٥( 
  ضبطت العدد وحفظته لئال يكون ناقصا عما هنالك )  ٦( 
ذر والبيهقي يف سننه والعامة قبلنا أي من الصحابة والتابعني ومن بعدهم فأخرج ابن أيب حامت وابن املن: قوله )  ٧( 

وأخرج ابن أيب شيبة . } فعدة من أيام أخر { : إن شاء تابع وأن شاء فرق ألن اهللا يقول : عن ابن عباس قال 
وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن . صمه كما أفطرته : صمه كيف شئت وقال ابن عمر : والدارقطين عنه 

وأخرج ابن . فإذا أحصى العدة فال بأس بالتفريق } فعدة من أيام أخر { : إمنا قال اهللا : أنه سئل عنه ؟ فقال : أنس 
إن اهللا مل يرخص لكم يف فطره وهو يريد أن يشق عليكم : أيب شيبة والدارقطين والبيهقي عن أيب عبيدة بن اجلراح 

م كيف أحص العدة وص: وأخرج الدارقطين عن رافع بن خديج قال . يف قضائه فأحص العدة واصنع كيف شئت 
يفرق : وأخرج الدارقطين عن عمرو بن العاص قال . وكذلك أخرج ابن أيب شيبة والدارقطين عن معاذ . شئت 

صومي كيف : وأخرج ابن أيب حامت عن أيب هريرة أن امرأة سألت كيف تقضي رمضان ؟ قال . قضاء رمضان 
نذر والدارقطين والبيهقي يف سننه عن عائشة وأخرج ابن امل. شئت فإمنا يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر 

ويؤيده ما أخرجه . أي نسخت : قال البيهقي . فسقطت متتابعات } فعدة من أيام أخر متتابعات { نزلت 
وأخرج أيضا وضعفه . من كان عليه صوم رمضان فليسرده وال يفرقه : الدارقطين وضعفه عن أيب هريرة مرفوعا 



وأخرج . يقضيه أتباعا وإن فرقه أجزأه : اهللا عليه و سلم عن قضاء رمضان ؟ فقال  سئل النيب صلى: عن ابن عمر 
بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل عن تقطيع قضاء : الدارقطين وابن أيب شيبة عن حممد بن املنكدر 

كن قضاء ؟ قال ذلك إليك أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرمهني أمل ي: رمضان ؟ فقال 
)  ١١٥/  ٤، وصححه ابن اجلوزي كما يف نيل األوطار  ٢٤٤/  ١سنن الدارقطين ( إسناده حسن : الدارقطين 

  مث رواه من طريق آخر موصوال عن جابر مرفوعا وضعفه . إال أنه مرسل 

  )باب من صام تطوعا مث أفطر (  - ١٠

)  ٢( حفصة رضي اهللا عنهما أصبحتا صائمتني متطوعتني و)  ١( أن عائشة : أخربنا مالك حدثنا الزهري  - ٣٦٢
فقالت : عليه فدخل عليهما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت عائشة )  ٤( فأفطرتا )  ٣( فأهدي هلما طعام 

يا رسول اهللا إين أصبحت أنا وعائشة صائمتني :  -أبيها )  ٦( بالكالم وكانت ابنة )  ٥( بدرتين  -حفصة 
  يوما مكانه )  ٧(  فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه فقال هلما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ك اقضيا متطوعتني
 ٩( والعامة  -رمحه اهللا  -)  ٨( وهبذا نأخذ من صام تطوعا مث أفطر فعليه القضاء وهو قول أيب حنيفة : قال حممد 

  قبلنا ) 
 _________  

وصله ابن عبد الرب من طريق عبد العزيز بن حيىي عن مالك عن ابن شهاب  إىل آخره... أن عائشة : قوله )  ١( 
ال يصح عن مالك إال املرسل ووصله النسائي من طريق إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة : عن عروة عن عائشة وقال 

هذا خطأ والصواب عن : وصاحل بن كيسان وحيىي بن سعيد ثالثتهم عن الزهري عن عروة عن عائشة وقال 
لزهري مرسل ووصله الترمذي والنسائي أيضا من طريق جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة وقال ا

روى مالك ومعمر وعبيد اهللا بن عمر وزياد بن سعد وغري واحد من احلفاظ عن الزهري عن عائشة : الترمذي 
 ١١انظر بذل اجملهود يف حل أيب داود . باب من رأى عليه القضاء " سننه " وقد وصله أبو داود أيضا يف ( مرسال 

  " التنوير " وهذا أصح كذا يف )  ٣٣٦/ 
  أي نافلتني )  ٢( 
  أي شاة كما يف رواية أمحد )  ٣( 
  بأكلهما إياه )  ٤( 
  أي سابقتين وغلبتين )  ٥( 
ينة أيب من احللم ابنة أي على خلق والدها من احلدة والغلبة فإنه كان من مظاهر اجلالل وأنا على ط: قوله )  ٦( 

  والسكينة فإنه كان من مظاهر اجلمال قاله القاري 
ومن : اقضيا يوما مكانه ظاهر األمر للوجوب وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور ومالك قال ابن عبد الرب : قوله )  ٧( 

يعم الفرض )  ١٨٧اآلية : سورة البقرة ( } مث أمتوا الصيام إىل الليل { : حجة مالك مع هذا احلديث قوله تعاىل 
إذا : وحديث )  ٣٠اآلية : سورة احلج ( } ومن يعظم حرمات اهللا فهو خري له عند ربه { : والنفل وقوله تعاىل 

فإن : فإن شاء أكل وإن كان صائما فليدع وروي : دعي أحدكم إىل طعام فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وروي 
( لكان أحسن يف إجابة الدعوة واحتج اآلخرون حبديث أم هانئ كان صائما فال يأكل فلو جاز الفطر يف التطوع 

ال يثبت ويف إسناده اختالف كثري أشار إليه : وقال املنذري . حديث أم هانئ يف إسناده مقال : قال الترمذي 



ائمة دخل علي النيب صلى اهللا عليه و سلم وأنا ص) :  ٣٣٦/  ١١نقال عن املرقاة " بذل اجملهود " النسائي كذا يف 
إن كان : إين كنت صائمة ولكين كرهت أن أرد سؤرك فقال : فأيت بإناء من لنب فشرب مث ناولين فشربت فقلت 

: من قضاء رمضان فاقضي يوما مكانه وإن كان من غريه فإن شئت فاقضي وإن شئت فال تقضي وحديث عائشة 
أما إين كنت أريد الصوم لكن قربيه : فقال  إنا خبأنا لك حيسا: دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت 

  وأجيب أهنما قضية عني ال عموم له . 
ال قضاء عليه ويستحب أن : أيب حنيفة وكذا مالك وأبو ثور وغريمها وقال الشافعي وأمحد وإسحاق : قوله )  ٨( 

  ال يفطر ذكره الزرقاين 
  منهم ابن عباس وابن عمر أخرجه الطحاوي عنهما )  ٩( 

  )باب تعجيل اإلفطار  ( - ١١

( ال يزال : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : أخربنا مالك حدثنا أبو حازم بن دينار عن سهل بن سعد  - ٣٦٣
  ما عجلوا اإلفطار )  ٣( خبري )  ٢( الناس )  ١

 ٥( والعامة  -هللا رمحه ا -وهو قول أيب حنيفة )  ٤( تعجيل اإلفطار وصالة املغرب أفضل من تأخريمها : قال حممد 
 (  

 _________  
  ال يزال الدين ظاهرا : أليب داود من حديث أيب هريرة )  ١( 
  أي الصائمون من املسلمني )  ٢( 
ألن : وعني يف حديث أيب هريرة علة ذلك فقال . أي مصحوبني بربكة يف متابعة سنة دون موافقة بدعة )  ٣( 

ال تزال أميت على سنيت ما مل تنتظر بفطرها : كم من حديث سهل اليهود والنصارى يؤخرون والبن حبان واحلا
  النجوم 

كان أصحاب رسول اهللا صلى : روى عبد الرزاق وغريه بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون األودي قال )  ٤( 
السحور أحاديث تعجيل اإلفطار وتأخري : قال ابن عبد الرب ( اهللا عليه و سلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا 

  )  ١٩٩/  ٤صحاح متواترة فتح الباري 
: يف األصل ( والعامة أي مجهور علماء أهل السنة خالفا للشيعة املبتدعة حيث مل يفطروا حىت تشتبك : قوله )  ٥( 
  النجوم ) وهو خطأ " يشتبك " 

بن اخلطاب وعثمان  أن عمر: أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف أنه أخربه  - ٣٦٤
بعد الصالة )  ٣( قبل أن يفطروا مث يفطران )  ٢( املغرب حني ينظران الليل األسود )  ١( بن عفان كانا يصليان 

  يف رمضان 
  به )  ٥( قبل الصالة ومن شاء أفطر بعدها وكل ذلك ال بأس )  ٤( وهذا كله واسع فمن شاء أفطر : قال حممد 

 _________  
  أي أوال )  ١( 
: الليل األسود أي يف أفق املشرق عند الغروب وهو معىن قوله صلى اهللا عليه و سلم : قوله . أي سواد أوله )  ٢( 



إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم رواه الشيخان أي أقبل من جهة 
  الشرق وأدبر من جهة املغرب 

فكانا يسرعان بصالة املغرب ألنه مشروع اتفاقا وليس من تأخري الفطر املكروه ألنه إمنا مث يفطران : قوله )  ٣( 
لكن روى ابن أيب شيبة : يكره تأخريه إىل اشتباك النجوم على وجه املبالغة ومل يؤخر للمبادرة إىل عبادة قاله الباجي 

  وروي . من ماء ما رأيت رسول اهللا يصلي حىت يفطر ولو على شربة : وغريه عن أنس قال 
هو إما لبيان اجلواز : وقال القاري . أهنم كانوا يفطرون قبل الصالة كذا قال الزرقاين : عن ابن عباس وطائفة 

إشعارا بأن مثل هذا التأخري ال ينايف األمر بالتعجيل أو لعدم ما يفطران به عندهم قبل الصالة أو ألن اإلفطار 
وأما إذا أمكن االقتصار على نفس اإلفطار . هذا رمبا خيل بتعجيل املغرب املتعارف عندهم أن يتعشوا بطعامهم و

  بأكل مترة أو بشرب قطرة مث يصلي ويتعشى فهذا مجع حسن ووجه مستحسن 
  بشرط أن ال يبلغ مبلغ اشتباك النجوم )  ٤( 
)  ٢٩/  ٥ األوجز يستحب اإلفطار قبل الصالة كما يف: وقال الطحاوي ( إال أن األفضل هو تقدمي الفطر )  ٥( 

  على الصالة ألنه املوافق لعادة رسول اهللا وغالب أصحابه 

  )ويظن أنه قد أمسى )  ١( باب الرجل يفطر قبل املساء (  - ١٢

( أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أفطر يف يوم رمضان يف يوم غيم : أخربنا مالك أخربنا زيد بن أسلم  - ٣٦٥
)  ٥( يا أمري املؤمنني قد طلعت : غابت الشمس فجاءه رجل فقال )  ٤( أو  أنه قد أمسى)  ٣( ورأى )  ٢

  )  ٧( يسري وقد اجتهدنا )  ٦( اخلطب : الشمس قال 
من أفطر وهو يرى أن الشمس قد غابت مث علم أهنا مل تغب مل يأكل بقية يومه ومل يشرب وعليه قضاؤه : قال حممد 

   -اهللا رمحه  -أيب حنيفة )  ٩( وهو قول )  ٨( 
 _________  

  أي قبل غروب الشمس )  ١( 
  بالفتح أي سحاب )  ٢( 
  أي وظن )  ٣( 
  ) و : ( شك من الراوي ويف نسخة )  ٤( 
قد طلعت الشمس أي ظهرت حيتمل أنه قصد ليعلم احلكم فيه وحيتمل أنه أخربه ليمسك بقية يومه : قوله )  ٥( 

ن صوم مث علم أن ميسك خبالف من أبيح له الفطر مع العلم أنه زمان ألنه جيب على من أفطر وهو ال يعلم أن الزما
  صوم فيجوز له األكل بقية صومه قاله الباجي 

نصوم : القضاء فيما نرى وخفة مؤنته ويسارته يقول " اخلطب يسري " يريد بقوله : قال مالك : ( قال حيىي )  ٦( 
، أي يريد كونه يسريا وهو كذلك يعين األمر سهل ال  ١١٩/  ٥كذا يف موطأ مالك ويف األوجز ) ( يوما مكانه 

  أي األمر هني حقري : اخلطب ) . نصوم يوما مكانه : صعوبة فيه إذ ال جتب فيه الكفارة كأنه يقول 
  حيث عملنا على حسب ظننا والظن معترب يف الشرع )  ٧( 
  أي ذلك الصوم الذي أفطره )  ٨( 
ه قال األئمة الباقية واجلمهور ملا صرح به يف قصة إفطار عمر فروى ابن أيب وهو قول أيب حنيفة وب: قوله )  ٩( 



شهدت عمر يف رمضان وقرب إليه شراب فشرب بعض القوم وهم يرون الشمس قد غربت : شيبة عن حنظلة قال 
يصم يوما مكانه من كان أفطر فل: يا أمري املؤمنني واهللا إن الشمس طالعة مل تغرب فقال عمر : مث ارتقى املؤذن فقال 

إمنا بعثناك داعيا ومل نبعثك راعيا وقد : فقال له : ومن مل يفطر فيتم صومه حىت تغرب الشمس وزاد من طريق آخر 
: ويعضده ما يف صحيح البخاري عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن أمساء قالت . اجتهدنا وقضاء يوم يسري 

ال بد من القضاء : فأمروا بالقضاء ؟ قال : عت الشمس قيل هلشام أفطرنا على عهد رسول اهللا يوم غيم مث طل
ال نقضي : وذهب مجاعة إىل أنه ال جيب القضاء يف هذه الصورة أخذا مبا ورد يف بعض طرق قصة فطر عمر أنه قال 

لو غم  يرجح األول أنه: قال احلافظ ( هي رواية ضعيفة والصواب رواية اإلثبات : لكن قال ابن عبد الرب وغريه 
فتح . هالل رمضان فأصبحوا مفطرين مث تبني أن ذلك اليوم من رمضان فالقضاء واجب باالتفاق فكذلك هذا 

  )  ٢٠٠/  ٤الباري 

  )يف الصيام )  ١( باب الوصال (  - ١٣

عن )  ٢( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى : أخربنا مالك أخربنا نافع عن عبد اهللا بن عمر  - ٣٦٦
  وأسقى )  ٥( إين أطعم )  ٤( إين لست كهيئتكم : تواصل قال )  ٣( إنك : ال فقيل له الوص

 _________  
  هو إمساك الليل بالنهار )  ١( 
هنى عن الوصال ويف رواية جويرية عن نافع عند البخاري وعبيد اهللا بن عمر عن نافع عند : هني تنزيه قوله )  ٢( 

ومل . يا رسول اهللا : ه و سلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم فقالوا مسلم عن ابن عمر أنه صلى اهللا علي
يسم القائلون ويف الصحيحني عن أيب هريرة فقال رجل من املسلمني ويف لفظ فقال رجال من اجلميع وكان القائل 

ه صلى اهللا عليه وفيه استواء املكلفني يف األحكام وأن كل حكم ثبت يف حق. واحدا ونسب إىل اجلمع لرضائهم به 
  و سلم ثبت يف حق أمته إال ما استثين 

  أي فما احلكمة يف هنيك لنا عنه )  ٣( 
  أي مشاهبا لكم يف صفتكم وحالتكم )  ٤( 
إين أظل عند : إين أطعم وأسقى ألمحد وابن أيب شيبة من طريق األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة : قوله )  ٥( 

أظل عند اهللا يطعمين ويسقيين والبن أيب شيبة من مرسل : عيلي من حديث عائشة ريب فيطعمين ويسقيين ولإلمسا
هو على حقيقته وإنه صلى اهللا عليه و سلم كان يؤتى : فقيل . واختلف يف ذلك . إين أبيت عند ريب : احلسن 

التكليف قال ابن  بطعام وشراب من عند اهللا كرامة له يف ليايل صيامه وطعام اجلنة وشراهبا ال جتري عليه أحكام
الذي يفطر شرعا إمنا هو الطعام املعتاد وأما اخلارق للعادة كاحملضر من اجلنة فعلى غري هذا املعىن وقال مجاعة : املنري 

قوة اآلكل الشارب يفيض علي مبا يسد مسد الطعام : هو جماز عن الزم الطعام والشراب وهو القوة فكأنه قال : 
وجنح ابن القيم إىل . لشبع والري ما يغنيه عن الطعام والشراب فال حيس جبوع وال عطش واملعىن أن اهللا خيلق من ا

أن املراد أنه يشغله بالتفكر يف عظمته والتغذي مبعارفه وقرة العني مبحبته واالستغراق يف مناجاته واإلقبال عليه عن 
له أدىن ذوق وجتربة يعلم استغناء وقد يكون هذا الغذاء أعظم من غذاء األجساد ومن : الطعام والشراب قال 

هذا املعىن ال ينكره أحد له ذوق باحملبة : قال شيخنا ( اجلسم بغذاء القلب والروح عن كثري من الغذاء اجلسماين 
  " التنوير " كذا يف . انتهى ) .  ٣٧٧/  ٥المع الدراري . كما قال ابن القيم 



أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن أيب هريرة )  ٢( ألعرج عن ا)  ١( أخربنا مالك أخربين أبو الزناد  - ٣٦٧
)  ٥( إين لست : إنك تواصل يا رسول اهللا ؟ قال : قالوا )  ٤( والوصال إياكم والوصال )  ٣( إياكم : سلم قال 

  به طاقة )  ٨( من األعمال ما لكم )  ٧( يطعمين ريب ويسقيين فاكلفوا )  ٦( كهيئتكم أبيت 
هبذا نأخذ الوصال مكروه وهو أن يواصل الرجل بني يومني يف الصوم ال يأكل يف الليل شيئا وهو قول و: قال حممد 
  )  ٩( والعامة  -رمحه اهللا  -أيب حنيفة 

 _________  
  عبد اهللا بن ذكوان )  ١( 
  عبد الرمحن بن هرمز )  ٢( 
  كرر للمبالغة عن هني الوصال )  ٣( 
  صحيح ثالث مرات عند ابن أيب شيبة بإسناد )  ٤( 
  لستم كهيئايت تواضعا : إمنا مل يقل )  ٥( 
  أي أمسي )  ٦( 
  بفتح الالم أي امحلوا )  ٧( 
ما لكم به طاقة أي قدرة وقوة ال يكون سببا لضعف بنيته وأما األنبياء فلهم القوة اإلهلية أو الغذاء : قوله )  ٨( 

  اللدين فال يقاس الصعلوك على امللوك 
اختلف العلماء يف ( والعامة أي مجهور العلماء خالفا لبعضهم من الصحابة والتابعني حيث جوزوه  :قوله )  ٩( 

هذا الوصال ال يترتب : حكم الوصال فذهب أمحد وإسحاق ومجاعة من املالكية إىل جوازه إىل السحر قال احلافظ 
الوصال وهو أن ال يفطر بني : املوفق عليه شيء مما يترتب على غريه ألنه يف احلقيقة مبنزلة عشاء يؤخره وقال 

مكروه " الدر املختار " اليومني بأكل وال شرب مكروه يف قول أكثر أهل العلم والراجح عند الشافعية التحرمي ويف 
النهي عنه رمحة فمن قدر عليه فال : وقالوا )  ١٠٣/  ٥وأوجز املسالك  ٣٨٠/  ٥انظر المع الدراري . تنزيها 

وأجيب بأن . هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الوصال رمحة هلم : ن عن عائشة حرج حلديث الصحيح
وأجاز أمحد وابن وهب وإسحاق الوصال إىل السحر . الرمحة ال متنع النهي فمن رمحته أنه كره هلم أو حرمه عليهم 

وعارضه ابن عبد . السحر  ال تواصلوا فأيكم أراد الوصال فليواصل إىل: حلديث البخاري عن أيب سعيد مرفوعا 
تنظر عمدة . وهو خطأ " الشمس : " يف األصل ( إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار : الرب حبديث الصحيحني 

  من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم فالوصال خمصوص بالنيب صلى اهللا عليه و سلم )  ٦٤/  ٦القاري 

  )عرفة )  ١( باب صوم يوم (  - ١٤

ابنة )  ٥( ابن عباس عن أم الفضل )  ٥( موىل )  ٣( عن عمري )  ٢( أخربنا مالك حدثنا سامل أبو النضر  - ٣٦٨
صائم : فقال بعضهم )  ٧( يف صوم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم عرفة )  ٦( أن ناسا متاروا : احلارث 

 ١١( من لنب وهو واقف بعرفة فشربه )  ١٠( أم الفضل بقدح )  ٩( بصائم فأرسلت )  ٨( ليس : وقال آخرون 
 (  

إذا صامه يضعفه )  ١٣( فإن كان )  ١٢( من شاء صام يوم عرفة ومن شاء أفطر إمنا صومه تطوع : قال حممد 
  من الصوم )  ١٥( يف ذلك اليوم فاإلفطار أفضل )  ١٤( ذلك عن الدعاء 



 _________  
  يوم التاسع من ذي احلجة )  ١( 
  بن عبيد  موىل عمر)  ٢( 
  " اإلسعاف " ، كذا يف  ١٠٤هو ابن عبد اهللا اهلاليل وثقه النسائي وابن حبان مات سنة )  ٣( 
  موىل أم الفضل وال منافاة فهذا باعتبار األصل واألوالن باعتبار املآل كذا ذكره الزرقاين : ويف رواية )  ٤( 
  زوجة العباس )  ٥( 
  ا أي تنازعوا أو تشاكوا أو اختلفو)  ٦( 
  أي بعرفات )  ٧( 
  أي ألنه مسافر )  ٨( 
. فأرسلت مل يسم الرسول بذلك نعم يف النسائي عن ابن عباس ما يدل على أنه كان الرسول بذلك : قوله )  ٩( 

ويف الصحيحني عن ميمونة أهنا أرسلت فيحمل على التعدد بأن يكون األختان أرسلتا معا أو أرسلتا قدحا واحدا 
وفيه التحيل . ا ألن ميمونة أرسلت بسؤال أختها أم الفضل هلا ذلك لكشف احلال أو عكسه ونسب إىل كل منهم

لالطالع على احلكم بغري سؤال وفطنة املرسلة الستكشافها عن احلكم الشرعي هبذه الوسيلة اللطيفة الالئقة باحلال 
  " شرح الزرقاين " ألن ذلك كان يف يوم حار بعد الظهرية كذا يف 

  ) بالفارسية ( حتني كاسه بزرك بفت)  ١٠( 
والناس ينظرون ويف رواية أيب : فشربه زاد يف حديث ميمونة : قوله . شفقة على األمة ورمحة على العامة )  ١١( 

ففطر يوم عرفة . وهو خيطب الناس بعرفة أي لرياه الناس ويعلمون أنه مفطر ألن العيان أقوى من اخلرب : نعيم 
ه الذي اختاره صلى اهللا عليه و سلم لنفسه وللتقوي على عمل احلج وملا فيه من العون للحاج أفضل من صومه ألن

يستحب فطره للحاج وإن كان : على االجتهاد يف الدعاء والتضرع املطلوب يف ذلك املوضع ولذا قال اجلمهور 
وتعقب بأن فعله  مث اختلفوا هل صومه مكروه ؟ وصححه املالكية أو خالف األوىل ؟ وصححه الشافعية. قويا 

اجملرد ال يدل على عدم استحباب صومه إذ قد يتركه لبيان اجلواز وأجيب بأنه قد روى أبو داود والنسائي 
وأخذ . أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن صوم عرفة بعرفة : وصححه ابن خزمية واحلاكم عن أيب هريرة 

شرح " ب فطره للحاج واجلمهور على استحبابه كذا يف جي: بظاهره قوم منهم حيىي بن سعيد األنصاري فقال 
  " الزرقاين 

تطوع أي ليس بفرض وال واجب لكن فيه فضيلة ثابتة فروى مسلم واللفظ له وأبو داود من : قوله )  ١٢( 
( يكفر السنة املاضية والباقية : سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن صوم يوم عرفة ؟ قال : حديث أيب قتادة 

اجلمع بينه وبني حديث الباب أن حيمل على غري احلاج أو على من مل يضعفه صيامه عن الذكر والدعاء املطلوب 
صيام يوم عرفة إين أحتسب على اهللا أن يكفر السنة : ويف رواية الترمذي )  ٢٣٧/  ٤انظر فتح الباري . للحاج 

من : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : النعمان  وروى ابن ماجه عن قتادة بن. اليت بعده والسنة اليت قبله 
وروى أمحد عن عطاء اخلرساين أن عبد الرمحن بن أيب بكر دخل على . صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده 

إن : أفطر وقد مسعت رسول اهللا يقول : أفطري فقالت : عائشة يوم عرفة وهي صائمة واملاء يرش عليها فقال هلا 
رواته حمتج هبم " : الترغيب والترهيب " م عرفة يكفر العام الذي قبله قال احلافظ عبد العظيم املنذري يف كتاب صو

من صام يوم عرفة : وروى أبو يعلى عن سهل بن سعد مرفوعا . يف الصحيح إال عطاء مل يسمع من عبد الرمحن 



عن أيب سعيد " األوسط " وأخرج الطرباين يف . صحيح رجاله رجال ال: قال املنذري . غفر له ذنب سنتني متتابعتني 
وإسناده حسن . من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة خلفه ومن صام عاشوراء غفر له سنة : اخلدري مرفوعا 

سأل رجل عبد اهللا بن عمر عن صوم يوم : أيضا عن سعيد بن جبري " األوسط " وروى الطرباين يف . قاله املنذري 
. وإسناده حسن قاله املنذري . كنا وحنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعدله بصوم سنتني : فقال عرفة ؟ 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : عن زيد بن أرقم  -وقد ضعف  -بإسناد فيه رشدين بن سعد " الكبري " وروى يف 
والبيهقي عن " األوسط " وروى الطرباين يف . دها يكفر السنة اليت قبلها واليت بع: سئل عن صيام يوم عرفة ؟ فقال 

وما أنت بصائم ؟ : يا غالم اسقه عسال مث قالت : اسقوين فقالت : مسروق أنه دخل على عائشة يوم عرفة فقال 
إمنا ذلك يوم عرفة يوم يعرف اإلمام أو ما مسعت يا مسروق أن : ال إين أخاف أن يكون يوم األضحى فقالت : قال 

صيام عرفة : ويف رواية البيهقي عنها مرفوعا . كان يعدله بألف يوم ؟ وإسناده حسن قاله املنذري  رسول اهللا
من صام يوم عرفة غفر له ما تقدم : عن ابن عمر مرفوعا " أماليه " وأخرج أبو سعيد النقاش يف . كصيام ألف يوم 

" قد ثبت يف " : رة يف الذنوب املقدمة واملؤخرة اخلصال املكف" قال احلافظ ابن حجر يف رسالته . من ذنبه وما تأخر 
وذكر السيوطي . انتهى . أنه يكفر ذنوب السنة املاضية واملستقبلة وذلك املراد من قوله وما تأخر " صحيح مسلم 

أن سبب كون صوم عاشوراء كفارة سنة وكون صوم عرفة كفارة سنتني أن " فيمن يؤتى أجره مرتني " يف رسالته 
  موسى وهذا سنة النيب صلى اهللا عليه و سلم فضعف أجره  ذلك من شرع

  أي احملرم )  ١٢( 
  وحنوه من التلبية والقراءة وكذا إذا كان الصوم يسيء خلقه أو يتعب مشيه )  ١٣( 
أفضل وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف كما ذكره الطحاوي وعليه محل ما ورد من النهي عن صيام : قوله )  ١٤( 

وأخرج الترمذي . أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزمية وصححه والطرباين والطحاوي وغريهم  .عرفة بعرفة 
حججت مع رسول اهللا ومل يصم ومع أيب بكر كذلك ومع عمر كذلك ومع : وابن حبان من حديث ابن عمر 

خيتاران الفطر بعرفة عثمان كذلك وأنا ال أصومه وال آمر به وال أهنى عنه وذكر املنذري أن مالكا والثوري كانا 
أصوم يف الشتاء وال أصوم : وكان الزبري وعائشة يصومان وروي ذلك عن عثمان بن أيب العاص وكان عطاء يقول 

  ال بأس به إذا مل يضعف عن الدعاء : يف الصيف وقال قتادة 

  )باب األيام اليت يكره فيها الصوم (  - ١٥

أن رسول اهللا ) :  ٢( بن يسار )  ١( بن عبيد اهللا عن سليمان  أخربنا مالك حدثنا أبو النضر موىل عمر - ٣٦٩
  مىن )  ٣( صلى اهللا عليه و سلم هنى عن صيام أيام 

 _________  
  هـ  ١٠٧ثقة مأمون مات سنة : كان من العلماء وقال الزهري : قال الزهري )  ١( 
من طريق سفيان الثوري عن أيب النضر وعبد مل خيتلف على مالك يف إرساله قاله أبو عمر وقد وصله النسائي )  ٢( 

  اهللا بن أيب بكر ومها عن سليمان بن يسار عن عبد اهللا بن حذافة 
أي أيام رمي اجلمار هبا وهي الثالثة اليت يتعجل احلاج منها يف يومني بعد يوم النحر وهي األيام املعلومات )  ٣( 

  واملعدودات وأيام التشريق 



أن عبد : عقيل بن أيب طالب )  ٢( بن عبد اهللا بن اهلاد عن أيب مرة موىل )  ١( ا يزيد أخربنا مالك أخربن - ٣٧٠
إين : كل فقال عبد اهللا ألبيه : له طعاما فقال )  ٣( اهللا بن عمرو بن العاص دخل على أبيه يف أيام التشريق فقرب 

  بالفطر يف هذه األيام )  ٥( نا )  ٤( كل أما علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يأمر : صائم قال 
من النهي )  ٩( ملا جاء )  ٨( وال لغريها )  ٧( نأخذ ال ينبغي أن يصام أيام التشريق ملتعة )  ٦( وهبذا : قال حممد 

ابن )  ١٠( وقال مالك . عن صومها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا والعامة من قبلنا 
  فاتته األيام الثالثة قبل يوم النحر )  ١٢( الذي ال جيد اهلدي أو )  ١١( صومها املتمتع أنس ي

 _________  
" هـ كذا يف  ١٣٩هو يزيد بن عبد اهللا بن أسامة بن اهلاد الليثي املدين وثقه ابن معني والنسائي مات سنة )  ١( 

  " اإلسعاف 
  هكذا يقول حيىي وأكثرهم يقولون موىل عقيل : ن عبد الرب ليحىي موىل أم هانئ بنت أيب طالب قال اب)  ٢( 
  أي أبوه )  ٣( 
  أمر إجياب )  ٤( 
  معاشر املسلمني )  ٥( 
وغريه على أقوال )  ١١٣/  ٦" ( عمدة القاري " وهبذا نأخذ اختلفوا فيه على ما بسطه العيين يف : قوله )  ٦( 

ال للمتمتع وال لغريه وهو مذهب أيب حنيفة وأصحابه والشافعي يف ال جيوز صيام أيام التشريق مطلقا : منهم من قال 
اجلديد والليث بن سعد وابن علية وبه قال علي بن أيب طالب واحلسن وعطاء وهو الرواية األوىل عن أمحد 

جيوز مطلقا وهو مذهب أيب إسحاق املروزي الشافعي ولعله مل يبلغه : ومنهم من قال . وصححها بعض أصحابه 
جيوز للمتمتع الذي مل جيد اهلدي ومل يصم الثالثة يف عشر ذي احلجة وهو قول : ومنهم من قال . ث النهي أحادي

عائشة وابن عمر وعروة وبه قال مالك واألوزاعي وإسحاق والشافعي يف القدمي وقد رجع عنه وهو الرواية الثانية 
  عن أمحد واختارها بعض أصحابه 

  أي لصوم متتع )  ٧( 
  من قران وفدية وكفارة وقضاء أي )  ٨( 
ملا جاء من النهي أي من حديث مجاعة من الصحابة عند مجاعة من األئمة منهم عبد اهللا بن حذافة عند : قوله )  ٩( 

النسائي وابن عباس عند الطرباين وأيب هريرة عند الدارقطين وزيد بن خالد اجلهين عند أيب يعلى املوصلي ونبيشة 
لم وأم خلدة األنصارية عند إسحاق بن راهويه وابن أيب شيبة وعمرو بن العاص عند وكعب بن مالك عند مس

مالك واحلاكم وابن خزمية وعقبة بن عامر وبشر وعلي وغريهم عند مجاعة وليس فيها ختصيص للمتمتع وال لغريه 
  أحد هذه األيام أال ال يصومن : بل يف بعضها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بعث مناديا أيام مىن ينادي 

النهي من حديث علي وسعد بن أيب وقاص وعائشة )  ٣٣٥/  ١" ( شرح معاين اآلثار " وأخرج الطحاوي يف 
وعمرو بن العاص وعبد اهللا بن حذافة وأيب هريرة وبشر بن سحيم وأنس ومعمر بن عبد اهللا العدوي وأم الفضل 

لنهي عن صيام أيام التشريق وكان ذلك مبىن واحلاج مقيمون فلما ثبت هبذه اآلثار ا: زوجة العباس وغريهم مث قال 
  هبا وفيهم املتمتعون والقارنون ومل يستثن منهم متمتعا دخلوا يف هذا النهي أيضا 

فإذا أمنتم فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما { : إىل آخره يستدل له بظاهر قوله تعاىل ... وقال مالك : قوله )  ١٠( 
فإن )  ١٩٦اآلية : سورة البقرة ( } من مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم استيسر من اهلدي ف



ظاهره جتويز الثالثة يف أيام احلج وأيام التشريق داخلة فيها ويوافقه ما أخرجه وكيع وعبد الرزاق وابن أيب شيبة 
يوم قبل التروية ويوم عرفة وإذا فاته : قال  وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر عن ابن عمر يف تفسري ثالثة أيام

وأخرج البخاري وابن جرير والدارقطين والبيهقي عن ابن عمر وعائشة قاال . صيامها صام أيام مىن فإهنن من احلج 
رخص : وأخرج ابن جرير ومن بعده عن ابن عمر . مل يرخص يف أيام التشريق أن يصمن إال ملتمتع مل جيد هديا : 

. صلى اهللا عليه و سلم للمتمتع إذا مل جيد اهلدي ومل يصم حىت فاتته أيام العشر أن يصوم أيام التشريق رسول اهللا 
من مل يكن معه هدي فليصم ثالثة أيام قبل يوم النحر ومن مل : وأخرج الدارقطين عن عائشة مسعت رسول اهللا يقول 

  يكن صام تلك الثالثة صام أيام مىن 
ن هذه اآلثار بأن املوقوف منها ال يوازي املرفوع الناهي واملرفوع منها ال يساوي الناهي وأجاب أصحابنا وغريهم ع

ويف . العام من حيث السند واالستنباط من اآلية يف حيز اخلفاء ألن دخول أيام التشريق يف أيام احلج يف حيز املنع 
  املقام كالم يف املبسوطات 

  وكذا القارن )  ١١( 
  ا إذ: يف نسخة )  ١٢( 

  )باب النية يف الصوم من الليل (  - ١٦

  الصيام قبل الفجر )  ٢( إال من أمجع )  ١( ال يصوم : أخربنا مالك حدثنا نافع أن ابن عمر قال  - ٣٧١
غري )  ٦( صائم وقد روى ذلك )  ٥( فهو )  ٤( قبل نصف النهار )  ٣( ومن أمجع أيضا على الصيام : قال حممد 

  يب حنيفة والعامة قبلنا أ)  ٧( واحد وهو قول 
 _________  

  أي ال يصح أن يصوم )  ١( 
  اإلمجاع على الصوم وهو العزم عليه والقصد له : قال الباجي )  ٢( 
على الصيام سواء كان فرضا أو نفال أما النفل فلما أخرجه مسلم يف صحيحه : أي فرضا كان أو نفال قوله )  ٣( 

: يا رسول اهللا ما عندنا شيء فقال : يا عائشة هل عندكم شيء ؟ فقلت : م عن عائشة قال يل رسول اهللا ذات يو
  احلديث وله ألفاظ عند مسلم ... فإين صائم 

هل عندكم من غداء : كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يأتينا يقول : ورواه أبو داود وابن حبان والدارقطين بلفظ 
هل عندكم : دخل عليها فقال : ويف رواية ملسلم والدارقطين . ائم إين ص: ؟ فإن قلنا نعم تغدى وإن قلنا ال قال 

إذا : نعم قال يل : أعندكم شيء ؟ قلت : ودخل علي يوما آخر فقال . فإين إذا صائم : ال قال : شيء ؟ قلت 
  أفطر وقد كنت فرضت الصوم 

فإين صائم يومي : ال قال : فإن قلنا عندكم طعام ؟ : كان أبو الدرداء يقول : وذكر البخاري تعليقا عن أم الدرداء 
ووصله ابن أيب شيبة وكذا أورد عن أيب طلحة عند عبد الرزاق أنه كان يأيت أهله فيقول هل من غداء ؟ . هذا 

وعن أيب هريرة عند البيهقي وعن ابن عباس وصله الطحاوي وعن حذيفة وصله عبد الرزاق . ال فيصوم : فيقولون 
  وذكرها البخاري تعليقا 

وأما الفرض فلما ورد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بعث رجال ينادي يف الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليصم 
أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وغريهم وصوم يوم عاشوراء كان . أي ليمسك بقية يومه ومن مل يأكل فال يأكل 



   رمضان لوال يظهر فرق بني فرض وفرض فرضا قبل رمضان فدل ذلك على إجزاء النية بعد الطلوع أيضا يف
  أي الشرعي وهو وقت الضحوة الكربى حبيث يقع النية يف أكثر أجزاء النهار )  ٤( 
  فصومه عندنا صحيح )  ٥( 
  أي مضمون ما ذكر )  ٦( 
املذكورة وهو قول أيب حنيفة خالفا للشافعي وأصحابه فإهنم جوزوا يف النفل النية بعد الطلوع لآلثار : قوله )  ٧( 

: من مل جيمع من الليل فال صيام له ويف رواية : ومل جيوزوا ذلك يف الفرض ألثر ابن عمر وحلديث حفصة مرفوعا 
من مل يبيت الصيام من الليل فال صيام له أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزمية وأمحد 

وقفه على حفصة ومحله الطحاوي على ما  -نهم الترمذي م -والدارقطين واختلف يف رفعه ووقفه وصحح مجاعة 
عدا النفل وصوم رمضان من صوم الكفارات وقضاء شهر رمضان لئال يضاد حديث صوم يوم عاشوراء وغريه من 

من بدا له الصيام بعد ما تزول : أنه روى عبد الرزاق عن حذيفة أنه قال " إرشاد الساري " اآلثار وذكر يف 
ال يصوم يف : يه ذهب مجاعة سواء كان قبل الزوال أو بعده وهو مذهب احلنابلة وقال مالك الشمس فليصم وإل

ال صيام ملن ال يبيت الصيام من الليل وقياسا على الصالة إذ فرضها ونفلها سواء يف : النافلة إال أن يبيت حلديث 
ألنه عبادة حمضة فافتقر إىل النية كالصالة مث ال يصح الصوم إال بنية إمجاعا فرضا كان أو تطوعا : قال املوفق ( النية 

إن كان فرضا كصيام رمضان يف أدائه وقضائه والنذر والكفارة اشترط أن ينويه من الليل عند إمامنا ومالك 
والشافعي وقال أبو حنيفة جيزئ صيام رمضان وكل صوم متعني بنية من النهار حلديث عاشوراء املتفق عليه مث يف أي 

ل نوى أجزأه مث فعل بعد النية ما ينايف الصوم من األكل والشرب أم ال واشتراط بعض أصحاب جزء من اللي
الشافعي أن ال يأيت بعد النية مبناف للصوم واشترط بعضهم وجود النية يف النصف األخري من الليل كما اختص به 

وصوم " مل يبيت الصيام من الليل من : " أذان الصبح والدفع من مزدلفة ولنا عموم قوله صلى اهللا عليه و سلم 
ال جيوز إال بنية من الليل مث يف أي : التطوع جيوز بنية من النهار عند إمامنا وأيب حنيفة والشافعي وقال مالك وداود 

" وقت من النهار نوى أجزأه سواء يف ذلك ما قبل الزوال وبعده وهذا ظاهر كالم أمحد واخلرقي واختار القاضي يف 
/  ٥ه ال جتزئه النية بعد الزوال وهذا مذهب أيب حنيفة واملشهور من قويل الشافعي كذا يف المع الدراري أن" احملرر 
٣٨٢  (  

  )باب املداومة على الصيام (  - ١٧

كان رسول اهللا صلى : عن عائشة قالت )  ١( أخربنا مالك حدثنا أبو النضر عن أيب سلمة بن عبد الرمحن  - ٣٧٢
حىت يقال ال يصوم وما رأيت رسول اهللا صلى اهللا )  ٣( ويفطر )  ٢( م حىت يقال ال يفطر اهللا عليه و سلم يصو

  منه يف شعبان )  ٦( صياما )  ٥( صيام شهر قط إال رمضان وما رأيته يف شهر أكثر )  ٤( عليه و سلم استكمل 
 _________  

ثري يف الصحيحني وحممد بن إبراهيم وزيد بن عبد الرمحن هكذا قال أبو النضر ووافقه حيىي بن أيب ك: قوله )  ١( 
غياث عند النسائي وحممد بن عمرو عند الترمذي وخالفهم حيىي بن سعيد وسامل بن أيب اجلعد فروياه عن أيب سلمة 

  عن أم سلمة أخرجهما النسائي وحيتمل أن أبا سلمة رواه عن كل منهما كذا ذكره الزرقاين 
  أي بعد ذلك )  ٢( 
  نا ويستمر على إفطاره أي أحيا)  ٣( 



  لئال يظن وجوبه )  ٤( 
  بالنصب ثاين مفعويل رأيت )  ٥( 
هو وهم كأنه كتب األلف على لغة من يقف على املنصوب املنون : بالنصب وروي باخلفض قال السهيلي )  ٦( 

كان : صوم فيه فقيل أكثر صياما منه يف شعبان اختلف يف احلكمة يف إكثاره ال: قوله . بدون األلف فتومهه خمفوضا 
يشتغل عن صيام الثالثة من كل شهر لسفر أو غريه فيجتمع فيقضيها فيه واستدل له مبا أخرجه الطرباين بسند 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصوم ثالثة أيام من كل شهر فرمبا أخر ذلك حىت جيتمع : ضعيف عن عائشة 
سئل رسول اهللا صلى : صنع ذلك لتعظيم رمضان حلديث الترمذي كان ي: عليه صوم السنة فيصوم شعبان وقيل 

وأصح منه ما أخرجه أبو داود . شعبان لتعظيم رمضان : أي الصوم أفضل بعد رمضان ؟ قال : اهللا عليه و سلم 
يا رسول اهللا مل أرك ما تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان ؟ : والنسائي وابن خزمية عن أسامة قلت 

املراد ( ذاك شهر يغفل الناس عنه بني رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه األعمال إىل اهللا فأحب أن يرفع : قال 
" إليه عملي وأنا صائم كذا يف )  ١٧٤/  ٣انظر فتح امللهم . بالرفع الرفع اخلاص دون الرفع العام بكرة وعشيا 

  للسيوطي " التوشيح شرح صحيح البخاري 

  ) ) ١( شوراء باب صوم يوم عا(  - ١٨

بن أيب )  ٣( بن عبد الرمحن بن عوف أنه مسع معاوية )  ٢( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن محيد  - ٣٧٣
؟ مسعت رسول اهللا )  ٧( علماؤكمم )  ٦( يا أهل املدينة أين : يقول )  ٥( حج وهو على املنرب )  ٤( سفيان عام 

اهللا عليكم صيامه أنا صائم ومن شاء )  ٩( هذا يوم عاشوراء مل يكتب  ) ٨( صلى اهللا عليه و سلم يقول هلذا اليوم 
  )  ١٠( فليصم ومن شاء فليفطر 

شهر رمضان فهو )  ١٢( قبل أن يفترض رمضان مث نسخه )  ١١( صيام يوم عاشوراء كان واجبا : قال حممد 
  قبلنا تطوع من شاء صامه ومن شاء مل يصمه وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا والعامة 

 _________  
عاشوراء هو باملد على املشهور وحكي فيه القصر وهو يف األصل صفة الليلة العاشرة ألنه مأخوذ من : قوله )  ١( 

العشر الذي هو اسم العقد واليوم مضاف إليها فإذا قيل يوم عاشوراء فكأنه قيل يوم الليلة العاشرة إال أهنم ملا 
وهو مذهب مجهور العلماء من : قال العيين ( ية فاستغنوا عن ذكر املوصوف عدلوا عن الصفة غلبت عليه االمس

. " ومن األئمة مالك والشافعي وأمحد وإسحاق وأصحاهبم : الصحابة والتابعني ومن بعدهم وعد أمساءهم مث قال 
  )  ١١٦/  ٦" عمدة القاري 

  كذا ذكره القاري 
رواه مالك وتابعه يونس وصاحل بن كيسان وابن عيينة  ابن حجر هكذا: عن محيد قال احلافظ : قوله )  ٢( 

وغريهم قال األوزاعي والزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن وقال النعمان بن راشد عن الزهري عن السائب بن 
  يزيد كالمها عن معاوية احملفوظ رواية الزهري عن محيد قاله النسائي وغريه 

  ا عشرين سنة وخليفة عشرين سنة كذا ذكره الزرقاين هو وأبوه من مسلمة الفتح وكان أمري)  ٣( 
عام حج كان أول حجة حجها معاوية بعد اخلالفة سنة أربع وأربعني وآخر حجة حجها سنة سبع : قوله )  ٤( 

ويظهر أن املراد يف هذا احلديث احلجة األخرية وكأنه تأخر مبكة أو : قال ابن حجر . ومخسني ذكره ابن جرير 



  احلج إىل يوم عاشوراء املدينة بعد 
  أي منرب املسجد النبوي )  ٥( 
الظاهر إمنا قال ذلك ملا مسع من يوجبه أو حيرمه أو يكرهه فأراد : أين علماؤكم ؟ قال النووي : قوله )  ٦( 

مه حيتمل أن يريد به استدعاء موافقتهم أو بلغه أهنم يرون صيا: إعالمهم بأنه ليس بواجب وال حمرم وقال ابن التني 
  شرح صحيح البخاري للعيين ) "  ١٢١/  ٦( عمدة القاري " فرضا أو نفال أو يكون للتبليغ كذا يف 

  أي من الصحابة والتابعني )  ٧( 
  أي يف حقه )  ٨( 
إىل آخره اتفق العلماء على أن صوم عاشوراء اليوم سنة وليس بواجب ... مل يكتب اهللا : أي مل يفرض قوله )  ٩( 

: أشهرمها : كان واجبا واختلف أصحاب الشافعي على وجهني : كمه أول اإلسالم فقال أبو حنيفة واختلفوا يف ح
كان فرضا : وكان بعض السلف يقول : كقول أيب حنيفة وقال عياض : أنه مل يزل سنة ومل يك واجبا قط والثاين 

  " عمدة القاري " بفرض كذا يف وانقرض القائلون هبذا وحصل اإلمجاع على أنه ليس : وهو باق على فرضيته قال 
هو كلمة من كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم كما بينه النسائي يف روايته ذكره : قال احلافظ ابن حجر )  ١٠( 

  السيوطي 
إن رسول اهللا صلى اهللا : وقال " اهلدي " وبسط الكالم على هذا الشيخ ابن القيم يف ( كان واجبا : قوله )  ١١( 

ان يصوم عاشوراء قبل أن ينزل فرض رمضان فلما فرض رمضان تركه فهذا ال ميكن التخلص عنه عليه و سلم ك
المع . " إخل ... إال بأن صيامه كان فرضا قبل رمضان فحينئذ يكون املتروك وجوب صومه ال استحبابه ويتعني هذا 

قد بعث : عن الربيع بنت معوذ  إىل آخره به ورد كثري من األخبار فأخرج الطحاوي) ... .  ٣٨٣/  ٥" الدراري 
من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم آخر : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف األنصار 

. يومه فلم نزل نصومه ويصومه صبياننا وهم صغار ونتخذ هلم اللعبة من العهن فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة 
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر بصوم عاشوراء قبل أن يفترض رمضان فلما فرض قال وأخرج عن عائشة أن رس

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمرنا بصوم : وأخرج عن جابر . من شاء صام عاشوراء ومن شاء أفطر : 
أمرنا رسول : قيس بن سعد وأخرج عن . عاشوراء وحيثنا عليه ويتعاهدنا عليه فلما فرض رمضان مل يأمرنا ومل ينهنا 

ويف . فلما نزل رمضان مل نؤمر ومل ننه عنه . اهللا صلى اهللا عليه و سلم بصوم عاشوراء قبل أن يفترض رمضان 
الباب أخبار أخر خمرجة يف السنن والصحاح وأما حديث معاوية فأجيب عنه بأن معاوية من مسلمة الفتح فإن كان 

عشر وذلك بعد نسخه برمضان فإنه كان يف السنة الثانية فال داللة له على عدم مسع ما مسع فإمنا مسع سنة تسع أو 
  وجوبه قبل ذلك 

  أي افتراضه )  ١٢( 

  )القدر )  ٢( ليلة )  ١( باب (  - ١٩

حتروا : أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٣٧٤
  القدر يف السبع األواخر من رمضان )  ٤( يلة ل)  ٣( 

 _________  
منها اختالفهم : سبعة أحباث لطيفة يف هذا الباب  ١٧٨/  ٥ذكر شيخنا يف األوجز ( باب ليلة القدر : قوله )  ١( 



ب هذه اختالفهم يف سب: اختصاص هذه الليلة هبذه األمة عند اجلمهور ومنها : يف وجه التسمية بليلة القدر ومنها 
يف تعيني هذه الليلة على أقوال كثرية تبلغ إىل قريب من مخسني قوال وخمتار أئمة الفقه : العطية اجلليلة ومنها 

اختالفهم هل حيصل الثواب املترتب عليها ملن قامها ومل يظهر له شيء وغريها : والسلوك يف تعيني هذه الليلة ومنها 
إهنا دائرة يف مجيع : أصال ورأسا قاله احلجاج الوايل الظامل والرافضة وقيل إهنا رفعت : اختلف العلماء فيها فقيل ) 

خمتصة برمضان ممكنة يف مجيع لياليه ورجحه السبكي وقيل أول : إهنا ليلة النصف من شعبان وقيل : السنة وقيل 
لة تسع عشرة وقيل لي: ليلة منه وقيل ليلة النصف وقيل ست عشرة وقيل سبعة عشرة وقيل ليلة مثاين عشرة وقيل 

ليلة احلادي : مبهمة يف السبع األواخر وقيل : مبهمة يف العشر األخري وقيل : مبهمة يف العشر األوسط وقيل : 
ليلة ثالث : ليلة اثنتني وعشرين وقيل : والعشرين وقيل كذلك إن كان الشهر ناقصا وإال فليلة العشرين وقيل 

ليلة تسع : أمحد واختاره خالئق وقيل ليلة مثان وعشرين وقيل وعشرين وقيل ليلة سبع وعشرين وهو مذهب 
إهنا تنتقل : تنتقل يف العشر األخري كله وقيل : تنتقل يف النصف األخري وقيل : ليلة الثالثني وقيل : وعشرين وقيل 

خري وذهب يف أشفاع العشر األوسط والعشر األ: تنتقل يف السبع األواخر وقيل : يف أوتار العشر األخري وقيل 
  )  ٣٠٠/  ١" ( التنوير " بعض املتأخرين إىل أهنا تكون دائما ليلة اجلمعة وال أصل له كذا يف 

  مسيت بذلك لعظم قدرها لنزول القرآن فيها ولوصفها بأهنا خري من ألف شهر )  ٢( 
  أي اجتهدوا أو التمسوا )  ٣( 
  حتروها ليلة سبع وعشرين : عبد اهللا بن دينار بلفظ هكذا رواه مالك ورواه شعبة عن : قال ابن عبد الرب )  ٤( 

) :  ٢( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ) :  ١( أخربنا مالك حدثنا هشام بن عروة عن أبيه  - ٣٧٥
  حتروا ليلة القدر يف العشر األواخر من رمضان 

 _________  
  هشام عن أبيه عن عائشة موصوال رواه أنس بن عياض أبو ضمرة عن : قال ابن عبد الرب )  ١( 
  حتروا ليلة القدر يف وتر العشر األواخر من رمضان : ويف الصحيح عن عائشة )  ٢( 

  ) ) ٢( االعتكاف )  ١( باب (  - ٢٠

بنت عبد الرمحن عن عائشة أهنا قالت )  ٣( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن عروة بن الزبري عن عمرة  - ٣٧٦
وكان ال يدخل )  ٦( رأسه فأرجله )  ٥( إيل )  ٤( صلى اهللا عليه و سلم إذا اعتكف يدين كان رسول اهللا : 

  اإلنسان )  ٨( حلاجة )  ٧( البيت إال 
الرجل إذا اعتكف إال للغائط أو البول وأما الطعام والشراب فيكون يف )  ٩( وهبذا نأخذ ال خيرج : قال حممد 

  اهللا  وهو قول أيب حنيفة رمحه)  ١٠( معتكفه 
 _________  

فكرت يف االعتكاف وترك الصحابة له مع شدة اعتنائهم واتباعهم األثر : باب االعتكاف قال مالك : قوله )  ١( 
مع اشتغاهلم بالكسب لعياهلم : ومتامه أن يقال " : التوشيح " قال السيوطي يف . انتهى . فأراهم تركوه لشدته 

هو مع متامه ليس بتمام لعدم : قلت . انتهى . ك ومالزمتهم للمسجد والعمل يف أراضيهم فيشق عليهم ترك ذل
كونه وجها لترك سنة من سنن النيب صلى اهللا عليه و سلم واألوىل أن يقال إن االعتكاف يف العشر من رمضان وإن 



تكفن فكفى كان سنة مؤكدة لكنه على الكفاية ال على العني وقد كانت أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم بعده يع
  " اإلنصاف يف حكم االعتكاف " ذلك وقد حققته يف رساليت 

  هو لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه خريا أو شرا وشرعا لزوم املسجد للعبادة على وجه خمصوص )  ٢( 
ن كذا رواه مجهور رواة املوطأ ورواه عبد الرمحن بن مهدي ومجاعة ع: عن عمرة قال ابن عبد الرب : قوله )  ٣( 

وكذا مل يذكر عمرة أكثر أصحاب . مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة فلم يذكروا عمرة يف هذا احلديث 
  انتهى . ابن شهاب منهم معمر وسفيان وزياد بن سعد واألوزاعي 

ورواه النسائي من طريق عبد الرمحن بن مهدي عن مالك به ورواه الترمذي عن أيب مصعب عن مالك عن الزهري 
عروة وعمرة كالمها عن عائشة وقال هكذا روى بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عن . 

وكذا أخرجه البخاري ومسلم وبقية الستة عن الزهري عن عروة . عائشة والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة 
  " التنوير " وعمرة كالمها عن عائشة كذا يف 

وأنا : يدين إيل رأسه فيه إن إخراج البعض ال جيري جمرى الكل زاد يف رواية : قوله . من اإلدناء أي يقرب )  ٤( 
  وفيه أن احلائض طاهرة . حائض 

  وأنا يف احلجرة )  ٥( 
  أي فأمشط شعر رأسه )  ٦( 
إال حلاجة اإلنسان فسرها الزهري بالبول والغائط وقد اتفقوا على استثنائهما واختلفوا يف غريمها من : قوله )  ٧( 
اجات مثل عيادة املريض وشهود اجلمعة واجلنازة فرآه بعض أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم احل

  " عمدة القاري " ليس له أن يفعل شيئا من هذا كذا يف : وغريهم وبه قال الثوري وابن املبارك وقال بعضهم 
  أي الضرورية وهي الغائط والبول واحلدث )  ٨( 
 خيرج الرجل يعين إىل بيته قرب أو بعد وأما للوضوء والغسل من دون ضرورة فال وكذا يف عيادة ال: قوله )  ٩( 

ويشهد له ما أخرجه أبو داود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ال يسأل عن املريض . املريض وحنو ذلك 
  إال مارا يف اعتكافه 

  اسم مفعول أي حمل اعتكافه )  ١٠( 

عن أيب سلمة بن عبد )  ٢( عن حممد بن إبراهيم )  ١( الك أخربنا يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد أخربنا م - ٣٧٧
من )  ٤( كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعتكف العشر الوسط : قال )  ٣( الرمحن عن أيب سعيد اخلدري 

)  ٨( هي الليلة اليت خيرج حىت إذا كان ليلة إحدى وعشرين و)  ٧( عاما )  ٦( رمضان فاعتكف )  ٥( شهر 
هذه )  ١١( اعتكف معي فليعتكف العشر األواخر وقد رأيت )  ١٠( من كان ) :  ٩( فيها من اعتكافه قال 

أسجد يف ماء وطني فالتمسوها يف العشر )  ١٥( من صبحتها )  ١٤( وقد رأيتين )  ١٣( مث أنسيتها )  ١٢( الليلة 
  )  ١٦( األواخر والتمسوها يف كل وتر 

)  ١٩( فوكف )  ١٨( سقفه عريشا )  ١٧( فمطرت السماء من تلك الليلة وكان املسجد : قال أبو سعيد 
علينا )  ٢٢( عيناي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انصرف )  ٢١( فأبصرت ) :  ٢٠( قال أبو سعيد . املسجد 

  دى وعشرين ليلة إح)  ٢٤( أثر املاء والطني من صبح )  ٢٣( وعلى جبهته وأنفه 
 _________  

  أصله اهلادي حذف الياء وقفا ووصال )  ١( 



  ابن احلارث التميمي )  ٢( 
  هذا أصح حديث يروى يف هذا الباب : قال ابن عبد الرب )  ٣( 
بضم الواو والسني مجع وسطى ويروى بفتح السني مثل كرب وكربى ورواه : الوسط قال ابن حجر : قوله )  ٤( 

  انتهى . على أهنا مجع واسط كبازل وبزل  الباجي بإسكاهنا
. فاالعتكاف فيه سنة مؤكدة ملواظبته عليه قاله ابن عبد الرب . من شهر رمضان فيه مداومته على ذلك : قوله )  ٥( 

  ولعل مراده رمضان ال بقيد الوسط إذ هو مل يداوم عليه 
  كذلك )  ٦( 
  لى األرض طول حياته مصدر عام إذا سبح فاإلنسان يعوم يف دنياه ع)  ٧( 
هذه الرواية مشكلة فإن ظاهرها أن خطبته وقعت : خيرج فيها قال ابن حزم : قوله . أي من عادته أن خيرج )  ٨( 

يف أول اليوم احلادي والعشرين وعلى هذا يكون أول الليايل اعتكافه اآلخر ليلة اثنني وعشرين وهو مغاير لقوله يف 
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انصرف وعلى جبهته أثر املاء والطني من صبح فأبصرت عيناي رس: آخر احلديث 

إحدى وعشرين فإنه ظاهر يف أن اخلطبة كانت يف صبح اليوم العشرين ووقوع املطر كان يف ليلة إحدى وعشرين 
  " التنوير " وهو املوافق لبقية الطرق فكان يف هذه الرواية جتوزا أي من الصبح الذي قبلها كذا يف 

  فخطبنا صبيحة عشرين : ويف رواية الشيخني )  ٩( 
  أي من أصحايب )  ١٠( 
ليس معناه : قال القفال " شرح املهذب " يف : قوله وقد رأيت قال النووي . هبمزة أوله : ويف رواية أريت )  ١١( 

وإمنا معناه أنه قيل له ليلة  أنه رأى املالئكة واألنوار عيانا مث نسي يف أول ليلة رأى ذلك ألن مثل هذا قل أن ينسى
  القدر ليلة كذا وكذا مث نسي كيف قيل له 

  أي ليلة القدر )  ١٢( 
  بصيغة املفعول أي أنسانيها اهللا حلكمة يف إنسائها )  ١٣( 
  أي نفسي يف تلك الليلة )  ١٤( 
  أي يف صبحها )  ١٥( 
  تاسع والعشرين أي أوتار لياليه أوهلا ليلة احلادي والعشرين إىل آخر ال)  ١٦( 
  أي يف مسجد املدينة )  ١٧( 
  أي أنه كان مظلال باجلريد واخلوص حمكم البناء حبيث يكف عن املطر )  ١٨( 
  أي أقطر املاء من سقفه )  ١٩( 
  أي اخلدري راوي احلديث )  ٢٠( 
  أي فرأيت )  ٢١( 
  من الصالة )  ٢٢( 
مجيعا فإن سجد على أنفه وحده مل جيزه وعلى جبهته وحدها وأنفه فيه السجود على اجلبهة واألنف : قوله )  ٢٣( 

إن : ويف اهلداية ( إذا سجد على جبهته أو أنفه أجزاه : ال جيزيه وقال أبو حنيفة : أساء قاله مالك وقال الشافعي 
إخل .. .ال جيوز االقتصار على األنف إال من عذر وهو رواية عنه : اقتصر على أحدمها جاز عند أيب حنيفة وقاال 



  )  ١٨٧/  ٥" أوجز املسالك " انظر 
  بعد ما فرغ من صالة الصبح )  ٢٤( 

ال : ؟ قال )  ١( أخربنا مالك سألت ابن شهاب الزهري عن الرجل املعتكف يذهب حلاجته حتت سقف  - ٣٧٨
  )  ٢( بأس بذلك 
أو أن )  ٣( لبول أن يدخل البيت هبذا نأخذ ال بأس للمعتكف إذا أراد أن يقضي احلاجة من الغائط أو ا: قال حممد 

  مير حتت السقف وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل 
 _________  

  أي خراب صار مزبلة ويكون حول املسجد )  ١( 
ال جيوز االعتكاف إال يف : قال املوفق ( إن دخل حتته بطل : وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وقال مجاعة )  ٢( 

إما ترك اجلماعة الواجبة : ة فيه ألن اجلماعة واجبة واالعتكاف يف غريه يفضي إىل أحد األمرين مسجد تقام اجلماع
وال يصح االعتكاف يف . وإما خروجه إليها فيتكرر اخلروج كثريا مع إمكان التحرز منه وذلك مناف لالعتكاف 

  )  ١٨٧/  ٣" غين امل" غري مسجد إذا كان املعتكف رجال ال نعلم يف هذا بني أهل العلم خالفا 
  أي بيته )  ٣( 

  ) ) ١( كتاب احلج ( 

  ) ) ٢( باب املواقيت (  - ١

 ١( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : أخربنا مالك حدثنا نافع موىل عبد اهللا عن عبد اهللا بن عمر  - ٣٧٩
( ويهل أهل جند )  ٧( من اجلحفة )  ٦( ويهل أهل الشام )  ٥( املدينة من ذي احلليفة )  ٤( أهل )  ٣( يهل ) : 
  )  ٩( من قرن )  ٨

  )  ١٢( ويهل أهل اليمن من يلملم : قال )  ١١( أنه )  ١٠( ويزعمون : قال ابن عمر 
 _________  

  زيارة أماكن خمصوصة بأفعال خمصوصة : القصد ويف الشرع : بفتح احلاء والكسر يف اللغة )  ١( 
: أي سنة وقت رسول اهللا املواقيت ؟ فقال : حكى األثرم عن أمحد أنه سئل . م مجع للميقات مكان اإلحرا)  ١( 

  " التوشيح " عام حج كذا يف 
يهل إىل آخره : يا رسول اهللا من أين تأمرنا أن هنل ؟ فقال : أن رجال قام يف املسجد فقال : وللبخاري )  ٣( 

  بصيغة اخلرب مرادا به األمر 
  " املصباح " وكل من رفع صوته فقد أهل كذا يف . وته عند اإلحرام رفع ص: من أهل احملرم )  ٤( 
  أي حقيقة أو حكما ومن حوهلم من أهل الشرق )  ٥( 
من ذي احلليفة بضم احلاء املهملة وفتح الالم وإسكان الياء املثناة من حتت وبالفاء هو على حنو ستة : قوله )  ٦( 

  للنووي رمحه اهللا " هتذيب األمساء واللغات " ا يف سبعة أو أربعة كذ: أميال من املدينة وقيل 
واملغرب واملصريون اآلن حيرمون من رابغ : ومصر وزاد الشافعي يف روايته : زاد النسائي من حديث عائشة )  ٧( 
  قرب اجلحفة لكثرة محاها فال ينزهلا أحد إال حم كذا ذكره الزرقاين  -براء وموحدة وعني معجمة  -



ن اجلحفة بضم اجليم وإسكان احلاء قرية كبرية كانت عامرة وهي على طريق املدينة على حنو سبع م: قوله )  ٨( 
" املطالع " مراحل من املدينة وحنو ثالث مراحل من مكة قرية من اهلجر بينها وبينه حنو ستة أميال قال صاحب 

إذا : ة من جحف السيل اجتحف هي فعل: مسيت جحفة ألن السيل احتجفها وقال أبو الفتح اهلمداين : وغريه 
اقتلع ما مير به من شجر أو غريه وهذا من باب العرفة كما تقول عرفت عرفة بالفتح وما تعرفه عرفة كذلك جحف 

  " هتذيب األمساء واللغات " السيل جحفة بالفتح واجملحوف جحفة بالضم كذا يف 
كل مكان مرتفع وهو اسم لعشرة : جند  أهل: قوله . وكذا أهل الطائف ومن حوهلم من أهل الشرق )  ٩( 

  مواضع واملراد ههنا اليت أعلى هتامة واليمن وأسفلها الشام والعراق قاله الزرقاين 
وضبط . قرن املنازل : ويف حديث ابن عباس يف الصحيحني . من قرن بفتح القاف وسكون الراء : قوله )  ١٠( 

التفاق على ختطئته يف ذلك ويف نسبة أويس القرين إليه وإمنا هو اجلوهري بفتح الراء وغلطوه وبالغ النووي فحكى ا
. منسوب إىل قبيلة بين قرن بطن من مراد لكن حكى عياض أن من سكن الراء أراد اجلبل ومن فتح أراد الطريق 

  " شرح الزرقاين " واجلبل املذكور بينه وبني مكة من جهة املشرق مرحلتان كذا يف 
مل أفقه هذه من رسول : إىل آخره للبخاري من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر ... ويزعمون : قوله )  ١١( 

ومل  -عن سامل عن أبيه وزعموا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال " الصحيحني " ويف . اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
وهو يشعر بأن الذي بلغ ذلك وهو من استعمال الزعم على القول احملقق . ويهل أهل اليمن من يلملم :  -أمسعه 

أحسبه رفعه وعائشة : وجابر عند مسلم إال أنه قال " الصحيحني " ابن عمر مجاعة وقد ثبت ذلك عن ابن عباس يف 
  )  ٢١٧/  ٦انظر أوجز املسالك ( عند النسائي واحلارث بن عمرو السهمي عند أمحد وأيب داود والنسائي 

   أي النيب صلى اهللا عليه و سلم)  ١٢( 
. من يلملم بفتح الياء والالمني وإسكان امليم بينهما ويقال فيه أمللم هبمزة هو على مرحلتني من مكة : قوله )  ١٣( 

  " هتذيب األمساء " هو جبل من جبال هتامة على مرحلتني من مكة كذا يف : لعياض " شرح مسلم " ويف 

أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال عبد اهللا بن عمر : ال عبد اهللا بن دينار أنه ق)  ١( أخربنا مالك أخربنا  - ٣٨٠
  من ذي احلليفة وأهل الشام من اجلحفة وأهل جند من قرن )  ٢( و سلم أهل املدينة أن يهلوا 

أما هؤالء الثالث فسمعتهن من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأخربت أن رسول اهللا : قال عبد اهللا بن عمر 
  وأما أهل اليمن فيهلون من يلملم : سلم قال صلى اهللا عليه و 
 _________  

هذا احلديث تابع فيه مالكا إمساعيل بن جعفر : إىل آخره قال الزرقاين ... أخربنا عبد اهللا بن دينار : قوله )  ١( 
فقال أي كالمها عن ابن دينار به وزاد فذكر العراق " . االعتصام " عند مسلم وسفيان بن عيينة عند البخاري يف 

وروى . مل يكن يومئذ عراق : فأين العراق ؟ فقال : مل يكن عراق يومئذ وألمحد عن صدقة فقال له قائل : ابن عمر 
وكذا قال . الشافعي عن طاوس مل يوقت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات عرق ومل يكن حينئذ أهل املشرق 

ت ذات عرق ألهل العراق ليس منصوصا عليه وإمنا أمجع عليه وبه فميقا" األم " والشافعي يف " املدونة " مالك يف 
أن أهل العراق : ويدل له ما يف البخاري " شرح مسلم " والنووي يف " شرح املسند " قطع الغزايل والرافعي يف 

نووي وال" الشرح الصغري " أتوا عمر فوقت هلم ذات عرق وصحح احلنفية واحلنابلة ومجهور الشافعية والرافعي يف 
ومهل أهل العراق : ويف مسلم من طريق ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر . أنه منصوص " شرح املهذب " يف 

: مسعت أحسبه رفع لكن قال العراقي : مسعت جابرا قال : ذات عرق إال أنه مشكوك يف رفعه ألن أبا الزبري قال 



قني وقد أخرجه أمحد من رواية ابن هليعة وابن ماجه من قوله أحسبه أي أظنه والظن يف باب الرواية يتنزل منزل الي
رواية إبراهيم بن يزيد كالمها عن أيب الزبري فلم يشكا يف رفعه وروى أمحد وأبو داود والنسائي عن عائشة وعن 

فهذا يدل على أن : وقت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألهل العراق ذات عرق قال احلافظ : احلارث قاال 
  )  ٣٩٠و  ٣٨٩/  ٣انظر فتح الباري ( أصال  للحديث

  وميقات املكي ومن مبعناه للحج احلرم وللعمرة احلل )  ٢( 
  أي املواضع الثالثة )  ٣( 

ـرع )  ١( أن ابن عمر أحرم : أخربنا مالك حدثنا نافع  - ٣٨١   )  ٢( من الـف
 _________  

  أي مرة )  ١( 
هي أول قرية مارت إمساعيل وأمه : وبإسكاهنا موضع بناحية املدينة يقال  من الفرع بضم الفاء والراء: قوله )  ٢( 

حممله عند العلماء أنه مر مبيقات ال يريد إحراما مث بدا له فأهل منه أو جاء إىل الفرع : التمر مبكة قال ابن عبد الرب 
املواقيت وحمال أن يتعداه مع وقد روى حديث . من مكة أو غريها مث بدا له يف اإلحرام كما قاله الشافعي وغريه 

  علمه به فيوجب على نفسه ما عليه دم 

  )  ٣( من إيلياء )  ٢( أن ابن عمر أحرم : عندي )  ١( أخربنا مالك أخربين الثقة  - ٣٨٢
ألحد أن )  ٥( وقتها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فال ينبغي )  ٤( وهبذا نأخذ هذه مواقيت : قال حممد 
عبد اهللا بن عمر من الفرع وهو دون ذي احلليفة إىل )  ٨( حجا إال حمرما فأما إحرام )  ٧( إذا أراد )  ٦( جياوزها 

)  ١٣( ألهل املدينة أن حيرموا )  ١٢( وقد رخص )  ١١( وهو اجلحفة )  ١٠( وقت آخر )  ٩( مكة فإن أمامها 
 ١٥( من أحب منكم : اهللا عليه و سلم أنه قال بلغنا عن النيب صلى . وقت من املواقيت )  ١٤( من اجلحفة ألهنا 

( بن راشد عن حممد )  ١٧( أخربنا بذلك أبو يوسف عن إسحاق . إىل اجلحفة فليفعل )  ١٦( أن يستمتع بثيابه ) 
  بن علي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم )  ١٨

 _________  
  هو نافع كذا ذكره الزرقاين : قيل )  ١( 
)  ٢٢٤/  ٦أوجز املسالك . يف مجع الفوائد برواية مالك أن ابن عمر أهل حبجة من إيلياء ( أحرم : قوله )  ٢( 

من إيلياء أي عام احلكمني ملا افترق أبو موسى وعمرو بن العاص من غري اتفاق بدومة اجلندل فنهض ابن عمر إىل 
حديث املواقيت فدل على أنه فهم بيت املقدس فأحرم منه كما رواه البيهقي وابن عبد الرب وغريمها مع كونه روى 

أن املراد منع جماوزهتا حالال ال منع اإلحرام قبلها وأما الكراهة فلعلة أخرى هي خوف أن يعرض للمحرم إذا بعدت 
وأما قصريها فلما فيه من التباس امليقات والتضليل عنه وهذا مذهب مالك ومجاعة من . مسافته ما يفسد إحرامه 

: إحرامه من املواقيت أفضل وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وآخرون : د وإسحاق قال مالك وأمح( السلف 
؟ فأنكر عمر على عمران بن حصني يف إحرامه من )  ١٤١/  ٥انظر عمدة القاري . اإلحرام من املواقيت رخصة 

 -واهللا أعلم  -من هؤالء  وهذا: البصرة وأنكر عثمان على عبد اهللا بن عامر إحرامه قبل امليقات قال ابن عبد الرب 
كراهة أن يضيق املرء على نفسه ما وسع اهللا عليه وأن يتعرض ملا ال يؤمن أن حيدث يف إحرامه وذهب مجاعة إىل 

  " شرح الزرقاين " وقال به الشافعية كذا يف . جوازه من غري كراهة 



  ة بيت املقدس بكسر أوله ممدودا وخمففا وقد تشدد الياء الثانية ويقصر اسم مدين)  ٣( 
  أي أماكن موقتة )  ٤( 
إىل آخره ملا أخرجه ابن أيب شيبة عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا ... فال ينبغي ألحد : قوله . أي ال حيل )  ٥( 

وكذلك أخرجه الطرباين يف معجمه )  ٤٧٣/  ١نصب الراية ( ال جتاوز امليقات إال بإحرام : عليه و سلم قال 
لبيهقي عن أيب الشعثاء أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز امليقات غري حمرم وروى إسحاق بن وأخرج الشافعي وا
إذا جاوز الوقت فلم حيرم حىت دخل مكة رجع إىل الوقت فأحرم فإن خشي إن رجع إىل : راهويه عنه أنه قال 

اوزة عن املواقيت بغري إحرام وهبذه األخبار وأمثاهلا حرم اجلمهور اجمل. الوقت يفوت احلج فإنه حيرم ويهريق دما 
لكن الشافعية خصوه مبن يريد أداء النسك وأصحابنا عمموه وذهب عطاء والنخعي إىل عدم وجوب اإلحرام من 

جيب على اجملاوز العود إىل امليقات فإن مل يعد حىت مت : ال يصح حجه وقال احلسن : املواقيت وقال سعيد بن جبري 
  وهذه األقاويل الثالثة شاذة ضعيفة قاله ابن عبد الرب وغريه . رة حجه رجع للميقات وأهل منه بعم

" شرح اهلداية " وحكى العيين يف . أن جياوزها وأما تقدمي اإلحرام عليها فجائز اتفاقا حكاه غري واحد : قوله )  ٦( 
فعل السلف وقوهلم أن عند داود الظاهري إذا أحرم قبل هذه املواقيت فال حج له وال عمرة وهو قول شاذ خمالف ل

فقد أحرم ابن عمر من بيت املقدس بل ورد يف فضله حديث أخرجه أمحد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان مرفوعا 
من أهل حبجة أو عمرة من املسجد األقصى إىل املسجد احلرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له اجلنة : 
وذكر " ختريج أحاديث شرح الرافعي " ذكره احلافظ ابن حجر يف  هذا لفظ أيب داود ويف سنده ضعف يسري. 

القرطيب أن إحرام ابن عمر وابن عباس كان من الشام وإحرام عمران بن حصني من البصرة وابن مسعود من 
القادسية وإحرام علقمة واألسود والشعيب من بيوهتم وسعيد بن جبري من الكوفة رواه سعيد بن منصور وأخرج 

أن حترم من دويرة أهلك : فقال } وأمتوا احلج والعمرة هللا { : أنه سئل علي عن قوله تعاىل " املستدرك "  احلاكم يف
ويف الباب آثار كثرية تشهد جبواز التقدمي إال أن مالكا وأمحد وإسحاق كرهوه كما ذكره العيين وغريه وقال . 

  هو أفضل إن أمن من أن يقع يف حمظور : أصحابنا 
إذا أراد هذا القيد غاليب وإال فال حيل ألحد من اآلفاقي أن جياوز امليقات بال إحرام إذا أراد دخول :  قوله)  ٧( 

وأما دخوله عليه الصالة و السالم عام الفتح بغري إحرام . احلرم سواء أراد أحد النسكني أو مل يرد خالفا للشافعي 
  " قاري شرح ال" فحكم خمصوص له وألصحابه يف ذلك الوقت كذا يف 

إىل آخره دفع ملا ورد أنه ملا مل جيز جماوزة املواقيت فكيف جاوز ابن عمر ميقات أهل ... فأما إحرام : قوله )  ٨( 
ـرع وهو متجاوز عن ذي احلليفة إىل جانب مكة  وحاصل الدفع أنه ال . املدينة وهو ذو احلليفة وأحرم من الفــ

إال حمرما إال من كان بني يدية ميقات آخر فإنه خمري بني أن حيرم من ميقاته حيل اجملاوزة من هذه املواقيت ملن مر هبا 
األول أو من الثاين فأهل املدينة خيري هلم بني أن حيرموا من ذي احلليفة وهو ميقاهتم املوقت وبني أن حيرموا من 

. به إىل اجلحفة فليفعل من أحب أن يستمتع بثيا: اجلحفة أو من رابغ الذي هو قريب اجلحفة حلديث مرفوع مرسل 
فال يلزمهم من جماوزة ذي احلليفة دم وإن كان األفضل هو اإلحرام منه وقد يستدل له مبا وقع يف رواية البخاري 

فهن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ملن كان يريد احلج : وغريه من حديث ابن عباس بعد ذكر املواقيت 
شامي إذا مر بذي احلليفة لزمه اإلحرام منها وال يؤخره إىل ميقاته اجلحفة فإن واستدل به كثري على أن ال. والعمرة 

أخر لزمه دم عند اجلمهور وحكى النووي االتفاق عليه ولعله بالنسبة إىل مجهور الشافعية وإال فاملعروف عند 
  الت املالكية أن الشامي مثال إذا جاوز ذا احلليفة بغري إحرام إىل اجلحفة جاز له ذلك وبه ق



من جاوز ميقاتا من هذه املواقيت من غري إحرام إىل ميقات " : البدائع " وأما مذهب احلنفية يف ذلك ما يف ( احلنفية 
وأبو ثور وابن املنذر من )  ٣٢٤/  ٨آخر جاز إال أن املستحب أن حيرم من امليقات األول كذا يف بذل اجملهود 

  وغريه " فتح الباري " الشافعية كذا يف 
  أي قدامها )  ٩( 
  أي ميقات متأخر آخر )  ١٠( 
احلاصل أن هذا رخصة واإلحرام من امليقات األول عزمية فلو أحرم من اجلحفة فال شيء عليه عندنا خالفا )  ١١( 

  " املرقاة " للشافعي كذا يف 
  أي بصيغة اجملهول أي وقعت الرخصة )  ١٢( 
  سواء مروا على ذي احلليفة أم ال )  ١٣( 
  أي الواجب أن ال يتجاوزوا عن مطلق امليقات أي عن امليقات األول  ) ١٤( 
  خطاب ألهل املدينة )  ١٥( 
  أي أن يلبس ثيابه ويؤخر إحرامه إىل اجلحفة )  ١٦( 
عن إسحاق بن راشد هو أبو سليمان إسحاق بن راشد احلراين وقيل الرقي موىل بين أمية وقيل موىل : قوله )  ١٧( 

ي وعبد اهللا بن حسن بن احلسن بن علي وحممد بن علي زين العابدين أيب جعفر الباقر وغريهم عمر روى عن الزهر
هتذيب " ووثقه النسائي وابن معني وأبو حامت كذا يف " الثقات " وعنه مجاعة ذكره ابن حبان وابن شاهني يف 

  وغريه " التهذيب 
ن احلسني بن علي ويسمى هذا السند سلسلة الذهب أي عن أيب جعفر حممد الباقر ابن زين العابدين علي ب)  ١٨( 

  قاله القاري 

  )به بعريه )  ٢( الصالة وحيث ينبعث )  ١( باب الرجل حيرم يف دبر (  - ٢

يف مسجد ذي احلليفة فإذا انبعثت به )  ٣( أن عمر كان يصلي : أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر  - ٣٨٣
  )  ٤( راحلته أحرم 

 _________  
  بضمتني أي بعد الصالة )  ١ (
  واملراد باالنبعاث القيام والباء للتعدية أي حني يقيمه بعريه )  ٢( 
عند مسجد ذي احلليفة وأراد باملسجد مصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وليس ( ركعتني سنة اإلحرام )  ٣( 

  )  ٢٧١/  ٨بذل اجملهود . املراد باملسجد أن هناك مسجدا بين قبل ذلك 
أي نوى ولىب أو جدد نيته وتلبيته بناء على أن األفضل للمحرم أن حيرم عقيب صالة سنة اإلحرام كما سيأيت )  ٤( 

أحرم اتباعا ملا رآه من فعل املصطفى صلى اهللا عليه و سلم لذلك كما يف : قوله . من صنيعه صلى اهللا عليه و سلم 
بن عمر مرفوعا ويف مسلم من رواية الزهري عن سامل عن أبيه الصحيحني من طريق صاحل بن كيسان عن نافع عن ا

  كان صلى اهللا عليه و سلم يركع بذي احلليفة ركعتني مث إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي احلليفة أهل : 



)  ٢( بيداؤكم : بن عقبة عن سامل بن عبد اهللا أنه مسع ابن عمر يقول )  ١( أخربنا مالك أخربنا موسى  - ٣٨٤
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ٤( على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيها وما أهل )  ٣( هذه اليت تكذبون 

  مسجد ذي احلليفة )  ٥( إال من عند املسجد 
)  ٧( نأخذ حيرم الرجل إن شاء يف دبر صالته وإن شاء حني ينبعث به بعريه وكل حسن )  ٦( وهبذا : قال حممد 
  ل أيب حنيفة والعامة من فقهائنا وهو قو

 _________  
  " الكاشف " هـ كذا يف  ١٤١هو موىل آل الزبري ويقال موىل أم خالد زوجة الزبري ثقة تويف سنة )  ١( 
أي مفازتكم اليت فوق علمي ذي احلليفة ملن صعد الوادي قاله أبو عبيد البكري وأضافها إليهم لكوهنم )  ٢( 

  كذبوا لسببها 
ليس املراد بالكذب عمدا بل إطالق الكذب عليه لعدم علمهم بابتداء ( أتقولون إنه أحرم منها ومل حيرم منها )  ٣( 

  ؟ ) إحرامه صلى اهللا عليه و سلم من املسجد بعد الصالة 
 إىل آخره هذا لفظ مالك وأما لفظ... وما أهل : وقوله . واهللا ما أهل : للحميدي عن سفيان عن ابن عيينة )  ٤( 

هذه البيداء اليت تكذبون فيها على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سفيان فأخرجه احلميدي يف مسنده بلفظ 
وملسلم من طريق آخر بلفظ . واهللا ما أهل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال من عند املسجد مسجد ذي احلليفة 

ما أهل : إىل آخره إال أنه قال ... البيداء اليت تكذبون فيها : كان ابن عمر إذا قيل له اإلحرام من البيداء ؟ قال : 
أهل النيب صلى اهللا عليه و سلم : بلفظ  -أي البخاري  -وسيأيت للمصنف . إال من عند الشجرة حني قام به بعريه 

لى وكان ابن عمر ينكر ع. حني استوت به راحلته قائمة أخرجه من طريق صاحل بن كيسان عن نافع عن ابن عمر 
ركب راحلته حىت استوى على البيداء أهل فهذه ثالث : بلفظ " صحيح البخاري " ابن عباس قوله يف روايته يف 

( روايات ظاهرها التدافع وقد أزال اإلشكال ما رواه أبو داود واحلاكم من طريق سعيد بن جبري قلت البن عباس 
صحيح : سكت عليه أبو داود وقال احلاكم حديث ابن عباس وإن ضعفه النووي وغريه لكن حسنه الترمذي و

احلق أن احلديث : بعد ما بسط الكالم : على شرط مسلم مفسر يف الباب وأقره عليه الذهيب وقال ابن اهلمام 
عجبت الختالف أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ) :  ٢٣٦/  ٦أوجز املسالك . حسن فزال اإلشكال 

فلما صلى يف مسجد ذي احلليفة ركعتني أوجب من جملسه فأهل باحلج حني فرغ  :يف إهالله فذكر احلديث وفيه 
منهما فسمع منه قوم فحفظوه مث ركب فلما استقلت به راحلته أهل فأدرك ذلك قوم مل يشهدوه يف املرة األوىل 

قوم مل يشهدوه  إمنا أهل حني استقلت به راحلته فلما عال شرف البيداء أهل وأدرك ذلك: فسمعوه حني ذاك فقالوا 
  " فتح الباري " فنقل كل واحد ما مسع وإمنا كان إهالله يف مصاله وأمي اهللا مث أهل ثانيا وثالثا كذا يف 

  أي بعد فراغه من صالته )  ٤( 
  أي مبا ذكر من احلديثني )  ٥( 
الكية والشافعية فإن وكل حسن واألحسن هو األول عند أئمتنا الثالثة كما حكاه الطحاوي خالفا للم: قوله )  ٦( 

.  ٢٤٤/  ٢وكذا مجع بني مذهبيهما الزرقاين ( األفضل عندهم أن يهل إذا بعثت به راحلته أو توجه لطريقه ماشيا 
ذهب مالك وأكثر الفقهاء إىل أن املستحب أن يهل الراكب إذا استوت به راحلته : وفرق الباجي بينهما فقال 

 ٢٠٨/  ١يهل عقيب الصالة شرح الباجي : اقته يف املشي وقال أبو حنيفة يهل إذا أخذت ن: قائمة وقال الشافعي 



وما حكوا من مذهب مالك يأىب عنه كالم الدردير إذ صرح بأولولية اإلحرام يف أول املواقيت إال يف ذي احلليفة . 
  " ضياء الساري " ذكره يف )  ٢٣٥/  ٦ففي مسجدها كذا يف األوجز 

  ) ) ٢( التلبية )  ١( باب (  - ٣

)  ٤( لبيك : النيب صلى اهللا عليه و سلم )  ٣( أن تلبية : أخربنا مالك حدثنا نافع عن عبد اهللا بن عمر  - ٣٨٥
ال شريك لك )  ٩( لك وامللك )  ٨( والنعمة )  ٧( لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد )  ٦( لبيك )  ٥( اللهم 

)  ١٣( واخلري بيديك )  ١٢( فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك وكان عبد اهللا بن عمر يزيد ) :  ١١( قال )  ١٠( 
  )  ١٥( إليك والعمل )  ١٤( والرغباء 
 ١٧( هي التلبية األوىل اليت روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وما زدت )  ١٦( وهبذا نأخذ التلبية : قال حممد 

  أيب حنيفة والعامة من فقهائنا )  ١٩( وهو قول )  ١٨( فحسن ) 
_ ________  
معىن التلبية إجابة دعوة إبراهيم حني أذن يف : قال مجاعة من العلماء : باب التلبية قال ابن عبد الرب : قوله )  ١( 

هذا أخرجه عبد بن محيد وابن جرير وابن أيب حامت يف تفاسريهم بأسانيد قوية عن ابن : الناس باحلج قال احلافظ 
وابن أيب " مسنده " غري واحد وأقوى ما فيه ما أخرجه أمحد بن منيع يف عباس وجماهد وعطاء وعكرمة وقتادة و

ملا فرغ إبراهيم عليه الصالة و السالم من بناء : حامت من طريق قابوس بن أيب ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال 
يا أيها : إبراهيم  أذن وعلي البالغ فنادى: يا رب وما يبلغ صويت ؟ قال : البيت قيل له أذن يف الناس باحلج قال 

الناس كتب عليكم احلج إىل البيت العتيق فسمعه من ما بني السماء واألرض أفال ترون الناس جييئون من أقصى 
فأجابوه يف أصالب الرجال وأرحام النساء وأول من : ومن طريق ابن جريج عن عطاء عنه وفيه . األرض يلبون 

ويف مشروعية التلبية تنبيه على إكرام : وفيه ابن املنري يف احلاشية .  ٤٠٩/  ٣انظر فتح الباري ( أجابه أهل اليمن 
  ) اهللا تعاىل لعباده بأن وفوده على بيته إمنا كان باستدعاء منه سبحانه وتعاىل 

  مصدر لىب يليب إذا أجاب بلبيك ومعناه أجبتك إجابة بعد إجابة على أن التلبية حبذف الزوائد للتكثري )  ٢( 
  يت كان يداوم عليها النيب صلى اهللا عليه و سلم وال ينقص منها أي ال)  ٣( 
  اشتقاقه من لب باملكان إذا أقام به ولزمه )  ٤( 
  أي يا اهللا أجبناك يف ما دعوتنا )  ٥( 
أو كرره باعتبار احلالني . كرره للتأكيد أو أحدمها يف الدنيا واآلخر يف األخرى : لبيك قال القاري : قوله )  ٦( 
تلفني من الغىن والفقر والنفع والضرر واخلري والشر أو إشارة إىل وقوع أحدمها يف عامل األرواح واآلخر يف عامل املخ

  األشباح 
  للتعليل " إن " إن روي بكسر اهلمزة وهو األكثر واألشهر وبفتحها على أن : قوله )  ٧( 
يه النصب وجوز القاضي عياض الرفع على والنعمة املشهور ف: قوله . أي املنحة خمتصة بكرمك وجودك )  ٨( 

وإن شئت جعلت خرب إن حمذوفا تقديره إن احلمد لك والنعمة مستقرة : واخلرب حمذوف قال ابن األنباري . االبتداء 
  " صحيح البخاري " شرح " ضياء الساري " لك كذا يف 

قرن احلمد والنعمة وأفرد امللك ألن : ري وامللك بالنصب أيضا على املشهور وجيوز الرفع قال ابن املن: قوله )  ٩( 
  احلمد هللا على نعمه وامللك مستقل : احلمد متعلق بالنعمة وهلذا يقال 



  كرره للتأكيد )  ١٠( 
  أي نافع )  ١١( 
  أي مساعدة لطاعتك بعد مساعدة )  ١٢( 
تفاء باخلري مع أن اخلري واالك. بيديك أي بتصرفك يف الدنيا واألخرى : قوله . بيديك لبيك : يف نسخة )  ١٣( 

  والشر كالمها بيديه تأدبا يف نسبة الشر إليه أو ألن كل شر ال يكون خاليا عن خري 
وحكى أبو : قال عياض . يروى بفتح الراء واملد وبضم الراء مع القصر : والرغباء قال املأزري : قوله )  ١٤( 

  اهللا  علي فيه أيضا الفتح مع القصر ومعناه الطلب واملسألة إىل
  أي العمل لك خالصة )  ١٥( 
  أي املسنونة )  ١٦( 
وما زدت إشارة إىل أنه ال ينقص من التلبية املذكورة املأثورة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وبه : قوله )  ١٧( 

ما يف  صرح كثري من أصحابنا املتأخرين وعللوه بأنه مل يرو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم النقص منه لكن خيدشه
إين ألعلم كيف كان رسول اهللا يليب لبيك اللهم : صحيح البخاري ومسند أيب داود الطيالسي عن عائشة قالت 

  لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك 
ت فحسن فيه إشارة إىل أن حتديد التلبية املأثورة ليس بتحديد إلزامي ال جيوز الزيادة عليه ولذا ثب: قوله )  ١٨( 

عن مجاعة الزيادة فمنهم ابن عمر كما أخرجه مالك ومن طريقه الشافعي وأمحد والبخاري ومسلم وأبو داود 
: والنسائي ومنهم عمر كما يف صحيح مسلم من طريق الزهري عن سامل عن أبيه مسعت رسول اهللا يهل ملبيا يقول 

وسعديك واخلري يف يديك والرغباء إليك لبيك اللهم لبيك : وكان عمر يهل هبذا ويزيد : لبيك احلديث قال 
لبيك مرغوبا : كانت تلبية عمر فذكر مثل املرفوع وزاد : وأخرج ابن أيب شيبة من طريق املسور . والعمل 

وأخرج سعيد بن منصور يف سننه عن األسود بن يزيد أنه كان يزيد يف . ومرهوبا إليك ذا النعماء والفضل احلسن 
بل قد ثبت الزيادة على التلبية املذكورة من النيب صلى اهللا عليه و سلم وتقريره . نوب لبيك غفار الذ: التلبية 

كان من تلبية رسول اهللا : عليها فأخرج النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان واحلاكم من حديث أيب هريرة 
نتائج األفكار يف ختريج " وأخرجه احلافظ ابن حجر العسقالين يف . صلى اهللا عليه و سلم لبيك إله احلق لبيك 

هو حديث صحيح أخرجه ابن خزمية واحلاكم وابن حبان وأخرج احلافظ أيضا عن جابر : وقال " أحاديث األذكار 
والناس يزيدون لبيك ذا املعارج وحنوه : فذكرها قال . أهل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لبيك اللهم لبيك : 

هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وأصله يف مسلم يف : هم شيئا وقال من الكالم والنيب يسمع فال يرد علي
  حديث جابر الطويل 

ضياء " و " فتح الباري " وهو قول أيب حنيفة وبه قال الثوري واألوزاعي حكاه الطحاوي وذكر يف : قوله )  ١٩( 
. افعي يعين يف القدمي حنوه وغريمها أن ابن عبد الرب حكى عن مالك الكراهة وحكى أهل العراق عن الش" الساري 

ال ضيق على أحد يف قول ما : عن الشافعي " املعرفة " وغلطوا بل ال يكره عنده وال يستحب وحكى البيهقي يف 
هذا : جاء عن ابن عمر غري أن االختيار عندي أن يفرد ما روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ابن حجر 

إنه لذو : لبيك ذا املعارج فقال : عن سعد بن أيب وقاص أنه مسع رجال يقول  أعدل الوجوه واحتج من كره مبا روي
ولكنا كنا مع رسول اهللا ال نقول كذلك أخرجه الطحاوي واختار عدم الزيادة وقد مر ما يعارضه من . املعارج 

  حديث جابر 



  )التلبية )  ١( باب مىت تقطع (  - ٤

)  ٣( يب بكر الثقفي أنه أخربه أنه سأل أنس بن مالك ومها غاديان بن أ)  ٢( أخربنا مالك أخربنا حممد  - ٣٨٦
)  ٥( كان يهل : مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف هذا اليوم ؟ قال )  ٤( كيف كنتم تصنعون : إىل عرفة 

  املكرب فال ينكر عليه )  ٧( ويكرب )  ٦( املهل فال ينكر عليه 
 _________  

  يليب بعده يف احلج والعمرة أي ينتهي بأن ال )  ١( 
  احلجازي الثقة وليس له عن أنس وال غريه سوى هذا احلديث الواحد ذكره الزرقاين )  ٢( 
  أي ذاهبان )  ٣( 
  أي من جهة التلبية وغريها من األذكار )  ٤( 
  أي يليب املليب )  ٥( 
غدونا مع رسول اهللا صلى : بن عمر ويف مسلم عن ا. ال يعيب أحدنا صاحبه : ويف رواية موسى بن عقبة )  ٦( 

  اهللا عليه و سلم من مىن إىل عرفات منا املليب ومنا املكرب 
ظاهر كالم اخلطايب أن العلماء أمجعوا على ترك : إىل آخره قال الشيخ ويل الدين ... ويكرب املكرب : قوله )  ٧( 

وحكى املنذري أن بعض العلماء أخذ . فقط العمل هبذا احلديث وأن السنة يف الغدو من مىن إىل عرفات التلبية 
التكبري املذكور نوع من الذكر : قال العيين ( بظاهره لكنه ال يدل على فضل التكبري على التلبية بل على جوازها 

. أدخله املليب يف خالل التلبية من غري ترك للتلبية ألن املروي عن الشارع أنه مل يقطع التلبية حىت رمى مجرة العقبة 
  )  ٢٧٣/  ٦أوجز املسالك : ظر ان

يفعلونه )  ٢( قد رأيت الناس )  ١( كل ذلك : أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن عبد اهللا بن عمر قال  - ٣٨٧
  فأما حنن فنكرب 

ال ينكر على )  ٥( يف ذلك اليوم إال أن التكبري )  ٤( نأخذ على أن التلبية هي الواجبة )  ٣( بذلك : قال حممد 
  )  ٦( احلاالت والتلبية ال ينبغي أن تكون إال يف موضعها  حال من

 _________  
  أي ما ذكر من التكبري والتلبية )  ١( 
  أي الصحابة )  ٢( 
  أي مبا سبق من استحباب التلبية بعرفات )  ٣( 
  أي الثابتة )  ٤( 
  وحنوه من األذكار )  ٥( 
  أي يف حمل التلبية وهو اإلحرام )  ٦( 

إذا انتهى إىل احلرم حىت )  ٢( التلبية )  ١( أن عبد اهللا بن عمر كان يدع : ا مالك أخربنا نافع أخربن - ٣٨٨
  )  ٦( ترك التلبية )  ٥( من مىن إىل عرفة فإذا غدا )  ٤( واملروة مث يليب حىت يغدو )  ٣( يطوف بالبيت والصفا 

 _________  



  أي يترك يف إحرام احلج )  ١( 
  احلج التلبية  يف: يف نسخة )  ٢( 
  أي ويسعى بينهما )  ٣( 
  أي يذهب غداء )  ٤( 
  أي ذهب )  ٥( 
  وكان يترك التلبية يف العمرة إذا دخل احلرم : زاد حيىي )  ٦( 

كانت تترك التلبية إذا راحت إىل )  ١( أن عائشة : أخربنا مالك أخربنا عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه  - ٣٨٩
  )  ٢( املوقف 

________ _  
إىل آخره مالك عن جعفر بن حممد عن أبيه أن عليا كان يليب يف احلج حىت إذا زاغت ... . أن عائشة : قوله )  ١( 
األمر الذي مل يزل عليه أهل العلم ) أي فعل علي ( وذلك : الشمس من يوم عرفة قطع التلبية قال مالك ) زالت ( 

)  ١٤٦/  ٥المع الدراري . هو قول األوزاعي والليث ( ئشة ومجاعة وقاله ابن عمر وعا) . املدينة النبوية ( ببلدنا 
يليب حىت يرمي مجرة العقبة ملا يف الصحيحني عن الفضل بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : وقال اجلمهور . 

أول حصاة يقطعها مع : مل يزل يليب حىت بلغ اجلمرة مث اختلفوا فقال أصحاب الرأي وسفيان الثوري والشافعي 
لىب حىت : حىت بلغ اجلمرة وقال أمحد وإسحاق يليب إىل فراغ رميها لرواية أيب داود حديث الفضل : لظاهر قوله 

  " شرح الزرقاين " رمى مجرة العقبة كذا يف 
  بعرفة بعد الزوال )  ٢( 

)  ٢( نزل بعرفة بنمرة أن عائشة كانت ت: أخربته )  ١( أخربنا مالك حدثنا علقمة بن أيب علقمة أن أمه  - ٣٩٠
ومن كان معها فإذا )  ٦( ما كانت يف منزهلا )  ٥( فكانت عائشة هتل )  ٤( فنزلت يف األراك )  ٣( مث حتولت 

فإذا كان قبل هالل )  ٩( وكانت تقيم مبكة بعد احلج )  ٨( تركت اإلهالل )  ٧( ركبت وتوجهت إىل املوقف 
  بالعمرة )  ١٢( فإذا رأت اهلالل أهلت )  ١١( تقيم هبا حىت ترى اهلالل ف)  ١٠( احملرم خرجت حىت تأيت اجلحفة 

حصاة رمي يوم )  ١٦( حىت يرمي اجلمرة بأول )  ١٥( لىب )  ١٤( باحلج أو قرن )  ١٣( من أحرم : قال حممد 
ف بذلك الركن للطوا)  ١٨( ومن أحرم بعمرة مفردة لىب حىت يستلم . يقطع التلبية )  ١٧( النحر فعند ذلك 

  جاءت اآلثار عن ابن عباس وغريه وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا 
 _________  

  مرجانة موالة عائشة مقبولة الرواية )  ١( 
وكان ذلك عمال بالسنة حيث كان عليه  -بفتح النون وكسر امليم  -بنمرة أي مبوضع يقال له منرة : قوله )  ٢( 

  ل قبل زمان الوقوف فيها السالم يضرب له خيمة هبا فينز
  ألجل دفع املزامحة )  ٣( 
  موضع بعرفة قرب منرة )  ٤( 
  أي تليب بال رفع صوت )  ٥( 
  املوضع الذي نزلت فيه )  ٦( 



  بعرفة )  ٧( 
  التلبية )  ٨( 
  أي بعد فراغها منه )  ٩( 
ا هو رخصة وامليقات أفضل قاله أبو خروجها إىل اجلحفة لفضل اإلحرام من امليقات واإلحرام من التنعيم إمن)  ١٠( 

  عبد امللك 
  أي هالل احملرم )  ١١( 
أهلت بالعمرة أي ليكون عمرهتا آفاقية فإهنا أفضل من أن تكون مكية ال سيما والعمرة املكية ال : قوله )  ١٢( 

  تصح عند طائفة 
  أي مفردا )  ١٣( 
  أي مجع بني احلج والعمرة )  ١٤( 
مل يزل النيب : إىل آخره أصله ما ورد يف البخاري وغريه من رواية الفضل ... يرمي اجلمرة لىب حىت : قوله )  ١٥( 

  صلى اهللا عليه و سلم يليب حىت رمى مجرة العقبة 
التلبية شعار احلج فإذا : إسناده صحيح عن ابن عباس أنه كان يقول " : الفتح " وروى ابن املنذر قال ابن حجر يف 

عن " شرح معاين اآلثار " وأخرج الطحاوي يف . حلك وبدء حلك أن ترمي اجلمرة كنت حاجا فلب حىت بدء 
: يا أبا عبد اهللا ما هذا ؟ فقال : وقفت مع احلسني بن علي فكان يليب حىت رمى مجرة العقبة فقلت : عكرمة قال 

رحت إىل ابن عباس ف: كان أيب يفعل ذلك وأخربين أيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يفعل ذلك قال 
مث أخرج حديث الفضل . صدق أخربين الفضل أخي أن رسول اهللا لىب حىت رمى وكان رديفه : فأخربته فقال 

املذكور بطرق مث أخرج أن عبد اهللا يعين ابن مسعود كان يليب حىت رمي مجرة العقبة ومل يسمع الناس يلبون عشية 
مث أخرج من . بيده لقد رأيت رسول اهللا يليب حىت رمى مجرة العقبة أيها الناس أنسيتم ؟ والذي نفسي : عرفة فقال 

هذا : حججت مع عبد اهللا فلما أفاض إىل مجع جعل يليب فقال رجل أعرايب : طريق آخر عن عبد الرمحن ابن يزيد 
فقال أناس  أن عبد اهللا لىب وهو متوجه إىل عرفات: أنسي الناس أم ضلوا ؟ مث أخرج بطريق آخر : ؟ فقال عبد اهللا 

أضل الناس أم نسوا ؟ واهللا ما زال رسول اهللا يليب حىت رمي مجرة العقبة إال أن خيلط : من هذا األعرايب ؟ فقال : 
كان أسامة بن زيد ردف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من عرفة : مث أخرج عن ابن عباس . ذلك بتهليل وتكبري 

مل يزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يليب حىت : ة إىل مىن فكالمها قاال مث أردف الفضل من مزدلف. إىل املزدلفة 
حججت مع األسود فلما كان يوم عرفة وخطب ابن : مث أخرج عن عبد الرمحن بن األسود قال . يرمي مجرة العقبة 

الرجل إذا كان يف مثل ويليب : ما مينعك أن تليب ؟ قال : الزبري بعرفة فلما مل يسمعه يليب صعد إليه األسود فقال 
ففي : مث قال الطحاوي . نعم مسعت عمر بن اخلطاب يليب يف مثل مقامك فلىب ابن الزبري : مقامي ؟ قال األسود 

  هذه اآلثار أن عمر كان يليب بعرفة وهو على املنرب وأن عبد اهللا بن الزبري فعل ذلك وبعده ابن مسعود 
صلى اهللا عليه و سلم أنه ال يقطع التلبية حىت يرمي مجرة العقبة وهو قول  فثبت بفعل من ذكرنا ملوافقتهم رسول اهللا

  انتهى . أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد 
فلم يزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يليب حىت رمي مجرة العقبة : روى البيهقي من حديث الفضل )  ١٦( 

  انتهى . دليل على قطع التلبية بأول حصاة  تكبريه مع أول كل حصاة: قال البيهقي . وكرب مع كل حصاة 
فعند ذلك يقطع التلبية به قال الشافعي والثوري وأمحد وإسحاق وأتباعهم إال أن بعض الشافعية : قوله )  ١٧( 



أفضت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم من : يقطعها بعد متام الرمي ملا روى ابن خزمية عن الفضل قالت : قالوا 
: يليب حىت رمى مجرة العقبة فكرب مع كل حصاة مث قطع التلبية مع آخرها حصاة قال ابن خزمية  عرفات فلم يزل

يقطعها : وفيه أيضا قالت طائفة " فتح الباري " هذا حديث صحيح مفسر ملا أهبم يف الروايات األخرى كذا يف 
مكة إىل عرفة وقالت طائفة يقطعها  احملرم إذا دخل احلرم وهو مذهب ابن عمر لكن كان يعاود التلبية إذا خرج من

وبه قال مالك وقيده . إذا راح إىل املوقف وهو مروي عن عائشة وسعد بن أيب وقاص وعلي بأسانيد صحيحة 
وأشار الطحاوي إىل أن كل من روي عنه ترك التلبية من . بزوال الشمس يوم عرفة وهو قول األوزاعي والليث 

شتغال بغريها من الذكر ال على أهنا ال تشرع ومجع بذلك بني ما اختلف من يوم عرفة حممول على أنه تركها لال
  اآلثار 

حىت يستلم الركن للطواف هو املروي عن ابن عباس كما أخرجه البيهقي وابن أيب شيبة من طريق : قوله )  ١٨( 
وقال ابن . إذا دخل احلرم : قال ابن عمر : سئل عطاء مىت يقطع املعتمر التلبية ؟ فقال : عبد امللك بن أيب سليمان 

ويوافقه ما . إذا دخل احلرم : إنه قال : واختلفت الرواية فيه عن ابن عمر فقال عطاء . حني ميسح احلجر : عباس 
أخرجه مالك عن نافع أن عبد اهللا بن عمر كان يقطع التلبية يف العمرة إذا دخل احلرم وأخرج أيضا عن ابن شهاب 

كان ابن : وخيالفه ما أخرجه ابن أيب شيبة من طريق ابن سريين .  يليب وهو يطوف بالبيت كان عبد اهللا بن عمر ال: 
  عمر إذا طاف لىب 

  )الصوت بالتلبية )  ١( باب رفع (  - ٥

بن أيب بكر بن احلارث بن هشام أخربه )  ٣( أن عبد امللك )  ٢( أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن أيب بكر  - ٣٩١
أن )  ٧( أخربه )  ٦( بن اخلزرج أخربه أن أباه )  ٥( بن السائب األنصاري مث من بين احلارث )  ٤( أن خالد 

أن )  ٩( أن آمر أصحايب أو من معي )  ٨( أتاين جربيل عليه السالم فأمرين : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  )  ١٠( يرفعوا أصواهتم باإلهالل بالتلبية 

  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا . أفضل )  ١١( رفع الصوت بالتلبية وهبذا نأخذ : قال حممد 
 _________  

  أي للرجال دون النساء فإن صوهتن عورة إال أن يكون ضرورة )  ١( 
  ابن حممد بن عمرو بن حزم )  ٢( 
خزومي املدين ثقة مات يف عبد امللك هو عبد امللك بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام امل: قوله )  ٣( 

  " تقريب التهذيب " كذا يف . خالفة هشام 
  التابعي الثقة ووهم من زعم أنه صحايب كذا ذكره الزرقاين )  ٤( 
  قبيلة من األنصار )  ٥( 
  هـ كذا ذكره الزرقاين  ٧١هو السائب بن خالد بن سويد املدين له صحبة وعمل على اليمن مات سنة )  ٦( 
كما  -هذا احلديث رواه أبو داود عن القعنيب عن مالك به وتابعه ابن جريج : أخربه قال الزرقاين : قوله )  ٧( 

وسفيان بن عيينة عن عبد اهللا بن أيب بكر بنحوه عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه  -أفاده املزي 
يف صحابيه فقيل أبوه كما ههنا  الترمذي وابن خزمية واحلاكم وابن حبان ورجاله ثقات وإن اختلف على التابعي
هذا حديث اختلف يف إسناده : وقيل زيد بن خالد وقيل عن خالد عن أبيه عن زيد بن خالد وقال ابن عبد الرب 



  اختالفا كبريا وأرجو أن رواية مالك أصح 
مجع أهل أوجب أهل الظاهر رفع الصوت بالتلبية وهو مستحب عند اجلمهور وأ: قال ابن رشد ( أمر ندب )  ٨( 

عند )  ٣٦٤/  ١" بداية اجملتهد . " العلم على أن تلبية املرأة فيما حكاه أبو عمر هو أن تسمع نفسها بالقول 
  اجلمهور ووجوب عند الظاهرية 

من الراوي إشارة إىل أن  -يف رواية حيىي والشافعي وغريمها  -بالشك : أو من معي قال الزرقاين : قوله )  ٩( 
اللفظني وجتويز ابن األثري أن الشك من النيب صلى اهللا عليه و سلم ألنه نوع سهو وال يعصم عنه املصطفى قال أحد 

إنه زيادة إيضاح وبيان وحيتمل أن يريد : ومن معي قال الويل العراقي : ويف رواية القعنيب . ركيك متعسف 
  معه بأصحابه املالزمني له املقيمني معه يف بلده ومبن معه غريهم ممن قدم حيج 

  عطف بيان أو املعىن يف اإلحرام هبا )  ١٠( 
صلى النيب صلى اهللا : أفضل وعليه كان عمل الصحابة فأخرج البخاري عن أنس : قوله . من إخفاضه )  ١١( 

. عليه و سلم باملدينة الظهر أربعا والعصر بذي احلليفة ركعتني ومسعتهم يصرخون هبما أي باحلج والعمرة مجيعا 
كنت مع عبد اهللا بن عمر : عن بكر بن عبد اهللا املزين  -إسناده صحيح : قال ابن حجر  -يب شيبة وأخرج ابن أ

كان أصحاب رسول اهللا : وأخرج أيضا بإسناد صحيح عن املطلب بن عبد اهللا قال . فلىب حىت أمسع ما بني اجلبلني 
  الباب أخبار كثرية وآثار شهرية  ويف. صلى اهللا عليه و سلم يرفعون أصواهتم بالتلبية حىت تثج أصواهتم 
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بن احلسن: كتاب  رواية حممد  لك  إلمام ما   موطأ ا
بن أنس أبو عبداهللا األصبحي : املؤلف   مالك 

  )بني احلج والعمرة )  ١( باب القران (  - ٦

يمان بن يسار أخربه )  ٣( بن عبد الرمحن بن نوفل األسدي أن )  ٢( أخربنا مالك أخربنا حممد  - ٣٩٢ : سل
( حبج ومن )  ٦( من أهل )  ٥( الوداع كان من أصحابه )  ٤( م عام حجة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

من كان أهل بالعمرة وأما من كان أهل باحلج أو )  ٨( أهل بعمرة ومنهم من مجع بني احلج والعمرة فحل )  ٧
  )  ٩( مجع بني احلج والعمرة فلم حيلوا 

  وهبذا نأخذ وهو قول أي حنيفة والعامة : قال حممد 
______ ___  

: القران بكسر أي اجلمع بني النسكني يف سفر واحد وهو أفضل عندنا وقال مالك والشافعي : قوله )  ١( 
  وسيأيت تفصيله . التمتع أفضل : اإلفراد أفضل وقال أمحد 

  هو أبو األسود ثقة عالمة باملغازي مات سنة بضع وثالثني ومائة قاله الزرقاين )  ٢( 
يمان ووصل)  ٣(    ه أبو األسود عن عروة عن عائشة أرسله سل
  سنة عشر من اهلجرة )  ٤( 
  وهم أكثرهم )  ٥( 
رفع الصوت بالتلبية )  ٦(    أي أحرم من اإلهالل وهو 
خرجنا مع رسول اهللا : ومن أهل بعمرة ال خيالف هذا رواية األسود يف الصحيحني عن عائشة : قوله )  ٧( 

سلم ال نرى إال احلج  مهلني باحلج : وللبخاري من وجه آخر عن أيب األسود عن عروة عنها . صلى اهللا عليه و 
ملبني باحلج ألنه حيمل على أهنا ذكرت ما كانوا : وله أيضا . ال نذكر إال احلج : وملسلم عن القاسم عنها 

سلم يعهدونه يف ترك االعتمار يف أشهر احلج فخرجوا ال يعرفون إال احلج مث بني هلم النيب صلى اهللا عليه و 
  وجوه اإلحرام وجوز هلم االعتمار يف أشهر احلج قاله الزرقاين 

فحل من كان أهل بالعمرة ملا طافوا وسعوا وحلقوا أو قصر من مل يسق هديا بإمجاع ومن ساقه : قوله )  ٨( 
ينحر ال حيل من عمرته حىت : عند مالك والشافعي ومجاعة قياسا على من مل يسقه وقال أبو حنيفة وأمحد ومجاعة 

من أحرم بعمرة ومل يهد فليتحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فال : هديه يوم النحر ملا يف مسلم عن عائشة مرفوعا 
ا قالوه وأجيب بأن هذه الرواية خمتصرة من . حيل حىت ينحر هديه ومن أهل حبج فليتم حجه  وهو ظاهر يف م

من كان معه هدي فيهلل باحلج مع العمرة : رفوعا والصحيحني عن عائشة م" املوطأ " الرواية األخرى اآلتية يف 
  مث ال حيل حىت حيل منهما مجيعا فهذه مفسرة للمحذوف ذكره الزرقاين 

  أي مل خيرجوا من اإلحرام إال بعد أن حلقوا مبىن يف غري اجلماع وبعد أن طافوا يف سائر احملظورات )  ٩( 

إن ) :  ٣( معتمرا وقال )  ٢( يف الفتنة )  ١( خرج  أخربنا مالك أخربنا نافع أن عبد اهللا بن عمر - ٣٩٣
:  ٧( مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ٦( كما صنعنا )  ٥( عن البيت صنعنا )  ٤( صددت  ( قال ) 



على ظهر البيداء التفت إىل أصحابه )  ١١( بالعمرة وسار حىت إذا ظهر )  ١٠( فأهل )  ٩( فخرج ) :  ٨
احلج مع العمرة فخرج حىت إذا )  ١٤( أين قد أوجبت )  ١٣( أشهدكم )  ١٢( إال واحد ما أمرمها : وقال 

عليه ورأى ذلك جمزيا )  ١٧( مل يزد )  ١٦( بني الصفا واملروة سبعا سبعا )  ١٥( جاء البيت طاف به وطاف 
  عنه وأهدى )  ١٨( 

 _________  
  من املدينة )  ١( 
وذكر أصحاب . جاج لقتال ابن الزبري كما يف الصحيحني من وجه آخر يف الفتنة حني نزل احل: قوله )  ٢( 

األخبار أنه ملا مات معاوية بن يزيد بن معاوية ومل يستخلف بقي الناس بال خليفة شهرين فأمجعوا فبايعوا عبد اهللا 
  بن الزبري ومت له ملك احلجاز والعراق وخراسان وبايع أهل الشام ومصر مروان بن احلكم فلم 

ل األمر كذلك حىت مات مروان وويل ابنه عبد امللك فمنع الناس احلج خوفا من أن يبايعوا ابن الزبري مث بعث يز
جيشا أمر عليه احلجاج فقاتل أهل مكة وحاصرهم حىت غلبهم وقتل ابن الزبري وصلبه وذلك سنة ثالث 

  وسبعني كذا ذكره الزرقاين 
ال يضرك أن ال حتج العام إنا خناف أن حيال بينك وبني البيت : مل قاله جوابا لقول ولديه عبيد اهللا وسا)  ٣( 

  كما يف الصحيحني 
  أي منعت عن طوافه )  ٤( 
  أي أنا ومن تبعين )  ٥( 
  أي حنن الصحابة )  ٦( 
  من التحلل حيث منعوه من دخول مكة باحلديبية )  ٧( 
  نافع )  ٨( 
  ابن عمر )  ٩( 
  ذي احلليفة  من: زاد يف رواية جويرية )  ١٠( 
  أي صعد )  ١١( 
  أي يف الصد وعدمه واجلمع أفضل فال وجه القتصاري على العمرة املفردة )  ١٢( 
  أشهدكم مل يكتف بالنية ليعلم من اقتدى به أنه انتقل نظره للقران الستوائهما يف حكم احلصر : قوله )  ١٣( 
  أي أدخلت عليها ومجعت بينهما )  ١٤( 
به طوافا واحدا لقرانه بعد الوقوف بعرفة وبه قال األئمة الثالثة واجلمهور وقال أبو حنيفة طاف : قوله )  ١٥( 

وأولوا قوله طوافا واحدا على أنه طاف لكل منهما طوافا يشبه . على القارن طوافان وسعيان : والكوفيون 
اجليم وكسر الزاي بال مهز  بضم امليم وسكون -ورأى ذلك جمزيا : الطواف اآلخر وال خيفى ما فيه ويرده قوله 

  كافيا عنه كذا ذكره الزرقاين  -
  قيد لكل منهما أو للثاين وأطلقه األول لظهور أمره )  ١٦( 
مل يزد عليه أي على الطواف الواحد والسعي الواحد وفيه حجة لألئمة الثالثة القائلني بكفاية : قوله )  ١٧( 

هم حديث البخاري وغريه عن عائشة يف بيان من حج مع النيب الطواف الواحد والسعي والواحد للقارن ويوافق



سلم  ا : صلى اهللا عليه و  فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبني الصفا واملروة مث حلوا مث طافوا طواف
ا الذين مجعوا احلج والعمرة فإمنا طافوا طوافا واحدا . آخر بعد أن رجعوا من مىن  رحه ش" وذكر العيين يف . وأم

وقال جماهد وجابر بن زيد وشريح القاضي والشعيب والنخعي واألوزاعي . أنه مذهب عطاء واحلسن وطاوس " 
ال بد للقارن من طوافني وسعيني وحكى ذلك عن علي وعمر واحلسن واحلسني وابن : وابن أيب ليلى وغريهم 

أهللت باحلج فأدركت : نصر قال وأخرج الطحاوي مستدال ملذهب احلنفية عن أيب . انتهى ملخصا : مسعود 
ال لو كنت أهللت بالعمرة مث أردت : إين أهللت باحلج أفأستطيع أن أضيف إليه عمرة ؟ قال : عليا فقلت له 

تصب عليك إداوة من ماء مث حترم هبما : كيف أصنع إذا أردت ذلك ؟ قال : أن تضم إليها احلج ضممته قلت 
القارن يطوف : وأخرج عن زياد بن مالك عن علي وعبد اهللا قاال  .مجيعا وتطوف لكل واحد منهما طوافا 

  بطوافني ويسعى بسعيني 
اعلم أن ما ( فيه دليل على أن القارن جيزيه طواف واحد " : إرشاد الساري " جمزيا عنه قال يف : قوله )  ١٨( 

ا واحدا مؤول إمجاعا فإنه صلى اهللا : ورد من الروايات من قوهلم  عليه و سلم طاف أوال عن طاف هلا طواف
قدومه مكة كما يف حديث جابر الطويل وغريه مث طاف بعد رجوعه من مىن يوم النحر مع االختالف يف 

أكانت مبكة أو مبىن ؟ كما يف حديث جابر املذكور وغريه من : الروايات يف صالته صلى اهللا عليه و سلم الظهر 
هذين الطوافني فال بد من التأويل لكل واحد فيما ورد من فال يشك أحد فضال عن األئمة من . عدة روايات 

فهم يقولون طاف للفرض طوافا واحدا والطواف األول كان للقدوم وحنن نقول طاف " طوافا واحدا " لفظ 
.  ١٥٠/  ٢الكوكب الدري . للحل من اإلحرامني طوافا واحدا والطواف األول كان للعمرة  وهو مذهب ) 

فتح " عليه طوافان وسعيان واستدل لذلك يف : واجلمهور وقال أبو حنيفة يف آخرين مالك والشافعي وأمحد 
عن محاد بن عبد الرمحن األنصاري عن إبراهيم بن حممد بن " سننه الكربى " مبا رواه النسائي يف " القدير 

أن عليا فعل وسعى سعيني وحدثين : طفت مع أيب وقد مجع احلج والعمرة فطاف هلما طوافني : احلنفية قال 
سلم فعل ذلك  ومحاد هذا وإن ضعفه : قال العالمة ابن اهلمام . ذلك وحدثه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

فال ينزل حديثه عن درجة احلسن مع أنه روي عن علي بطرق كثرية " الثقات " األزدي فقد ذكره ابن حبان يف 
  انتهى . ما هو احلجة بنفسه بال ضم مضعفة ترتقي إىل احلسن غري أنا تركناه واقتصرنا على 

عليه قبل يوم )  ١( مسعت عبد اهللا بن عمر ودخلنا : أخربنا مالك حدثنا صدقة بن يسار املكي قال  - ٣٩٤
)  ٤( فدخل عليه رجل من أهل اليمن ثائر )  ٣( بيومني أو ثالثة ودخل عليه الناس يسألونه )  ٢( التروية 

؟ قال )  ٧( رأسي وأحرمت بعمرة مفردة فماذا ترى )  ٦( إين ضفرت )  ٥( ن يا أبا عبد الرمح: الرأس فقال 
 ١٠( طفت بالبيت )  ٩( أن هتل هبما مجيعا فإذا قدمت )  ٨( لو كنت معك حني أحرمت ألمرتك : ابن عمر 

ا يوم النحر وتنحر ه)  ١١( وبالصفا واملروة وكنت على إحرامك ال حتل من شيء حىت حتل )  ديك منهما مجيع
)  ١٦( فقالت له امرأة )  ١٥( من شعرك واهد )  ١٤( خذ ما تطاير : ابن عمر )  ١٣( وقال له ) .  ١٢( 

: هديه قال )  ١٩( ثالثا كل ذلك يقول )  ١٨( هديه : يا أبا عبد الرمحن ؟ قال )  ١٧( يف البيت وما هديه 
( إال شاة لكان أرى أن أذحبها أحب )  ٢٠( أجد أما واهللا لو مل : مث سكت ابن عمر حىت إذا أردنا اخلروج قال 

  )  ٢٢( إيل من أن أصوم )  ٢١



( فإذا كانت العمرة وقد حضر احلج . أفضل كما قال عبد اهللا بن عمر )  ٢٣( وهبذا نأخذ القران : قال حممد 
د اهللا بن عمر فطاف هلا وسعى فليقصر مث ليحرم باحلج فإذا كان يوم النحر حلق وشاة جتزئه كما قال عب)  ٢٤

  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا 
 _________  

  أي حنن مجاعة من التابعني )  ١( 
  هو الثامن من ذي احلجة )  ٢( 
ا يتعلق مبناسك احلج )  ٣(    أي م
  أي متفرق شعر رأسه لفقد دهنه وعدم مشطه )  ٤( 
  هو كنية ابن عمر )  ٥( 
  لته ضفائر كل ضفرية على حدة روي بالتشديد والتخفيف أي جع)  ٦( 
  أي من احلكم )  ٧( 
  ألن القران أفضل من التمتع وكذا من اإلفراد )  ٨( 
  أي مكة بعد فرض إحرامك هبما )  ٩( 
  أي للعمرة )  ١٠( 
  بعد أن ترمي اجلمرة )  ١١( 
  أي للقران )  ١٢( 
  تطاير من رأسك و اهد خذ ما : قد كان ذلك فقال ابن عمر : فقال اليماين : وليحىي )  ١٣( 
  أي ما تفرق )  ١٤( 
  أي اذبح يوم النحر التمتع )  ١٥( 
  أي من أهل العراق كما ليحىي )  ١٦( 
  أي الواجب عليه )  ١٧( 
  أي ما يطلق عليه اهلدي من بعري أو بقرة أو شاة )  ١٨( 
  أي يف جواهبا )  ١٩( 
  ضطر إىل الكالم صرح أمجل اهلدي أوال رجاء أنه يأخذ باألفضل فلما ا)  ٢٠( 
بدنة أو بقرة إما ألنه رجع } فما استيسر من اهلدي { : إىل آخره هذا ال خيالف قوله ... أحب : قوله )  ٢١( 

وهذا أصح من رواية من : عنه أو ألنه قيد بعدم الوجود فمن وجد البقرة أو البدنة فهو أفضل قال أبو عمر 
اة ألنه معروف من مذهب ابن عمر تفضيل إراقه الدماء يف احلج الصيام أحب إيل من الش: روى عن ابن عمر 
  على سائر األعمال 

  أي بدله ثالثة أيام يف احلج وسبعة بعد الرجوع )  ٢٢( 
: أي مع االتفاق على جواز الكل قال النووي ( إىل آخره اختلفوا يف أيها أفضل ... القران : قوله )  ٢٣( 

أفضلها اإلفراد مث التمتع مث : ثالثة أيها أفضل فقال الشافعي ومالك وكثريون اختلف العلماء يف هذه األنواع ال
وهذان املذهبان . أفضلها القران : أفضلها التمتع وقال أبو حنيفة وآخرون : وقال أمحد وآخرون . القران 



السالم حبسب اختالفهم فيما فعله عليه الصالة و )  ٣٠١/  ٣شرح مسلم للنووي . قوالن آخران للشافعي 
يف حجة الوداع فمذهب الشافعية واملالكية أن اإلفراد أفضل بشرط أن يعتمر من عامه ألنه صلى اهللا عليه و 

سلم اختاره أوال وألن رواته أخص به صلى اهللا عليه و سلم يف هذه احلجة فإن منهم جابر وهو أحسنهم سياقا 
حتت ناقته ميسين لعاهبا أمسعه يليب باحلج وعائشة كنت : حلجه صلى اهللا عليه و سلم ومنهم ابن عمر وقد قال 

وقرهبا منه واطالعها على باطن أمره وعالنيته كله معروف مع فقهها وابن عباس وهو باحملل باملعروف من الفقه 
وال يظن هبم املواظبة على ترك : والفهم الثاقب ورجحه اخلطايب أيضا بأن اخللفاء الراشدين واظبوا عليه قال 

وبأنه مل ينقل عن أحد منهم أنه كره اإلفراد وقد نقل عنهم كراهة التمتع والقران وبأن اإلفراد ال جيب األفضل 
وهذا ينبين على أن دم القران دم جربان وقد : قال احلافظ . انتهى . فيه دم باإلمجاع خبالف التمتع والقران 

وقد : اض حنو ما قاله اخلطايب وزاد إنه دم فضل وثواب كاألضحية وقال عي: منعه من رجح القران وقال 
ه  ا فمعنا تضافرت الروايات الصحيحة بأنه صلى اهللا عليه و سلم كان مفردا وأما رواية من روى أنه كان متمتع

وأما رواية من روى القران فهو . ولوال أن معي اهلدي ألحللت فصح أنه مل يتحلل : أنه أمر به ألنه صرح بقوله 
ا جاء إىل الوادي أي وادي العقيق وقيل له إخبار عن آخر أحواله أل قل عمرة يف : نه أدخل العمرة على احلج مل

هذا اجلمع هو املعتمد وقد سبق إليه قدميا ابن املنذر وبينه ابن حزم يف حجة : قال احلافظ . انتهى . حجة 
روى عنه اإلفراد محل على الوداع بيانا شافيا ومهده احملب الطربي متهيدا بالغا يطول ذكره وحمصله أن كل من 

ما أهل به يف أول احلال وكل من روى التمتع أراد ما أمر به أصحابه وكل من روى عنه القران أراد ما استقر 
أنه مل يقل عليه السالم يف شيء من : يترجح رواية من روى القران بأمور وذكر منها : عليه أمره مث قال احلافظ 

قرنت وأيضا فإن من روى القران ال حيتمل حديثه التأويل إال بتأمل خبالف : الروايات أفردت وال متتعت وقال 
من روى عنه اإلفراد فإنه حممول على أول احلال ومن روى عنه التمتع فإنه حممول على اإلقتصار على سفر 
اد واحد للنسكني وأيضا فإن رواية القران جاءت عن بضعة عشر صحابيا بأسانيد جياد خبالف رواييت اإلفر

وهذا يقتضي رفع الشك عن ذلك ومقتضى ذلك أن القران أفضل من اإلفراد والتمتع : والتمتع قال احلافظ 
وهو قول مجاعة من الصحابة والتابعني وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأسحاق بن راهويه وإختاره من الشافعية 

السبكي وذهب مجاعة من الصحابة والتابعني املزين وابن املنذر وأبو إسحاق املروزي ومن املتأخرين تقي الدين 
لوال أين سقت اهلدي ألحللت وال : ومن بعدهم إىل أن التمتع أفضل لكونه صلى اهللا عليه و سلم متناه بقوله 

يتمىن إال األفضل وهو قول أمحد يف املشهور عنه وأجيب عنه بأنه إمنا متناه تطييبا لقلوب أصحابه حلزهنم على 
 فاألفضل ما اختار اهللا له واستمر عليه وحكى عياض عن بعض العلماء أن الصور الثالثة يف فوات موافقته وإال

من ساق اهلدي فالقران أفضل له ليوافق : الفضل سواء وهو مقتضى تصرف إبن خزمية يف صحيحه وعن أمحد 
أراد أن ينشئ لعمرته من  ومن: فعله عليه السالم ومن مل يسق اهلدي فالتمتع أفضل له ليوافق ما متناه ض أتباعه 

و ) فتح الباري ( بلده سفرا فاإلفراد أفضل له وهذا أعل املذاهب وأشبهها مبوافقة األحاديث الصحيحة كذا يف 
) زاد املعاد يف هدي خري العباد ( وغريمها من شروح صحيح البخاري والبن القيم يف كتابه ) ضياء الساري ( 

  )  ١٧٧/  ١زاد املعاد ( نحو عشرين وجها فلريجع إليه كالم نفيس طويل يف ترجيح القران ب
  أي أشهره بأن وقع طوافه فيه وأكثره )  ٢٤( 



بن عبد اهللا بن نوفل بن احلارث بن عبد )  ١( أن حممد : أخربنا مالك أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب  - ٣٩٥
حج معاوية بن أيب سفيان ومها )  ٢( أنه مسع سعد بن أيب وقاس والضحاك بن قيس عام : املطلب حدثنا 

أمر )  ٥( إال من جهل )  ٤( ال يصنع ذلك : بالعمرة إىل احلج فقال الضحاك بن قيس )  ٣( يذكران التمتع 
سلم وصنعناها )  ٦( بئس ما قلت قد صنعها : اهللا تعاىل فقال سعد بن أيب وقاص  ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  معه )  ٧
( العمرة فإذا قرن طاف بالبيت لعمرته )  ٩( باحلج وإفراد )  ٨( نا أفضل من اإلفراد القران عند: قال حممد 

وسعيان أحب )  ١١( وسعى بني الصفا واملروة وطاف بالبيت حلجته وسعى بني الصفا واملروة طوافان )  ١٠
أمر القارن عن علي بن أيب طالب أنه )  ١٣( مبا جاء )  ١٢( إلينا من طواف واحد وسعي واحد ثبت ذلك 

  بطوافني وسعيني وبه نأخذ وهو قول أيب حنيفة ومحه اهللا والعامة من فقهائنا 
 _________  

  اهلامشي املدين مقبول قاله الزرقاين )  ١( 
عام حج كان أول حجة حجها بعد اخلالفة سنة أربع وأربعني وآخر حجة حجها سنة سبع : قوله )  ٢( 

ا األوىل ألن سعدا مات سنة مخس ومخسني على الصحيح كذا ذكره واملراد ه. ومخسني ذكره ابن جرير  هن
  الزرقاين 

  املتعة : يف نسخة )  ٣( 
  أي التمتع )  ٤( 
 ١٩٦اآلية : سورة البقرة ( } وأمتوا احلج والعمرة هللا { : إال من جهل أمر اهللا أي ألنه تعاىل قال : قوله )  ٥( 
  إىل فراغ احلج ومنع التحلل واملتمتع يتحلل فأمره باإلمتام يقتضي استمرار اإلحرام ) 
قد : قوله . أي املتعة اللغوية وهي اجلمع بني احلج والعمرة وحكم القران واملتعة واحد قاله القاري )  ٦( 

كنت أفيت الناس بذلك أي جبواز املتعة يف : وروى الشيخان واللفظ ملسلم عن أيب موسى : صنعها قال الزرقاين 
إنك ال تدري ما أحدث أمري املؤمنني يف شأن : وعمر فإين لقائم باملوقف إذ جاءين رجل فقال إمارة أيب بكر 

ا أحدثت يف شأن النسك ؟ قال : النسك فلما قدم قلت  { : إن تأخذ بكتاب اهللا فإن اهللا قال : يا أمري املؤمنني م
قد علمت أن : فقال عمر : هلدي وملسلم وإن تأخذ بسنة نبينا فإنه مل حيل حىت حنر ا} وأمتوا احلج والعمرة هللا 

( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن تظلوا معرسني هبن أي النساء باألراك 
   ٨٩٦/  ٢" باب يف نسخ التحلل من اإلحرام " أخرجه مسلم يف 

معناه كرهت التمتع ألنه يقتضي الضمري يعود إىل النساء للعلم هبن مل يذكرن و) معرسني هبن يف األراك ( 
وقوله يف .  ٣٦٠/  ٣انظر شرح النووي على مسلم . التحلل وطاء النساء إىل حني اخلروج إىل عرفات 

أي من مياه االغتسال املسببة عن ( مث تروحون يف احلج تقطر رؤوسكم ) األراك هو موضع بعرفة قرب منرة 
املتعة اليت هنى : قيل : علة اليت ألجلها كره التمتع وقال املأزري فبني عمر ال) الوقاع بعهد قريب واجلملة حال 

والظاهر األول ألنه كان : العمرة يف أشهر احلج مث احلج قال عياض : عنها عمر فسخ احلج إىل العمرة وقيل 
بناء على معتقده أن الفسخ كان خاصا بالصحابة يف سنة حجة الوداع  - كما يف مسلم  - يضرب الناس عليها 

  املختار هو الثاين وهو للتنزيه ترغيبا يف اإلفراد مث انعقد اإلمجاع على جواز التمتع من غري كراهة : وقال النووي 



أي املتعة اللغوية أو الشرعية إذ تقدم أن بعض الصحابة متتعوا يف : وصنعناها معه قال القاري : قوله )  ٧( 
: قال : عليه و سلم والتمتع من بعض أصحابه وليحىي حجة الوداع واحلاصل أن القران وقع منه صلى اهللا 

قد صنعها رسول اهللا : فإن عمر بن اخلطاب قد هنى عنها فقال سعد : الضحاك : بئس ما قلت يا ابن أخي فقال 
سلم وصنعناها معه  واملعىن أن هذا يكفي يف اجلواب إن كنت من أهل التحقيق دون أهل . صلى اهللا عليه و 

  التقليد 
أي مع إتيان عمرة بعده وإال فمن املعلوم أن العبادتني خري من : من اإلفراد باحلج قال القاري : قوله )  ٨( 

  عبادة واحدة إمجاعا فاملعىن أن اجلمع بينهما بإحرام أفضل من إتياهنما بإحرامني 
بعدها فيكون متمتعا  وإفراد العمرة قاهلا القاري أي من إفراد العمرة يف أشهر احلج وإفراد احلج: قوله )  ٩( 

  وإال فالعمرة سنة عندنا واحلج أفضل منهما إمجاعا 
  بني النسكني )  ١٠( 
  أي طواف الفرض هلا )  ١١( 
  أي للنسكني )  ١٢( 
  أي التعدد )  ١٣( 
  مر خترجيه )  ١٤( 

 حجكم بني)  ١( افصلوا : أخربنا مالك أخربنا نافع عن عبد اهللا بن عمر أن عمر بن اخلطاب قال  - ٣٩٦
  )  ٣( حلج أحدكم وأمت لعمرته أن يعتمر يف غري أشهر احلج )  ٢( وعمرتكم فإنه أمت 

ويرجع إىل أهله فيكون ذلك يف سفرين أفضل من )  ٤( يعتمر الرجل ويرجع إىل أهله مث حيج : قال حممد 
واحلج من مكة ألنه إذا )  ٦( ولكن القران أفضل من احلج مفردا والعمرة من مكة ومن التمتع ) .  ٥( القران 

وإذا أفرد باحلج كانت )  ٩( مكية )  ٨( وإذا متتع كانت حجته )  ٧( قرن كانت عمرته وحجته من بلده 
  مكية فالقران أفضل وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا والعامة من فقهائنا )  ١٠( عمرته 

 _________  
ن عن متعة الفسخ والتمتع املعروف كليهما والنهي واألوجه عندي أن هني عمر كا: قال شيخنا ( فكره )  ١( 

وما كان عمر لينهى : قال عياض . عن األول كان على التحرمي وهو حممل ما ورد أنه كان يضرب على ذلك 
. اهـ . عن التمتع وإمنا كان ينهى ويضرب على الفسخ العتقاده هو وغريه أن الفسخ خاص بالصحابة 

وما يف معناها وملا محلوه أيضا على التحرمي " املوطأ " الختيار وهو حممل رواية والنهي عن الثاين كان بسبيل ا
عمر التمتع لئال يترفه احلاج وكان )  ١٥٨ -  ١٥٧/  ٥انظر المع الدراري . فعل بنفسه التمتع لبيان اجلواز 

  من رأيه عدم الترفه للحاج بكل طريق 
  ن األجر بقدر املشقة أي ألنه يكون كل يف سفر منفردا بناء على أ)  ٢( 
  وهي شوال وذو القعدة وتسع ذي احلجة )  ٣( 
  أي يف سفر آخر )  ٤( 
  أي يف سفر واحد )  ٥( 



  أي من العمرة يف أشهر احلج )  ٦( 
  حيث أحرم هبما )  ٧( 
  وعمرته آفاقية )  ٨( 
  من مكة : يف نسخة )  ٩( 
  أي إن أتى هبا وسفره ينصرف إىل حجه )  ١٠( 

  )من أهدى هديا وهو مقيم باب (  - ٧

حدثنا عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم أن عمرة بنت عبد الرمحن )  ١( أخربنا مالك  - ٣٩٧
حرم )  ٤( من أهدى هديا : ابن عباس قال )  ٣( بن أيب سفيان كتب إىل عائشة أن )  ٢( أخربته أن ابن زياد 

ا حيرم على احلاج وقد بعثت  اهلدي قالت )  ٧( إيل بأمرك أو مري صاحب )  ٦( هبدي فاكتيب  ) ٥( عليه م
قالئد هدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و )  ٩( كما قال ابن عباس أنا فتلت )  ٨( ليس : قالت عائشة : عمرة 

 مث مل حيرم)  ١٢( مع أيب )  ١١( مث قلدها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيده وبعث هبا )  ١٠( سلم بيدي 
  )  ١٦( اهلدي )  ١٥( كان أحله اهللا حىت حنر )  ١٤( على رسول اهللا شيء )  ١٣( 

بدنة وقلدها )  ١٨( وقد ساق )  ١٧( وهبذا نأخذ وإمنا حيرم على الذي يتوجه مع هديه يريد مكة : قال حممد 
ا حني يتوجه مع بدنته املقلدة مبا أراد من حج أو عمرة )  ١٩(  ذا كان مقيما يف أهله مل فأما إ. فهذا يكون حمرم

   -رمحه اهللا تعاىل  -أيب حنيفة )  ٢١( حل له وهو قول )  ٢٠( يكن حمرما ومل حيرم عليه شيء 
 _________  

  أخرجه البخاري عن عبد اهللا بن يوسف وإمساعيل ومسلم عن حيىي الثالثة عن مالك به )  ١( 
زياد بن : قوله أن " . الفتح " ساين ومن تبعه كذا يف وقع عند مسلم أن ابن زياد وهو وهم نبه عليه الغ)  ٢( 

وكان شيخ مالك حدث به كذلك يف زمن بين أمية وأما بعدهم فما كان يقال " املوطأ " أيب سفيان كذا وقع يف 
له إال زياد بن أبيه وقبل استلحاق معاوية له كان يقال له زياد بن عبيد وكانت أمه مسية موالة احلارث بن كلدة 

قفي حتت عبيد فولدت زيادا على فراشه فلما كان يف خالفة معاوية شهد مجاعة على إقرار أيب سفيان بأن الث
زيادا ولده فاستلحقه معاوية لذلك وزوج ابنه بنته وأمره على أهل العراقني البصرة والكوفة ومات يف خالفته 

  " فتح الباري " سنة ثالث ومخسني كذا يف 
  ا بفتح اهلمزة وكسره)  ٣( 
  أي هبدي كما يف نسخة )  ٤( 
  إىل احلرم وأنا مقيم غري حمرم )  ٥( 
  حىت أعلم أين كيف أعمل )  ٦( 
  للتنويع بني الكتابة وبني الرواية : أي الذي أريد أن أرسله ليخربين فأو )  ٧( 
ن عباس أنه حاصل اعتراض عائشة على اب: ليس كما قال ابن عباس قال احلافظ تبعا للكرماين : قوله )  ٨( 

ذهب إىل ما أفىت به قياسا للتوكيل يف أمر اهلدي على املباشرة له فبينت عائشة أن هذا القياس ال اعتبار له يف 
  مقابلة هذه السنة الظاهرة 



حيتمل أن يكون قوهلا ذلك : أنا فتلت قال ابن املنري : قوله . أي من العهن وهو الصوف كما يف رواية )  ٩( 
مر ومعرفتها به وحيتمل أن تكون أرادت أنه صلى اهللا عليه و سلم تناول ذلك بنفسه وعلم وقت بيانا حلفظها األ

. التقليد ومع ذلك فلم ميتنع من شيء ميتنع منه احملرم لئال يعلم أحد أنه استباح ذلك قبل أن يعلم بتقليد اهلدي 
تريد أنه آخر فعل النيب صلى اهللا عليه و أرادت بذلك علمها جبميع القصة وحيتمل أن : وقال ابن التني . انتهى 

سلم ألنه حج يف العام الذي يليه حجة الوداع لئال يظن ظان أن ذلك كان يف أول اإلسالم مث نسخ فأرادت 
  إزالة هذا اللبس 

  حيتمل اإلفراد والتثنية )  ١٠( 
  أي باهلدايا )  ١١( 
  أتبعه بعلي أي أيب بكر حني حج يف السنة التاسعة أمري احلاج و)  ١٢( 
  فأصبح فينا حالال يأيت ما يأيت به احلالل من أهله : ويف رواية مسلم )  ١٣( 
  أي من حمظورات اإلحرام )  ١٤( 
عدم احلرمة ليس مغيا إىل النحر : حىت حنر أي أبو بكر ويف بعض النسخ بلفظ اجملهول فإن قلت : قوله )  ١٥( 

بلها قلت إذ هو باق بعده فال خمالفة بني حكم ما بعد  أي احلرمة " مل حيرم " هو غاية للتحرمي ال لـ : الغاية وما ق
" املنتهية إىل التحرمي مل تكن وذلك ألنه رد لكالم ابن عباس ؟ وهو كان مثبتا للحرمة إىل النحر كذا يف 

  للكرماين " الكوكب الدراري شرح صحيح البخاري 
 حيرم أفترك إحرامه بعد ذلك أوىل ألنه إذا انتفى يف وقت وانقضى أمره ومل: حىت حنر اهلدي أي : قوله )  ١٦( 

  الشبهة فألن ينتفي عند انتفاء الشبهة أوىل 
  بقصد أحد النسكني )  ١٧( 
  أي أرسلها قدامه ومشى وراءها )  ١٨( 
  أي واحلال أنه قلدها وهذا قيد كمال )  ١٩( 
  أي بسبب بعثه هديا )  ٢٠( 
ة هبذا يرد على اخلطايب حيث نقل عن أصحابنا مثل قول ابن عباس وقد رده وهو قول أيب حنيف: قوله )  ٢١( 

احلافظ ابن حجر بأنه خطأ وافتراء عليهم فالطحاوي أعلم هبم منه وقد حكى أن مذهبهم أن من ساق اهلدي 
وقصد البيت وقلد وجب عليه اإلحرام وحكى ابن املنذر عن مجاعة منهم أمحد والثوري وإسحاق أن من أراد 

وأما قول ابن عباس فقد خالفه ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبري . لنسك صار مبجرد تقليده اهلدي حمرما ا
ا يدل على أن األمر استقر على خالف ما قاله ففي نسخة أيب اليمان عن شعيب  وغريهم بل جاء عن الزهري م

الغمي وهو حتريف كما يف : صل يف األ( أول من كشف العمي : عنه وأخرجه البيهقي من طريقه عنه قال 
... عن الناس وبني هلم السنة يف ذلك عائشة )  ٢٣٤/  ٥، والسنن الكربى للبيهقي  ٧١٤/  ٤عمدة القاري 

ا بلغ الناس قول عائشة أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس : فذكر احلديث عن عروة وعمرة عنها وقال  . مل
را ومن مث مل يأخذ أحد من أئمة األمصار املعروفني به بل قال ابن وفيه داللة على أن قوله كان مهجو. انتهى 
انظر ( خالف ابن عباس مجيع الفقهاء يف هذا ولعله رجع عنه ملا بلغه حديث عائشة وتعقبه ابن حجر : التني 

 وغريه بأن ابن عباس مل ينفرد مبا قاله بل وافقه مجاعة من الصحابة منهم ابن عمر)  ٥٤٦/  ٣فتح الباري 



كان إذا بعث باهلدي ميسك عما ميسك عنه احملرم : ورواه ابن أيب شيبة وابن املنذر بسنديهما إىل نافع عنه بلفظ 
من قلد أحرم ومنهم قيس بن سعد بن : وأخرج ابن أيب شيبة عن ابن عباس وابن عمر قاال . إال أنه ال يليب 

أخرجه عنه سعيد بن منصور ومنهم عمر وعلي  عبادة األنصاري صاحب لواء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
فإهنما قاال يف الرجل يرسل بدنته أنه ميسك عما ميسك عنه احملرم رواه ابن أيب شيبة وحكى ابن املنذر هذا 

ثله عن سعيد بن جبري ويوافقهم من  املذهب عن النخعي وعطاء وابن سريين وآخرين وأخرج ابن أيب شيبة م
. بينا النيب صلى اهللا عليه و سلم جالس مع أصحابه إذ شق قميصه حىت خرج منه : املرفوع حديث جابر قال 

إين أمرت ببدين اليت بعثت هبا أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا فلبست قميصي ونسيت أخرجه : وقال 
انفرد به  ال حيتج مبا: عبد الرزاق والبزار والطحاوي ويف سنده عبد الرمحن بن عطاء ضعيف قال ابن عبد الرب 

فتح " فكيف إذا خالفه من هو أثبت منه ؟ انتهى وحيتمل أن يكون سابقا وحديث عائشة له ناسخا كذا يف 
ههنا مسألتان طاملا تشتبه إحدامها باألخرى حىت وقع االشبتاه فيهما ( وغريمها " نصب الراية " و " الباري 

وهو مقيم يف بلدته ال يريد النسك فقد كان فيه حكم من بعث هبديه : للخطايب وحنوه من احملققني أوالمها 
من : خالف يف السلف لكن انقضى بعد ذلك واستقر األمر على أن جمرد بعث اهلدي ال يوجب إحراما والثانية 

ذهب مجاعة من فقهاء الفتوى إىل أن " : الفتح " ساق اهلدي وأراد النسك أيضا وهي خمتلفة بني األئمة قال يف 
وقال : ار مبجرد تقليده اهلدي حمرما حكاه ابن املنذر عن الثوري وأمحد وإسحاق قال من أراد النسك ص

ال يصري بتقليد اهلدي : من ساق اهلدي وأم البيت مث قلد وجب عليه اإلحرام وقال اجلمهور : أصحاب الرأي 
  )  ٢٨٥/  ٦انظر أوجز املسالك . اهـ . حمرما وال جيب عليه شيء 

  )وإشعارهم )  ١(  باب تقليد البدن(  - ٨

وأشعره )  ٢( أنه كان إذا أهدى هديا من املدينة قلده : أخربنا مالك حدثنا نافع عن عبد اهللا بن عمر  - ٣٩٨
)  ٦( إىل القبلة يقلده )  ٥( يف مكان واحد وهو موجهه )  ٤( بذي احلليفة يقلده قبل أن يشعره وذلك )  ٣( 

حىت يوقف به مع الناس بعرفة مث يدفع به )  ٩( سر مث يساق معه األي)  ٨( من شقه )  ٧( بنعلني ويشعره 
أن حيلق أو يقصر وكان ينحر هديه )  ١١( فإذا قدم مىن من غداة يوم النحر حنره قبل )  ١٠( معهم إذا دفعوا 

ا ويوجهن )  ١٣( يصفهن )  ١٢( بيده    ويطعم )  ١٥( إىل القبلة مث يأكل )  ١٤( قيام
 _________  

  م فسكون مجع بدنة بفتحتني وهي اإلبل والبقر عندنا بض)  ١( 
  أي بنعل أو حلاء شجرة )  ٢( 
  أي أدماه يف سنامه ليكون إشعارا بأنه من شعائر اهللا فال يتعرض له أحد )  ٣( 

سلم قلد : وأشعره بذي احلليفة ألنه كان من أتبع الناس للمصطفى ويف الصحيحني : قوله  أنه صلى اهللا عليه و 
  وأشعره بذي احلليفة  اهلدي

ا ذكر من التقليد واإلشعار )  ٤(    أي م
  أي جاعل وجه هديه يف حاليت التقليد واإلشعار )  ٥( 
  بيان ملا أمجله أوال )  ٦( 



  شق سنام اهلدي : من اإلشعار )  ٧( 
ن طريق أخرى من شقه األيسر فيه أنه أشعرها من اجلانب األيسر وأخرجه البيهقي م: قوله . أي اجلانب )  ٨( 

عن نافع عن ابن عمر أنه كان يشعر بدنه من الشق األيسر إال أن تكون صعابا مقرنة فإذا مل يستطع أن يدخل 
أنه أشعرها من شقها : بينها أشعر من الشق األمين وإذا أراد أن يشعرها وجهها إىل القبلة ويف صحيح البخاري 

يطعن يف األمين تارة ويف األيسر أخرى حبسب ما يتهيأ له وإىل تبني هبذا أن ابن عمر كان : األمين قال احلافظ 
اإلشعار يف اجلانب األمين ذهب الشافعي وصاحبا أيب حنيفة وأمحد يف رواية وإىل األيسر ذهب مالك وأمحد يف 

بل تشعر اإلبل والبقر مطلقا وعند مالك يف اإل: مث اختلفوا يف النعم اليت تشعر فقال الشافعي وأمحد ( رواية 
اإلثبات والنفي : التقييد بذات السنام ويف البقر ثالثة أقوال : املرجح منهما اإلشعار مطلقا والثاين : قوالن 

تشعر اإلبل ال البقر وأما الغنم فال  -احلنفية  -مطلقا والثالث الراجح عندهم التقييد بذات السنام وعندنا 
ضياء " كذا يف )  ١٣١/  ٢" الكوكب الدري " ، و  ١٩٥/  ٧" األوجز " والبسط يف . إشعار فيها إمجاعا 

  " الساري 
  أي مع ابن عمر )  ٩( 
  أي إذا أفاضوا ورجعوا )  ١٠( 
  )  ١٩٦اآلية : سورة البقرة ( } وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله { : لقوله تعاىل )  ١١( 
ه و سلم يف حجة الوداع ثالثا وستني بدنة بيده بيده ألنه املستحب وقد حنر النيب صلى اهللا علي: قوله )  ١٢( 

ا بنحر بقية البدن وكان كلها مائة    بعدد سين عمره وأمر علي
  )  ٣٦اآلية : سورة احلج ( } فاذكروا اسم اهللا عليها صواف { : لقوله تعاىل )  ١٣( 
  ويوجهن أي جيعل اهلدايا عند حنرهن إىل جهة الكعبة : قوله )  ١٤( 
  )  ٢٨اآلية : سورة احلج ( } فكلوا منها وأطعموا { : عاىل لقوله ت)  ١٥( 

 ٢( يف سنام بدنته وهو يشعرها قال )  ١( أخربنا مالك حدثنا نافع أن عبد اهللا بن عمر كان إذا وخز  - ٣٩٩
  بسم اهللا واهللا أكرب ) : 

 _________  
  ة برمح أو إبرة أو غري ذلك إذا وخز باخلاء والزاء املعجمتني أي طعن طعنة غري نافذ: قوله )  ١( 
  )  ١٨٥اآلية : سورة البقرة ( } ولتكربوا اهللا على ما هداكم { : امتثاال لقوله تعاىل )  ٢( 

( يشعر بدنته يف الشق األيسر إال أن تكون صعابا )  ١( أن ابن عمر كان : أخربنا مالك حدثنا نافع  - ٤٠٠
أشعر من الشق األمين وإذا أراد أن يشعرها وجهها إىل )  ٤(  فإذا مل يستطع أن يدخل بينها)  ٣( مقرنة )  ٢

  وينحرها بيده قياما )  ٧( يشعرها بيده )  ٦( وكان . بسم اهللا واهللا أكرب : أشعرها قال )  ٥( فإذا : القبلة قال 
جلانب من ا)  ١٠( واإلشعار )  ٩( التقليد أفضل من اإلشعار واإلشعار حسن )  ٨( وهبذا نأخذ : قال حممد 

)  ١٢( أن يدخل بينها فليشعرها من اجلانب األيسر و )  ١١( األيسر إال أن تكون صعابا مقرنة ال يستطيع 
  األمين 

 _________  



  أي يف األكثر )  ١( 
  بكسر الصاد أي متصعبة )  ٢( 
  بتشديد الراء أي مقرونة بعضها ببعض مقربة )  ٣( 
  أي البدن )  ٤( 
  وإذا : ويف نسخة )  ٥( 
" إىل آخره بذلك قال اجلمهور من السلف واخللف وذكر الطحاوي يف ... وكان يشعرها : قوله )  ٦( 

هو : كراهته عن أيب حنيفة وذهب غريه إىل استحبابه حىت صاحباه أبو يوسف وحممد فقاال " اختالف العلماء 
عد من منع من اإلشعار واعتل وأب" : الفتح " خيتص اإلشعار مبن هلا سنام قال يف : وقال مالك : حسن قال 

باحتمال أنه كان مشروعا قبل النهي عن املثلة فإن النسخ ال يصار إليه باإلحتمال بل وقع اإلشعار يف حجة 
اعتالل من كره اإلشعار بأنه املثلة مردود بل : وقال اخلطايب وغريه . الوداع وذلك بعد النهي عن املثلة بزمان 

وقد كثر تشنيع املتقدمني على أيب حنيفة يف إطالقة كراهة : صري عالمة قال هو من باب الكي وشق األذن لي
اإلشعار وانتصر له الطحاوي بأنه مل يكره أصل اإلشعار وإمنا كره ما يفعل على وجه خيالف منه هالك البدن 

لك وأما من كسراية اجلرح ال سيما مع الطعن بالشفرة فأراد سد الباب عن العامة ألهنم ال يراعون احلد يف ذ
ال أعلم أحدا كره اإلشعار إال أبا حنيفة : كان عارفا بالسنة يف ذلك فال يف هذا تعقب على اخلطايب حيث قال 

  انتهى . وخالفه صاحباه 
روي عن إبراهيم النخعي أنه : كنا عند وكيع فقال له رجل : مسعت أبا السائب يقول : وذكر الترمذي قال 

قال إبراهيم ما : أقول لك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وتقول : له وكيع فقال . اإلشعار مثلة : قال 
: وفيه تعقب على ابن حزم يف زعمه أنه ليس أليب حنيفة يف ذلك سلف قال احلافظ . انتهى . أحقك بأن حتبس 

: أصحابه قال  وقد بالغ ابن حزم يف هذا املوضع ويتعني الرجوع إىل ما قال الطحاوي فإنه أعلم من غريه بأقوال
" واتفق من قال باإلشعار بإحلاق البقر يف ذلك باإلبل إال سعيد بن جبري واتفقوا على أن الغنم ال تشعر كذا يف 

  " الضياء 
  ألن األعمال احلسنة أوىل أن تكون بال واسطة إن أمكن وقوعها )  ٧( 
اجلامع " ده اإلشعار مكروه نص عليه يف وهبذا نأخذ مل يذكر ههنا موافقة قول أيب حنيفة ألن عن: قوله )  ٨( 

أو هو ردع للعوام إبقاء على اهلدايا وخوفا عما يؤول األمر ( ومحله الطحاوي على أنه كره املبالغة " الصغري 
طلبا ملا هو ندب فحسب  فيه حبيث )  ١٣١/  ٢" الكوكب الدري " إليه من املبالغة فيه والوقوع يف املنهي عنه 

. ولواله لكان قوله خمالفا للثابت باألحاديث الصحيحة الصرحية صرحيا . وهو حممل حسن . يؤدي إىل السراية 
دفعها يف تعليقايت على  ا روي عنه كلمات قد فزعنا من    فال نضيع الوقت بذكرها " اهلداية " وللقوم يف توجيه م

  أي مستحب عند اجلمهور )  ٩( 
  أي األحسن )  ١٠( 
  أي صاحبها )  ١١( 
  لواو مبعىن أو ا)  ١٢( 



  )تطيب قبل أن حيرم )  ١( باب من (  - ٩

أن عمر بن اخلطاب وجد ريح طيب وهو : أخربنا مالك حدثنا نافع عن أسلم موىل عمر بن اخلطاب  - ٤٠١
)  ٤( مين يا أمري املؤمنني : بن أيب سفيان )  ٣( ممن ريح هذا الطيب ؟ فقال معاوية : فقال )  ٢( بالشجرة 

)  ٩( عزمت ) :  ٨( قال . طيبتين )  ٧( يا أمري املؤمنني إن أم حبيبة : قال )  ٦( لعمري )  ٥ (منك : قال 
  عليك لترجعن فلتغسلنه 

 _________  
باب من تطيب قبل أن حيرم اختلفوا فيه فذهب األئمة الثالثة واجلمهور إىل استحباب التطيب عند : قوله )  ١( 

ونه ورائحته وإمنا حيرم ابتداؤه للمحرم وقال مالك والزهري ومجاعة من إرادة اإلحرام وأنه ال يضر بقاء ل
واحتج اجلمهور . ال مينع من التطيب بطيب يبقى له رائحة بعده كذا يف الزرقاين وغريه : الصحابة والتابعني 

سلم إلحرامه قبل أن حيرم وحلله قبل أن يطوف ب البيت حبديث عائشة كنت أطيب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ويف رواية للشيخني كأين أنظر إىل وبيص الطيب " باب ما حيرم على احلاج بعد رمي مجرة العقبة " وسيأيت يف . 

كأين أنظر إىل وبيص املسك يف مفرق : يف مفرق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو حمرم ويف لفظ ملسلم 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد أن : ما ويف رواية هل. رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يليب 

: وأخرجا عن حممد بن املنتشر قال . حيرم يتطيب بأطيب ما جيد مث أرى وبيص الطيب يف رأسه وحليته بعد ذلك 
ما أحب أن أصبح حمرما أنضح طيبا ألن أطلى بقطران : سألت ابن عمر عن رجل يطيب مث يصبح حمرما فقال 

إمنا طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أفعل ذلك فدخلت على عائشة فأخربهتا بقوله فقالت  أحب إيل من أن
كنت أطيب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيطوف : ويف لفظ هلما . سلم فطاف يف نسائه مث أصبح حمرما 

ية ومن قال بقوهلم بوجوه وأجاب عنه املالك. كذا ذكره الزيلعي وغريه . على نسائه مث يصبح حمرما ينضح طيبا 
مث طاف على نسائه فإن : كلها مردودة منها أنه صلى اهللا عليه و سلم اغتسل بعد ما تطيب لقوهلا يف رواية 

املراد بالطواف اجلماع وكان من عادته أن يغتسل عند كل أحد ورد ألنه ليس فيه أنه أصاهبن وكان عليه 
قل يوم إال ورسول اهللا صلى اهللا عليه : ابة كما يف حديث عائشة السالم كثريا ما يطوف على نسائه من غري إص

ولو سلم أنه اغتسل . و سلم يطوف علينا فيقبل ويلمس دون الوقاع فإذا جاء إىل اليت هو يومها يبيت عندها 
 مث أصبح حمرما ينضح طيبا صريح يف بقاء الرائحة وبه يرد على من قال إن ذلك الطيب كان: فقوهلا يف رواية 

ومنها أن ذلك من خصائصه ورد بأهنا ال تثبت . بطيب ال يشبه طيبكم : ال رائحة له متسكا برواية النسائي 
  " شروح صحيح البخاري " بالقياس كذا يف 

  مسرة بذي احلليفة على ستة أميال من املدينة )  ٢( 
مشس بن عبد مناف القرشي  معاوية بن أيب سفيان هو معاوية بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد: قوله )  ٣( 

األموي أسلم هو وأبوه وأخوه يزيد وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد مشس يوم الفتح وكان هو من املؤلفة 
ا مات يزيد أخوه استخلفه على عمله بالشام  قلوهبم فحسن إسالمه وكتب لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل

ا فلما ويل عثمان مجع له الشام مجيعه و وكان وقعة . مل يزل كذلك إىل أن قتل عثمان فانفرد بالشام ومل يبايع علي
سلم احلسن األمر إىل معاوية " . الكامل يف التاريخ " صفني بينه وبني علي وقد استقصى ذلك يف  وملا قتل علي 



البن األثري  "أسد الغابة يف معرفة الصحابة " فسلم األمر إليه وتويف يف النصف من رجب سنة ستني كذا يف 
  اجلزري 

  فتغيظ عليه عمر : زاد عبد الرزاق )  ٤( 
  ألنك حتب الرفاهية وكان عمر يسميه كسرى العرب )  ٥( 
  بفتح العني أي لقسمي بعمري )  ٦( 
أم حبيبة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم بنت أيب سفيان امسها رملة ال خالف يف ذلك إال عند : قوله )  ٧( 

  " اإلسعاف " سنة أربع وأربعني كذا يف من شذ توفيت 
قال ويف رواية عبد الرزاق أقسمت عليك لترجعن إىل أم حبيبة فلتغسلنه عنك كما طيبتك وزاد : قوله )  ٨( 

  فرجع معاوية إليها حىت حلقهم ببعض الطريق : يف رواية أيوب عن نافع عن أسلم 
  أي أقسمت عليك )  ٩( 

أن عمر بن اخلطاب وجد : من أهله )  ٢( الصلت بن زبيد عن غري واحد )  ١( أخربنا مالك أخربنا  - ٤٠٢
مين لبدت : ممن ريح هذا الطيب ؟ قال كثري : بن الصلت فقال )  ٣( ريح طيب وهو بالشجرة وإىل جنبه كثري 

.  ) ٧( فادلك منها رأسك حىت تنقيه )  ٦( فاذهب إىل شربة : قال عمر )  ٥( رأسي وأردت أن أحلق )  ٤( 
  ففعل كثري بن الصلت 

. أن يتطيب احملرم حني يريد اإلحرام إال أن يتطيب مث يغتسل بعد ذلك )  ٨( وهبذا نأخذ ال أرى : قال حممد 
  كان ال يرى به بأسا )  ٩( وأما أبو حنيفة فإنه 
 _________  

وكذا ضبطه القاري أنه أخربنا الصلت بن زبيد هكذا وجد يف نسخ هذا الكتاب بالباء املوحدة : قوله )  ١( 
" : شرحه " الصلت بن زييد بيائني وقال الزرقاين يف " : موطأ حيىي " بضم الزاء وبفتح املوحدة لكن الذي يف 

. انتهى . الصلت بن زييد بضم الزاء وحتتيتني تصغري زيد الكندي وثقه العجلي وغريه وكفى برواية مالك عنه 
  وضبط الصلت بالفتح مث السكون " ول جامع األص" وكذا ضبطه ابن األثري يف 

  أي عن مجع كثري من أقاربه )  ٢( 
الكندي املدين التابعي الكبري ولد يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ووهم عن عده من الصحابة )  ٣( 

  كذا قال الزرقاين 
يه شيئا كالصمغ ليجتمع شعره لئال يتفرق يف اإلحرام )  ٤(  ومل . مندوب عند الشافعية  التلبيد( أي جعلت ف

  )  ٢٠٩/  ٦أوجز املسالك . يذكر اجلمهور التلبيد يف مندوبات اإلحرام 
  أي بعد فراغ نسكي )  ٥( 
حفرية تكون عند أصل : الشربة : بالتحريك حويض حول النخلة كذا يف القاموس أو قال مالك )  ٦( 

  " موطأه " الشجرة ذكره حيىي يف 
  أي حىت تنظفه من طيبك : نقية من اإلنقاء والت)  ٧( 
. ال أرى : قوله )  ٨(  إىل آخره هذا موافق ملا اختاره مجاعة من الصحابة منهم عمر حيث أنكر على معاوية . 



وكثري بن الصلت نضح الطيب حال اإلحرام وأنكر أيضا على الرباء بن عازب كما أخرجه ابن أيب شيبة عن 
مين يا أمري املؤمنني : ممن هذه الريح ؟ فقال الرباء : فقال : ريح طيب ملا أحرموا وجد عمر : بشري بن يسار 

/  ١جممع حبار األنوار . الننت : الدفر ( قد علمنا أن امرأتك عطرة أو عطارة إمنا احلاج األدفر : فقال عمر 
بذي كنت مع عثمان : ومنهم عثمان كما أخرجه الطحاوي عن سعد بن إبراهيم عن أبيه . األغرب )  ١٨٦

. ومنهم ابن عمر كما مر ذكره . احلليفة فرأى رجال يريد أن حيرم وقد دهن رأسه فأمر به فغسل رأسه بالطني 
أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم رجل متضمخ بطيب : ويوافقهم من املرفوع ما أخرجا عن يعلى بن أمية قال 

ا : وعليه جبة فقال  تضمخ بطيب ؟ فقال له رسول اهللا صلى اهللا كيف ترى يف رجل أحرم بعمرة يف جبة بعد م
ا الطيب الذي بك فاغسله ثالث مرات وأما اجلبة فانزعها مث اصنع يف عمرتك ما تصنع يف : عليه و سلم  أم

واغسل : ويف لفظ للبخاري . اغسل عنك الصفرة : وهو متضمخ باخللوق فقال له : ويف لفظ هلما . حجتك 
أن طيبه كان من زعفران وقد هني عن : أجاب اجلمهور عنه جبوابني أحدمها و. عنك أثر اخللوق وأثر الصفرة 
وأخرج الطحاوي أوال عن يعلى . وهو مصفر حليته ورأسه كذا ذكره املنذري : التزعفر يدل عليه رواية مسلم 

احلديث مث . ..أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم باجلعرانة وعليه جبة وهو معصفر حليته ورأسه : بن أمية 
ال حجة فيه وذلك أن التطيب الذي كان على ذلك الرجل إمنا كان صفرة وهو خلوق وذلك مكروه : قال 

مث أيده مبا أخرج من طريق آخر أن . للرجال ال لإلحرام ولكنه مكروه يف نفسه يف حال اإلحالل واإلحرام 
وشيء من خلوق فأمره أن ينزع اجلبة وميسح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأى رجال لىب بعمرة وعليه جبة 

سلم فقال : ومن طريق آخر . اخللوق  يا رسول اهللا إين أحرمت : أن رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و 
اخلع عنك هذه اجلبة واغسل عنك هذا : وعلي جبيت هذه وعلى جبته خلوق والناس يسخرون مين فقال 

فإمنا أمر الرجل الذي أمر بغسل طيبه الذي : التزعفر واخللوق مث قال  مث أخرج أحاديث النهي عن. الزعفران 
هل : كان عليه يف حديث يعلى ألنه مل يكن من طيب الرجال وليس يف ذلك دليل على حكم من أراد اإلحرام 

كتاب الناسخ " ما نقل احلازمي يف : له أن يتطيب بطيب يبقى عليه بعد اإلحرام أم ال ؟ انتهى وثانيهما 
عن الشافعي أن أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بغسل الطيب منسوخ ألنه كان يف عام " واملنسوخ 

اجلعرانة وهو سنة مثان وحديث عائشة أهنا طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ناسخ له ألنه يف حجة 
  انتهى . الوداع 

ال يرى به بأسا بل كان يقول باستح: قوله )  ٩(  بابه أخذا من حديث عائشة وبه قال أكثر الصحابة فإنه كان 
وأخرج . طيبت أيب باملسك إلحرامه حني أحرم : وأخرج سعيد بن منصور عن عائشة قالت . قاله املنذري 

اغسلوا : تطيبت حاجا فرافقين عثمان بن العاص فلما كان عند اإلحرام قال : الطحاوي عن عبد الرمحن قال 
يض فوقع يف نفسي من ذلك شيء فقدمت مكة فسألت ابن عمر وابن عباس فابن رؤوسكم هبذا اخلطمي األب

كنت : وأخرج عن عائشة بنت سعد قالت . أما أنا فأضمخ به رأسي : ما أحسنه وابن عباس قال : عمر قال 
دة أنه كان يتطيب بالغالية اجلي: وأخرج عن عبد اهللا بن الزبري . أشبع رأس سعد بن أيب وقاص حلرمه بالطيب 

كنا نضمخ وجوهنا باملسك : وأخرج أبو داود وابن أيب شيبة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت . عند اإلحرام 
  املطيب قبل أن حنرم مث حنرم فنعرق فيسيل على وجوهنا وحنن مع رسول اهللا فال ينهانا 



  )يف الطريق أو نذر بدنة )  ١( باب من ساق هديا فعطب (  - ١٠

( من ساق بدنة تطوعا مث عطبت : دثنا ابن شهاب عن سعيد بن املسيب أنه كان يقول أخربنا مالك ح - ٤٠٣
مث يتركها للناس يأكلوهنا وليس عليه شيء فإن هو )  ٤( ونعلها يف دمها )  ٣( فنحرها فليجعل قالدهتا )  ٢

  )  ٥( أكل منها أو أمر بأكلها فعليه الغرم 
 _________  

  " صباح امل" هلك كذا يف : كفرح )  ١( 
  أي قرب هالكها )  ٢( 
  بكسر القاف أي ما قلدت به من حلاء شجرة أو قطعة مزادة )  ٣( 
وفائدة ذلك إعالم الناس أنه هدي فيأكل منه الفقراء . أي فليغمسها فيه وليضرب هبا صفحة سنامها )  ٤( 

  دون األغنياء 
ا أكل )  ٥(  يمة م   بضم الغني أي الغرامة وهي ق

هدي رسول اهللا صلى اهللا عليه )  ٢( صاحب )  ١( أن : الك أخربنا هشام بن عروة عن أبيه أخربنا م - ٤٠٤
سلم )  ٣( كيف نصنع مبا عطب : و سلم قال له  احنرها وألق : من اهلدي ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  ا بني الناس وبينها يأكلوهن)  ٧( يف دمها وخل )  ٦( أو نعلها )  ٥( قالدهتا )  ٤( 
 _________  

إىل آخره مرسل صورة لكنه حممول على الوصل ألن عروة ثبت مساعه من ... أن صاحب هدي : قوله )  ١( 
حدثين ناجية ورواه : ناجية فقد أخرجه ابن خزمية من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن عروة قال 

والنسائي من  -حسن صحيح : وقال  -ترمذي أبو داود وابن عبد الرب من طريق سفيان بن سعيد الثوري وال
رواية عبدة بن سليمان وابن ماجه من رواية وكيع والطحاوي من طريق ابن عيينة وابن عبد الرب من طريق 

ومل يسم أحد منهم والد ناجية لكن " : اإلصابة " وهيب بن خالد مخستهم عن هشام عن أبيه عن ناجية قال يف 
األسلمي وال يبعد التعدد وقد جزم ابن عبد الرب بأنه ناجية بن جندب األسلمي  اخلزاعي وبعضهم: قال بعضهم 

  كذا ذكره الزرقاين 
  هو ناجية األسلمي )  ٢( 
  بكسر الطاء أي هلك )  ٣( 
  أي اغمس )  ٤( 
  ) أي بالفارسية ) ( اجنه دركرن كتند ( قالدة بالكسر " : املنتخب " قال يف )  ٥( 
  مره بذلك ليعلم أنه هدي فال يستباح إال على الوجه الذي ينبغي أ: قال مالك مرة )  ٦( 
فما عطب من هدي التطوع ال يأكل منه صاحبه وال : إىل آخره قال عياض ... وخل بني الناس : قوله )  ٧( 

يما جيب على من أكل منه فقال مالك ( سائقه وال رفقته لنص احلديث وبه قال مالك واجلمهور  إن : واختلفوا ف
ا أكل : ل منه وجب عليه بدله وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأمحد أك يمة م /  ٢الكوكب الدري . عليه ق

ال بدل عليه ألنه : وقالوا )  ٢١٢/  ٧وبسط شيخنا يف هذه املسألة مذاهب األئمة األربعة يف األوجز .  ١٣٤



عطب قبل حمله فيأكل منه صاحبه  موضع بيان ومل يبني صلى اهللا عليه و سلم خبالف اهلدي الواجب إذا
  واألغنياء ألن صاحبه يضمنه لتعلقه بذمته قاله الزرقاين 

يف )  ٢( بن اخلطاب يهدي )  ١( كنت أرى ابن عمر : أخربنا مالك حدثنا عبد اهللا بن دينار قال  - ٤٠٥
)  ٤( وهي قائمة يف حرف  رأيته يف العمرة ينحر بدنته: ويف العمرة بدنة بدنة قال )  ٣( احلج بدنتني بدنتني 

:  ٩( وقال )  ٨( وكان فيها منزله )  ٧( بن أسيد )  ٦( خالد )  ٥( دار  )  ١٠( لقد رأيته طعن يف لبة ) 
  )  ١٣( احلربة من حتت حنكها )  ١٢( سنة )  ١١( بدنته حىت خرجت 
 _________  

  هو عبد اهللا )  ١( 
  ج من اإلهداء أي يرسل يف حال إحرامه باحل)  ٢( 
  بالتكرار إلفادة عموم التثنية )  ٣( 
  بالفتح مبعىن الطرف )  ٤( 
أسلم عام الفتح وأقام مبكة وكان من املؤلفة قال ابن : دار خالد بن أسيد قال هشام بن الكليب : قوله )  ٥( 

  إنه فقد يوم اليمامة وقيل مات قبله قاله الزرقاين : كان جزارا قيل : دريد 
  بن أسيد الذي استعمله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على مكة عام الفتح هو أخو عتاب )  ٦( 
  بفتح اهلمزة وكسر السني )  ٧( 
  أي ابن عمر إذا حج أو اعتمر )  ٨( 
  أي ابن دينار )  ٩( 
  املنحر من الصدر : بفتح الالم وتشديد املوحدة )  ١٠( 
  من قوة الطعنة )  ١١( 
بالفتح آلة احلرب والعصا واملراد به ههنا السكني وحنوه مما يذبح به وسنة الشيء سنة احلربة هو : قوله )  ١٢( 
واحلنك . واملراد به طرفه ورأسه ذو احلدة ) أي بالفارسية ) ( دندنه آن ( بكسر السني وتشديد النون : 

  ) أي بالفارسية ) ( زير زخندان ( بفتحتني 
  كتفها : يف نسخة )  ١٣( 

بن عياش بن أيب ربيعة )  ٣( أنه رأى عبد اهللا )  ٢( القارئ )  ١( خربنا أبو جعفر أخربنا مالك أ - ٤٠٦
  )  ٥( بدنتني إحدامها خبتية )  ٤( أهدى عاما 

بينه وبني الناس )  ٧( صنع كما صنع وخلى )  ٦( وهبذا نأخذ كل هدي تطوع عطب يف الطريق : قال حممد 
  )  ١١( كان حمتاجا إليه )  ١٠( ه إال من من)  ٩( أن يأكل )  ٨( يأكلونه وال يعجبنا 
 _________  

  يزيد بن القعقاع )  ١( 
  " احمللى " باهلمزة نسبة إىل قراءة القرآن ال بتشديد الياء نسبة إىل قارة بطن كما ظنه صاحب )  ٢( 
بن عبد اهللا بن  عبد اهللا بن عياش بشد التحتية وشني معجمة ابن أيب ربيعة امسه عمرو بن املغرية: قوله )  ٣( 



وحفظ عن النيب صلى اهللا عليه و سلم . عمر بن خمزوم القرشي املخزومي الصحايب ابن الصحايب ولد باحلبشة 
  ومل يرو عنه وروى عن عمر وغريه وأبوه قدمي اإلسالم قاله الزرقاين 

  أي سنة من السنني )  ٤( 
اء ف: قوله )  ٥(  وقية فتحتية مشددة هي األنثى من اجلمال والذكر خبتية بضم موحدة وسكون اخلاء املعجمة فت

  " النهاية " البخيت وهي مجال طوال األعناق على ما يف 
  أي قبل أن يصل إىل احلرم )  ٦( 
  من التخلية )  ٧( 
  أي ال جيوز عندنا )  ٨( 
  أي صاحب اهلدي )  ٩( 
حلرم جيوز لصاحبه وغريه من األغنياء أن إال من كان حمتاجا إليه اعلم أن هدي التطوع إذا بلغ ا: قوله )  ١٠( 

يأكل منه وأما إذا مل يبلغ فال جيوز لصاحبه أن يأكل منه وال لغريه من األغنياء ألن القربة فيه باإلراقة إمنا تكون 
  يف احلرم ويف غريه بالتصدق 

  أي مضطرا إليه )  ١١( 

  ما قلد أو أشعر وأوقف به بعرفة )  ١( اهلدي : كان يقول : أخربنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر  - ٤٠٧
 _________  

إىل آخره يف األثر دليل على استنان الذهاب باهلدي إىل عرفات كالتقليد واإلشعار وبه قال ... اهلدي : قوله 
  " احمللى حبلي أسرار املوطا " أبو حنيفة أنه يسن ذلك من غري وجوب كذا يف 

فإنه يقلدها نعال ويشعرها مث )  ١( من نذر بدنة : أنه قال : عمر أخربنا مالك حدثنا نافع عن ابن  - ٤٠٨
من اإلبل )  ٣( دون ذلك ومن نذر جزورا )  ٢( يسوقها فينحرها عند البيت أو مبىن يوم النحر ليس له حمل 

  )  ٥( شاء )  ٤( أو البقر فإنه ينحرها حيث 
يه و سلم وعن غريه من أصحابه أهنم رخصوا يف وهو قول ابن عمر وقد جاء عن النيب صلى اهللا عل: قال حممد 

ومل } هديا بالغ الكعبة { : مبكة ألن اهللا تعاىل يقول )  ٧( اهلدي : وقال بعضهم )  ٦( حنر البدنة حيث شاء 
وهو قول ) .  ١٠( إال فيه )  ٩( فالبدنة حيث شاء إال أن ينوي احلرم فال ينحرها )  ٨( يقل ذلك يف البدنة 

  براهيم النخعي ومالك بن أنس أيب حنيفة وإ
 _________  

  أي من إبل أو بقرة )  ١( 
ا عرب ببدنة علم أنه هدي : قوله )  ٢(    ليس له حمل دون ذلك ألنه مل
" املصباح " جزورا بفتح اجليم وضم الزاي هو من اإلبل خاصة يقع على الذكر واألنثى كذا يف : قوله )  ٣( 

  عميم باعتبار اإلطالق العريف قاله القاري اللغوي فقوله من اإلبل والبقر ت
  أي من احلرم وغريه وفرق بني نذر البدنة ونذر اجلزور بأن األول خاص باحلرم والثاين عام )  ٤( 
  حيث شاء أي يف أي مكان ألنه أراد إطعام حلمه مساكني موضعه أو ما نوى من املوضع : قوله )  ٥( 



  أي الناذر )  ٦( 
  ها هديا فهو خمصوص مبكة وما حوهلا يعين إذا نذر)  ٧( 
  أي بل أطلقها )  ٨( 
  أي ال يذحبها )  ٩( 
  فإمنا األعمال بالنيات )  ١٠( 

( عمرو بن عبيد اهللا األنصاري أنه سأل سعيد بن املسيب عن بدنة جعلتها )  ١( أخربنا مالك أخربين  - ٤٠٩
)  ٥( البدن البيت العتيق إال أن تكون )  ٤( وحمل  ) ٣( البدن من اإلبل : فقال سعيد : امرأة عليها قال )  ٢

فإن مل تكن بقرة فعشر من )  ٧( من األرض فلتنحرها حيث مست فإن مل جتد بدنة فبقرة )  ٦( مست مكانا 
إن مل جتد بقرة : مثل ما قال سعيد بن املسيب غري أنه قال : مث سألت سامل بن عبد اهللا فقال ) :  ٨( الغنم قال 
( خارجة بن زيد بن ثابت فسألته فقال مثل ما قال سامل مث جئت عبد اهللا )  ٩( مث جئت : الغنم قال فسبع من 

  فقال مثل ما قال سامل بن عبد اهللا )  ١١( بن حممد بن علي )  ١٠
أن تنحرها حيث شاءت إال أن تنوي احلرم فال تنحرها )  ١٣( والبقر وهلا )  ١٢( البدن من اإلبل : قال حممد 

عن سبعة وال جتزئ عن أكثر من ذلك )  ١٥( هديا والبدنة من اإلبل والبقر جتزئ )  ١٤( يف احلرم ويكون  إال
  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا 

 _________  
ومسى والده بعبيد وقال " الثقات " أخربين عمرو بن عبيد اهللا األنصاري ذكره ابن حبان يف كتاب : قوله )  ١( 
  بين احلارث بن اخلزرج من أهل املدينة يروي عن ابن عباس روى عنه مالك بن أنس وسليمان بن بالل إنه من : 
  أي ألزمتها على نفسها بأن نذرهتا )  ٢( 
  هو يوافق قول الشافعي . أي دون البقر )  ٣( 
  بكسر احلاء أي حمل ذحبها الذي حيل ذحبه فيه )  ٤( 
  أي املرأة )  ٥( 
  غري احلرم )  ٦( 
  فإهنا تقوم مقامها )  ٧ (
  عمرو بن عبيد اهللا )  ٨( 
مث جئت خارجة بن زيد بن ثابت هو أحد الفقهاء السبعة باملدينة من أجلة الثقات مات سنة تسع : قوله )  ٩( 

  سنة مائة قاله ابن حبان : وتسعني وقيل 
  " سعاف اإل" ، كذا يف  ٩٨أبو هاشم املدين وثقه ابن سعد والنسائي مات سنة )  ١٠( 
  ابن أيب طالب )  ١١( 
  أي من كليهما يف مذهبنا )  ١٢( 
  أي للمرأة الناذرة املذكورة )  ١٣( 
  أي ويكون بالنية )  ١٤( 



خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مهلني : جتزئ عن سبعة روى مسلم عن جابر قال : قوله )  ١٥( 
وهبذا قال . أن نشترك يف اإلبل والبقر كل سبعة منا يف بدنة  باحلج فأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

الشافعي واجلمهور سواء كان اهلدي تطوعا أو واجبا وسواء كانوا كلهم متقربني بذلك أو بعضهم يريد التقرب 
وعن داود . وعن أيب حنيفة يشترط يف االشتراك أن يكونوا كلهم متقربني باهلدي . وبعضهم يريد اللحم 

واحتج له إمساعيل . وعن مالك ال جيوز مطلقا . جيوز هذا يف هدي التطوع دون الواجب : الكية وبعض امل
القاضي بأن حديث جابر إمنا كان يف احلديبية حيث كانوا حمصرين وبأن أبا مجرة خالفه ثقات أصحاب ابن 

قد روى ليث عن و. عباس فقد رووا عنه أن ما استيسر من اهلدي شاة وساق ذلك بأسانيد صحيحة عنهم 
مث ساق بسنده إىل حممد بن سريين عن ابن عباس . طاوس عن ابن عباس مثل رواية أيب مجرة لكن ليث ضعيف 

وأجاب احلافظ بأن تأويله حلديث . ما كنت أرى أن دما واحدا لعله جيزئ أو يكفي عن أكثر من واحد : قال 
بل روى مسلم : ي لثبوت جواز أصل االشتراك قال جابر بأنه كان يف احلديبية ال يدفع االحتجاج باحلديث أ

سلم حني أمرهم أن حيلوا حجهم : من طريق أخرى عن جابر يف أثناء حديث  فأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
: بل كيف يصح تأويله بأنه يف احلديبية مع قول جابر : وأقول . إذا أحللنا أن هندي وجيتمع النفر منا يف اهلدية 

: قال  -وليس بني رواية أيب مجرة : ني باحلج واحلديبية إمنا كان فيه اإلهالل بالعمرة مث قال احلافظ خرجنا مهل
فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك يف دم رواه : سألت ابن عباس عن املتعة فأمرين هبا وسألته عن اهلدي فقال 

ة ألنه زاد عليهم ذكر االشترا -البخاري  ك ووافقهم على ذكر الشاة أي وزيادة الثقة وبني رواية غريه منافا
. وإمنا أراد ابن عباس باالقتصار على الشاة الرد على من زعم اختصاص اهلدي باإلبل والبقر : قال . مقبولة 

وأما رواية حممد بن سريين عن ابن عباس فمنقطعة ومع ذلك لو كانت متصلة احتمل أن يكون ابن عباس : قال 
ذلك من جهة االجتهاد ومىت صح عنده النقل بصحة االشتراك أفىت به أبا مجرة وهبذا أخرب أنه كان ال يرى 

  جتتمع األخبار وهو أوىل من الطعن يف رواية من أمجع العلماء على توثيقه وهو أبو مجرة 
ا بلغته السنة قال احلافظ  واتفق من قال : وقد روي عن ابن عمر أنه كان ال يرى التشريك مث رجع عنه مل

جتزئ عن : فقال . شتراك على أنه ال يكون يف أكثر من سبعة إال إحدى الروايتني عن سعيد بن املسيب باال
ضياء " وقواه كذا يف " صحيحه " عشرة وبه قال إسحاق بن راهويه وابن خزمية من الشافعية واحتج لذلك يف 

  " الساري 

  )إىل ركوهبا )  ١( باب الرجل يسوق بدنة فيضطر (  - ١١

فاركبها ركوبا )  ٢( إذا اضطررت إىل بدنتك : أخربنا مالك أخربنا هشام بن عروة عن أبيه أنه قال  - ٤١٠
  )  ٣( غري فادح 

 _________  
فيضطر إىل ركوهبا اختلفوا يف ركوب البدنة املهداة فقال : قوله . بأن عجز عن املشي ومل جيد غريها )  ١( 

ورد هذا بأنه عليه السالم مل يركب هديه وال . من خمالفة اجلاهلية  هو واجب إلطالق األمر مع ما فيه: بعضهم 
ال : له أن يركبها مطلقا من غري حاجة وقال أصحابنا والشافعي : ومنهم من قال . أمر الناس بركوب هداياهم 

  " مرقاة املفاتيح " يركبها إال عند احلاجة كذا يف 



  أي إىل ركوهبا )  ٢( 
سلم  أي غري مثقل ومؤمل)  ٣(    اركبها باملعروف إذا أجلئت إىل ظهرها : لقوله صلى اهللا عليه و 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مر : مالك أخربنا أبو الزناد عن األعرج عن أيب هريرة )  ١( أخربنا  - ٤١١
( اركبها فقال : فقال له )  ٣( يسوق بدنته )  ٢( على رجل  اركبها : إهنا بدنة فقال له بعد مرتني )  ٤: 

  )  ٥( ويلك 
 _________  

إىل آخره رواه البخاري عن عبد اهللا بن يوسف ومسلم عن حيىي وأبو داود عن ... أخربنا مالك : قوله )  ١( 
القعنيب والنسائي عن قتيبة األربعة عن مالك به وتابعه املغرية بن عبد الرمحن عند مسلم وسفيان الثوري عند ابن 

  اد به ماجه كالمها عن أيب الزن
وقد جهده املشي أي وهو : مل أقف على امسه بعد طول البحث زاد النسائي عن أنس : قال احلافظ )  ٢( 

  عاجز عن مشيه 
  بدنة مقلدة : وعند مسلم )  ٣( 
: الظاهر أن الرجل ظن أنه عليه السالم خفي عليه كوهنا هديا فلذلك قال : إهنا بدنة قيل : فقال : قوله )  ٤( 

: واحلق أنه مل خيف ذلك عليه لكوهنا كانت مقلدة وهلذا قال له ملا زاد يف مراجعته : قال احلافظ . إهنا بدنة 
وهبذا جزم ابن . إمنا قال له ويلك تأديبا ألجل مراجعته له مع عدم خفاء احلال عليه : وقال القرطيب . ويلك 

سلم اشترط على ربه ما اشترط هللك ذلك  ولوال أنه صلى اهللا عليه و: عبد الرب وابن العريب وبالغ حىت قال 
وحيتمل أن يكون فهم عن الرجل أنه يترك ركوهبا على عادة اجلاهلية يف السائبة وغريها : قال القرطيب . الرجل 

واألمر ههنا وإن قلنا إنه لإلرشاد : وعلى احلالتني فهي إنشاء ورجحه عياض وغريه قالوا . فزجره عن ذلك 
وويل كلمة تقال ملن . كان الرجل أشرف على هلكة من اجلهد : فه عن االمتثال وقيل لكنه استحق الذم بتوق

املعىن أشرفت على اهللكة فاركب : وقع يف هلكة  هي كلمة تدعم به العرب : فعلى هذا هي إخبار وقيل . ف
ا أو واستدل به على جواز ركوب اهلدي سواء كان واجب. ال أم لك : كالمها وال يقصد معناها كقوهلم 

سلم مل يستفصل صاحب اهلدي عن ذلك فدل على أن احلكم ال خيتلف  . متطوعا به لكونه صلى اهللا عليه و 
وباجلواز مطلقا قال عروة بن الزبري ونسبه ابن املنذر ألمحد وإسحاق وبه قال أهل الظاهر لكن نقل القسطالين 

أن له ركوهبا حلاجة ويضمن نقصها كمذهب  -وعليه الفتوى عندهم  -من كتب احلنابلة " تنقيح املقنع " عن 
عن القفال " شرح املهذب " تبعا ألصله يف الضحايا ونقله يف " الروضة " وجزم النووي باألول يف . احلنفية 

واملاوردي مث نقل فيه عن أيب حامد والبندجني وغريمها تقييده باحلاجة وهو الذي حكاه الترمذي عن الشافعي 
من احلنفية جواز ركوهبا باالضطرار إىل ذلك وهو املنقول عن " اهلداية " صاحب وقيد . وأمحد وإسحاق 

ويف املسألة مذهب . يركب للضرورة فإذا استراح نزل : وقال ابن العريب عن مالك . الشعيب عند ابن أيب شيبة 
ي نقله الطحاوي ولكن الذ: قال احلافظ . خامس وهو املنع مطلقا نقله ابن العريب عن أيب حنيفة وشنع عليه 

يه : وغريه اجلواز بقدر احلاجه إال أنه قال  ومع ذلك يضمن ما نقص منها بركوبه وضمان النقص وافق عل
وهو وجوب الركوب نقله ابن عبد الرب عن بعض أهل الظاهر : ومذهب سادس . الشافعية يف اهلدي املنذور 



هل حيمل : واختلف اجمليزون . البحرية والسائبة  متسكا بظاهر األمر وملخالفة ما كانوا عليه يف اجلاهلية من
انظر فتح الباري . ونقل عياض اإلمجاع على أنه ال يؤجرها ( املهدي عليها متاعه فمنعه مالك وأجازه اجلمهور 

  " الضياء " كذا يف )  ٥٣٨/  ٣
  زجرا له ليعلم أن الضرورات تبيح احملظورات )  ٥( 

ولدها معها )  ٢( البدنة فليحمل )  ١( إذا نتجت : ابن عمر كان يقول  أخربنا مالك أخربنا نافع أن - ٤١٢
  معها )  ٤( له حممال فليحمله على أمه حىت ينحر )  ٣( حىت ينحر معها فإن مل جيد 

 _________  
  " املصباح املنري " نتجت الناقة ولدا على البناء للفاعل على معىن ولدت ومحلت كذا يف : يقال )  ١( 
  احب البدنة ص)  ٢( 
  فإن مل يوجد له حممل محل على أمه : وليحىي )  ٣( 
  وجوبا )  ٤( 

من أهدى : كان يقول )  ٢(  -شك حممد  -أو عمر )  ١( أن ابن عمر : أخربنا مالك أخربنا نافع  - ٤١٣
وإن )  ٦( وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدهلا )  ٥( فإن كانت نذرا أبدهلا )  ٤( أو ماتت )  ٣( بدنة فضلت 
  )  ٧( شاء تركها 
شيئا تصدق مبا )  ٩( إىل ركوب بدنته فلريكبها فإن نقصها ذلك )  ٨( وهبذا نأخذ ومن اضطر : قال حممد 

  وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل )  ١٠( نقصها 
 _________  

  يف موطأ حيىي عن ابن عمر من غري شك )  ١( 
  يعين املصنف نفسه )  ٢( 
  يق أي الطر)  ٣( 
  قبل بلوغ احملل )  ٤( 
   - بدهلا : يف نسخة  -أي مبثلها )  ٥( 
  واألول األوىل )  ٦( 
  أي مل يبدله )  ٧( 
  بصيغة اجملهول )  ٨( 
اعه عليه )  ٩(    أي ركوهبا ومحل مت
  أي بقيمة نقصها )  ١٠( 

  )شعرا )  ٣( أو ينتف )  ٢( أو حنوها )  ١( باب احملرم يقتل قملة (  - ١٢



ال يصلح : أخربنا مالك عن نافع قال  - ٤١٤ من شعره شيئا وال حيلقه وال )  ٥( له أن ينتف )  ٤( احملرم 
وال حيل له أن أن يقلم أظفاره . اهللا تعاىل )  ٧( من رأسه فعليه فدية كما أمره )  ٦( يقصره إال أن يصيبه أذى 

وال من ثوبه وال يقتل الصيد وال يأمر به  ) ٨( وال يقتل قملة وال يطرحها من رأسه إىل األرض وال من جسده 
  وال يدل عليه )  ٩( 

  وهبذا نأخذ وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل : قال حممد 
 _________  

قملة القمل والقملة بالفتح فالسكون دويبة تتولد من العرق والوسخ إذا أصاب ثوبا أو بدنا أو : قوله )  ١( 
  )  سيش( شعرا يقال له بالفارسية 

  غريها : يف نسخة )  ٢( 
  وكذا إذا حلق شعرا أو قطع )  ٣( 
  أي ال حيل له )  ٤( 
  ) بالفارسية ) ( بركندن ( النتف )  ٥( 
  أي فيحتاج إىل حلق شعره أو قصه )  ٦( 
 وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله فمن كان منكم{ : كما أمره اهللا تعاىل أي بقوله تعاىل : قوله )  ٧( 

والصيام مفسر )  ١٩٦اآلية : سورة البقرة ( } مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 
بثالثة أيام والصدقة بإطعام ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع والنسك بأدىن ما يطلق عليه اهلدي من غنم 

إذا : قال العيين ( فيجب عليه دم مع اإلمث أو بقر أو إبل وأو للتخيري وهذا عند العذر كما تقرر وأما عند عدمه 
عن أيب حنيفة " االستذكار " حلق رأسه أو لبس أو تطيب عامدا من غري ضرورة فقد حكى ابن عبد الرب يف 
بئس ما فعل : وقال مالك . والشافعي وأصحابنا وأيب ثور أن عليه دما ال غري وأنه ال خيري إال يف الضرورة 

فيها وقال شيخنا زين الدين وما حكاه عن الشافعي وأصحابه ليس جبيد بل املعروف وعليه الفدية وهو خمري 
  )  ١٥٢/  ١٠عمدة القاري . عنهم وجوب الفدية كما جزم الرافعي 

  جلده )  ٨( 
  وكذا ال يرمي ثوبه يف الشمس بقصد قتل القملة )  ٩( 

  )للمحرم )  ١( باب احلجامة (  - ١٣

مما )  ٣( إليه )  ٢( ال حيتجم احملرم إال أن يضطر : أن ابن عمر كان يقول : فع أخربنا مالك أخربنا نا - ٤١٥
  )  ٤( ال بد منه 
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم )  ٦( بلغنا . ولكن ال حيلق شعرا )  ٥( ال بأس بأن حيتجم احملرم : قال حممد 

  هللا والعامة من فقهائنا وهبذا نأخذ وهو قول أيب حنيفة رمحه ا. أنه احتجم وهو صائم حمرم 
 _________  

  االحتجام : بالكسر )  ١( 
أن يضطر ألنه صلى اهللا عليه و سلم مل حيتجم إال لضرورة فإن احتجم لغري ضرورة حرمت إن لزم : قوله )  ٢( 



ن منها قلع الشعر فإن كان يف موضع ال شعر فيه فأجازها اجلمهور وال فدية وأوجبها احلسن البصري وكرهها اب
ال حيتجم احملرم إال من ضرورة أي يكره ألهنا قد تؤدي لضعفه كما كره صوم عرفة : عمر وبه قال مالك 

  للحاج من أن الصوم أخف من احلجامة كذا ذكره الزرقاين 
  أي إىل االحتجام )  ٣( 
  أي مما ال فرار وال عالج فيه إال احلجامة )  ٤( 
  جوزوا له الفصد إمجاعا إذا خرج الدم ال يضر اتفاقا وهلذا )  ٥( 
ا : قوله )  ٦(  إىل آخره أخرجه البخاري وغريه من حديث ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ... بلغن

أن النيب صلى اهللا عليه و : احتجم وهو حمرم واحتجم وهو صائم وأخرج مالك عن سليمان بن يسار مرسال 
ووصله البخاري ومسلم من  -مكان بطريق مكة  -مجل  سلم احتجم وهو حمرم فوق رأسه وهو يومئذ بلحي

سلم احتجم وهو . حديث عبد اهللا بن حبينة  وأليب داود والنسائي واحلاكم عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و 
اجلمع بني حديثي ابن عباس وأنس واضح باحلمل على : قال احلافظ ( حمرم على ظهر القدم من وجع كان به 

قوله بلحي مجل وقع يف .  ٣٤٩/  ٦أوجز املسالك . بل هو املتعني : قلت . اهـ . الطربي  التعدد أشار إليه
) . بعض الروايات بالتثنية ويف بعضها باإلفراد والالم املفتوحة وجيوز كسرها واملهملة ساكنة موضع بطريق مكة 

  ويف الباب أخبار كثرية حيصل هبا الكراهة 

  )هه وج)  ١( باب احملرم يغطي (  - ١٤

)  ٣( رأيت : بن أيب بكر أن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة أخربه قال )  ٢( أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا  - ٤١٦
)  ٨( بقطيفة )  ٧( وجهه )  ٦( قد غطى )  ٥( وهو حمرم يف يوم صائف )  ٤( عثمان بن عفان بالعرج 

( لست كهيأتكم إمنا صيد من أجلي : ؟ قال  أال تأكل: كلوا قالوا : مث أيت بلحم صيد فقال )  ٩( أرجوان 
١٠  (  

 _________  
  من التغطية مبعىن الستر )  ١( 
  ابن حممد بن عمرو بن حزم )  ٢( 
: إىل آخره أخرجه مالك أيضا عن حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد أنه قال ... رأيت عثمان : قوله )  ٣( 

ا أخرجه الدارقطين . مان بالعرج يغطي وجهه وهو حمرم أخربين الفرافصة بن عمري احلنفي أنه رأى عث ويوافقه م
لكن . عن أبان بن عثمان عن عثمان أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان خيمر وجهه وهو حمرم " العلل " يف 

. وهبذا أخذ مجاعة من الصحابة ومن بعدهم منهم الشافعي وغريه . الصواب أنه موقوف : قال الدارقطين 
عضهم له مبا أخرجه الشافعي من حديث إبراهيم ابن أيب حرة عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أن النيب استدل ب

سلم قال يف الذي وقص  " سننه " ومبا أخرجه الدارقطين يف . مخروا وجهه وال ختمروا رأسه : صلى اهللا عليه و 
واستدل أصحابنا مبا أخرجه مسلم  .إحرام الرجل يف رأسه وإحرام املرأة يف وجهها : عن ابن عمر أنه قال 

والنسائي وابن ماجه عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أن رجال أوقصته راحلته وهو حمرم فمات فقال رسول 
اغسلوه مباء وسدر وكفنوه يف ثوبه وال متسوه طيبا وال ختمروا رأسه وال وجهه فإنه : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



" علوم احلديث " قال أبو عبد اهللا احلاكم يف كتاب . اه الباقون ومل يذكروا الوجه ورو. يبعث يوم القيامة ملبيا 
ذكر الوجه يف هذا احلديث تصحيف يف الرواية إلمجاع الثقات األثبات على ذكر الرأس ورد بأن التصحيف إمنا 

 يذكر يف احلديث يكون يف احلروف املتشاهبة وأي تشابه بني الوجه والرأس يف احلروف هذا على تقدير أن ال
غري الوجه فكيف وقد مجع بني الرأس والوجه والروايتان عند مسلم ؟ ففي لفظ اقتصر على الوجه ويف لفظ 

هذا كله يف الرجل . ما فوق الذقن من الرأس فال خيمره احملرم : واستدلوا أيضا بقول ابن عمر . مجع بينهما 
ورواه . ال تنتقب املرأة احملرمة وال تلبس القفازين : عمر  وأما املرأة فأخرج البخاري من حديث نافع عن ابن

وله طرق يف البخاري موصولة ومعلقة وأخرج أبو داود واحلاكم من حديث ابن . مالك موقوفا على ابن عمر 
وأخرج أبو داود وابن ماجه عن . عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى النساء يف إحرامهن عن النقاب 

كان الركبان مير بنا وحنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حمرمات فإذا حاذونا سدلت :  عائشة قالت
وهو حممول على توسيط شيء حاجب بني الوجه . إحدانا جلباهبا من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا 

  وبني اجللباب 
  البن حجر " ختريج أحاديث الرافعي " ي و للزيلع" ختريج أحاديث اهلداية " ويف الباب آثار وأخبار مبسوطة يف 

  بعني مهملة مفتوحة فراء ساكنة فجيم موضع بطريق املدينة )  ٤( 
  أي من أيام الصيف )  ٥( 
وكذا ابن عباس وابن عوف وابن الزبري وزيد . إنه كان يرى جائزا : قد غطى وجهه قال الزرقاين : قوله )  ٦( 

حيرم تغطية الوجه وبه قال مالك وأبو حنيفة وحممد : وقال ابن عمر . عي بن ثابت وسعيد وجابر وبه قال الشاف
  بن احلسن وفيه الفدية على مشهور املذهب وال جيوز تغطية الرأس إمجاعا 

حيتمل أن يكون فعل ذلك حلاجة إليه أي لضرورة دعت إليه وأن يكون يف : وجهه قال الباجي : قوله )  ٧( 
  ال جيوز : فقالوا  وقد خالفه غريه. رأيه مباحا 

  والدثار ما يتدثر به اإلنسان أي ما يتلفف فيه من كساء أو غريه . بقطيفة هي دثار له مخل : قوله )  ٨( 
  صوف أمحر أي فيه خطوط محر : بضم اهلمزة واجليم )  ٩( 
  فاملدار على النية )  ١٠( 

ا فوق الذ: أخربنا مالك حدثنا نافع أن ابن عمر كان يقول  - ٤١٧ )  ٢( من الرأس فال خيمره )  ١( قن م
  احملرم 

  وبقول ابن عمر نأخذ وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا رمحهم اهللا تعاىل : قال حممد 
 _________  

  هو جمتمع حليي اإلنسان )  ١( 
  أي فال يغطيه فإن الوجه يف حكم الرأس )  ٢( 

) ١( باب احملرم يغسل رأسه أيغتسل ؟ (  - ١٥  (  



  )  ٣( رأسه وهو حمرم إال من االحتالم )  ٢( أخربنا مالك حدثنا نافع أن ابن عمر كان ال يغسل  - ٤١٨
 _________  

  أي جبميع بدنه من غري قصد إزالة وسخه )  ١( 
  فكان يعمل باألفضل )  ٢( 
ان يغسل جسده إال من االحتالم وال ينافيه ما سبق من غسله لدخول مكة وعشية عرفة فلعله ك: قوله )  ٣( 

حنن ومالك ال نرى بأسا أن يغسل احملرم رأسه من غري احتالم وروي أنه عليه : قال الشافعي . دون رأسه 
وقد يذهب على ابن عمر وغريه السنن ولو علمها ما : مث أطال الكالم إىل أن قال . السالم اغتسل وهو حمرم 

  " احمللى " كذا يف " املعرفة " كذا ذكره البيهقي يف . خالفها 

أن عبد اهللا : ابن عبد اهللا بن حنني عن أبيه )  ٢( إبراهيم )  ١( أخربنا مالك أخربنا زيد بن أسلم عن  - ٤١٩
احملرم رأسه وقال )  ٦( يغسل : فقال ابن عباس )  ٥( باألبواء )  ٤( بن خمرمة متاريا )  ٣( ابن عباس واملسور 

 ١١( فوجده يغتسل بني القرنني )  ١٠( أيب أيوب يسأله )  ٩( إىل  ابن عباس)  ٨( ال فأرسله : املسور )  ٧( 
أنا عبد اهللا بن حنني أرسلين : من هذا ؟ فقلت : فقال )  ١٣( فسلمت عليه : بثوب قال )  ١٢( وهو يستر ) 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يغسل رأسه وهو حمرم ؟ )  ١٥( كيف )  ١٤( إليك ابن عباس أسألك 
اء )  ١٩( يل رأسه مث قال إلنسان )  ١٨( حىت بدا )  ١٧( وطأطأه )  ١٦( ع يديه على الثوب فوض يصب امل
هكذا ) :  ٢٢( بيده فأقبل بيده وأدبر فقال )  ٢١( فصب على رأسه مث حرك رأسه )  ٢٠( اصبب : عليه 

  )  ٢٣( رأيته يفعل 
اء )  ٢٥( يغسل احملرم رأسه ال نرى بأسا أن )  ٢٤( وبقول أيب أيوب نأخذ : قال حممد  ( وهل يزيده . بامل

اء إال شعثا )  ٢٦   أيب حنيفة والعامة من فقهائنا )  ٢٨( ؟ وهو قول )  ٢٧( امل
 _________  

... مالك عن زيد بن أسلم عن نافع عن إبراهيم بن عبد اهللا : إىل آخره ليحىي ... عن إبراهيم : قوله )  ١( 
مل يتابع أحد من رواة املوطأ حيىي على إدخال نافع بني زيد وإبراهيم وهو خطأ ال :  قال ابن عبد الرب. إىل آخره 

فإسقاطه من : قلت ( وأمر ابن وضاح بطرحه . وغلطه " املوطأ " شك فيه وهو مما حيفظ من خطأ حيىي يف 
. ية حممد أيضا وليس يف روا. النسخ املصرية ليس بصحيح ألنه موجود يف رواية حيىي وإن كان غلطا يف نفسه 

  )  ١٦٦/  ٦أوجز املسالك 
  " إرشاد الساري " هذا احلديث أخرجه البخاري ومسلم يف احلج وكذا النسائي وابن ماجه كذا يف )  ٢( 
املسور بكسر امليم وسكون السني املهملة وخفة الواو وابن خمرمة بفتح امليم وسكون املعجمة ابن : قوله )  ٣( 

  وغريه " اإلصابة " صحبة ذكره يف نوفل القرشي له وألبيه 
  أي تشاكا وتشاحا وختالفا يف جواز غسل احملرم وعدمه )  ٤( 
  " النهاية " جبل بني مكة واملدينة وعنده بلد ينسب إليه كذا يف : بفتح اهلمزة وسكون املوحدة وباملد )  ٥( 
  أي جيوز له )  ٦( 
ال خيتلفان إال ولكل منهما مستند الظن هبم: وقال املسور ال قال األيب : قوله )  ٧(  ودل : قال عياض . ا أهنما 



كالمهما أهنما اختلفا يف حتريك الشعر إذ ال خالف يف غسل احملرم رأسه يف غسل اجلنابة وال بد من صب املاء 
وعلم ابن عباس أن عند أيب أيوب علم . فخاف املسور أن يكون يف حتريكه باليد قتل بعض دواهبا أو طرحها 

   ذلك
  أي ابن حنني )  ٨( 
  فيه أن الصحابة إذا اختلفوا مل يكن قول أحدمها حجة على اآلخر إال بدليل : إىل قال ابن عبد الرب : قوله )  ٩( 
  أي عن حكم الغسل للمحرم )  ١٠( 
ا خشبة القرنني تثنية قرن ومها اخلشبتان القائمتان على رأس البئر وشبههما من البناء وميد بينهم: قوله )  ١١( 

  جير عليها احلبل املستقى به ويعلو عليها البكرة ذكره السيوطي 
  فيه التستر للغسل )  ١٢( 
فيه جواز السالم على املتطهر يف : إىل آخره قال عياض والنووي وغريمها ... فسلمت عليه : قوله )  ١٣( 

أنه رد عليه السالم بل ظاهره أنه مل حال طهارته خبالف من هو على احلدث وتعقبه الويل العراقي بأنه مل يصرح ب
ا : فقال : يرد لقوله  من هذا ؟ بفاء التعقيب الدالة على أنه مل يفصل بني سالمه وبينها بشيء فيدل على عكس م

أن اضرب { : الظاهر أنه رد السالم وترك ذكره لوضوحه وأما الفاء فهي مثل قوله تعاىل : استدل به فإن قيل 
ملا مل يصرح بذكر رد السالم احتمل الرد وعدمه : قلت )  ٦٣اآلية : سورة الشعراء (  }بعصاك البحر فانفلق 

  وفيه وقفة : قال الزرقاين . انتهى . فسقط االستدالل للجانبني 
  أي ألن أسأل )  ١٤( 
 فيه أن ابن عباس كان عنده علم غسل رأس احملرم: إىل آخره قال ابن عبد الرب ... كيف كان : قوله )  ١٥( 

هذا يشعر بأن ابن عباس كان : وقال ابن دقيق العيد . أنبأه أبو أيوب أو غريه ألنه كان يأخذ عن الصحابة 
فيه أنه مل يكن النزاع يف كيفية غسله لكنها تفيد زيادة يف بيان جواز : عنده علم بأصل الغسل وقال القاري 

ا فيه . انتهى . فعله    وفيه م
  أي الساتر له )  ١٦( 
  ي أرخاه وأخره وخفضه أ)  ١٧( 
  أي ظهر )  ١٨( 
  مل يسم يف رواية )  ١٩( 
  بضم الباء األوىل أي صبه )  ٢٠( 
   -أي هبما  -بيديه فأقبل هبما وأدبر : وليحىي )  ٢١( 
منها جواز اغتسال احملرم وغسله رأسه وإمرار : فقال هكذا رأيته يفعل يف هذا احلديث فوائد : قوله )  ٢٢( 

ومنها . ومنها قبول خرب الواحد وأن قبوله كان مشهورا بني الصحابة . حبيث ال ينتف شعرا  اليد على شعره
ومنها السالم على املتطهر يف وضوء أو غسل . الرجوع إىل النص وترك االجتهاد والقياس عند وجود النص 

واتفق العلماء . حلاجة  ومنها جواز االستعانة يف الطهارة ولكن األوىل تركها إال. خبالف اجلالس على احلدث 
على جواز غسل احملرم رأسه وجسده عن اجلنابة بل هو واجب عليه وأما غسله للتربد فمذهبنا ومذهب 

اتفقوا على منع : قال ابن رشد ( اجلمهور جوازه بال كراهة وجيوز عند الشافعي غسل رأسه بالسدر واخلطمي 



بداية . ال شيء عليه : ذلك افتدى وقال أبو ثور وغريه إن فعل : غسل رأسه باخلطمي وقال مالك وأبو حنيفة 
وقال العيين إن غسل رأسه باخلطمي والسدر فإن الفقهاء يكرهونه وهو قول مالك وأيب  ٤٠٣/  ١اجملتهد 

حنيفة والشافعي وأوجب مالك وأيب حنيفة عليه الفدية وقال الشافعي وأبو ثور ال شيء عليه ويف شرح الوجيز 
)  ١٧٤/  ٦والسدر ويف القدمي يكره ولكن ال فدية عليه وبه قال أمحد انظر أوجز املسالك  ال يكره اخلطمي

  للنووي " شرح صحيح مسلم " حبيث ال ينتف شعرا وال فدية عليه ما مل ينتف شعرا كذا يف 
سور البن فرجعت إليهما فأخربهتما فقال امل: يفعل زاد ابن عيينة : قوله . أي يغتسل يف حال اإلحرام )  ٢٣( 

  " إرشاد الساري " ال أماريك أبدا أي ال أجادلك كذا يف : عباس 
نأخذ ألن املثبت مقدم على النايف وألن األصل اجلواز حىت يثبت دليل على منعه لثبوت ذلك : قوله )  ٢٤( 

  بكثري من الروايات 
  سواء غسل سائر بدنه أم ال )  ٢٥( 
  أي ال يزيده إال شعثا )  ٢٦( 
. انتشار الشعر وتفرقه وتغريه كما ينتشر رأس السوال  -حمركة  - إال شعثا قيل فيه إن الشعث : له قو)  ٢٧( 

وفيه نظر فإن جمرد غسل الرأس دون أن ينقيه ويصفيه . انتهى . وال شك أن باملاء حيصل االجتماع وااللتئام 
تشار أطراف السواك بل أزيد باخلطمي أو غري ذلك يدخل الغبار يف أصول الشعر وينتشر بعد اجلفاف كان

  فلم يزده املاء إال شعثا . لفقدان التدهني 
يدخل احملرم احلمام ذكره : وهو قول أيب حنيفة وبه قال مالك والشافعي وعن ابن عباس قال : قوله )  ٢٨( 

وينزع يدخل احملرم احلمام : البخاري تعليقا ووصله البيهقي والدارقطين من طريق أيوب عن عكرمة عنه قال 
وحكى ابن . أميطوا عنكم األذى فإن اهللا ال يصنع بأوساخكم شيئا : رأسه وإذا انكسر ظفره طرحه ويقول 

فإن الفقهاء . وهذا كله يف جمرد الغسل وأما غسله باخلطمي وغريه . أيب شيبة كراهة ذلك عن احلسن وعطاء 
عمدة " ملن لبد رأسه ذلك كذا يف وأوجب مالك والشافعي الفدية عليه ورخص عطاء وجماهد . يكرهونه 

  " القاري بشرح صحيح البخاري 

أن عمر بن اخلطاب )  ٢( بن أيب رباح )  ١( أخربنا مالك أخربنا محيد بن قيس املكي عن عطاء  - ٤٢٠
)  ٦( اصبب ) :  ٥( على عمر ماء وعمر يغتسل )  ٤( وهو يصب )  ٣( رضي اهللا عنه قال ليعلى بن منية 

)  ٩( فلم يزد . اصبب : يف ؟ إن أمرتين صببت قال )  ٨( أن جتعلها )  ٧( أتريد : له يعلى  على رأسي قال
  )  ١٠( املاء إال شعثا 

  ال نرى هبذا بأسا وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا والعامة من فقهائنا رمحهم اهللا تعاىل : قال حممد 
 _________  

  ، كذا ذكره الزرقاين  ١١٤ت سنة هو فقيه ثقة فاضل لكنه كثري اإلرسال ما)  ١( 
  بالفتح امسه أسلم )  ٢( 
  هي أمه واسم أبيه أمية بن أيب عبيدة بن مهام وهو صحايب مات سنة بضع وأربعني قاله الزرقاين )  ٣( 
  أي حال اغتساله )  ٤( 



  أي يف حال إحرامه )  ٥( 
  مقولة عمر )  ٦( 
معناه إمنا أفعله طوعا لك لفضلك وأمانتك وال رأي يل فيه : أتريد أن جتعلها يف قال ابن وهب : قوله )  ٧( 

وقال أبو عمرك أي الفدية إن مات شيء من دواب رأسك أو زال شيء من الشعر لزمتين الفدية فإن أمرتين 
  كانت عليك 

  أي هذه اخلصلة )  ٨( 
  فلن يزيده : يف نسخة )  ٩( 
  فال ينايف ما ورد من أن احلاج أشعث )  ١٠( 

  )باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب  ( - ١٦

سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ٢( أن رجال ) :  ١( أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر  - ٤٢١
وال العمائم وال السراويالت وال )  ٥( القمص )  ٤( ال يلبس : احملرم من الثياب ؟ فقال )  ٣( ماذا يلبس 

نعلني فيلبس خفني وليقطعهما أسفل من الكعبني )  ٩( ال جيد )  ٨( إال أحد )  ٧( فاف وال اخل)  ٦( الربانس 
  )  ١٣( مسه الزعفران وال الورس )  ١٢( من الثياب شيئا )  ١١( وال تلبسوا )  ١٠( 

 _________  
  هذا احلديث أخرجه األئمة الستة : قال القاري )  ١( 
   شيء من الطرق مل أقف على امسه يف: قال احلافظ )  ٢( 
نادى رجل : ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا ؟ وعند البيهقي : ماذا يلبس احملرم ؟ وعند البخاري : قوله )  ٣( 

. وأشار نافع إىل مقدم املسجد أي مسجد املدينة . رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو خيطب بذلك املكان 
 عليه و سلم خطب بذلك يف عرفات لكن ليس يف أنه أجاب به أنه صلى اهللا: وللبخاري ومسلم عن ابن عباس 

  السائل فهو حممول على تعدده 
ال تلبسوا : ال يلبس بالرفع خرب عن احلكم الشرعي أو مبعىن النهي وباجلزم مبعىن النهي ويف رواية : قوله )  ٤( 
ا ال.  ال يلبس : يلبس منحصرا فقال  وإمنا ذكر ما ال جيوز لبسه مع أن السؤال كان عما جيوز لبسه لكون م

أن رجال سأل ما : وإال فعند أمحد وابن خزمية وأيب عوانة . وهذا على رواية مشهورة . كذا أي يلبس ما سواه 
وأما . جيتنب احملرم من الثياب ؟ وهذا احلكم أي عدم جواز لبس املخيط من القميص وغريه خمصوص بالرجال 

  " فتح الباري " بن املنذر كذا يف املرأة فيجوز هلا مجيع ذلك قاله ا
ما يلف على الرأس وال  -بالكسر  -القمص بضمتني مجع قميص وال العمائم مجع عمامة : قوله )  ٥( 

  أو مجع سروال  -وهو مفرد  -السراويالت مجع سراويل 
ب رأسه منه الربانس بفتح املوحدة وكسر النون مجع الربنس بضم وهو قلنسوة طويلة أو كل ثو: قوله )  ٦( 

  " القاموس " دراعة كانت أو جبة كذا يف 
  بالكسر مجع خف )  ٧( 
  بالرفع بدل من فاعل ال يلبس وهو أوىل من نصبه استثناء قاله القاري )  ٨( 



ا : قوله )  ٩(  ال جيد نعلني ظاهره أنه إذا كان قادرا على النعلني ال يلبس اخلف مقطوعا يعين ال حيل له ذلك مل
إن " البناية " وقال العيين يف " البحر الرائق " ف املال من غري ضرورة وقد صرح هبذا ابن جنيم يف فيه من إتال

وجد النعلني فلبس اخلفني مقطوعني ال شيء عليه عندنا وعند مالك يفدي وكذا عند أمحد وعن الشافعي قوالن 
  " لق بالنعال غاية املقال فيما يتع" وقد بسطت الكالم يف هذه املسألة يف رساليت . 
  املراد هبما املفصالن اللذان يف وسط القدمني من عند معقد الشراك )  ١٠( 
  هذا احلكم عام للرجال والنساء )  ١١( 
ا يف معنامها مما يقصد به الطيب : شيئا مسه الزعفران قال الطييب : قوله )  ١٢(  نبه بالورس والزعفران على م

  يب أيضا فيكره للمحرم الثوب املصبوغ بغري ط
  " النهاية " نبت أصفر يصبغ به قاله يف : بفتح الواو )  ١٣( 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : قال عبد اهللا بن عمر : أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن دينار قال  - ٤٢٢
( وليقطعهما . من مل جيد نعلني فيلبس خفني : أو ورس وقال )  ١( سلم أن يلبس احملرم ثوبا مصبوغا بزعفران 

  أسفل من الكعبني )  ٢
 _________  

  ويف حكمه العصفر )  ١( 
وليقطعهما اتفق على وجوب القطع حبيث ينكشف الكعب وعدم جواز لبس الساتر له اجلمهور : قوله )  ٥( 

ثله قال   يشبه أن يكون عطاء مل: ألن يف قطعهما إفسادا قال اخلطايب : وخالف يف ذلك أمحد وحكي عن عطاء م
يبلغ احلديث وما أذن فيه رسول اهللا ليس بفساد والعجب من أمحد فإنه ال يكاد خيالف سنة تبلغه وقلت سنة مل 

يلبس اخلفني من غري ذكر القطع : تبلغه ويشبه أن يكون ذهب إىل حديث ابن عباس فإن فيه  من مل جيد نعلني فل
  " عمدة القاري " ا العيين يف وللحنابلة يف تصحيح هذا القول أقوال مردودة بسطه. انتهى . 

املرأة احملرمة وال تلبس )  ٢( ال تنتقب : يقول )  ١( أخربنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر أنه كان  - ٤٢٣
  )  ٣( القفازين 

 _________  
أنه كان يقول هذا رواه موقوفا مالك وعبيد اهللا العمري وليث وأيوب السختياين وموسى بن عقبة : قوله )  ١( 

وأخرجاه من طريق الليث عن نافع فجعله من مجلة املرفوع . كلهم عن نافع كما عند البخاري وأيب داود 
: وال ورس وال تنتقب وورد ذلك مفردا أيضا مرفوعا عند أيب داود وقال ابن املنذر : السابق فقال بعد قوله 

ها وتستر شعرها إال الوجه فتسدل عليها أمجعوا على أن املرأة تلبس املخيط كله واخلفاف وأن هلا أن تغطي رأس
ا ورد عن عائشة  كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : الثوب سدال خفيفا تستتر به عن أعني الرجال وال ختمر مل

سلم إذا مر بنا الركب سدلنا الثوب على وجوهنا وحنن حمرمات فإذا جاوزنا رفعناه أخرجه أبو داود وابن ماجه 
كنا خنمر وجوهنا : خرجه مالك عن هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت املنذر أهنا قالت وعليه حيمل ما أ. 

  " شرح الزرقاين " وحنن حمرمات وحنن مع أمساء بنت أيب بكر الصديق كذا يف 
فأما إذا احتاجت إىل ستر .  ٣٢٦/  ٣جاز هلا نقاب ال ميس وجهها قال يف املغين ( ال تنتقب : قوله )  ٢( 



رور الرجال قريبا منها فإهنا تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها روي ذلك عن عثمان وعائشة وجهها مل
وذكر القاضي أن ... وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وحممد بن احلسن وال نعلم فيه خالفا 

ا يستر الوج) إخل ... . الثوب يكون متجافيا عن وجهها  ه من الربد وحنوه وهو أي ال تلبس النقاب وهو م
  حيتمل أن يكون نفيا أو هنيا إال إذا جافت بينه وبني وجهها قاله القاري 

القفازين بضم القاف وتشديد الفاء شيء يتخذه نساء العرب وحيشى بقطن يغطي كفي املرأة : قوله )  ٣( 
  ) دستانه ( بالفارسية . وأصابعها 

عبد اهللا بن عمر )  ١( ىل عمر بن اخلطاب أنه مسع أسلم حيدث أخربنا مالك أخربنا نافع عن أسلم مو - ٤٢٤
طلحة  ا هذا الثوب : وهو حمرم فقال عمر )  ٣( بن عبيد اهللا ثوبا مصبوغا )  ٢( بن اخلطاب رأى على  م

)  ٦( أئمة  -الرهط )  ٥( أيها  -قال إنكم )  ٤( يا أمري املؤمنني إمنا هو من مدر : املصبوغ يا طلحة ؟ قال 
الثياب )  ٩( إن طلحة كان يلبس ) :  ٨( رجال جاهال رأى هذا الثوب لقال )  ٧( دي بكم الناس ولو أن يقت

  املصبغة يف اإلحرام 
واملصبوغ بالورس أو الزعفران إال أن يكون )  ١١( بالعصفر )  ١٠( يكره أن يلبس احملرم املشبع : قال حممد 

وال ينبغي . بأن يلبسه )  ١٤( فال بأس )  ١٣( ينفض  رحيه وصار ال)  ١٢( شيء من ذلك قد غسل فذهب 
)  ١٨( الثوب سدال من فوق )  ١٧( وجهها فلتسدل )  ١٦( فإن أرادت أن تغطي )  ١٥( للمرأة أن تتنقب 

  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا . عن وجهها )  ١٩( مخارها على وجهها وجتافيه 
 _________  

  أي يرويه له )  ١( 
طلحة بن عبيد اهللا بن عثمان بن عمرو القرشي : طلحة بن عبيد اهللا هو أحد العشرة املبشرة : قوله )  ٢( 

: التيمي يعرف بطلحة اخلري وطلحة الفياض وهو من السابقني األولني شهداء أحد وما بعدها روي عنه قال 
طلحة الفياض ويوم حنني طلحة  مساين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم أحد طلحة اخلري ويوم العسرة

ذكرها ابن األثري يف " اجلمل " واستشهد يف وقعة . اجلواد    " أسد الغابة " سنة ست وثالثني وله مناقب مجة 
  بغري ورس وزعفران )  ٣( 
  بفتحتني أي من طني أمحر وليس فيه طيب )  ٤( 
  خطاب إىل الصحابة )  ٥( 
  من اجملتهدين )  ٦( 
أن رجال يؤخذ منه أن العلماء يستحب هلم التجنب عن مواضع التهم وأنه ينبغي هلم ترك ولو : قوله )  ٧( 

  مباح حيتمل فيه الفتنة 
ومل يفرق الرأي بني احلالل واحلرام على أن نفس هذا اللون مع قطع النظر عن كونه طيبا ال يليق )  ٨( 

  بالعلماء 
إمنا كره عمر ذلك لئال يقتدي به جاهل فيظن جواز لبس  :إىل آخره قال الزرقاين ... كان يلبس : قوله )  ٩( 

وقد أجاز اجلمهور لبس . املورس واملزعفر فال حجة أليب حنيفة يف أن العصفر طيب وفيه الفدية قاله ابن املنذر 



وفيه نظر ظاهر فإن الظاهر من أثر عمر أنه كره ذلك لئال يظن جاهل من لبس . انتهى . املعصفر للمحرم 
جواز لبس األمحر مطلقا حىت املعصفر ال لئال يظن جواز املورس واملعصفر  -ولونه أمحر  -صبغ باملدر الثوب امل

  فإن لون كل منهما أصفر يبعد من رؤيته لون املدر جوازه 
  من أشبع الثوب إذا أكثر صبغه )  ١٠( 
  نبت معروف يصبغ به الثوب صبغا أمحر يقال له كسم : بضم العني والفاء )  ١١( 
فذهب رحيه يشري إىل أن املنع من املصبوغ بالزعفران والورس إمنا هو لرحيه ال لنفس اللون قال : قوله )  ١٢( 

ظاهر احلديث أنه ال جيوز لبس ما مسه الزعفران والورس سواء انقطعت رائحته " : عمدة القاري " العيين يف 
نعم ال :  ذهب ريح الطيب هل حيرم فيه ؟ قال أن مالكا سئل عن ثوب مسه طيب مث" املوطأ " أو مل تنقطع ويف 

يه صباغ زعفران أو ورس قال  وإمنا يكره لبس املشبعات ألهنا تنفض وذهب الشافعي : بأس بذلك ما مل يكن ف
ما غسل من ذلك حىت : إىل أنه إن كان حبيث لو أصابه املاء فاحت الريح منه مل جيز استعماله وقال أصحابنا 

بن أيب رباح واحلسن وطاوس صار ال ينفض فال بأ س بلبسه يف اإلحرام وهو املنقول عن سعيد بن جبري وعطاء 
وقتادة والنخعي والثوري وأمحد وإسحاق وقد روى الطحاوي عن فهد عن حيىي بن عبد اجمليد عن أيب معاوية 

ن ابن عمر عن وعن ابن أيب عمران عن عبد الرمحن بن صاحل األزدي عن أيب معاوية عن عبيد اهللا عن نافع ع
إال أن يكون غسيال  -يعين يف اإلحرام  -ال تلبسوا ثوبا مسه ورس أو زعفران : " النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  وهذه الزيادة صحيحة ألن رجاله ثقات " . 
  بفتح الفاء وتشديد الضاد أيضا أي ال يتناثر منه الطيب وال يفوح منه )  ١٣( 
شرح " ه ظاهره أنه جيوز للرجال لبس املزعفر واملعصفر وحقق العيين يف فال بأس بأن يلبس: قوله )  ١٤( 

نقال عن شيخه الزين العراقي وأقره أن لبس املزعفر لغري احملرم جائز واملراد يف النهي الوارد عن " البخاري 
عصفر تزعفر الرجل فيما أخرجه الشيخان وغريمها تزعفر بدنه لكن أكثر كتب فقهائنا ناصة على كراهة امل

معىن قوله ال بأس بأن : فما بالك باحملرم وميكن أن يقال ) يف األصل الغري احملرم ( واملزعفر للرجل غري احملرم 
وأما كراهته لنفس اللون فهو أمر آخر . يلبسه ههنا ال بأس به لإلحرام وال يضر لبسه لإلحرام إذا ذهب رحيه 

  يعلم من موضع آخر 
  أي تلبس النقاب )  ١٥( 
  ملقابلة غري حمرم وغري ذلك )  ١٦( 
سدلت الثوب أرخته وأرسلته من غري ضم جانبيه وإن ضمتهما فهو : فلتسدل الثوب يقال : قوله )  ١٧( 

  قريب من التلفيف 
من فوق مخارها بالكسر ما يغطي به املرأة رأسها أي ترخي الثوب من فوق رأسها على وجهها : قوله )  ١٨( 

انتهى وفيه . بكسر أوهلا أي ما تغطي هبا وجهها من خشب أو قصب : القاري بقوله من غري أن ميسه وفسره 
  نظر ظاهر لكونه تفسريا مبا ليس بتفسري 

  أي تباعد الثوب املسدول عن الوجه )  ١٩( 



:  ١( أخربنا مالك حدثنا محيد بن قيس املكي عن عطاء بن أيب رباح  - ٤٢٥ أن أعرابيا جاء إىل رسول اهللا ) 
سلم وهو حبنني صلى ا يا : فقال )  ٥( أثر صفرة )  ٤( قميص به )  ٣( وعلى األعرايب )  ٢( هللا عليه و 

: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ؟ فقال )  ٧( بعمرة فكيف تأمرين أصنع )  ٦( رسول اهللا إين أهللت 
  يف حجك )  ١٠(  وافعل يف عمرتك مثل ما تفعل)  ٩( قميصك واغسل هذه الصفرة عنك )  ٨( انزع 

  )  ١١( وهبذا نأخذ ينزع قميصه ويغسل الصفرة اليت به : قال حممد 
 _________  

مرسل وصله البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود من طرق عن عطاء عن صفوان بن يعلى )  ١( 
  بن أمية عن أبيه 

ملراد منصرفه من غزوة حنني واملوضع الذي لقيه ا: حبنني بالتصغري واد بالطائف قال ابن عبد الرب : قوله )  ٢( 
  وكانت تلك الغزوة سنة مثان كما ذكره ابن حزم وغريه . فيه هو اجلعرانة ذكره السيوطي 

بن أمية قال ابن " تفسري الطرطوشي " ويف . مل أقف على امسه : األعرايب قال احلافظ : قوله )  ٣(  امسه عطاء 
  ى راوي اخلرب إن صح هذا فهو أخو يعل: فتحون 

  جبة : ويف رواية . أي بذلك القميص )  ٤( 
  أي من زعفران )  ٥( 
  أي أحرمت )  ٦( 
  أي يف إحرامها وأعماهلا )  ٧( 
انزع قميصك أي ألنه خميط ال حيل استعماله يف اإلحرام ومل يأمره بالفدية فأخذ به الشافعي : وقوله )  ٨( 

من لبس يف إحرامه ما ال جيوز جاهال أو ناسيا فال فدية عليه قال أبو  :والثوري وعطاء وأمحد يف رواية وقالوا 
وفيه . يلزمه إذا غطى رأسه ووجهه متعمدا أو ناسيا يوما إىل الليل الفدية ويف أقل منه الصدقة : حنيفة ومجاعة 

ال ينزعه لئال يصري : أن احملرم إذا لبس خميطا ال جيب عليه شقه بل نزعه خالفا للشافعي والنخعي والشعيب قالوا 
  كذا ذكره العيين . وحنوه عن علي واحلسن وأيب قالبة عند أيب شيبة . مغطيا رأسه 

عنك أي عن بدنك كذا فسره القاري وليس بصحيح بل املعىن عن ثوبك على ما يستفاد من : قوله )  ٩( 
  ي املزعفر للرجال ويستفاد منه هن. رواية سعيد بن منصور والبيهقي كما فصله شراح صحيح البخاري 

ما تفعل يف حجك أي من األفعال املشتركة بني العمرة واحلج دون ما خيص باحلج ودل هذا أن : قوله )  ١٠( 
  أفعال احلج كانت معلومة عنده 

  أي ببدن احملرم وثوبه )  ١١( 

) ١( باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب (  - ١٧  (  

سلم قال : ابن عمر  أخربنا مالك حدثنا نافع عن - ٤٢٦ من )  ٢( مخس : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
تلهن جناح )  ٣( الدواب ليس على احملرم  )  ٧( والعقرب واحلدأة )  ٦( والفأرة )  ٥( الغراب )  ٤( يف ق

  )  ٨( والكلب العقور 
 _________  



ا يدب على األرض : مجع دابة )  ١(    هي م
تصاص احلكم هبذه اخلمسة لكنه مفهوم عدد وليس حبجة عند اجلمهور وعلى مخس مفهومه اخ: قوله )  ٢( 

تقدير اعتباره حيتمل أنه عليه السالم اقتصر عليه يف وقت وبني يف وقت آخر أن غري اخلمس يشتركه فقد ورد 
" عند مسلم من حديث عائشة االقتصار على األربع من غري ذكر العقرب وورد عنها عند أيب عوانة يف 

وأخرج ابن خزمية وابن املنذر زيادة على اخلمسة املذكورة وهي الذئب . ست هذه اخلمسة واحلية " ستخرج امل
يقتل احملرم احلية والعقرب والسبع العادي والكلب : وعند ابن ماجه من حديث أيب سعيد مرفوعا . والنمر 

يلحق باحلدأة الصقر والبازي وغريمها ومن مث ذهب اجلمهور إىل أن احلكم عام يف كل مؤذ فل. العقور والفأرة 
من سباع الطيور وبالعقرب الزنبور واحلية وحنوها وبالفأرة ابن عرس وبالكلب العقور األسد والذئب والنمر 

ومن مث قيد أصحابنا الغراب باألبقع وهو الذي يأكل اجليف ال غراب الزرع ألنه . وغريها من سباع البهائم 
  " شرح صحيح البخاري " والتفصيل يف . األبقع يف رواية عائشة عند مسلم غري مؤذ وقد ورد التقييد ب

  وعلى غري احملرم ينتفي اجلناح باألوىل )  ٣( 
  بالضم أي إمث )  ٤( 
  أي الذي يأكل اجليف وهو الغراب األبقع )  ٥( 
  يستوي فيها الوحشية واألهلية )  ٦( 
  زنة عنبة  بكسر احلاء وفتح الدال واهلمزة مقصورا على)  ٧( 
  بفتح العني أي اجملنون أو الذي يعض )  ٨( 

( مخس : أخربنا مالك حدثنا عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٤٢٧
تلهن وهو حمرم فال جناح عليه )  ١   العقور والغراب واحلدأة )  ٢( العقرب والفأرة والكلب : من الدواب من ق

______ ___  
  يف رواية مخس فواسق وتسميتها به بكوهنا مؤذية )  ١( 
هو الكلب املعروف خاصة وقيل الذئب وحده : اختلفوا يف املراد به فقيل : والكلب قال النووي : قوله )  ٢( 
  املراد به كل مفترس عاد غالبا كالنمر والفهد : وقال مجهور العلماء . 

  )  ١( أنه أمر بقتل احليات يف احلرم : عن عمر بن اخلطاب أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب  - ٤٢٨
 _________  

واحلالل كليهما وذلك لكون احلية . وقتل احليوانات للمحرم . يف احلرم الذي حيرم فيه االصطياد : قوله )  ١( 
م أيضا يف مؤذية وقد وردت األخبار جبواز قتل األشياء السابق ذكرها وغريها من املؤذيات يف احلرم وللمحر

واختلفت الروايات يف األشياء املذكورة ففي بعضها ورد نفي اجلناح عن قتلها للمحرم . احلل واحلرم كليهما 
ومها حكمان متغايران ثابتان ال يستلزم أحدمها اآلخر وقد اشتبه . نفي اجلناح عن قتلهن يف احلرم : ويف بعضها 

مخس ال جناح : عن ابن عمر مرفوعا " صحيح مسلم " ا يف على بعض الفقهاء أحدمها باآلخر وورد اجلمع هبم
تلهن يف احلرم واإلحرام كذا حققه الزيلعي يف    " ختريج أحاديث اهلداية " على من ق



)  ٢( أمر : بلغين أن سعد بن أيب وقاص كان يقول : قال )  ١( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب  - ٤٢٩
  الوزغ )  ٣ (رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقتل 

  وهبذا كله نأخذ وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا : قال حممد 
 _________  

  فيه انقطاع بني الزهري وسعد " : عمدة القاري " قال العيين يف )  ١( 
  ولعل املؤلف استدل بإطالقه فأورده يف هذا الباب . أمر ليس يف هذه الرواية جواز القتل للمحرم : قوله )  ٢( 
بقتل الوزغ بفتحتني مجع وزغة دويبة معروفة تكون يف السقوف واجلدران وكبارها يقال هلا سام : قوله )  ٣( 

وقد ورد األمر والوعد باألجر يف قتلها فعن أم شريك أهنا استأمرت النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قتل . أبرص 
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر بقتل "  الصحيحني" ويف . الوزغان فأمرها بذلك أخرجه البخاري ومسلم 

من حديث أيب هريرة من قتل " الصحيح " ويف . كان ينفخ النار على إبراهيم : الوزغ ومساه فويسقا وقال 
أول ضربة فله كذا )  ١٨٦/  ١٠انظر عمدة القاري . وهو حتريف " من أول ضربة " يف األصل ( وزغة يف 

بة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون األوىل ومن قتلها يف الثالثة فله كذا وكذا وكذا حسنة ومن قتلها يف الضر
ويف سنده . اقتلوا الوزغة ولو يف جوف الكعبة : حسنة دون الثانية وعند الطرباين من حديث ابن عباس مرفوعا 

ا ما تصنعني أنه كان يف بيتها رمح موضوع فقيل هل: وعند ابن ماجه عن عائشة . عمر بن قيس املكي ضعيف 
إن إبراهيم ملا ألقي يف النار مل يكن : أقتل الوزغ فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : هبا ؟ قالت 

حياة " يف األرض دابة إال أطفأت عنه النار غري الوزغ فإنه كان ينفخ عليه النار فأمر عليه السالم بقتله كذا يف 
  للدمريي " احليوان 

  )حج )  ١( الرجل يفوته باب (  - ١٨

يوم )  ٤( بن األسود جاء )  ٣( أن هبار : بن يسار )  ٢( أخربنا مالك أخربنا نافع عن سليمان  - ٤٣٠
يف العدة كنا نرى أن هذا اليوم يوم )  ٧( يا أمري املؤمنني أخطأنا : بدنه فقال )  ٦( عمر ينحر )  ٥( النحر و 

)  ٩( بالبيت سبعا وبني الصفا واملروة سبعا أنت ومن معك )  ٨( ف اذهب إىل مكة فط: عرفة فقال له عمر 
 ١٣( فحجوا )  ١٢( فإذا كان قابل )  ١١( أو قصروا وارجعوا )  ١٠( واحنر هديا إن كان معك مث احلقوا 

  ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم )  ١٦( فيصم )  ١٥( فمن مل جيد )  ١٤( واهدوا ) 
)  ١٨( واحدة ال هدي )  ١٧( نأخذ وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا إال يف خصلة وهبذا : قال حممد 

: روى األعمش عن إبراهيم النخعي عن األسود بن يزيد قال )  ١٩( وكذلك . عليهم يف قابل وال صوم 
 ٢١(  يذكر بعمرة وعليه احلج من قابل ومل)  ٢٠( حيل : سألت عمر بن اخلطاب عن الذي يفوته احلج ؟ فقال 

  ما قال عمر )  ٢٢( مثل : سألت بعد ذلك زيد بن ثابت فقال : هديا مث قال ) 
مل يتمتع يف )  ٢٥( هدي فإن مل جيد فالصيام وهو )  ٢٤( يكون عليه )  ٢٣( وهبذا نأخذ وكيف : قال حممد 

  أشهر احلج ؟ 
 _________  

رفة يف وقته وهو من زوال يوم عرفة إىل صبح يوم يفوته بأن أحرم به ومل حيصل له الوقوف بع: قوله )  ١( 



  النحر 
سليمان عن هبار أنه حدثه " التاريخ " يف رواية البخاري يف )  ٢(    عن 
ابن األسود بن املطلب بن أسد بن عبد العزى : أن هبار بفتح اهلاء وتشديد الباء آخره راء مهملة : قوله )  ٣( 

  " أسد الغابة " وحسن إسالمه ذكره ابن األثري يف القرشي صحايب شهري أسلم بعد فتح مكة 
  أي مبىن وكان جميئه للحج من الشام كما ورد يف رواية )  ٤( 
  الواو حالية )  ٥( 
  أي مبىن يوم النحر )  ٦( 
: أخطأنا يف العدة بكسر العني وتشديد الدال أي تعداد التاريخ واأليام وكنا نرى بصيغة اجملهول : قوله )  ٧( 

ن أن هذا اليوم الذي وصلنا فيه يوم عرفة يوم الوقوف بعرفة فلذا تأخرنا وقد فاتنا احلج فأفتنا فيما حنن أي نظ
  فيه 

  كطواف العمرة )  ٨( 
  من احملرمني باحلج )  ٩( 
  خطاب إىل اجلماعة )  ١٠( 
  وهذا األمر إباحة فلو أقام هناك فاحلكم واحد . أي إىل األوطان )  ١١( 
  مستقبل أي عام )  ١٢( 
يلزمه أن يتحلل بعمل " : مناسك النووي " ويف ( فحجوا أي قضاء عن احلج الذي فاته وحتلل : قوله )  ١٣( 

أي اتفاقا إال رواية عن مالك فلو أراد البقاء على إحرامه أمث وجيب عليه التحلل فورا : عمرة قال ابن حجر 
ا إىل أوجز .  قابل فحج بذلك اإلحرام مل يصح حجه كما نقله ابن الرفعة عن النص ومىت خالف وبقي حمرم

منه بأفعال العمرة سواء كان احلج الذي أحرم به فرضا أو نفال فإن النفل يلزم بالشروع )  ٢٤٠/  ٧املسالك 
  عندنا 

  أي يف ذلك العام )  ١٤( 
  أي اهلدي )  ١٥( 
إحرامه واألفضل أن يكون آخرها يوم بدل اهلدي ثالثة أيام يف احلج أي يف أشهره بعد . فليصم : قوله )  ١٦( 

واستدل . عرفة وسبعة إذا رجعتم أي فرغتم من احلج مبكة أو بعد الرجوع إىل الوطن فإن األمر موسع 
فائت احلج يتحلل بأفعال العمرة وحيج من عام : الشافعي ومالك واحلسن بن زياد من أصحابنا هبذا األثر وقالوا 

دم فإن مل جيد فصوم  ويوافقهم أيضا ما أخرجه الشافعي والبيهقي عن أنس بن عياض عن موسى بن قابل وعليه 
من أدرك ليلة النحر فوقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك احلج ومن : عقبة عن نافع عن ابن عمر قال 

ن كان فاته فقد فاته احلج فليأت البيت وليطف به سبعا ويطوف بني الصفا واملروة سبعا مث ليحلق أو ليقصر وإ
معه هدي فلينحر مث يرجع إىل أهله فإن أدركه احلج من قابل فليحج وليهد فإن مل جيد فليصم ثالثة أيام يف احلج 

يه و سلم قال . وسبعا إذا رجع إىل أهله  من مل يدرك : وما أخرجه ابن أيب شيبة عن عطاء أن النيب صلى اهللا عل
  وهو مرسل ضعيف كذا ذكره الزيلعي والعيين .  احلج فعليه دم وجيعلها عمرة وعليه احلج من قابل

  أي يف حكم واحد من األحكام املذكورة )  ١٧( 



  وأما على االستحباب فال ينكر وعليه حيمل ما ورد بأمره . أي ليس بواجب عليهم )  ١٨( 
من أدرك عرفات فوقف هبا : وكذلك روى األعمش يوافقه حديث ابن عباس مرفوعا : قوله )  ١٩( 
وحنوه من طريق . زدلفة فقد مت حجه ومن فاته عرفات فقد فاته احلج فليحلل بعمرة وعليه احلج من قابل وبامل

  ابن عمر أخرجهما الدارقطين وسندمها ضعيف كما بسطه الزيلعي 
  أي خيرج من العمرة بأفعال العمرة )  ٢٠( 
  أي عمر فلو كان واجبا لذكره )  ٢١( 
  أي من غري ذكر اهلدي )  ٢٢( 
  استبعاد لوجوب اهلدي أو الصيام عليه وإمياء إىل االستدالل على عدمه )  ٢٣( 
  أي على فائت احلج )  ٢٤( 
وهو أي واحلال أنه مل يتمتع يف أشهر احلج واهلدي إن قدر عليه وصيام العشرة إن مل يقدر عليه : قوله )  ٢٥( 

حلج فما استيسر من اهلدي فمن مل جيد فصيام ثالثة فمن متتع بالعمرة إىل ا{ : خاص باملتمتع كما قال اهللا تعاىل 
ولعل من حكم باهلدي على )  ١٩٦اآلية : سورة البقرة ( } أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة 

  فائت احلج قاسه على احملصر لكن يبقى الكالم يف الصيام 

  )والقراد ينزعه احملرم )  ١( باب احللمة (  - ١٩

أن ينزع احملرم حلمة أو قرادا عن )  ٢( أن عبد اهللا بن عمر كان يكره : مالك أخربنا نافع  أخربنا - ٤٣١
  )  ٣( بعريه 

  أعجب إلينا من قول ابن عمر )  ٦( عمر بن اخلطاب يف هذا )  ٥( قول )  ٤( ال بأس بذلك : قال حممد 
 _________  

: من جسد بعريه حالة إحرامه والقراد بالضم كغراب  باب احللمة والقراد ينزعه احملرم أي خيرجه: قوله )  ١( 
قمقامة مث يصري محنانة مث يصري قرادا مث : دويبة تتعلق بالبعري كالقمل لإلنسان ويقال له أول ما يكون صغريا 

مذهبنا استحباب قتل القراد يف : وقال أيضا " حياة احليوان " كذا قال الدمريي يف  - بفتحتني  -يصري حلمة 
وقال . جيوز عندنا أن يقرد بعريه وبه قال ابن عمر وابن عباس وأكثر الفقهاء : م وغريه وقال العبدري اإلحرا
ال يقرده وقال ابن املنذرك وممن أباح تقريد البعري عمر وابن عباس وجابر بن زيد وعطاء والشافعي : مالك 

ملسيب أنه قال يف احملرم يقتل وأمحد وإسحاق وأصحاب الرأي وكرهه ابن عمر ومالك وروي عن سعيد بن ا
  انتهى . يتصدق بتمرة أو مترتني قال ابن املنذر وباألول أقول : قرادة 

  ذلك أحب ما مسعت يف ذلك : يكره ألن تقريده سبب إلهالكه قال مالك : قوله )  ٢( 
ا عن نفسه فال يكره ألنه ليس من دواب اإلنسان )  ٣(   بأس أن يدفعه أما لو ركب القراد على نفسه فال( وأم

  )  ٣٨/  ٧أوجز املسالك . ألنه ليس مما يتولد عن اإلنسان 
  أي بالتقريد من البعري )  ٤( 
  اآليت ذكره )  ٥( 
  أي يف هذا األمر )  ٦( 



عبد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب عن حممد بن )  ١( أخربنا مالك حدثنا  - ٤٣٢
)  ٣( رأيت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقرد : قال )  ٢( عبد اهللا بن اهلدير إبراهيم التيمي عن ربيعة بن 

  يف طني )  ٥( وهو حمرم فيجعله )  ٤( بعريه بالسقيا 
  به وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا )  ٦( وهبذا نأخذ ال بأس : قال حممد 

 _________  
عاصم بن عمر بن اخلطاب أبو عبد الرمحن العمري املدين حدثنا عبد اهللا بن عمر بن حفص بن : قوله )  ١( 

ضعفه مجاعة منهم ابن املديين وحيىي بن سعيد وغريمها ووثقه أمحد وابن معني ويعقوب بن شيبة تويف باملدينة سنة 
الكالم املربور يف " وقد بسطت الكالم يف توثيقه واالحتجاج به يف رساليت " هتذيب التهذيب " ، كذا يف  ١٧١

كالمها يف حبث زيارة قرب النيب " السعي املشكور يف الرد على املذهب املأثور " ويف رساليت " د القول املنصور ر
سلم والرسالتان املردودتان لبعض أفاضل عصرنا ممن حج ومل يزر قرب النيب صلى اهللا عليه و  صلى اهللا عليه و 

 يذكر عبد اهللا العمري بل فيه مالك عن حيىي بن يف هذه الرواية مل" موطأ حيىي " ويف . سلم وكتب ما كتب 
  سعيد عن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي إىل آخره 

  بصيغة التصغري )  ٢( 
  من التقريد وهو نزع القراد من البعري )  ٣( 
  قرية بني مكة واملدينة : بالضم )  ٤( 
طبعه وال يؤكل كالرخم والديدان فال أثر للحرم وما ال يؤذي ب: قال املوفق ( أي يلقي القراد يف الطني )  ٥( 

تلها وإن قتلها فداها وإذا وطئ : وقال مالك . وال لإلحرام فيه وال جزاء فيه إن قتله وهبذا قال الشافعي  حيرم ق
  )  ٣٦/  ٩أوجز املسالك . الذباب والنمل تصدق بشيء من الطعام 

  ليست بصيد وال متولدة من بدن اإلنسان حىت حيرم إهالكه ال بأس به ألن القراد مؤذية بالطبع و: قوله )  ٦( 

  )واهلميان للمحرم )  ١( باب لبس املنطقة (  - ٢٠

  لبس املنطقة للمحرم )  ٢( أن ابن عمر كان يكره : أخربنا مالك حدثنا نافع  - ٤٣٣
استوثق : لمحرم وقال من الفقهاء يف لبس اهلميان ل)  ٣( هذا أيضا ال بأس به قد رخص غري واحد : قال حممد 

  من نفقتك )  ٤( 
 _________  

بكسر  -املنطقة بكسر امليم وفتح الطاء ما يشد به الوسط واهلميان : لبس املنطقة قال القاري : قوله )  ١( 
  الكيس الذي جتعل فيه النفقة ويشد على الوسط ويشبه تكة السراويل  -فسكون 

وال يكره عند . مل ينقل كراهته إال عنه وعنه جوازه : عبد الرب  كان يكره أي تنزيها قال ابن: قوله )  ٢( 
فقهاء األمصار وأجازوا عقده إذا مل يكن إدخال بعضه يف بعض ومنع إسحاق عقده وكذا عن سعيد بن املسيب 

ا يوضع فيه الد" : البناية " و " اهلداية " ويف . عن ابن أيب شيبة  راهم ال بأس بأن يشد يف وسطه اهلميان وهو م
نفقة غريه ألنه ال ضرورة له يف ذلك ) من األصل " فيه " سقط لفظ ( يكره إن كان فيه : والدنانري وقال مالك 

رخص يف اهلميان واملنطقة للمحرم : قال ابن املنذر . ولنا أنه ليس يف معىن لبس املخيط فاستوت به احلالتان . 



والنخعي والشافعي وأمحد وإسحاق وأبو ثور غري أن  ابن عباس وابن املسيب وعطاء وطاوس وجماهد والقاسم
  ليس له أن يعقد بل يدخل السيور بعضها يف بعض : إسحاق قال 

  أي كثري من الفقهاء )  ٣( 
استوثق أي استحفظ واستحكم ما تنفقه يف سفرك وهذا قول عائشة ذكره حمب الدين الطربي : قوله )  ٤( 

رورات تبيح احملظورات فإن احملظور يف اإلحرام إمنا هو لبس املخيط حقيقة وفيه إشارة إىل أن الض. نقله العيين 
  أو حكما ال شده 

  )جلده )  ١( باب احملرم حيك (  - ٢١

)  ٤( مسعت عائشة رضي اهللا عنها تسأل : قالت )  ٣( علقمة بن أيب علقمة عن أمه )  ٢( أخربنا  - ٤٣٤
تقول )  ٥( عن احملرم حيك  مث مل )  ٩( يداي )  ٨( ولو ربطت )  ٧( وليشدد )  ٦( حك نعم فلي: جلده ؟ ف

  الحتككت )  ١٠( أجد إال أن أحك برجلي 
  وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل )  ١١( وهبذا نأخذ : قال حممد 

 _________  
( سودن جيزى جيزى ( من احلك )  ١(    ) بالفارسية ) 
ا أخربنا علقمة هكذا وجدنا يف نس: قوله )  ٢(  خ عديدة والصحيح أخربنا مالك أخربنا علقمة إىل آخره على م

  )  ٣٧/  ٧كذا يف األوجز ( يف بعض النسخ الصحيحة 
  امسها مرجانة )  ٣( 
  أي يسأهلا الناس : بصيغة اجملهول )  ٤( 
  استفهام حبذف اهلمزة بيان للسؤال )  ٥( 
  واألمر لإلباحة . أي احملرم )  ٦( 
  حلك أي ليبالغ يف ا)  ٧( 
  أي شدت بصيغة اجملهول )  ٨( 
  يداي واحتجت : يف نسخة )  ٩( 
  تثنية رجل بكسر )  ١٠( 
  أي جبواز احلك بشرط أن يكون برفق ال ينتف شعرا )  ١١( 

  )باب احملرم يتزوج (  - ٢٢

( رسل أن عمر بن عبيد اهللا أ: بن وهب أخي بين عبد الدار )  ١( أخربنا مالك أخربنا نافع عن نبيه  - ٤٣٥
إين أردت أن ) :  ٦( حمرمان فقال )  ٥( مها  - املدينة )  ٤( أبان أمري )  ٣( و  -إىل أبان بن عثمان )  ٢

إين : أبان وقال )  ٩( أن حتضر ذلك فأنكر عليه )  ٨( طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبري وأردت )  ٧( أنكح 
( ال ينكح احملرم وال خيطب وال ينكح : يه و سلم رسول اهللا صلى اهللا عل: قال : مسعت عثمان بن عفان قال 



١٠  (  
 _________  

بن وهب بن عثمان العبدري أخي بين عبد الدار بن قصي قبيلة  -مصغرا  - قوله عن نبيه هو بضم النون )  ١( 
، وشيخه عمر بن عبيد اهللا بن معمر بن عثمان بن  ١٢٦أي هو أحد منهم وهو من صغار التابعني مات سنة 

شرح " كذا يف " الثقات " و بن كعب القرشي جده معمر صحايب وهو من التابعني ذكره ابن حبان يف عمر
  " الزرقاين 

  أي نبيها الراوي كما يف رواية ملسلم )  ٢( 
  الواو حالية وكذا الواو اليت بعدها )  ٣( 
  وأبان يومئذ أمري احلاج أي من جهة عبد امللك " موطأ حيىي " يف )  ٤( 
  أي عمر وأبان )  ٥( 
  أي عمر )  ٦( 
أمة احلميد بن جبري بن عثمان : أن أنكح من اإلنكاح طلحة بن عمر أي ابنه مع ابنة شيبة امسها : قوله )  ٧( 

  بن أيب طلحة العبدري 
  وفيه داللة على ندب اإليذان حلضور العقد . أي قصدت وأحببت أن حتضر يف جملس العقد )  ٨( 
   عراقيا كما يف رواية ملسلم أي آخذا مبذهب أهل العراق تاركا للسنة وقال ال أراه إال)  ٩( 
ال ينكح بفتح أوله احملرم حبج أو عمرة أي ال يعقد لنفسه وال ينكح بضم أوله أي ال يعقد لغريه : قوله )  ١٠( 

ن هذه األمور والسر يف النهي ع. بوالية أو وكالة وال خيطب من اخلطبة بالكسر وحيتمل أن يريد خطبة النكاح 
أهنا من أمور العيش الدنيوي واإلحرام ينبغي فيه ترك الترفه والتعيش ولذا هني عن التطيب ولبس املخيط وحنو 

  ذلك 

  ال ينكح احملرم وال خيطب على نفسه وال على غريه : أخربنا مالك حدثنا نافع أن ابن عمر كان يقول  - ٤٣٦

عمر )  ٢( أن أباه طريفا تزوج وهو حمرم فرد : طريف أخربه غطفان بن )  ١( أخربنا مالك حدثنا  - ٤٣٧
  بن اخلطاب نكاحه 

املدينة نكاح احملرم وأجاز أهل مكة وأهل )  ٥( فأبطل أهل )  ٤( اختالف )  ٣( قد جاء يف هذا : قال حممد 
احلارث وهو  وروى عبد اهللا بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تزوج ميمونة بنت. العراق نكاحه 

سلم ميمونة من ابن عباس )  ٦( فال نعلم . حمرم  أحدا ينبغي أن يكون أعلم بتزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
وهو قول أيب )  ٩( وال ميس حىت حيل )  ٨( ابن أختها فال نرى بتزوج احملرم بأسا ولكن ال يقبل )  ٧( وهو 

  حنيفة والعامة من فقهائنا رمحهم اهللا تعاىل 
_ ________  
بن احلصني أن أبا " : موطأ حيىي " حدثنا غطفان هكذا يف النسخ احلاضرة ويف : قوله )  ١(  مالك عن داود 

امسه سعد تابعي ثقة : قيل  -بفتحات  -وأبو غطفان . إىل آخره ... غطفان بن طريف املري أخربه أن أباه 
إىل مر قبيلة ذكره  - امليم وكسر الراء املشددة بضم  - وأبوه طريف ككرمي أيضا من التابعني ونسبته املري 



  السمعاين 
وعند املالكية . فرد نكاحه ظاهره أنه فسخه بغري طالق أخذا بظاهر احلديث وهو قول الشافعية : قوله )  ٢( 

  يفسخ بطلقة احتياطا ذكره السمعاين 
  أي يف نكاح احملرم )  ٣( 
  أي اختالف الروايات واختالف العلماء )  ٤( 
أهل املدينة منهم سعيد بن املسيب والقاسم وسليمان بن يسار وبه قال الليث واألوزاعي ومالك : قوله )  ٥ (

أنه ال جيوز للمحرم النكاح فإن فعل ذلك فهو باطل وهو قول عمر وابن عمر وعلي وأبان : وأمحد وإسحاق 
كم بن عتيبة ومحاد بن أيب سليمان وأجاز ذلك إبراهيم النخعي والثوري وعطاء بن أيب رباح واحل. وغريهم 

واحتج املانعون حبديث عثمان املذكور سابقا وقد رواه اجلماعة إال . وعكرمة ومسروق وأبو حنيفة وأصحابه 
تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : واحتج اجملوزون حبديث ابن عباس قال . البخاري وابن حبان وغريمها 

. وبىن هبا وهو حالل وماتت بسرف : الستة وغريهم زاد البخاري يف رواية  ميمونة وهو حمرم أخرجه األئمة
إن : قالت . ويف الباب عن عائشة أخرجه ابن حبان والبيهقي . هو حديث حسن صحيح : وقال الترمذي 

تزوج : وأخرجه الطحاوي أيضا وأخرج أيضا عن أيب هريرة . النيب صلى اهللا عليه و سلم تزوج وهو حمرم 
وأجاب اجملوزون عن حديث . وكذا أخرجه الدارقطين . هللا صلى اهللا عليه و سلم ميمونة وهو حمرم رسول ا

ال خيطب وال . على منع الوطء فإن النكاح يستعمل فيه " ال ينكح " املانعني حبمل  وفيه سخافة ظاهرة فإن 
حها بسرف ذاهبا إىل مكة وأنه قد ذهب أكثر املؤرخني إىل أنه نك: قلت ( ينكح بالضم آبيان عن هذا التأويل 

سلم أراد مبكة البناء هبا ودعا أهل مكة إىل الوليمة فلم يقبلوها  أفترى أنه صلى اهللا عليه و . صلى اهللا عليه و 
/  ٢سلم ورد مكة ومل حيرم بعد ؟ فكيف يتصور ما قالوا من أنه تزوج وهو حالل ؟ انظر الكوكب الدرى 

" للزيلعي وشرح " ختريج أحاديث اهلداية " ل من الطرفني مبسوط يف والكالم يف هذا البحث طوي)  ١٠٤
  للعيين " صحيح البخاري " وشرح " اهلداية 

فال نعلم إشارة إىل ترجيح هذه الرواية بأن ابن عباس أعلم بكيفية تزوج ميمونة وهو خيرب أنه كان : قوله )  ٦( 
عن " معجمه " ا تزوجها حالال كما أخرجه الطرباين يف يف حالة اإلحرام فروايته مقدمة على رواية من روى أهن

  : وههنا أحباث يظهر بالتعمق فيها ترجيح قول املانع على ما ذهب إليه اجملوزون . صفية بنت شيبة وغريه 
وهو أقواها أنه قد روي عن ميمونة وهي صاحب القصة أهنا تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أحدها 

بعد أن رجعنا من مكة أخرجه أبو داود : ويف رواية . تزوجين وحنن حالالن بسرف : يف رواية و. وهو حالل 
  والترمذي ومسلم وأبو يعلى وغريهم والشك أن صاحب القصة أدرى حباله من ابن أخته 

 أنه لو كان كون ابن عباس ابن أخت ميمونة مرجحا فكذلك يزيد بن األصم ابن أختها وهو روى أنه: وثانيها 
سلم تزوجها حالال  وابن عباس وإن كان أعلم منه وأفضل منه لكنهما يتساويان يف القرابة . صلى اهللا عليه و 

  ورواية يزيد أخرجها الطحاوي وغريه 
أن أبا رافع موىل رسول اهللا أخرب أنه تزوجها وهو حالل وكان سفريا بينهما كما أخرجه الترمذي : وثالثها 

  والشك أن الرسول يف واقعة أدرى هبا من غريه . بن خزمية وحسنه وأمحد وابن حبان وا
  أن أبا داود أسند عن سعيد بن املسيب أن ابن عباس وهم يف أنه تزوجها وهو حمرم : ورابعها 



أنه ال شك أن تزويج ميمونة كان يف عمرة القضاء وإمنا اختلف يف أنه كان ذاهبا إىل مكة فيكون : وخامسها 
راجعا منها فيكون يف حالة اإلحالل وابن عباس كان إذ ذاك صغريا مل يبلغ مبلغ الرجال فال يف حالة اإلحرام أو 

يبعد ومهه وقلة حفظه هلذه الواقعة لصغره وليس فيه حط لشأنه بل بيان لدفع استبعاد ومهه ال سيما إذا خالفه 
  أبو رافع وميمونة 

قوله حمرما أي يف احلرم فإن احملرم يستعمل يف أنه على تقدير صحة روايته ميكن أن يكون معىن : وسادسها 
  تزوجها وهو حمرم وبىن هبا وهو حالل : عرفهم يف هذا املعىن أيضا وفيه بعد كما يشهد به رواية البخاري 

ا وفيه بعد أيضا : وسابعها  أنه قد جييء احملرم مبعىن الداخل يف الشهر احلرام فيحتمل أن يكون هو املراد ههن
  ل احلالل نظرا إىل تقاب

أنه قد تقرر يف األصول أن احلديث القويل مقدم على احلديث الفعلي وقد أخذ هبذه القاعدة أصحابنا : وثامنها 
أيضا يف كثري من املواضع فبعد ثبوت رواية ابن عباس وقوته وترجحه على رواية غريه وكون احملرم فيه مبعىن 

مع أنه العموم له يقدم عليه حديث املنع القويل والقول  إنه حكاية للفعل النبوي وهو: صاحب اإلحرام يقال 
" بأن التقدم إمنا يكون عند التعارض والتعارض إمنا يكون بالتساوي وال تساوي ههنا كما صدر عن العيين يف 

مما ال يعبأ به فإنه ال شبهه يف ثبوت التساوي والكالم يف سند حديث املنع وكذا الكالم يف سند " عمدة القاري 
  وايات يزيد وميمونة وأيب رافع إن كان فهو قليل ال يرتفع به قابلية االحتجاج به فافهم واستقم ر
  أي واحلال أن ابن عباس ابن أخت ميمونة فإن أمه أم الفضل أخت هلا )  ٧( 
  ألن التقبيل واملس وحنو ذلك من دواعي اجلماع وهو مع دواعيه ممنوع عنه يف اإلحرام )  ٨( 
  ج من اإلحرام أي خير)  ٩( 

  )باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر (  - ٢٣

بعد العصر وبعد الصبح )  ٢( خيلو )  ١( أنه كان يرى البيت : أخربنا مالك أخربنا أبو الزبري املكي  - ٤٣٨
  يطوف به أحد )  ٣( ما 

)  ٦( والطواف ال بد له . الساعتني )  ٥( تينك )  ٤( إمنا كان خيلو ألهنم كانوا يكرهون الصالة : قال حممد 
كما )  ٨( بأن يطوف سبعاوال يصلي الركعتني حىت ترتفع الشمس وتبيض )  ٧( من صالة ركعتني فال بأس 

  أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل )  ١١( وهو قول . املغرب )  ١٠( عمر بن اخلطاب أويصلي )  ٩( صنع 
 _________  

  أي الكعبة أي حوله ومطافه )  ١( 
يف ( هذا إخبار عن مشاهدة من ثقة ال إخبار عن حكم فسقط قول أيب عمر : خيلو قال الزرقاين : ه قول)  ٢( 

هذا خرب منكر يدفعه من رأى الطواف بعدمها : أي ابن عبد الرب ) األصل أبو عمرو والصواب أبو عمر 
  وتأخريه الصالة كمالك وموافقيه ومن رأى الطواف والصالة معا بعدمها 

   نافية)  ٣( 
  لعموم األحاديث الواردة بذالك كما مر ذكرها )  ٤( 
  أي بعد العصر وبعد الصبح )  ٥( 



وأوجبهما . سنة مؤكدة على أصح القولني من الشافعية وهو مذهب احلنابلة " احمللى " ويف ( أي وجوبا )  ٦( 
زئ عنهما املكتوبة عند الشافعي جتربان بدم وهو القول اآلخر للشافعي وجي: لكن قال احلنفية . احلنيفة واملالكية 

  ويستحب عدم فصل إال من ضرورة )  ١٢٦/  ٧انظر أوجز املسالك . وال جتزئ عند املالكية . وأمحد 
. فال بأس بأن يطوف تصريح بعدم كراهة الطواف يف هذه األوقات اليت كرهت الصالة فيها : قوله )  ٧( 

ا قال ابن عبد الرب كره الثوري والكوفيون الطواف بعد العصر والصبح فإن :  وتأخري ركعيت الطواف فسقط م
لعل هذا عند بعض الكوفيني وإال فاملشهور عند احلنفية : قال احلافظ ابن حجر . انتهى . فعل فلتؤخر الصالة 

  أن الطواف ال يكره وإمنا تكره الصالة 
  أي تذهب محرته وهو كالتفسري لالرتفاع )  ٨( 
ا يأيت )  ٩(    على م
أو يصلي املغرب أي أو حىت يصلي املغرب يف الطواف بعد العصر وإمنا قيد بالصالة ألن النوافل : قوله )  ١٠( 

قبل صالة املغرب بعد الغروب مكروه عندنا لكونه مؤديا إىل تأخري املغرب وكذا ركعتا الطواف وإن كانت 
ي أن تؤدى قبل سنة املغرب لقوهتا بالنسبة إليها ينبغ. نعم . واجبة ألن إجيابه بفعل العبد ال بإجياب من اهللا تعاىل 

  إال من ضرورة 
وهو قول أيب حنيفة وبه قال جماهد وسعيد بن جبري واحلسن البصري والثوري وأبو يوسف : قوله )  ١١( 

أثر عمر : واحتجوا بعموم األخبار الواردة يف كراهة الصالة يف هذه األوقات وقد وافقهم . ومالك يف رواية 
وأثر ابن عمر أخرجه الطحاوي عن نافع أن . لى بذي طوى ومل يصل يف الفور مع أن املواالة مستحبة حيث ص
وأخرج ابن املنذر وسعيد بن أيب . قدم عند صالة الصبح فطاف ومل يصل إال بعد ما طلعت الشمس : ابن عمر 

كنا نطوف : وأثر جابر قال  .كان ابن عمر ال يطوف بعد صالة العصر وال بعد الصبح : عروبة عن أيوب قال 
فنمسح الركن الفاحتة واخلامتة ومل نكن نطوف بعد صالة الصبح حىت تطلع الشمس وال بعد العصر حىت تغرب 

وأثر أيب . مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول تطلع الشمس بني قرين شيطان أخرجه أمحد : وقال 
إذا : وأثر عائشة قالت . لعت الشمس أخرجه ابن أيب شيبة سعيد اخلدري انه طاف بعد الصبح فجلس حىت ط

وذهب عطاء . أردت الطواف بالبيت بعد صالة الفجر أو العصر فطف وأخر الصالة حىت تغيب أو تطلع 
وطاوس وعروة والقاسم والشافعي وأمحد وإسحاق إىل جواز ركعيت الطواف يف هذه األوقات ويوافقهم حديث 

يا بين عبد مناف من وليي منكم من أمر الناس : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  قال: جبري بن مطعم قال 
شيئا فال مينعن أحدا طاف هبذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو هنار أخرجه الشافعي وأصحاب السنن 

ا أخرجه الدارقطين والبيهقي بسند ضعيف عن جماهد قال  دم أبو ق: وصححه الترمذي وايب خزمية وغريهم وم
ال يصلني أحد بعد الصبح : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : ذر فأخذ بعضادة باب الكعبة وقال 

فتح الباري " ويف املقام أحباث من الطرفني مبسوطة يف . حىت تطلع الشمس وال بعد العصر حىت تغرب إال مبكة 
ورجع جواز ركعيت " شرح معاين اآلثار " وي يف وقد أطال الكالم يف املقام الطحا" عمدة القاري " و " 

الطواف بعد العصر وبعد الصبح قبل الطلوع والغروب من غري كراهة وكراهتهما يف غريمها من األوقات 
ولعل . وروي ذلك عن ابن عمر وجماهد والنخعي وعطاء . املكروهة كوقت الطلوع والغروب والزوال 

ن هذا هو األرجح األصح وعليه كان عملي يف مكة حني تشرفت مرة املنصف احمليط بأحباث الطرفني يعلم أ



ثانية بزيارة احلرمني يف السنة الثانية والتسعني بعد األلف واملائتني وملا طفت طواف الوداع بعد العصر حضرت 
ذا الوقت األرجح اجلواز يف ه: املقام مقام إبراهيم لصالة ركعيت الطواف فمنعين املطوفون من احلنفية فقلت هلم 

  مل نكن مطلعني على ذلك وقد استفدنا منك ذلك : وهو خمتار الطحاوي من أصحابنا وهو كاف لنا فقالوا 

( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب أن محيد بن عبد الرمحن أخربه أن عبد الرمحن أخربه أن عبد الرمحن  - ٤٣٩
)  ٤( طوافه نظر )  ٣( فلما قضى )  ٢( عبة أنه طاف مع عمر بن اخلطاب بعد صالة الصبح بالك: أخربه )  ١

  فسبح ركعتني )  ٨( بذي طوى )  ٧( حىت أناخ )  ٦( ومل يسبح )  ٥( فلم ير الشمس فركب 
وهو قول أيب ) .  ٩( وهبذا نأخذ ينبغي أن ال يصلي ركعيت الطواف حىت تطلع الشمس وتبيض : قال حممد 

  حنيفة رمحه اهللا تعاىل والعامة من فقهائنا 
 _________  

  ابن عبد القاري )  ١( 
  قيد به احترازا عن الطواف بني الصفا واملروة )  ٢( 
  أي أمت )  ٣( 
  أي إىل جانب املشرق )  ٤( 
  قاصدا املدينة )  ٥( 
  وهي ركعتا النافلة  -بالضم  -يقال سبح مبعىن صلى السبحة . أي مل يصل ركعيت الطواف )  ٦( 
  أي أجلس بعريه )  ٧( 
  بالضم اسم موضع بني مكة واملدينة )  ٨( 
  ليذهب وقت الكراهة )  ٩( 

  ) هل يأكل احملرم منه أم ال ؟ : يذبح الصيد أويصيده )  ١( باب احلالل (  - ٢٤
أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود عن عبد اهللا بن عباس عن  - ٤٤٠

أنه أهدى لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم محارا وحشيا وهو باألبواء : لليث بن جثامة ا)  ٢( الصعب 
مل )  ٦( إنا ) :  ٥( قال )  ٤( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما رأى ما يف وجهي )  ٣( أوبودان فرده 

  أنا حرم )  ٧( نرده عليك إال 
 _________  

  أي غري احملرم )  ١( 
بفتح اجليم وتشديد املثلثة ابن قيس بن ربيعة الليثي من أجلة ) ابن جثامة ( الفتح عن الصعب ب: قوله )  ٢( 

سلم ) أنه ( الصحابة مات يف خالفة عثمان على األصح  وهو ( أي الصعب أهدى لرسول اهللا صلى اهللا عليه و 
نه وبني اجلحفة مما يلي جبل بي: بفتح اهلمزة وسكون املوحدة ) باألبواء ( أي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ) 

بفتح الواو وتشديد الدال املهملة موضع قريب ) بودان ( شك من الراوي ) أو ( املدينة ثالثة وعشرون ميال 
  من اجلحفة بينهما مثانية أميال كذا قال الزرقاين 

  أي احلمار الوحشي )  ٣( 



  أي من التغري واملالل بسبب عدم قبوله اهلدية )  ٤( 
  را أو كاشفا عن وجه الرد أي معتذ)  ٥( 
شرح صحيح " إنا بكسر اهلمزة مل نرده بفتح الدال رواية وضمه قياسا قال القاضي عياض يف : قوله )  ٦( 

بضم الدال وكذا وجدته : ضبطناه يف الروايات بالفتح ورده حمققوا أشياخنا من أهل العربية وقالوا " مسلم 
على مذهب سيبويه يف مثل هذا يف املضاعف إذا دخله اهلاء أن خبط بعض أشياخنا أيضا وهو الصواب عندهم 

وأما يف املؤنث . يضم ما قبلها يف األمر وحنوه من اجملزوم مراعاة للواو اليت توجبها ضمة اهلاء هذا يف املذكر 
  فمفتوح ) مل نردها ( مثل 

لعلل إال ألنا حرم بضمتني مجع حرام إال أنا بفتح اهلمزة حبذف الم التعليل أي ال نرده لعلة من ا: قوله )  ٧( 
  إنا بكسر أوله ابتدائية : وقيل . مبعىن احملرم قاله الكرماين 

أنه مر : أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن سامل بن عبد اهللا أنه مسع أبا هريرة حيدث عبد اهللا بن عمر  - ٤٤١
دم فاستفتوه يف حلم صيد )  ٣( حمرمون بالربذة )  ٢( قوم )  ١( به  أفتاهم بأكله مث ق ( وجدوا أحلة يأكلونه ف
أفتيتهم بأكله قال عمر : ؟ قال )  ٦( مب أفتيتهم : فقال عمر )  ٥( على عمر بن اخلطاب فسأله عن ذلك )  ٤
  )  ٧( لو أفتيتهم بغريه ألوجعتك : 

 _________  
  أي بأيب هريرة )  ١( 
هريرة عند ذلك جاء من البحرين واستقر بالربذة  قوم حمرمون هم من أهل العراق وكان أبو: قوله )  ٢( 

بفتح اهلمزة وكسر احلاء  -فطلبوا منه احلكم يف حلم صيد وجدوا ناسا من أهل الربذة يأكلونه وهم أحلة 
  مجع احلالل مبعىن غري احملرم  - وتشديد الالم 

  قرية قريب املدينة : بفتحات )  ٣( 
  أي أبو هريرة باملدينة )  ٤( 
  عن حكم أكل احملرم حلم صيد وجد عند احلالل أي )  ٥( 
  أي بأي شيء أفتيت الذين سألوا عنك )  ٦( 
ألوجعتك أي لو أفتيتهم باحلرمة أو الكراهية ألدبتك وضربتك وأوجعتك باملالمة على فتواك : قوله )  ٧( 

  احملرم وإعانته ودل هذا األثر على جواز أكل احملرم حلم صيد ذحبه احلالل ال بأمر . خبالف الشريعة 

أنه : موىل أيب قتادة عن أيب قتادة )  ١( أخربنا مالك أخربنا أبو النضر موىل عمر بن عبيد اهللا عن نافع  - ٤٤٢
من أصحاب له )  ٤( إذا كان ببعض الطريق ختلف )  ٣( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت )  ٢( كان مع 

على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه )  ٧( وحشيا فاستوى )  ٦( فرأى محارا )  ٥( حمرمني وهو غري حمرم 
على احلمار )  ١٢( مث شد )  ١١( فأخذه )  ١٠( فأبوا )  ٩( فأبوا فسأهلم أن يناولوه رحمه )  ٨( سوطه 

فلما أدركوا )  ١٤( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأىب بعضهم )  ١٣( فقتله فأكل منه بعض أصحاب 
  هي طعمة أطعمكموها اهللا )  ١٦( إمنا : فقال )  ١٥( م سألوه عن ذلك رسول اهللا وسل

 _________  



أبو حممد األقرع : عن نافع هو ابن عباس مبوحدة وسني مهملة أو عياش بياء حتتية وشني معجمة : قوله )  ١( 
له ذلك للزومه به وإال قيل : املدين ثقة وهو موىل أيب قتادة حقيقة كما ذكره النسائي والعجلي وقال ابن حبان 

طلق الغفارية كذا يف  يلة بنت    " شرح الزرقاين " فهو موىل عق
  يف السفر عام احلديبية كما يف رواية للبخاري ويف رواية عام عمرة القضاء )  ٢( 
حىت إذا كان ببعض الطريق كان ذلك يف قرية تعرف بالقاحة على ثالثة أميال من املدينة كما : قوله )  ٣( 

  وعند الطحاوي أن ذلك بعسفان وفيه نظر . به يف روايات البخاري وابن حبان صرح 
  أي بقي خلفا متخلفا عن الرسول صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه )  ٤( 
وهو غري حمرم استشكل كونه غري حمرم مع أنه ال جيوز جماوزة امليقات بغري إحرام ال سيما ملن يريد : قوله )  ٥( 

أنه مل خيرج من املدينة مع : وغريه منها " عمدة القاري " أجيب عنه بوجوه ذكرها العيين يف احلج أو العمرة و 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بل بعثه إليه أهلها بعد خروجه ليعلمه أن بعض العرب يقصدون اإلغارة ورد 

ث أبا قتادة ورفقته لكشف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بع: ومنها . مبخالفته صريح بعض الروايات 
أنه بعثه على الصدقة فلقيه : عدو هلم جبهة الساحل ولقيه يف الطريق بعد جماوزة امليقات ويف رواية الطحاوي 

ما ذكره القاضي عياض وغريه أن املواقيت : ومنها . بعسفان وهو غري حمرم ويرده أيضا ظاهر بعض الروايات 
ومنها ما ذكره علي القاري أنه مل حيرم بقصد اإلحرام من . الوداع مل تكن وقتت بعد فإهنا عينت يف حجة 

  ميقات آخر وهو اجلحفة فإن املدين خمري بني أن حيرم من ذي احلليفة وبني أن حيرم من اجلحفة 
محارا وحشيا وهو مقابل احلمار األهلي وقد مر يف باب املتعة حكم احلمار األهلي وأنه حرام عند : قوله )  ٦( 

فحالل باإلمجاع وكذا إذا ) كورخر ( وأما احلمار الوحشي ويقال له بالفارسية . ة وفيه خالف ال يعتد به العام
وقد ثبت يف أخبار متعددة أكل الصحابة بل أكل النيب صلى اهللا عليه و سلم . صار أهليا يوضع عليه اإلكاف 

  تلميذه حممد بن أيب بكر الدماميين ل" عني احلياة " للدمريي وخمتصره " حياة احليوان " حلمه كذا يف 
  أي ركب عليه مستويا متهيئأ لصيده )  ٧( 
  يف رواية فسقط سوطه من يده فسأل أن يعطوه سوطه )  ٨( 
  بالضم )  ٩( 
فأبوا أي أنكروا أو امتنعوا من مناولة السوط والرمح لعلمهم بأن احملرم ال جيوز له الداللة على : قوله )  ١٠( 

  عانة عليه بوجه من الوجوه الصيد وال اإل
  أي السوط )  ١١( 
  أي محل عليه )  ١٢( 
  ممن كان مع أيب قتادة )  ١٣( 
  وأىب بعضهم أي امتنعوا من أكله ظنا منهم أن احملرم ال جيوز له أكل حلم الصيد مطلقا : قوله )  ١٤( 
  أي عن هذه الواقعة )  ١٥( 
: قال : عمكموه اهللا بفضله ورمحته ويف رواية للبخاري ومسلم إمنا هي طعمة بالضم أي طعام أط: قوله )  ١٦( 

قال : فكلوا ما بقي من حلمها ويف رواية للبخاري : ال قال : هل منكم أحد أمره أوأشار إليه بشيء ؟ قالوا 
  فناولته العضد فأكلها وهو حمرم : هل معكم منه شيء ؟ فقلت : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



من الشام يف )  ١( أن كعب األحبار أقبل : مالك حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار  أخربنا - ٤٤٣
فأفتاهم كعب بأكله فلما )  ٤( حىت إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا حلم صيد )  ٣( حمرمني )  ٢( ركب 
فإين : ب قال كع: من أفتاكم هبذا ؟ فقالوا : له فقال )  ٦( على عمر بن اخلطاب ذكروا ذلك )  ٥( قدموا 
( مرت هبم رجل  -مكة )  ٩( طريق  -)  ٨( مث ملا كانوا ببعض الطريق . عليكم حىت ترجعوا )  ٧( أمرته 
على عمر ذكروا )  ١٣( كعب بأن يأكلوه ويأخذوه فلما قدموا )  ١٢( فأفتاهم )  ١١( من جراد )  ١٠

( يا أمري املؤمنني والذي نفسي بيده إن : ال ؟ ق)  ١٥( على أن تفتيهم هبذا )  ١٤( ما محلك : ذلك له فقال 
  هو إال نثرة حوت ينثره يف كل عام مرتني )  ١٦

 _________  
  إىل مكة )  ١( 
  مجع راكب أي مجاعة : بالفتح )  ٢( 
  وكانوا قد أحرموا من بيت املقدس كما ورد يف رواية )  ٣( 
  أوصاده حالل )  ٤( 
  الذاهبني إىل مكة  أي باملدينة وهي ممر ركب الشام)  ٥( 
  أي أكلهم حلم الصيد يف اإلحرام )  ٦( 
فإين أمرته من التأمري أي جعلته أمريا عليكم لتقتدوا به يف سفركم لعلمه وفضله حىت ترجعوا من : قوله )  ٧( 

  نسككم 
  أي بني مكة واملدينة )  ٨( 
  بيان لبعض الطريق )  ٩( 
  أي قطيع وطائفة : بكسر الراء )  ١٠( 
  وهو حالل باإلمجاع من غري ذبح ) ملخ ( بالفتح يقال له يف الفارسية )  ١١( 
ا ورد عنه أنه حكم باجلزاء يف قتل اجلراد : قوله )  ١٢(  فأفتاهم هذه الفتوة املذكورة يف هذه الرواية خمالفة مل

ا يأيت ويف رواية الشافعي بسند حسن عن عبد اهللا بن أيب عمار ق أقبلت مع معاذ : ال كما يف رواية مالك على م
بن جبل وكعب األحبار يف أناس حمرمني من البيت املقدس بعمرة حىت إذا كنا ببعض الطريق وكعب على نار 
يصطلي مرت به رجل من جرادتني فقتلهما وكان قد نسي إحرامه مث ذكر إحرامه فألقامها فلما قدمنا املدينة 

بخ بخ درمهان خري : درمهني فقال عمر : ؟ فقال ما جعلت على نفسك يا كعب : قص كعب على عمر فقال 
وهذا يثبت أن كعبا رجع عن فتواه بعدم اجلزاء وحيتمل العكس وال جيزم بأحدمها إال إذا ثبت . من مائة جرادة 

  تأخر أحدمها فيكون ذلك مرجوعا إليه وميكن أن يكون ذلك االختالف لالختالف يف اجلراد الربي والبحري 
  نة بعد الفراغ من النسك أي باملدي)  ١٣( 
  أي شيء بعثك عليه : أي )  ١٤( 
  أي بأكل اجلراد وهم حمرمون )  ١٥( 
هو  -بفتح النون وسكون الثاء املثلثة  -إن هو نافية أي ليس هو أي اجلراد إال نثرة حوت : قوله )  ١٦( 

يرميه متفرقا مثل ما خيرج كالعطسة لإلنسان يعين هو شيء خيرج من نثرة حوت ينثره بضم الثاء وكسرها أي 



يعين فهو صيد حبري وهو حالل بنص قوله . مرتني  - أي كل سنة  - من عطس اإلنسان من املخاط يف كل عام 
اختلف أصحابنا وغريهم : قال الدمريي )  ٩٦اآلية : سورة املائدة ( } أحل لكم صيد البحر وطعامه { : تعاىل 

سلم :  يف اجلراد هل هو صيد حبري أو بري ؟ فقيل ا روى ابن ماجه عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و  حبري مل
اللهم أهلك كباره وأفسد صغاره واقطع دابره وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا إنك : دعا على اجلراد فقال 

إن اجلراد نثرة احلوت من : مسيع الدعاء فقال رجل كيف تدعو على جند من أجناد اهللا بقطع دابره ؟ فقال 
سلم يف حج أو عمرة فاستقبلنا رجل من : البحر وفيه عن أيب هريرة  خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

. كلوه فأنه من صيد البحر : جراد فجعلنا نضرهبن بنعالنا وأسواطنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
مان وابن عمر وابن عباس وعطاء قال والصحيح أنه بري ألن احملرم جيب عليه فيه اجلزاء وبه قال عمر وعث

الصحيح أنه من صيد الرب فيجب " : شرح اهلداية " قال العيين يف ( وهو قول الكافة من أهل العلم : العبدري 
وصرح : قلت " البذل " اجلزاء بقتله وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي يف قوله الصحيح املشهور كذا يف 

إال أبا سعيد اخلدري وحكاه ابن املنذر عن )  ١٠٨/  ٢الكوكب الدري . زاء ذوو فروع احلنابلة أيضا باجل
أصبنا رجال من جراد فكان الرجل منا يضربه : واحتج هلم حبديث أيب املهزم عن أيب هريرة . كعب األحبار 

و من إمنا ه: إن هذا ال يصلح فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : بسوطه وهو حمرم فقيل 
. واتفقوا على ضعفه بضعف أيب املهزم امسه يزيد بن سفيان . صيد البحر رواه أبو داود والترمذي وغريمها 

بري وحبري فيترتب على كل حكمه : ذكر بعض احلذاق من املالكية أن اجلراد نوعان : وقال الدماميين . انتهى 
  وتتفق األخبار بذلك 

جرادات )  ١( إين أصبت : أن رجال سأل عمر بن اخلطاب فقال :  أخربنا مالك حدثنا زيد بن أسلم - ٤٤٤
  )  ٤( من طعام )  ٣( قبضة )  ٢( أطعم : بسوطي فقال 

 _________  
  أي وجدت واصطدت يف اإلحرام )  ١( 
  أمر من اإلطعام )  ٢( 
  بالفتح ما محل كف يدك من الطعام )  ٣( 
  أي حنطة أو غريها )  ٤( 

صفيف )  ٢( بن العوام كان يتزود )  ١( أن الزبري : ربنا هشام بن عروة عن أبيه أخربنا مالك أخ - ٤٤٥
  الظباء يف اإلحرام 

فال بأس بأن يأكل احملرم من حلمه إن )  ٤( احلالل الصيد فذحبه )  ٣( وهبذا كله نأخذ إذا صاد : قال حممد 
له حالل فخرج من )  ٧( وذحبه وذلك احلالل صاده )  ٦( صيد من أجله أو مل يصد من أجله ألن )  ٥( كان 

ا اجلراد فال ينبغي للمحرم أن يصيده فإن )  ٩( وصار حلما )  ٨( حال الصيد  فال بأس بأن يأكل احملرم منه وأم
وهذا كله قول أيب حنيفة . كذلك قال عمر بن اخلطاب : خري من جرادة )  ١١( ومترة )  ١٠( فعل كفر 

  تعاىل والعامة من فقهائنا رمحهم اهللا 
 _________  



ابن خويلد أبوعبد اهللا ابن عمة رسول اهللا  -بتشديد الواو  -الزبري هو الزبري بالتصغري ابن العوام : قوله )  ١( 
سلم صفية  أسلم بعد إسالم أيب بكر بقليل وهاجر إىل احلبشة " : التهذيب " قال النووي يف . صلى اهللا عليه و 

  واملشاهد كلها وقتل يوم اجلمل سنة ست وثالثني  مث إىل املدينة وشهد بدرا وأحدا
بكسر الظاء مجع : صفيف الظباء قال القاري . كان يتزود أي جيعله زادا لسفره يف حالة اإلحرام : قوله )  ٢( 

  ما يصف من اللحم على اللحم يشوى :  - مهملة وفائني بينهما حتتية  -الظيب والصفيف 
  : يد اختلفوا يف أكل احملرم حلم الصيد الذي صاده حالل على أقوال إذا صاد احلالل الص: قوله )  ٣( 

وحرم عليكم صيد { : أنه ال جيوز للمحرم أكل الصيد مطلقا صاده حالل أو غريه لعموم قوله تعاىل : األول 
قال وهو قول ابن عمر وابن عباس أخرجه عبد الرزاق وبه ) .  ٩٦اآلية : سورة املائدة ( } الرب مادمتم حرما 

. طاوس وجابر بن زيد والثوري وإسحاق بن راهويه والشعيب والليث يب سعد وجماهد وروي حنوه عن علي 
واحتج هلم مبا مر من حديث الصعب بن جثامة حيث امتنع النيب صلى اهللا عليه و سلم من قبول حلم صيده 

حرم عليكم { : ومعىن قوله . له وعلله بإحرامه وأجاب اجلمهور بأنه تركه على التنزه أوعلم أنه صيد من أج
( } يا أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم { : حرم عليكم اصطياده بدليل قوله تعاىل } صيد الرب 

وقد ورد يف أخبار كثرية إجازة احملرم يف أكل حلم الصيد بل وأكل النيب صلى اهللا )  ٩٥اآلية : سورة املائدة 
  ه عليه و سلم حلمه يف إحرام

ا ليس : القول الثاين  إن الصيد الذي صيد ألجل احملرم وإن مل يأمره ومل يعنه إذا علم احملرم ذلك حرام عليه وم
كذلك فهو حالل إذا مل يعنه وهو قول عثمان وعطاء والشافعي ومالك وأيب ثور وأمحد وإسحاق يف رواية 

خرجه أبو داود والترمذي والنسائي واحلاكم واحتجوا حبديث صيد الرب لكم حالل مامل تصيدوه أو يصاد لكم أ
  وابن حبان والطرباين وابن عدي والطحاوي من حديث جابر ويف سنده من تكلم فيه 

أنه حالل للمحرم صيد له أو مل يصد له مامل يعن عليه ومل يدل عليه وهو مروي عن عمر وأيب : القول الثالث 
. واية وسعيد بن جبري وبه قال الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه هريرة والزبري وكعب األحبار وجماهد وعطاء يف ر

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سأهلم هل أحد منكم أمره أو أشار إليه : وحجتهم حديث أيب قتادة فإن فيه 
فكلوا حيث اكتفى فيه على االستفسار عن اإلعانة ومل يقل هل صيد ألجلكم ودعوى : ال قال : بشيء ؟ قالوا 

نسوخا حبديث الصعب بسند أن حديث أيب قتادة عام احلديبية وحديث الصعب عام حجة الوداع ال كونه م
هذا . وأما قوله أو يصد لكم فمعناه يصد لكم أو بأمركم وإعانتكم . يسمع فإنه إمنا يصار إليه عند تعذر اجلمع 

  " نصب الراية " و " عمدة القاري " ملخص ما يف 
  ألن ذبح احملرم الصيد حيرمه عليه وعلى غريه أي احلالل وقيد به )  ٤( 
  أي سواء صاده احلالل من أجل احملرم أي إلطعامه وهديته إليه بغري أمره وإعانته )  ٥( 
  علة للحلية )  ٦( 
  أي الذبح والصيد للحالل حالل فال حيرم ال عليه وال على احملرم )  ٧( 
  أي للمحرم )  ٨( 
  أكلها للمحرم كسائر اللحوم اليت جيوز )  ٩( 
  أي أدى الكفارة مبا شاء ولو قبضة من طعام أو مترة واحدة )  ١٠( 



البناية " ومترة خري من جرادة يعين مترة واحدة خري من جرادة قتلها فيوديها بدهلا قال العيين يف : قوله )  ١١( 
: دة بدرهم فقال عمر قصته أن أهل محص أصابوا جرادا كثريا يف إحرامهم وجعلوا يتصدقون مكان كل جرا" 

بن سعيد أن رجال سأل عن جرادة " املوطأ " إن درامهكم كثرية مترة خري من جرادة وروى مالك يف  عن حيىي 
إنك جتد الدراهم : درهم فقال عمر لكعب : تعال حىت حنكم فقال كعب : قتلها وهو حمرم ؟ فقال عمر لكعب 

  مترة خري من جرادة 

  من)  ٢( احلج مث يرجع إىل أهله )  ١( أشهر باب الرجل يعتمر يف (  - ٢٥

  )  ٣( غري أن حيج 
بن أيب سلمة املخزومي استأذن )  ٤( أن عمر : أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن سعيد بن املسيب  - ٤٤٦

اعتمر يف شوال مث قفل    )  ٦( إىل أهله ومل حيج )  ٥( عمر بن اخلطاب أن يعتمر يف شوال فأذن له ف
  عليه وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل )  ٧( وهبذا نأخذ وال متعة  :قال حممد 

 _________  
  أي شوال وذي القعدة وأوائل ذي احلجة )  ١( 
  أي إىل وطنه )  ٢( 
  أي يف تلك السنة )  ٣( 
األسدي  هو ربيب النيب صلى اهللا عليه و سلم أمه أم سلمة أم املؤمنني وأبو سلمة عبد اهللا بن عبد اهللا)  ٤( 

سلم وروى عنه مجع مات سنة    ، قاله القاري  ٨٣املخزومي روى أحاديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  أي رجع من مكة )  ٥( 
فيه دليل على جواز العمرة يف أشهر احلج ويف الصحيحني عن ابن عباس : ومل حيج قال الزرقاين : قوله )  ٦( 

: أن العمرة يف أشهر احلج من أفجر الفجور يف األرض قال العلماء  يرون -أي أهل اجلاهلية  -كانوا : قال 
واهللا ما أعمر رسول اهللا صلى اهللا : هذا من مبتدعاهتم الباطلة اليت ال أصل هلا والبن حبان عن ابن عباس قال 

كانوا  عليه و سلم عائشة يف ذي احلجة إال ليقطع بذلك أمر املشركني فإن هذا احلي من قريش ومن دان دينهم
  فذكر حنوه ... يقولون 

وال متعة بالضم أي ال جيب عليه دم التمتع ألنه مشروط باجتماع العمرة واحلج يف أشهر احلج : قوله )  ٧( 
  بنص الكتاب 

أعتمر قبل احلج )  ١( لئن : أخربنا مالك حدثنا صدقة بن يسار املكي عن عبد اهللا بن عمر أنه قال  - ٤٤٧
  أعتمر يف ذي احلجة بعد احلج وأهدي أحب إيل من أن 

أفضل من )  ٥( وإن شاء قرن وأهدى فهو )  ٤( إن شاء فعل )  ٣( هذا حسن واسع )  ٢( كل : قال حممد 
  )  ٦( ذلك 

 _________  
وهو أن حيرم من امليقات باحلج والعمرة . لئن أعتمر قبل احلج أي يف أشهر احلج بأن أكون قارنا : قوله )  ١( 



مكة يعتمر وال خيرج من اإلحرام إىل أن حيج أو يكون متمتعا بأن حيرم من امليقات بالعمرة  معا فإذا دخل
دم القران  فيتحلل بأفعال العمرة وحيلق أو يقصر مث حيرم باحلج من مكة وأهدي أي أؤدي هديا واجبا وهو 

ي احلجة بعد احلج وإن والتمتع شكرا ألداء النسكني يف سفر واحد يف موسم واحد أحب إيل من أن أعتمر يف ذ
وذلك ألن يف االعتمار قبل احلج يف أشهر احلج إبطاال لقول املشركني وخمالفة تامة هلم . كان هو أيضا جائزا 

قد منع عنه عمر : وفيه إمياء إىل الرد على من منع من التمتع من الصحابة فإن قلت . حيث كانوا مينعون عنه 
قد أنكر عليهم يف عصرهم أجلة الصحابة وخالفوهم يف فعلها : قلت  وعثمان ومعاوية وقوهلم أحرى بالقبول

  واحلق مع املنكرين 
  كل هذا أي مما ذكر من االعتمار قبل احلج وبعد احلج : قوله )  ٢( 
  أي جائز فعله )  ٣( 
ا ذكر من التمتع )  ٤(    أي م
   أي القران أقضل من ذلك ألن فيه مجعا بني النسكني يف إحرام واحد)  ٥( 
  من ذلك كله : يف نسخة )  ٦( 

يه و سلم مل يعتمر إال ثالث : أبيه )  ١( أخربنا مالك أخربنا هشام بن عروة عن  - ٤٤٨ أن النيب صلى اهللا عل
  عمر إحداهن يف شوال واثنني يف ذي القعدة 

 _________  
رسل وصله أبو داود وسعيد بن م: عن أبيه أي عن عروة بن الزبري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : قوله )  ١( 

ال خيالف هذا احلصر ما يف الصحيحني عنها أنه اعتمر أربعا : منصور عن عائشة  . مل يعتمر إال ثالث عمر 
وعندمها عن أنس أنه اعتمر أربعا وعمرة احلديبية حيث ردوه من العام القابل وهي عمرة القضاء وعمرة 

اعتمر أربع عمر ألهنا مل تعد اليت يف حجته ألهنا مل : عن عائشة  اجلعرانة وعمرة مع حجته وألمحد و أيب داود
تكن يف ذي القعدة بل يف ذي احلجة إحداهن يف شوال هذا مغاير لقوهلا ولقول أنس عندمها واجلمع أهنا وقعت 
 يف آخر شوال وأول ذي القعدة وهذه عمرة اجلعرانة واثنني يف ذي القعدة عمرة احلديبية وعمرة القضاء كذا

  وغريه " فتح الباري " يف 

  )باب فضل العمرة يف شهر رمضان (  - ٢٦

 ١( أخربنا مالك أخربنا مسي موىل أيب بكر بن عبد الرمحن أنه مسع مواله أبا بكر بن عبد الرمحن يقول  - ٤٤٩
)  ٣( للحج وأردته فاعترض )  ٢( إين كنت جتهزت : جاءت امرأة إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت ) : 

  اعتمري يف رمضان فإن عمرة فيه كحجة : يل فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
 _________  

وهو مرسل ظاهرا لكن صح " املوطأ " هكذا جلميع رواة : يقول جاءت امرأة قال ابن عبد الرب : قوله )  ١( 
واية عبد الرزاق ويف بعض الروايات مساع أيب بكر عن امرأة من بين أسد بن خزمية يقال هلا أم معقل يف ر

  ورجع احلافظ بأهنما قصتان . تسميتها أم سنان األنصارية 



سلم بعد رجوعه : قوله )  ٢(  جتهزت أي قصدته وهيأت أسباب سفره قالته ملا قال هلا النيب صلى اهللا عليه و 
  " سنن أيب داود " مامنعك من أن خترجي معنا كما يف : من حج الوداع 

  أي عرض يل عارض وعاقين عائق وهو مرض اجلدري كذا هو يف رواية أيب داود )  ٣( 
فإن عمرة فيه كحجة روي حنوه من حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم وجابر عند ابن ماجه : قوله )  ٤( 

 هذا حديث صحيح: وأنس عند ابن عدي وأيب طليق عند الطرباين وغريهم عند غريهم قال أبو بكر بن العريب 
عمدة " فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كذا يف : وهو فضل من اهللا ونعمة قال ابن اجلوزي 

  " القاري 

ا جيب عليه من اهلدي (  - ٢٧   )باب املتمتع م

من اعتمر يف أشهر احلج يف شوال : مسعت ابن عمر يقول : أخربنا مالك حدثنا عبد اهللا بن دينار قال  - ٤٥٠
إن مل جيد )  ٤( أو الصيام )  ٣( فقد استمتع ووجب عليه اهلدي )  ٢( أو ذي احلجة )  ١( عدة أو يف ذي الق

  هديا 
 _________  

  بفتح القاف وكسرها )  ١( 
  بالكسر ال غري )  ٢( 
  أدناه شاة )  ٣( 
: بعة وقتان ولكل واحد من صوم الثالثة والس: قال ابن قدامة ( أي ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع )  ٤( 

وقت جواز ووقت استحباب فأما وقت الثالثة فوقت االختيار هلا أن يصومها ما بني إحرامه باحلج ويوم عرفة 
يصوم ثالثة أيام آخرها يوم عرفة وروي ذلك عن عطاء والشعيب وجماهد واحلسن والنخعي : قال طاوس 

  نها قبل إحرامه باحلج جاز وسعيد بن جبري وعلقمة وعمرو بن دينار وأصحاب الرأي وإن صام م
وأما وقت جوازها فإذا أحرم بالعمرة وهذا قول أيب حنيفة وعن أمحد أنه إذا حل من العمرة وقال مالك 

  )  ٤٧٧و  ٤٧٦/  ٣املغين : انظر . ال جيوز إال بعد إحرام احلج : والشافعي 

:  عنها أهنا كانت تقول أخربنا مالك حدثنا ابن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهللا - ٤٥١
مل يصم )  ٢( ملن متتع بالعمرة إىل احلج ممن مل جيد هديا ما بني أن يهل باحلج إىل يوم عرفة فإن )  ١( الصيام 

  صام أيام مىن 
 _________  

  أي صيام ثالثة أيام قبل احلج )  ١( 
سابع والثامن والتاسع من ذي احلجة صام فإن مل يصم أي يف األيام الثالثة اليت قبل النحر وهي ال: قوله )  ٢( 

وهو يوم النفر  - أيام مىن وهي أيام التشريق اليت يقوم احلجاج فيها مبىن أي اليوم احلادي عشر والثاين عشر 
والثالث عشر يوم النفر الثاين وهذا مذهب عائشة وغريها من الصحابة وبه قال مالك وغريه وقال  -األول 

  ز يف أيام مىن الصوم مطلقا وقد ذكر تفصيله يف كتاب الصيام ال جيو: أصحابنا وغريهم 



  )  ١( أخربنا مالك حدثنا ابن شهاب عن سامل بن عبد اهللا عن ابن عمر مثل ذلك  - ٤٥٢
 _________  

  أي مثل قول عائشة رضي اهللا عنها )  ١( 

)  ١( اعتمر يف أشهر احلج يف من : أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد أنه مسع سعيد بن املسيب يقول  - ٤٥٣
فهو متمتع قد وجب عليه ما )  ٤( حىت حيج )  ٣( مث أقام )  ٢( شوال أو يف ذي القعدة أو يف ذي احلجة 

  فليس مبتمتع )  ٧( إىل أهله مث حج )  ٦( الصيام إن مل جيد هديا ومن رجع )  ٥( استيسر من اهلدي أو 
  ل أيب حنيفة والعامة من فقهائنا رمحهم اهللا تعاىل كله نأخذ وهو قو)  ٨( وهبذا : قال حممد 

 _________  
  بيان ألشهر احلج )  ١( 
  أي العشرة األوىل منها )  ٢( 
  أي مبكة أو حواليها من غري رجوع إىل أهله )  ٣( 
  أي يف تلك السنة )  ٤( 
  عطف على ما قبله )  ٥( 
  أي بعد متام أفعال عمرته )  ٦( 
  ة أي يف تلك السن)  ٧( 
وحينئذ . وهبذا كله إشارة إىل ما يف هذا األثر األخري أو إىل مجيع ما تقدم من اآلثار يف هذا الباب : قوله )  ٨( 

  يستثىن منه حكم صوم أيام مىن وإمنا مل يصرح به اكتفاء مبا ذكره يف كتاب الصيام 

  )الرمل بالبيت )  ١( باب (  - ٢٨

أن رسول اهللا ) :  ٣( ن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا احلرامي ب)  ٢( أخربنا مالك حدثنا جعفر  - ٤٥٤
سلم رمل من احلجر    إىل احلجر )  ٤( صلى اهللا عليه و 

وهو وقول أيب حنيفة والعامة . من احلجر إىل احلجر )  ٦( أشواط )  ٥( وهبذا نأخذ الرمل ثالثة : قال حممد 
  من فقهائنا رمحهم اهللا تعاىل 

 _________  
باب الرمل بالبيت أي يف طواف بيت اهللا وهو بفتح الراء وسكون امليم سرعة املشي مع تقارب : قوله )  ١( 

ا : اخلطا وقيل  هو شبيه باهلرولة وأصله أن حيرك املاشي منكبيه يف مشيه واتفقوا على كونه مشروعا وسببه م
معتمرين يف عمرة القضاء قال املشركون  روي عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه ملا قدموا

محى يثرب فأمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يرملوا  -أي ضعفتهم  -يقدم عليكم قوم وهنتهم : 
. األشواط الثالثة ومل يأمرهم به يف مجيع األشواط شفقة عليهم أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وغريهم 

ن اليت ال جيوز تركها أم من السنن اليت خيري فيها فذهب أبو حنيفة ومالك واختلفوا يف أنه هل هو من السن
وذهب مجع من التابعني . والشافعي وأمحد واجلمهور إىل األول وروي ذلك عن عمر وابنه وابن مسعود 



ل وهذا للرجل وأما املرأة فال ترم. كطاوس وعطاء واحلسن والقاسم وسامل إىل الثاين وروي ذلك عن ابن عباس 
  " عمدة القاري " باإلمجاع لكونه منافيا للستر كذا يف 

جعفر هو جعفر الصادق فقيه صدوق إمام مات سنة مثان وأربعني ومائة وأبوه حممد الباقر بن علي : قوله )  ٢( 
  " شرح الزرقاين " زين العابدين بن حسني بن علي بن أيب طالب اهلامشي ثقة فاضل كذا يف 

بفتح اهلاء املهملة نسبة إىل حرام بن كعب األنصاري جد جابر بن عبد اهللا ذكره  احلرامي: قوله )  ٣( 
  السمعاين 

وقد روي حنوه . من احلجر بفتحتني أي من احلجر األسود إىل احلجر األسود يعين يف متام الدورة : قوله )  ٤( 
فيل يف مسند أمحد وورد من من حديث ابن عمر عند مسلم والنسائي وأيب داود وابن ماجه ومن حديث أيب الط

سلم أمرهم أن يرملوا  : معىن الرمل ( رواية ابن عباس يف الصحيحني يف ذكر ابتداء الرمل أنه صلى اهللا عليه و 
وهو سنة يف األشواط الثالثة األول من طواف القدوم وال نعلم فيه بني أهل العلم . إسراع اخلطو من غري وثب 

ومجع . ألشواط الثالثة وميشوا بني الركنني أي الركن اليماين واحلجر األسود يف ا)  ٣٧٣/  ٣املغين . خالفا 
ا يف حديث جابر كان يف حجة الوداع فهو آخر األمرين  بأن ما يف حديث ابن عباس كان يف عمرة القضاء وم

  من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلزم األخذ به 
  أي يف ثالثة )  ٥( 
  و عبارة عن دورة واحدة حول الكعبة مجع شوط بالفتح وه)  ٦( 

  )باب املكي وغريه حيج أو يعتمر هل جيب عليه الرمل (  - ٢٩

أحرم بعمرة من التنعيم )  ١( أنه رأى عبد اهللا بن الزبري : أخربنا مالك أخربنا هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٥٥
  ألشواط الثالثة حول البيت حىت طاف ا)  ٥( يسعى )  ٤( مث رأيته ) :  ٣( قال )  ٢( 

يف العمرة واحلج وهو قول أيب حنيفة )  ٦( وهبذا نأخذ الرمل واجب على أهل مكة وغريهم : قال حممد 
  والعامة من فقهائنا 
 _________  

أبو بكر عبد اهللا بن الزبري أحد العشرة املبشرة : أنه رأى عبد اهللا بن الزبري هو أبو حبيب ويقال : قوله )  ١( 
بن العوام األسدي ولد أول سنة اهلجرة ودعا له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبرك عليه  -لضم با - الزبري 

كان كثري الصيام والصالة وبويع له باخلالفة سنة أربع وستني يف آخر عصر يزيد بن معاوية واجتمع على طاعته 
   ٧٢مللك بن مروان سنة أهل احلجاز واليمن والعراق وخراسان وقتله احلجاج الوايل من طرف عبد ا

" جامع األصول " ومن مآثره أنه بىن الكعبة على قواعد إبراهيم على نبينا وعليه الصالة والتسليم كذا يف 
  وغريه 

من التنعيم موضع خارج مكة يف احلل وإمنا أحرم منه اتباعا لعمرة عائشة حيث أمرها النيب صلى : قوله )  ٢( 
سلم بعد الفراغ من احلج أن تعتمر وحترم من التنعيم واستدل به اجلمهور على أن ميقات املكي  اهللا عليه و 

للعمرة احلل وخصه بعضهم بالتنعيم وذكر الطحاوي أنه ليس مبيقات معني كمواقيت اإلحرام بل ميقات املعتمر 
  احلل أي جهة كانت 



  أي عروة بن الزبري )  ٣( 
  أي أخاه عبد اهللا بن الزبري )  ٤( 
  ر سعيا ورمال أي يدو)  ٥( 
/  ٣املغين . ليس على أهل مكة رمل عند البيت وال بني الصفا واملروة : قال أمحد . ( من أهل اآلفاق )  ٦( 

حكاه الترمذي عن بعضهم أنه ليس على : وفيه أربع مسائل األول :  ١٤٧/  ٩ويف هامش بذل اجملهود  ٣٧٦
الرمل يف ثالثة جوانب كما قاله : والثاين . املكي وغريه أهل مكة رمل وبه قال أمحد وعند الثالثة ال فرق بني 

مذهب : والثالث . مجع من التابعني وهو قول للشافعي ضعيف واجلمهور منهم األربعة على االستيعاب 
واجب وهو مؤدى قول مالك إذ قال بوجوب الدم : اجلمهور الرمل يف اجلوانب األربعة سنة وقال بعضهم 

يف طواف القدوم ال غري عند احلنابلة وهو قول للشافعي والصحيح عنده وبه قلنا إنه يف أنه : الرابع . بتركه 
انظر حجة . كل طواف يعقبه سعي وقال مالك يف طواف القدوم فإن مل يطف للقدوم ففي طواف الزيارة 

  )  ٧٥ص : الوداع 

  (ما جيب عليهما من التقصري واهلدي )  ١( باب املعتمر أو املعتمرة (  - ٣٠

٢  ( (  
يقال هلا )  ٥( ابنة عبد الرمحن )  ٤( أن موالة لعمرة )  ٣( أخربنا مالك حدثنا عبد اهللا بن أيب بكر  - ٤٥٦

:  ٦( رقية أخربته  فدخلت ) :  ٩( مع عمرة ابنة عبد الرمحن إىل مكة قالت )  ٨( خرجت )  ٧( أهنا كانت ) 
 ١٢( الصفا واملروة مث دخلت )  ١١( طافت بالبيت وبني ف: قالت . وأنا معها )  ١٠( عمرة مكة يوم التروية 

 ١٧( فالتمسيه : ال قالت : ؟ فقلت )  ١٦( مقصان )  ١٥( أمعك ) :  ١٤( املسجد فقالت )  ١٣( صفة ) 
فلما كان يوم ) :  ٢٠( رأسها قالت )  ١٩( فأخذت من قرون )  ١٨( فالتمسته حىت جئت به : يل قالت ) 

  اة ش)  ٢١( النحر ذحبت 
فإذا كان )  ٢٣( وسعى )  ٢٢( وهبذا نأخذ للمعتمر واملعتمرة ينبغي أن يقصر من شعره إذا طاف : قال حممد 

  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا رمحهم اهللا تعاىل . ما استيسر من اهلدي )  ٢٤( يوم النحر ذبح 
 _________  

يع ومجع بينهما ليكون نصا على احتاد حكمهما إال أن التقصري أو للتنو: أو املعتمرة قال القاري : قوله )  ١( 
  يتعني يف حق املرأة وجيوز يف حق الرجل وإن كان احللق أفضل بالنسبة إليه 

  عطف على املعتمر أو على ما جيب أو على التقصري وهو األظهر )  ٢( 
  ابن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري )  ٣( 
  بفتح العني )  ٤( 
  ن سعد بن زرارة اب)  ٥( 
  أي عبد اهللا )  ٦( 
  قالت : يف نسخة )  ٧( 
  أي من املدينة )  ٨( 



  أي رقية )  ٩( 
يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي احلجة مسي به ألن التروية الفكر والتردد وقد وقع فيه : قوله )  ١٠( 

ثامن ذبح ولده يف أن هذا املنام رمحاين أو التردد إلبراهيم على نبينا وعليه السالم حني رأى يف منامه ليلة ال
شرح منسك رمحة " وذكر القاري يف . شيطاين وحصل له العرفان بأنه رمحاين يوم التاسع فسمي عرفة كذا قيل 

أنه إمنا مسي به إهنم كانوا يروون إبلهم فيه أي يسقوهنا املاء استعدادا لوقوف يوم عرفة إذ مل يكن " اهللا السندي 
  اء جار كزماننا يف عرفات م

  أي سعت بني الصفا واملروة )  ١١( 
  أي عمرة )  ١٢( 
مؤخر : بضم الصاد مفرد صفف كغرفة وغرف قال ابن حبيب : صفة املسجد قال الزرقاين : قوله )  ١٣( 

  سقائف املسجد : املسجد وقيل 
  أي لرقية )  ١٤( 
  هبمزة استفهام )  ١٥( 
  املقص املقراض ومها مقصان : ح القاف والصاد املشددة قال اجلوهري مقصان بكسر امليم وفت: قوله )  ١٦( 
  أي اطلبيه يل من عند شخص ههنا )  ١٧( 
  أي باملقص عند عمرة )  ١٨( 
أي فقطعت من رؤوس : وقال القاري . من قرون مجع قرن أي من ضفائر رأسها قاله الزرقاين : قوله )  ١٩( 

  شعر رأسها قدر أمنلة من مجيعها 
  أي رقية )  ٢٠( 
ذحبت شاة أي ذحبت عمرة يوم العاشر من ذي احلجة مبىن شاة لتمتعها لكوهنا اعتمرت يف أشهر : قوله )  ٢١( 

  احلج مث حلت من إحرامها بتقصري الشعر مث أحرمت باحلج وحجت 
  بالبيت )  ٢٢( 
  بني الصفا واملروة )  ٢٣( 
  بعد الرمي قبل احللق )  ٢٤( 

ا استيسر : كان يقول )  ١( أن عليا : أخربنا مالك أخربنا جعفر بن حممد عن أبيه  - ٤٥٧ من اهلدي )  ٢( م
  شاة 

 _________  
  ابن أيب طالب )  ١( 
ا استيسر أي املراد من قوله تعاىل : قوله )  ٢(  ( } فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدي { : م

وهذا هو قول اجلمهور من الصحابة والتابعني رواه الطرباين وأبو . شاة وهو أدناه )  ١٩٦اآلية : سورة البقرة 
ما استيسر من { حامت عنهم بأسانيد صحيحة ورووا بأسانيد قوية عن عائشة وابن عمر أهنما كانا ال يريان 

إىل عبد اهللا بن عبيد إال من اإلبل والبقر ووافقهما القاسم وطائفة وقد أخرج الطربي بإسناد صحيح } اهلدي 



أنا : اهلدي شاة فقيل له يف ذلك ؟ أي إنه ال يقع اسم شاة على اهلدي فقال : قال ابن عباس : بن عمري قال 
} هديا بالغ الكعبة { : فإن اهللا يقول : قال . شاة : أقرأ عليكم من كتاب اهللا ماتقوون به ؟ ما يف الظيب ؟ قالوا 

  )  ٢٤٨/  ٧، وأوجز املسالك  ٥٣٥/  ٣ظر فتح الباري وان" ( ضياء الساري " كذا يف 

ا استيسر من اهلدي بعري : أخربنا مالك أخربنا نافع أن ابن عمر كان يقول  - ٤٥٨   أو بقرة )  ١( م
  والعامة من فقهائنا )  ٢( وهو قول أيب حنيفة . وبقول علي نأخذ ما استيسر من اهلدي شاة : قال حممد 

 _________  
بعري أو بقرة حممول على االستحباب فإنه قد مر عنه أنه قال لو مل أجد إال أن أذبح شاة لكان :  قوله)  ١( 

  أحب إىل من أن أصوم 
  وبه قال األئمة الثالثة الباقية )  ١( 

  )باب دخول مكة بغري إحرام (  - ٣١

 ٣( جاءه خرب )  ٢( قديد حىت إذا كان ب)  ١( أن ابن عمر اعتمر مث أقبل : أخربنا مالك حدثنا نافع  - ٤٥٩
  إحرام )  ٤( من املدينة فرجع فدخل مكة بغري ) 

يف املواقيت أو دوهنا إىل مكة ليس بينه وبني مكة وقت من املواقيت اليت )  ٥( وهبذا نأخذ من كان : قال حممد 
خلف املواقيت أي وقت من املواقيت اليت بينه وبني مكة  وقتت فال بأس أن يدخل مكة بغري إحرام وأما من كان 

  وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل والعامة من فقهائنا . فال يدخلن مكة إال بإحرام 
 _________  

  أي من مكة يريد املدينة )  ١( 
  موضع بني مكة واملدينة قرب مكة : مصغرا )  ٢( 
  صرح به يف رواية عبد الرزاق أي خرب مانع من توجهه إىل املدينة وهو خرب وقوع الفتنة يف املدينة كما )  ٣( 
احتج به ابن شهاب واحلسن البصري وداود وأتباعه على جواز دخول : بغري إحرام قال الزرقاين : قوله )  ٤( 

ا مير على ( مكة بال إحرام وأىب ذلك اجلمهور  إن من أراد أن يدخل مكة جيب أن يدخلها حمرما إذا كان آفاقي
لعمرة أو ال عند أيب حنيفة ومالك وأمحد وهو أشهر القولني عند الشافعية كما امليقات سواء كان أراد احلج أو ا

إمنا : لست آخذ بقول ابن شهاب وكرهه وقال : قال ابن وهب عن مالك ) .  ١١/  ٧يف شرح املهذب 
كره األكثر دخوهلا بغري إحرام : وقال إمساعيل القاضي . يكون ذلك على مثل ما عمل ابن عمر من القرب 

صوا للحطابني ومن يكثر دخوهلم وملن خرج منها يريد بلده مث بدا له أن يرجع كما صنع ابن عمر وأما من ورخ
  سافر إليها يف جتارة أو غريها فال يدخلها إال حمرما 

من كان يف املواقيت املقررة لإلحرام أي يف أنفسها أو دوهنا أي أسفل منها وأقرب إىل جهة مكة : قوله )  ٥( 
أي عينت وفيه احتراز عمن  - بصيغة اجملهول  -وبني مكة وقت أي ميقات من املواقيت اليت وقتت ليس بينه 

بني ذي احلليفة واجلحفة فإهنم وإن كانوا داخل ميقات ذي احلليفة لكن بينهم وبني مكة ميقات آخر فال جيوز 
هذا إذا مل يرد أحد النسكني وإال هلم جماوزته بغري إحرام فال بأس أن يدخل مكة بغري إحرام كما صنع ابن عمر و



وأما من كان خلف املواقيت أي يف جهة خمالفة جلهة مكة أي وقت من املواقيت اليت بينه وبني . فاإلحرام الزم 
إال بإحرام ألحد النسكني وأما إن مل يرد دخول مكة  -سواء قصد نسكا أو مل يقصد  -مكة فال يدخلن مكة 

يه بال خالف فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه أتوا بدرا مارين بل أراد حاجة فيما سواها فال  إحرام عل
عمدة " وقال العيين يف . بذي احلليفة ومل حيرموا وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا وبه قال اجلمهور 

والشافعي يف وهو قول عطاء بن أيب رباح والليث والثوري ومالك يف رواية وهو قوله الصحيح " : القاري 
املشهور عنه وأمحد وأيب ثور وقال الزهري واحلسن البصري والشافعي يف قول ومالك يف رواية وداود بن علي 

ا يتعلق هبذا البحث غري مرة . انتهى . ال بأس بدخول احلرم بغري إحرام : وأصحابه من الظاهرية  وقد مر بعض م
  اء اهللا تعاىل وسيجيء ذكر ما استدل به املخالفون مع جوابه إن ش

  )من التقصري )  ٢( وما جيزئ )  ١( باب فضل احللق (  - ٣٢

فليحلق وال تشبهوا )  ٣( من ضفر : أخربنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر أن عمر بن اخلطاب قال  - ٤٦٠
  بالتلبيد 

 _________  
  أي حلق الرأس عند التحلل من اإلحرام )  ١( 
  أي يكفي )  ٢( 
أي جعل شعر رأسه )  ٣٣٠/  ٧خمففة ومثقلة كذا يف األوجز ( ن ضفر بالضاد املعجمة والفاء م: قوله )  ٣( 

فتفعلوا ما يشبه . وال تشبهوا بالضم أي تلبسوا علينا . فليحلق ظاهره الوجوب . ضفائر كل ضفرية على حدة 
حرام لزوقا كالصمغ وحنوه وروي بفتح التاء أي ال تتشبهوا بالتلبيد هو أن جيعل على رأسه قبل اإل. التلبيد 

وظاهر هذا األثر أن احللق واجب . ليتلبد شعره أي يلتصق بعضه ببعض فال ينتشر وال يقمل وال يصيبه الغبار 
من عقص رأسه " : موطأ حيىي " وجيوز القصر ملن لبد ألنه أشد منه ويف رواية عنه كما يف . عند عمر ملن ضفر 

وإمنا جعله واجبا ألن هذه األشياء تقي الشعر من الشعث فلما أراد . ق أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه احلال
حفظ شعره وصونه ألزمه حلقه مبالغة يف عقوبته وإىل هذا ذهب مالك والثوري وأمحد والشافعي يف القدمي وقال 

ا ال ميكن تقصريه كذا : يف اجلديد كاحلنفية  شرح " يف ال يتعني احللق مطلقا إال إن نذره أو كان شعره خفيف
  والقاري " الزرقاين 

سلم قال : أخربنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر  - ٤٦١ :  ١( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و  اللهم ارحم ) 
واملقصرين يا رسول اهللا ؟ : اللهم ارحم احمللقني قالوا : واملقصرين يا رسول اهللا ؟ قال ) :  ٢( احمللقني قالوا 

  واملقصرين )  ٣: ( واملقصرين يا رسول اهللا ؟ قال : قني قالوا اللهم ارحم احملل: قال 
.  ٥( واحللق أفضل من التقصري والتقصري جيرئ )  ٤( وهبذا نأخذ من ضفر فليحلق : قال حممد  ( وهو قول ) 

  أيب حنيفة والعامة من فقهائنا )  ٦
 _________  

د وابن أيب شيبة ومسلم والبخاري أو يف احلديبية قال أي يف حجة الوداع كما ورد يف رواية أمح: قوله )  ١( 



إنه الصحيح املشهور ومجع : وقال النووي يف األول . ورجح ابن عبد الرب الثاين . كما ورد عند الطرباين وغريه 
  القاضي عياض وابن دقيق العيد بوقوعه يف املوضعني 

األصحاب كانوا عند ذلك مقصرين فأرادوا  وارحم املقصرين فإن بعض: قالوا واملقصرين أي قل : قوله )  ٢( 
مل أقف يف شيء من طرقه على الذي توىل السؤال يف : مشوهلم يف دعاء النيب صلى اهللا عليه و سلم قال احلافظ 

  ذلك بعد البحث الشديد 
ن مالك قال واملقصرين أي يف املرة الرابعة بعد ما دعا للمحلقني فقط ثالثا ويف معظم الروايات ع: قوله )  ٣( 

  الدعاء للمحلقني مرتني وعطف املقصرين يف الثالثة وكذا وقع االختالف يف رواية غريه يف الصحيحني وغريمها 
لو تعذر " العاملكريية " وعليه أبو حنيفة ويف : على أثر الباب " املسوى " وذكر الشيخ يف ( أي استحبابا )  ٤( 

ني احللق كأن لبده بصمغ فال يعمل فيه املقراض ومىت نقض احللق لعارض تعني التقصري أو التقصري لعارض تع
  )  ٣٣٢/  ٧أوجز املسالك . تناثر بعض شعره وذلك ال جيوز للمحرم قبل احللق 

  جيزئ أي يكفي وإذا مل يكن له شعر فيمر املوسى على رأسه : قوله )  ٥( 
أمجع العلماء على أن التقصري جمزئ يف  قد" : عمدة القاري " وهو قول أيب حنيفة قال العيين يف : قوله )  ٦( 

يلزمه احللق يف أول حجة وحكي : احلج والعمرة معا إال ما حكاه ابن املنذر عن احلسن البصري أنه كان يقول 
  ذلك عن النخعي عند ابن أيب شيبة 

من شاربه و)  ١( أن ابن عمر كان إذا حلق يف حج أو عمرة أخذ من حليته : أخربنا مالك حدثنا نافع  - ٤٦٢
 )٢  (  

  ومن شاء مل يفعله . هذا بواجب من شاء فعله )  ٣( ليس : قال حممد 
 _________  

  أي من طوهلا وعرضها إذا زاد على القدر املسنون وهو قدر القبضة )  ١( 
  أي أخذ من شاربه قصا وهنكا ال حلقا )  ٢( 
ليس : بل مسنون أو مستحب أو يقال  ليس هذا بواجب أي ليس أخذ اللحية والشارب واجبا: قوله )  ٣( 

اختلفوا يف ما طال من ( هذا من واجبات احلج ومناسكه كحلق الرأس وتقصريه وإمنا فعله ابن عمر اتفاقا 
يتركها على حاهلا وال يأخذ منها شيئا وهو خمتار الشافعية ورجحه النووي وهو أحد : اللحية على أقوال األول 

هو املنصوص : كذلك إال يف حج وعمرة فيستحب أخذ شيء منها قال احلافظ : ين الثا. الوجهني عند احلنابلة 
يستحب أخذ ما فحش طوهلا جدا بدون التحديد بالقبضة وهو خمتار األمام مالك رمحه : الثالث . عن الشافعي 

 ١٥ملسالك أوجز ا: يستحب ما زاد على القبضة وهو خمتار احلنفية انظر : الرابع . اهللا ورجحه القاضي عياض 
 /٦  . إن احللق : بل قيل " اهلداية " ويف األثر إشعار بأن أخذ الشارب هو السنة دون احللق كما صرح به يف ) 

  إليه لكن مل يأت مبا يفيده والتفصيل يف شرحه للعيين " شرح معاين اآلثار " بدعة وجنح الطحاوي يف 

  ) ٢( قبل قدومها  مكة حبج أو بعمرة فتحيض)  ١( باب املرأة تقدم (  - ٣٣



  ) أو بعد ذلك 
 ٤( حبج أو عمرة هتل )  ٣( املرأة احلائض اليت هتل : أخربنا مالك حدثنا نافع أن ابن عمر كان يقول  - ٤٦٣

)  ٦( وتشهد )  ٥( حبجتها أو بعمرهتا إذا أرادت ولكن ال تطوف بالبيت وال بني الصفا واملروة حىت تطهر ) 
املسجد وال )  ٨( بالبيت وال بني الصفا واملروة وال تقرب )  ٧( أهنا ال تطوف  املناسك كلها مع الناس غري

  حىت تطوف بالبيت وبني الصفا واملروة )  ٩( حتل 
 _________  

  من باب علم يعلم )  ١( 
  أي قبل دخوهلا مكة )  ٢( 
  أي حترم )  ٣( 
دت ذلك ألن احليض وكذا النفاس ال مينعان عن هتل أي جيوز هلا أن حترم باحلج أو بالعمرة إذا أرا: قوله )  ٤( 

جواز إحرامها يف أي وقت شاءت فتغتسل إلحرامها لكن ال تصلي سنة اإلحرام وال تطوف بالبيت إذا دخلت 
مكة طواف العمرة أو طواف القدوم ألن الطهارة شرط يف صحة الطواف وألن الطواف يكون باملسجد احلرام 

كذا ال تسعى بني الصفا واملروة ألنه وإن كان جائزا بغري طهارة لكنه وهي ممنوعة عن دخول كل مسجد و
بله وإذا ليس فليس    متوقف على وجود طواف ق

أي بانقطاع احليض والغسل وهو بفتح التاء والطاء املشددة وشد اهلاء على حذف إحدى التائني وبفتح )  ٥( 
  التاء وسكون الطاء وضم اهلاء 

سك أي مناسك احلج كلها من الوقوف بعرفة ومبزدلفة ورمي اجلمار وغريها ألهنا وتشهد املنا: وقوله )  ٦( 
  ليست يف املسجد وال شرط هلا الطهارة 

  أي طواف اإلفاضة )  ٧( 
  وال تقرب املسجد مبالغة يف النهي والغرض نفي الدخول ولو لغري طواف : قوله )  ٨( 
  تطوف طواف العمرة أو طواف اإلفاضة وتسعى بعده وال حتل أي ال خترج من اإلحرام حىت : قوله )  ٩( 

أخربنا مالك حدثين عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٤٦٤
بالبيت وال بني الصفا واملروة فشكوت ذلك )  ٣( أنا حائض ومل أطف )  ٢( مكة و )  ١( قدمت : أهنا قالت 

غري أن ال تطويف بالبيت )  ٦( ما يفعل احلاج )  ٥( افعلي :  صلى اهللا عليه و سلم فقال إىل رسول اهللا)  ٤( 
  حىت تطهري 

 _________  
  أي يف حجة الوداع )  ١( 
  الواو احلالية )  ٢( 
  لكون الطواف حمرما يف احليض وكون السعي موقوفا عليه )  ٣( 
ا وقع يل )  ٤(    أي م



  عمرتك وأحرمي باحلج وافعلي مجيع أفعاله افعلي أي ارفضي : قوله )  ٥( 
  أي من مناسكه )  ٦( 

مع رسول اهللا )  ١( خرجنا : أخربنا مالك حدثنا ابن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة أهنا قالت  - ٤٦٥
سلم عام  رسول اهللا صلى اهللا عليه و )  ٤( بعمرة مث قال )  ٣( حجة الوداع فأهللنا )  ٢( صلى اهللا عليه و 

فقدمت مكة وأنا : كان معه هدي فليهل باحلج والعمرة مث ال حيل حىت حيل منهما مجيعا قالت )  ٥( من : سلم 
سلم )  ٧( ومل أطف بالبيت وال بني الصفا واملروة فشكوت )  ٦( حائض  ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

احلج )  ٩( ففعلت فلما قضيت : ت رأسك وامتشطي وأهلي باحلج ودعي العمرة قال)  ٨( انقضي : فقال 
فاعتمرت فقال رسول )  ١٠( أرسلين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مع عبد الرمحن بن أيب بكر إىل التنعيم 

بالبيت وبني الصفا واملروة مث طافوا )  ١١( هذه مكان عمرتك وطاف الذين حلوا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ا الذين كانوا مجعوا . عوا من مىن آخر بعد أن رج)  ١٢( طوافا  )  ١٤( احلج والعمرة فإمنا طافوا )  ١٣( وأم

  طوافا واحدا 
كلها غري أن ال تطوف وال تسعى بني الصفا واملروة )  ١٥( وهبذا نأخذ احلائض تقضي املناسك : قال حممد 

)  ١٩( باحلج وتقف فلتحرم )  ١٨( فخافت فوت احلج )  ١٧( بعمرة )  ١٦( حىت تطهر فإن كانت أهلت 
عائشة )  ٢٣( كما قضتها )  ٢٢( قضت العمرة )  ٢١( العمرة فإذا فرغت من حجها )  ٢٠( بعرفة وترفض 

  ما استيسر من اهلدي )  ٢٤( وذحبت 
بقرة وهذا كله قول أيب حنيفة رمحه اهللا إال من مجع احلج )  ٢٥( بلغنا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ذبح عنها 

  طوافني ويسعى سعيني )  ٢٦( فإنه يطوف والعمرة 
 _________  

  من املدينة )  ١( 
عام حجة الوداع وهو عام عشرة من اهلجرة وهي السنة اليت حج فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه : قوله )  ٢( 

خذوا : و سلم مع أصحابه وهي آخرحجته ومسيت تلك السنة بعام حجة الوداع ألنه ودع الناس فيها وقال 
  عين مناسككم لعلي ال أحج بعد عامي هذا 

فأهللنا بعمرة ظاهرة أن عائشة كانت حمرمة بالعمرة مفردة وقد صرح به يف رواية عنها عند : قوله )  ٣( 
خرجنا : ويف رواية عنها . وكنت ممن أهل بعمرة ومنا من أهل حبج ومنا من أهل حبج وعمرة : البخاري وغريه 

يه و سلم وال نرى إال أنه احلج فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت فأمر النيب صلى اهللا مع رسول اهللا صلى اهللا عل
عليه و سلم من مل يكن ساق اهلدي أن حيل أي من احلج بعمل العمرة وهو فسخ احلج وهذا حممول على أهنا 

النيب صلى اهللا  ذكرت ما كانوا يعهدونه من ترك االعتمار يف أشهر احلج فخرجوا ال يعرفون إال احلج فأمرهم
ا العتقادهم  -عليه و سلم  إهنا كانت أحرمت باحلج أوال فلما أمرهم : بفسخ احلج إىل العمرة وقيل  -دفع

" . فتح الباري " النيب صلى اهللا عليه و سلم بالفسخ فسخت إحرام احلج وأحرمت بالعمرة والتفصيل يف 
التفاق وكان فسخها بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و إهنا كانت مفردة باحلج با: والعجب من القاري أنه قال 

  فإن إحرامها قد اختلفت الروايات فيه اختالفا كثريا فأين االتفاق ؟ . انتهى . سلم 



  أي بسرف قرب مكة كما يف رواية عند البخاري )  ٤( 
سنة ملريد احلج من كان معه هدي بالفتح اسم ملا يهدى إىل احلرم من األنعام وسوق اهلدي : قوله )  ٥( 

. مث ال حيل بفتح أوله وكسر ثانيه أي ال خيرج من اإلحرام . فليهل أي ليحرم باحلج والعمرة معا . والعمرة 
  حىت حيل منهما أي احلج والعمرة مجيعا بعد الفراغ من مناسك احلج 

  مجلة حالية وكان ابتداء حيضها بسرف كما يف رواية )  ٦( 
ال أصلي وكان شكواها : ما يبكيك ؟ فقلت : ملا دخل عليها وهي تبكي فقال  فشكوت ذلك أي: قوله )  ٧( 

  " صحيح مسلم " يوم التروية كما يف 
وامتشطي أي سرحي شعرك . رأسك أي حلي ضفر شعره . انقضي بضم القاف وكسر الضاد : قوله )  ٨( 

ا كانت مفردة بالعمرة فنقضت ودعي أي اتركي العمرة وظاهره أهن. وأهلي أي باحلج لقرب أيامه . باملشط 
يرجع الناس حبج : إحرامها وقضت تلك العمرة بعد أيام احلج حني قالت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

هذه مكان : وعمرة وأرجع أنا حبج ليس معها عمرة فأمرها النيب صلى اهللا عليه و سلم بالعمرة بالتنعيم وقال 
ابقة برفع املكان أو نصبه أي جمعولة مكان عمرتك وقد وقع يف هذا عمرتك أي هذه العمرة عوض عمرتك الس

الباب روايات خمالفة هلذا دالة على أهنا كانت قارنة ومل تنقض إحرام العمرة بل أهلت باحلج وملا طهرت طافت 
يا رسول اهللا : قد حللت من حجك وعمرتك قالت : بالكعبة وسعت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

من حديث جابر " صحيح مسلم "  أجد يف نفسي أين مل أطف بالبيت حىت حججت فأعمرها بالتنعيم وهو يف إين
  لكن ال خيفى أن خرب صاحب القصة عن نفسه أحرى بالقبول من خرب غريه 

  أي أديت )  ٩( 
  موضع قرب مكة )  ١٠( 
  بالعمرة مفردة أي خرجوا من إحرام العمرة باحللق أو التقصري وكانوا حمرمني )  ١١( 
  هو طواف الزيارة للحج )  ١٢( 
  أي قرنوا )  ١٣( 
ا واحدا هذا نص يف أنه يكفي الطواف الواحد والسعي الواحد للحج والعمرة : قوله )  ١٤(  فإمنا طافوا طواف

من أحرم باحلج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد : كليهما للقارن وحنوه ما روي عن ابن عمر مرفوعا 
ويف سنن ابن ماجه عن ابن عباس وجابر وابن عمر أن النيب . حسن غريب : رجه ابن ماجه والترمذي وقال أخ

سلم مل يطف هو وأصحابه إال طوافا واحدا حلجتهم وعمرهتم وحنوه عند الترمذي والدارقطين  صلى اهللا عليه و 
ها ضعيف وخيالف هذا ما أخرجه عن جابر وعند الدار قطين عن ابن عباس وأيب قتادة وأيب سعيد وسند بعض

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم طاف طوافني وسعى سعيني وحنوه عند الدارقطين عن ابن : النسائي عن علي 
" ختريج أحاديث اهلداية " ويف أسانيدها كالم كما بسطه الزيلعي يف . عمر وابن مسعود وعمران بن حصني 
أصحابنا بالتعدد وهو األقيس وغريهم ذهبوا إىل إجزاء التوحد  فقال. وألجل هذا االختالف اختلف األئمة 

  وقد ذكرنا سابقا بعض ما يتعلق هبذا املقام فتذكره 
  أي مناسك احلج )  ١٥( 
  أي أحرمت )  ١٦( 



  أي منفردة )  ١٧( 
  بأن جاء موسم احلج )  ١٨( 
  وتؤدي املناسك كلها غري الطواف والسعي )  ١٩( 
الكالم على روايات عائشة رضي اهللا عنها  ٧٣/  ٨وبسط يف األوجز ( ض إحرامها أي تتركها وتنق)  ٢٠( 

فالصواب الذي ال معدل عنه أهنا كانت معتمدة ابتداء كما قال به اجلمهور مع : وفيه قال الشيخ ابن القيم 
الثاين قالت  وباألول قالت احلنفية وبالقول: قلت . االختالف بينهم أهنا فسخت العمرة أو قرنتها مع احلج 

األئمة الثالثة وهذا اإلختالف مبين على اختالف آخر وهو أن القارن يأيت بأفعال العمرة مستقال وبأفعال احلج 
  )  ٦٤مستقال عند احلنفية وأما األئمة الثالثة فقالوا تدخل أفعال العمرة يف أفعال احلج انظر حجة الوداع ص 

  حجتها : يف نسخة )  ٢١( 
  حلج أي بعد ا)  ٢٢( 
  باألمر النبوي )  ٢٣( 
  أي للمتمتع )  ٢٤( 
  ذبح عن نسائه أخرجه البخاري وغريه : ويف رواية )  ٢٥( 
ا وسعيا للحج )  ٢٦(    طوافا وسعيا للعمرة وطواف

  )الزيارة )  ١( باب املرأة حتيض يف حجها قبل أن تطوف طواف (  - ٣٤

أن عائشة كانت إذا حجت ومعها نساء : ة أخربته الرجال أن عمر)  ٢( أخربنا مالك أخربين أبو  - ٤٦٦
تنفر )  ٧( مل تنتظر )  ٦( فإن حضن بعد ذلك )  ٥( يوم النحر فأفضن )  ٤( أن حتضن قدمتهن )  ٣( ختاف 

  هبن وهن حيض إذا كن قد أفضن 
 _________  

ف الفرض أيضا طواف الزيارة هو طواف احلج وهو أحد أركانه ويسمى طواف اإلفاضة وطوا: قوله )  ١( 
  ووقته أيام النحر أفضلها أوهلا 

أخربين أبو الرجال هو حممد بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن حارثة بن النعمان األنصاري مسع أنس : قوله )  ٢( 
بنت عبد الرمحن بن أسعد بن  - بالفتح  -بن مالك وأمه وعنه الثوري ومالك من أجلة الثقات وأمه عمرة 

عائشة وربتها وروت عنها كثريا وهي من التابعيات املشهورات وابنها حممد كين بأيب  زرارة كانت يف حجر
  الرجال بالكسر مجع رجل ألنه كان له عشرة أوالد ذكور كذا ذكره ابن األثري وغريه 

  أي ختاف عائشة أن يأتيهن احليض لقرب أوقاهتن املضادة للحيض )  ٣( 
لتهن قبل مجيع الرفقاء وقبل نفسها إىل مكة ليفرغن من طواف الزيارة قدمتهن من التقدمي أي أرس: قوله )  ٤( 

يلزم انتظار تطهرهن  الذي هو أحد أركان احلج لئال يلزم التوقف يف املراجعة إن جاءهن احليض قبل الطواف ف
  وطوافهن 

  من اإلفاضة أي طفن طواف اإلفاضة )  ٥( 
  أي بعد طواف الزيارة )  ٦( 



ر أي طهارهتن عن احليض بل تنفر بكسر الفاء من النفر أي ترجع وتسافر إىل املدينة هبن مل تنتظ: قوله )  ٧( 
أي احلال أهنن حيض بضم احلاء وتشديد الياء املفتوحة مجع حائض إذا كن قد أفضن أي فرغن من : وهن 

واجبا طواف اإلفاضة فال تنتظر لطوافهن الوداع فإن طواف الوداع ويسمى أيضا طواف الصدر وإن كان 
  لآلفاقي لكنه ساقط وجوبه عن احليض وأمثاهلن ملا سيأيت من اخلرب املرفوع 

بن أيب بكر أن أباه أخربه عن عمرة ابنة عبد الرمحن عن عائشة )  ١( أخربنا مالك حدثنا عبد اهللا  - ٤٦٧
حتبسنا )  ٣ (بنت حيي قد حاضت لعلها )  ٢( إن صفية : قلت يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قالت 
  )  ٥( فاخرجن : بلى إال أهنا مل تطف طواف الوداع قال : معكن بالبيت ؟ قلن )  ٤( أمل تكن طافت : قال 

 _________  
بن عمرو بن حزم األنصاري : قوله )  ١(  أن أباه . حدثنا عبد اهللا بن أيب بكر هو عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد 

وهذا الذي ذكرنا مصرح به يف روايات البخاري . م وقد مرت ترمجتهما هو أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حز
العيين والكرماين وابن حجر والقسطالين : ومسلم وغريمها ويف موطأ حيىي ونص عليه شراح صحيح البخاري 

وال  -والعجب كل العجب من علي القاري . وغريهم وشراح صحيح مسلم وشراح موطأ حيىي وغريهم 
حدثنا عبد اهللا بن أيب بكر شهد الطائف مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : حيث يقول  -طئ عجب فإن البشر خي

فرمي بسهم رماه أبو حمجن الثقفي فمات منه يف خالفة أبيه يف شوال سنة إحدى عشرة وكان أسلم : و سلم 
فهذا من رواية قدميا أن أباه أي أبا بكر الصديق أخربه عن عمرة بنت عبد الرمحن بن أيب بكر عن عائشة 

يف زعمه أن عبد : أحدها : فأخطأ يف هذه السطور العديدة يف مواضع . انتهى كالمه . األكابر عن األصاغر 
اهللا بن أيب بكر املذكور هو ابن أيب بكر الصديق ولو مل ينظر موطأ حيىي وصحيح البخاري وغريمها من الكتب 

نا من حال عبد اهللا لوضح له خطؤه فإنه ذكر أن عبد اهللا بن املخرجة هلذا احلديث بل تأمل فيما ذكره بنفسه هه
أيب بكر الصديق مات سنة إحدى عشرة فهل يقول فاضل ممارس بكتب احلديث والرجال إن مالكا صاحب 

املوطأ الذي ولد سنة إحدى أو ثالث أو أربع أو سبع وتسعني يروى عنه ويقول فيه حدثنا الدال على املشافهة 
الكا لو أدرك عبد اهللا الذي ذكره ألدرك عمر وعثمان وأبا بكر وعليا وكثريا من الصحابة لكون أومل يعلم أن م

  أجلة الصحابة موجودين يف ذلك الوقت فكان مالك من أكابر التابعني ومل يقل به أحد 
  يف زعمه أن املراد بأبيه هو أبو بكر الصديق هو مبين على األول : وثانيها 
عمرة املذكورة يف هذه الرواية هي بنت عبد الرمحن بن أيب بكر ال واهللا بل هي عمرة بنت  يف زعمه أن: وثالثها 

يف زعمه أن هذا من قبيل رواية األكابر عن األصاغر : ورابعها . عبد الرمحن بن أسعد بن زرارة أم أيب الرجال 
  وهو مبين على زعمه الثاين 

بضم احلاء  -أوله وكسر ثانيه وتشديد ثالثه بنت حيي  إن صفية هي أم املؤمنني صفية بفتح: قوله )  ٢( 
من بين  - بالفتح  -ابن سعية  -بالفتح  -املهملة وفتح الياء التحتانية األوىل وتشديد األخرى بن أخطب 

إسرائيل من سبط هارون بن عمران أخي موسى قتل زوجها كنانة يف غزوة خيرب حني افتتحها رسول اهللا صلى 
سلم  سنة سبع فوقعت يف السيب فاصطفاها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لنفسه وأسلمت فأعتقها اهللا عليه و 

  ، وقيل غري ذلك كذا ذكره ابن األثري  ٥٢وتزوجها وكانت وفاته سنة 



لعلها حتبسنا أي متنعنا من اخلروج إىل املدينة النتظار طهارهتا وطوافها وظاهر هذه الرواية أن هذا : قوله )  ٣( 
  لعلها حتبسنا أمل تكن طافت معكن ؟ : عائشة وعند البخاري وغريه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  قول

  أي طواف الزيارة )  ٤( 
  فاخرجي خطابا لصفية : أي ال تنتظرن طواف الوداع ويف رواية للبخاري )  ٥( 

بن - ٤٦٨ عبد الرمحن بن عوف أخربه عن أم  أخربنا مالك حدثنا عبد اهللا بن أيب بكر عن أبيه أن أبا سلمة 
 ٣( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيمن حاضت أو ولدت )  ٢( استفتيت : ابنة ملحان قالت )  ١( سليم 

  هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فخرجت )  ٥( يوم النحر فأذن )  ٤( بعدما أفاضت ) 
ف يوم النحر طواف الزيارة أو ولدت قبل ذلك فال تنفرن وهبذا نأخذ أميا امرأة حاضت قبل أن تطو: قال حممد 

)  ٨( وإن كانت طافت طواف الزيارة مث حاضت أو ولدت فال بأس )  ٧( حىت تطوف طواف الزيارة )  ٦( 
قول أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل والعامة من )  ١١( وهو ) .  ١٠( قبل أن تطوف طواف الصدر )  ٩( بأن تنفر 
  فقهائنا 

______ ___  
عن أم سليم بضم السني وفتح الالم بنت ملحان بكسر امليم وسكون الالم امسها سهلة أو رميلة : قوله )  ١( 
وذكر ابن . أو أنيفة وهي والدة أنس وقد مر ذكرها  -كذلك  -أو مليكة  -كذلك  -أو رميثة  -مصغرا  -

وروي أيضا من حديث هشام عن قتادة . ليم عبد الرب أن يف هذه الرواية انقطاعا ألن أبا سلمة مل يسمع أم س
أن هلذه الرواية شواهد فعند الطيالسي يف " فتح الباري " عن عكرمة عنها وهو أيضا منقطع وذكر احلافظ يف 

اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت يف املرأة إذا حاضت : مسنده عن هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة قال 
: تنفر إن شاءت فقال األنصار : يكون آخر عهدها بالبيت وقال ابن عباس : يد وقد طافت يوم النحر فقال ز

ا طفت بالبيت : سلوا صاحبتكم أم سليم فقالت : ال نتابعك يا ابن عباس وأنت ختالف زيدا فقال  حضت بعد م
كنت : ال ق. وعند مسلم والنسائي واإلمساعيلي عن طاوس . فأمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أنفر 

سل فالنة : تفيت أن تصدر احلائض قبل أن يكون آخر عهدها بالطواف ؟ فقال : مع ابن عباس فقال له زيد 
ا رجع إليه  سلم بذلك ؟ فقال بع دم . ما أراك إال صدقت : األنصارية هل أمرها رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سليم وصواحبها : وعند اإلمساعيلي فقال ابن عباس    ل أمرهن بذلك ؟ ه: سل أم 
طلبت الفتوى واحلكم )  ٢(    أي 
ا ولدت )  ٣(    أي نفست بعد م
  أي طافت طواف النحر )  ٤( 
إهنا كانت استفتت عن حال نفسها ويدل عليه : قوله )  ٥(  فأذن هلا أي ملن حاضت أو ولدت أو ألم سليم ف

وحاضت أو ولدت بعد ما أفاضت يوم  عبارة موطأ حيىي أن أم سليم استفتت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
  أو ولدت شك من الراوي : النحر فأذن هلا أن خترج فخرجت وبناء عليه قال الزرقاين 

  أي ال خترجن وال ترجعن )  ٦( 
  ألن طواف الزيارة أحد أركان احلج فال ميكن النفر بدونه )  ٧( 



  أي جاز هلا ذلك فإن أقامت حىت طافت فهو أفضل )  ٨( 
  تسافر  أي)  ٩( 
  بفتح األول والثاين مبعىن الرجوع وهو طواف الوداع )  ١٠( 
هذا مذهب الشافعي ومالك وأيب حنيفة : قال النووي ( وهو قول أيب حنيفة وبه قال اجلمهور : قوله )  ١١( 

. وداع وأمحد والعلماء كافة إال ما حكى ابن املنذر عن عمر وابنه وزيد بن ثابت أهنم أمروا باملقام لطواف ال
من الصحابة )  ٤٦٢/  ٣شرح النووي على صحيح مسلم . ودليل اجلمهور هذا احلديث وحديث صفية 

والتابعني فمن بعدهم وروي خالفه عن ابن عمر وزيد وعمر فإهنم أمروا احلائض باملقام إىل أن تطوف طواف 
انظر فتح ( لثبوت حديث عائشة وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد وبقي عمر فخالفناه : قال ابن املنذر . الصدر 
  )  ٥٨٧/  ٣الباري 

  )أن حترم )  ١( باب املرأة تريد احلج أو العمرة فتلد أو حتيض قبل (  - ٣٥

( ولدت )  ٤( بنت عميس )  ٣( أمساء )  ٢( أخربنا مالك أخربنا عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه أن  - ٤٦٩
ذكر ذلك أبو بكر لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول ف)  ٧( بالبيداء )  ٦( حممد بن أيب بكر )  ٥

  )  ٩( مث لتهل )  ٨( مرها فلتغتسل : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا . وهبذا نأخذ يف النفساء واحلائض مجيعا : قال حممد 

 _________  
ه إشارة إىل أنه ال يلزم من اإلرادة حتقيق النية كذا ال يكفي عن النية في: قبل أن حترم قال القاري : قوله )  ١( 

  اللهم إين أريد احلج والعمرة فإن الدعاء إخبار وال بد يف النية من اإلنشاء : مبجرد قوله 
أن هكذا قال القعنيب وابن بكري وابن مهدي وغريهم من رواة املوطأ وقال حيىي ومعن وابن القاسم : قوله )  ٢( 

وقد وصله . وقتيبة عن أبيه عن أمساء وعلى كل حال فهو مرسل ألن القاسم مل يلق أمساء قاله ابن عبد الرب 
مسلم وأبو داود وابن ماجه عن القاسم عن عائشة ورواه النسائي وابن ماجه عن القاسم عن أيب بكر الصديق 

  كذا ذكره السيوطي 
  زوجة أيب بكر الصديق )  ٣( 
  ري بصيغة التصغ)  ٤( 
  أي حني سافرت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع قبل وفاته بثالثة أشهر )  ٥( 
حممد بن أيب بكر يكىن بأيب القاسم نشأ بعد ما مات أبوه يف حجر علي وشهد معه اجلمل والصفني : قوله )  ٦( 

هبا إىل أن بعث معاوية اجليوش  وكان من نساك قريش إال أنه أعان على قتل عثمان وواله عثمان مبصر فأقام
فيهم عمرو بن العاص ومعاوية بن خديج ووقع القتال فاهنزم حممد بن أيب بكر وقتله ابن خديج يف صفر سنة 

  " حتفة احملبني مبناقب اخللفاء الراشدين " مثان وثالثني كذا يف 
  هو مقدمة الصحراء بذي احلليفة : قال القاري )  ٧( 
ال للطهارة فلتغتس: قوله )  ٨(    ل أي غسل اإلحرام للنظافة 
  أي لتحرم )  ٩( 



  )يف احلج )  ١( باب املستحاضة (  - ٣٦

أنه كان جالسا مع : عبد اهللا بن سفيان أخربه )  ٢( أخربنا مالك أخربنا أبو الزبري املكي أن أبا ماعز  - ٤٧٠
أريد أن أطوف البيت حىت إذا كنت )  ٤( إين أقبلت : فقالت )  ٣( عبد اهللا بن عمر فجاءته امرأة تستفتيه 

حىت إذا )  ٩( عين مث أقبلت )  ٨( حىت ذهب ذلك )  ٧( فرجعت )  ٦( أهرقت )  ٥( عند باب املسجد 
إىل باب املسجد أيضا فقال هلا )  ١٠( كنت عند باب املسجد أهرقت فرجعت حىت ذهب ذلك عين مث رجعت 

  )  ١٤( بثوب مث طويف )  ١٣( مث استثفري )  ١٢( ن فاغتسلي ذلك ركضة من الشيطا)  ١١( إمنا : ابن عمر 
)  ١٦( املستحاضة فلتتوضأ ولتستثفر بثوب مث تطوف وتصنع ما تصنع )  ١٥( وهبذا نأخذ هذه : قال حممد 
  وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل والعامة من فقهائنا . الطاهرة 

 _________  
  أي ماذا حكمها ؟ )  ١( 
  من أعيان التابعني  هو)  ٢( 
  أي تطلب احلكم يف شأهنا )  ٣( 
  أقبلت أي توجهت وأردت الطواف بالبيت : قوله )  ٤( 
  أي املسجد احلرام )  ٥( 
أهرقت أي سال الدم مين وهو معروف أو جمهول يقال أراق املاء يريقه وهراقه يهريقه بفتح اهلاء : قوله )  ٦( 

جممع " مع بني البدل واملبدل منه فإن اهلاء يف هراق بدل من اهلمزة كذا يف هراقة وأهرقته إهراقة وإهراقا باجل
  " البحار 

  أي إىل البيت )  ٧( 
  أي سيالن الدم )  ٨( 
  أي توجهت إىل املسجد )  ٩( 
  أي مرة ثالثة )  ١٠( 
حىت مينع إمنا ذلك بكسر الكاف يعين ليس ذلك الدم إال ركضة من الشيطان وليس بدم حيض : قوله )  ١١( 

وقد ورد كون االستحاضة من ركضات الشيطان مرفوعا من حديث . من الصالة والطواف ودخول املسجد 
محنة بنت جحش عند الترمذي وأيب داود وأمحد وال ينايف ذلك ما يف صحيح البخاري من حديث عائشة يف 

جر وذلك ألن الشيطان جيري إمنا ذلك عرق انف: قصة فاطمة بنت أيب حبيش من قوله صلى اهللا عليه و سلم 
وللشيطان يف هذا العرق اخلاص تصرف وله به . من ابن آدم جمرى الدم فإذا ركض ذلك العرق سال منه الدم 

آكام املرجان يف أخبار اجلان " اختصاص بالنسبة إىل مجيع عروق البدن كذا ذكره القاضي بدر الدين الشبلي يف 
سورة ( } اركض برجلك { : أصل الركض الضرب بالرجل ومنه قوله تعاىل " : النهاية " وقال ابن األثري يف " 

  واملعىن أن الشيطان قد وجد بذلك طريقا للتلبيس عليها يف أمر دينها من طهرها وصالهتا )  ٤٢اآلية : ص 
لعل أمرها بالغسل لتقدم حيضها أو لتكميل طهارهتا ونظافتها وإال : فاغتسلي قال القاري : قوله )  ١٢( 

  فاملستحاضة تتوضأ إذا استمر دمها لكل وقت وأما إذا نسيت عادهتا فيجب عليها لكل صالة غسل 



مث استثفري االستثفار أن تشد فرجها خبرقة عريضة بعد أن حتشي قطنا وتوثق طرفيها بشيء : قوله )  ١٣( 
جممع " ت ذنبها كذا يف جيعل حت) وهو حتريف " اليت : " يف األصل ( تشده على وسطها من ثفر الدابة الذي 

  وغريه " البحار 
أذلك من : سألت ابن نافع " : تفسري الغريب " قال سحنون يف كتاب : مث طويف قال الزرقاين : قوله )  ١٤( 

يما نرى يف يوم : املرأة بعد ما تلومت أيام احليض مث شكت طول ذلك هبا ومعاودته إياها ؟ قال  ال ولكن ذلك ف
حيتمل أهنا ممن : وقال غريه . ذهبت مث رجعت مث سألت فرآه ابن عمر من الشيطان واحد ذهبت مث رجعت و

دم حيض وأمرها بالغسل احتياطا وحيتمل أنه رآها كاملستحاضة واحليض له غاية  قعدت عن احليض فال يكون 
رواة املوطأ وقد رواه مجاعة من . وأفتاها ابن عمر فتوى من علم أنه ليس حبيض : ينتهي إليها وقال أبو عمر 
ال حتيض لقوله إهنا ركضة من ركضات الشيطان . إىل آخره ... بلفظ إن عجوزا استفتت  ودل جوابه أهنما ممن 

طويف وإمنا حيل الطواف ملن حتل له الصالة وأما قوله اغتسلي فعلى مذهبه من ندب االغتسال : ولذلك قال هلا 
  )  ٣١٢/  ٢شرح الزرقاين ( ى انته. للطواف هلا أنه اغتسال للحيض وال أنه الزم 

  هذه املرأة مستحاضة ال حائضة )  ١٥( 
  من الصالة والصيام وغري ذلك )  ١٦( 

ا يستحب من الغسل قبل الدخول (  - ٣٧ ) ١( باب دخول مكة وم  (  

طوى )  ٤( بذي )  ٣( من مكة بات )  ٢( أنه كان إذا دنا : أخربنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر  - ٤٧١
من الثنية اليت بأعلى مكة وال )  ٨( مث يدخل )  ٧( يصبح مث يصلي الصبح )  ٦( الثنيتني حىت )  ٥( بني 

( قبل أن يدخل إذا دنا من مكة بذي )  ١١( حاجا أو معتمرا حىت يغتسل )  ١٠( مكة إذا خرج )  ٩( يدخل 
  طوى ويأمر من معه فيغتسلوا قبل أن يدخلوا )  ١٢

 _________  
  ل دخول مكة أي قب)  ١( 
  أي قرب )  ٢( 
  أي مكث ليال )  ٣( 
بذي طوى مثلث الطاء والفتح أشهر مقصور منون وغري منون واد بقرب مكة يعرف اليوم ببئر : قوله )  ٤( 

هو واد بقرب مكة على حنو فرسخ يعرف يف وقتنا بالزاهر يف طريق التنعيم : قال القاري . الزاهد قاله الزرقاين 
  ء احلاج خروجا ودخوال ومن نونه جعله امسا للوادي ومن منعه جعله امسا للبقعة مع العلمية وينزل فيه أمرا

بني الثنيتني كل عقبة يف جبل أو طريق يسمى ثنية بفتح املثلثة وكسر النون وتشديد الياء التحتية : قوله )  ٥( 
احملصب وهي يقال هلا احلجون بفتح  والثنية اليت بأعلى مكة هي اليت ينزل منها إىل املعلى ومقابر مكة جبنب

سلم كان يدخل مكة : وغريه " صحيح البخاري " وقد صح يف . احلاء وضم اجليم  أن النيب صلى اهللا عليه و 
  من الثنية العليا وخيرج من الثنية السفلى 

  غاية للبيتوتة )  ٦( 
  أي بذي طوى )  ٧( 



  سلم فإنه صح أنه بات بذي طوى ودخل مكة هنارا  أي يف النهار اقتداء بالنيب صلى اهللا عليه و)  ٨( 
  أي ابن عمر )  ٩( 
  أي من املدينة )  ١٠( 
الغسل لدخول مكة مستحب عند مجيع العلماء إال أنه ليس يف : حىت يغتسل قال ابن املندر : قوله )  ١١( 

مة مكة حىت يستحب ملن الوضوء جيزئ فيه وهذا الغسل ليس لكونه حمرما بل هو حلر: تركه فدية وقال أكثرهم 
كان حالال أيضا وقد اغتسل النيب صلى اهللا عليه و سلم لدخوهلا يوم الفتح وكان حالال أفاد ذلك الشافعي يف 

هذا الغسل للطواف فيندب لغري حائض ونفساء ومها ال يدخالن املسجد ويغتسالن : وعند املالكية " ( األم " 
  " عمدة القاري " كذا يف )  ٢٢٧/  ٢شرح املوطأ لإلحرام والوقوف كما قاله الزرقاين يف 

  متعلق باالغتسال )  ١٢( 

مكة ليال وهو معتمر )  ١( أن أباه القاسم كان يدخل : أخربنا مالك أخربنا عبد الرمحن بن القاسم  - ٤٧٢
يت إىل الب)  ٤( يصبح ولكنه ال يعود )  ٣( حىت )  ٢( فيطوف بالبيت وبالصفا واملروة ويؤخر احلالق 

 ٩( فلم يقرب البيت )  ٨( فيه مث انصرف )  ٧( املسجد فأوتر )  ٦( حىت حيلق ورمبا دخل )  ٥( فيطوف به 
 (  

ال )  ١١( ولكنه . شاء ليال وإن شاء هنارا فيطوف ويسعى )  ١٠( ال بأس بأن يدخل مكة إن : قال حممد 
( فهو حسن )  ١٢( فأما الغسل حني يدخل  يعجبنا له أن يعود يف الطواف حىت حيلق أو يقصر كما فعل القاسم

  وليس بواجب )  ١٣
 _________  

كان يدخل مكة ليال اقتداء بالنيب صلى اهللا عليه و سلم حيث دخل مكة ليال حني أحرم بالعمرة : قوله )  ١( 
  من اجلعرانة كما أخرجه النسائي 

  بالكسر أي حلق الرأس )  ٢( 
  غاية للتأخري )  ٣( 
  ال يعود ليقع التوايل بني طواف العمرة واحللق من غري فصل بينهما وإن كان ذلك أيضا جائزا : قوله )  ٤( 
  أي مرة ثانية )  ٥( 
  أي صلى الوتر يف املسجد احلرام )  ٦( 
  أي عن املسجد )  ٧( 
  أي للطواف واالستالم )  ٨( 
سلم وأصحابه إن شاء ليال وإن شاء هنارا ألن كل ذلك ثبت بفعل النيب ص: قوله )  ٩(    لى اهللا عليه و 
ولكنه الضمري للشأن ال يعجبنا من اإلعجاب له أي ال يسرنا وال يستحب عندنا للداخل مبكة : قوله )  ١٠( 

أن يعود يف الطواف نفال حىت حيلق رأسه أو يقصر شعر رأسه فيتم أفعال عمرته مث يأيت بالطواف ما شاء كما 
القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة باملدينة . م العود فعل متعلق مبا فهم من السابق من عد

قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مكة فطاف بالبيت : ويؤيده ما أخرجه البخاري عن ابن عباس قال . 



من مل  بباب" وبوب عليه البخاري . وسعى بني الصفا واملروة ومل يقرب الكعبة بعد طوافه حىت رجع من عرفة 
:  ٤٨٦/  ٣( قال احلافظ يف الفتح " يقرب الكعبة ومل يطف حىت خيرج إىل عرفة ويرجع  يما )  هذا ظاهر ف

سلم ترك الطواف  ترجم لكنه ال يدل على أن احلاج مينع من الطواف قبل الوقوف فلعله صلى اهللا عليه و 
الك أن احلاج ال يتنفل بطواف حىت تطوعا خشية أن يظن أحد أنه واجب وكان حيب التخفيف على أمته وعن م

  انتهى . يتم حجه وعنه الطواف بالبيت أفضل من صالة النافلة ملن كان من أهل البالد البعيدة وهو املعتمد 
  أي عند دخول مكة )  ١٢( 
  أي مستحسن سنة أو مستحب )  ١٣( 

  )بني الصفا واملروة )  ١( باب السعي (  - ٣٨

بني الصفا واملروة بدأ بالصفا )  ٢( أنه كان إذا طاف : فع عن عبد اهللا بن عمر أخربنا مالك أخربنا نا - ٤٧٣
ال إله إال اهللا ) :  ٧( ثالث تكبريات مث يقول )  ٦( له البيت وكان يكرب )  ٥( حىت يبدو )  ٤( فرقي )  ٣( 

سبع )  ٩( ك وله احلمد حييي ومييت وهو على كل شيء قدير يفعل ذل)  ٨( وحده ال شريك له له امللك 
يما بني ذلك ويسأل )  ١١( إحدى وعشرون تكبرية وسبع هتليالت )  ١٠( مرات فذلك  اهللا )  ١٢( ويدعو ف
منه )  ١٧( حىت يظهر )  ١٦( املسيل سعى )  ١٥( حىت إذا جاء بطن )  ١٤( فيمشي )  ١٣( تعاىل مث يهبط 

( على الصفا يصنع ذلك )  ٢٠( مثل ما صنع فيصنع عليها )  ١٩( حىت يأيت املروة فريقى )  ١٨( مث ميشي 
اللهم إنك قلت ادعوين أستجب : يدعو على الصفا )  ٢٢( ومسعته . سبع مرات حىت يفرغ من سعيه )  ٢١

مين حىت )  ٢٥( أن ال تنزعه )  ٢٤( امليعاد وإين أسألك كما هديتين لإلسالم )  ٢٣( لكم وإنك ال ختلف 
  أنا مسلم )  ٢٦( توفاين و 
____ _____  

مها جبالن مبكة جيب املشي بينهما بعد  -بالفتح  -باب السعي أي املشي بني الصفا واملروة : قوله )  ١( 
هتذيب " قال النووي يف . الطواف يف العمرة واحلج سبعة أشواط مع سرعة املشي يف ما بني امليلني األخضرين 

رتفع عند باب املسجد احلرام وهو أنف أي قطعة الصفا مبدأ السعي وهو مقصور مكان م" : األمساء واللغات 
من جبل أيب قبيس وهو اآلن إحدى عشرة درجة وأما املروة فالطية جدا أي منخفضة وهي أنف من جبل 

قعيقعان وهي درجتان ومن وقف عليها كان حماذيا للركن العراقي ومتنعه العمارة من رؤيته وإذا نزل من الصفا 
خضر املعلق بفناء املسجد وبينه حنو ستة أذرع فيسعى سعيا شديدا حىت حياذي سعى حىت يكون بني امليل األ

شرح " ويف . انتهى . امليلني األخضرين اللذين بفناء املسجد وحذاء دار العباس مث ميشي حىت يصعد املروة 
عتمر على ثالثة اختلفوا يف السعي بني الصفا واملروة للحاج وامل: للحافظ زين الدين العراقي " جامع الترمذي 

أنه ركن ال يصح إال به وهو قول ابن عمر وعائشة وجابر وبه قال الشافعي ومالك يف : أحداها : أقوال 
اسعوا فإن اهللا كتب عليكم : املشهور عنه وأمحد يف أصح الروايتني عنه وإسحاق وأبو ثور لقوله عليه السالم 

أنه واجب جيرب تركه بدم وبه قال الثوري وأبو حنيفة ومالك : والثاين . السعي رواه أمحد والدارقطين والبيهقي 
/  ٩انظر بذل اجملهود ( أنه سنة أومستحب وهو قول ابن سريين وعطاء وجماهد وأمحد يف رواية : والثالث . 

" الروض " أنه واجب كقولنا نعم عد صاحب  ٣٨٩/  ٣رجح املوفق يف املغين : وذكر يف هامشه  ١٧١



  ) السعي من األركان 
  أي أراد السعي بينهما )  ٢( 
: سورة البقرة ( } إن الصفا واملروة من شعائر اهللا { : بدأ بالصفا حلديث ابدأوا مبا بدأ اهللا تعاىل : قوله )  ٣( 

إن الترتيب شرط يف السعي وهو أن : قال ابن قدامة ( وهذه البداية بالصفا سنة وقيل واجب ) .  ١٥٨اآلية 
باملروة مل يعتد بذلك الشوط فإذا صار إىل الصفا اعتد مبا يأيت به بعد ذلك ألن النيب صلى  يبدأ بالصفا فإن بدأ

سلم بدأ بالصفا وقال  وهذا قول احلسن ومالك والشافعي واألوزايف " نبدأ مبا بدأ اهللا به : " اهللا عليه و 
   ٣٨٨/  ٣وأصحاب الرأي املغين 

  بكسر القاف أي صعد على الصفا )  ٤( 
  ضم الدال بعده الواو أي يظهر له البيت فيعاينه ويستقبله وهو مستحب ب)  ٥( 
  أي يقول اهللا أكرب ثالثا على الصفا )  ٦( 
  أي بعد التكبري )  ٧( 
  بضم امليم )  ٨( 
  أي التكبري ثالثا مع التهليل املذكور )  ٩( 
  أي جمموع ما ذكر )  ١٠( 
  هتليلة : يف نسخة )  ١١( 
اهللا عطف تفسريي أو يقال أحدمها باجلنان وثانيهما باللسان واملراد أنه كان يدعو اهللا  ويسأل: قوله )  ١٢( 

  تعاىل ويطلب حاجاته فيما بني املذكور من املرات السبع 
  بكسر الباء أي ينزل من الصفا )  ١٣( 
  أي على هيأته من غري عدو )  ١٤( 
  نخفض مسيل املياه واألمطار بني امليلني األخضرين بطن املسيل أي بطن الوادي وهواملوضع امل: قوله )  ١٥( 
  أي أسرع يف مشيه )  ١٦( 
  أي يرتفع من املسيل وخيرج منه )  ١٧( 
  أي على هيأته )  ١٨( 
  بفتح القاف )  ١٩( 
  من التكبري وغريه )  ٢٠( 
  أي ما ذكر من السعي واملشي بني الصفا واملروة )  ٢١( 
  ت ابن عمر مسع: هذا قول نافع يقول )  ٢٢( 
  ال ختلف بالضم امليعاد أي الوعد )  ٢٣( 
  يف نسخة إىل اإلسالم )  ٢٤( 
  أي ال خترج اإلسالم مين )  ٢٥( 
  الواو حالية )  ٢٦( 



أن رسول اهللا صلى اهللا عليه حني : أخربنا مالك أخربنا جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا  - ٤٧٤
)  ٤( منه قال )  ٣( قدماه يف بطن املسيل سعى حىت ظهر )  ٢( ذا انصبت من الصفا مشى حىت إ)  ١( هبط 

  يفعل ذلك ثالث مرات . وكان يكرب على الصفا واملروة ثالثا ويهلل واحدة : 
حىت )  ٧( وهلل ودعا مث هبط ماشيا )  ٦( الرجل الصفا كرب )  ٥( وهبذا كله نأخذ إذا صعد : قال حممد 

حىت يأيت املروة فيصعد عليها )  ٩( فيه حىت خيرج منه مث ميشي مشيا على هينته )  ٨( يبلغ بطن الوادي فيسعى 
)  ١١( بينهما سبعا يسعى يف بطن الوادي يف كل مرة منهما وهو )  ١٠( فيكرب ويهلل ويدعوه يصنع ذلك 

  قول أيب حنيفة والعامة 
 _________  

  بفتح الباء أي نزل )  ١( 
  اه يف الوادي غارت قدم: أي احندرت )  ٢( 
  أي صعد من بطن الوادي )  ٣( 
  أي جابر بن عبد اهللا )  ٤( 
املرأة ال ينبغي هلا أن تصعد ألن مبىن : وكذا املرأة وال يبعد أن يقال : صعد الرجل قال القاري : قوله )  ٥( 

  أمرها على الستر 
  أقله مرة من كل واحدة وأوسطه ثالث وأعاله سبع )  ٦( 
  يكن معذورا وإال فراكبا  أي إذا مل)  ٧( 
  أي يسرع يف مشيه )  ٨( 
سار على هينته أي عادته يف السكون والوقار والرفق من : على هينته أي على سكون ووقار يقال : قوله )  ٩( 

هو بكسر اهلاء وسكون الياء التحتية وفتح : قال القاري " النهاية " امش على هينتك أي على رسلك ذكره يف 
  الفوقية النون وكسر 

  أي ما ذكر من املشي والسعي )  ١٠( 
وهو قول أيب حنيفة وبه قال اجلمهور خالفا للطحاوي من احلنفية وبعض الشافعية حيث ذهبوا : قوله )  ١١( 

إىل الذهاب من الصفا إىل املروة مث منها إىل الصفا جمموع ذلك شوط فيكون الدور عنده أربعة عشر مرة ويرده 
  )  ١٥٢/  ٧انظر أوجز املسالك (  األحاديث الصحيحة

  )أو ماشيا )  ١( باب الطواف بالبيت راكبا (  - ٣٩

بنت أيب سلمة )  ٢( أخربنا مالك أخربنا حممد بن عبد الرمحن بن نوفل األسدي عن عروة عن زينب  - ٤٧٥
لرسول اهللا ذلك )  ٤( فذكرت )  ٣( اشتكيت : عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا قالت 

سلم فقال  )  ٨( فطفت : قالت )  ٧( أنت راكبة )  ٦( وراء الناس و )  ٥( طويف من : صلى اهللا عليه و 
  وكتاب مسطور )  ١٠( إىل جانب البيت ويقرأ بالطور )  ٩( ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي 

وال كفارة عليه )  ١٢( بالبيت حمموال أن يطوف )  ١١( وهبذا نأخذ ال بأس للمريض وذي العلة : قال حممد 
  وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل والعامة من فقهائنا ) .  ١٣( 



 _________  
املشي واجب إال لضرورة فيجوز الركوب فكان األوىل تقدمي ماشيا : راكبا أو ماشيا قال القاري : قوله )  ١( 

واألوجه أن يقال ملا كان املشي أصال . انتهى . ة الركوب قدم راكبا لورود احلديث اآليت على صف: وقد يقال 
  والركوب رخصة إذا وقعت ضرورة قدم ذكر الركوب اهتماما به 

عن زينب هي ربيبة النيب صلى اهللا عليه و سلم أمها أم سلمة أم املؤمنني وأبوها أبو سلمة عبد اهللا : قوله )  ٢( 
وغريه ومل تذكر يف رواية البخاري بل فيها من طريق حيىي " ب االستيعا" بن أسد املخزومي الصحايب كذا يف 

سلمة وتعقبه الدارقطين بأنه منقطع  فإن عروة مل يسمع عن أم سلمة ورده . عن هشام عن أبيه عروة عن أم 
  بأن مساعه منها ممكن فإنه أدرك من حياهتا نيفا وثالثني سنة " مقدمة فتح الباري " احلافظ ابن حجر يف 

  ي مرضت أ)  ٣( 
فذكرت ذلك أي أهنا مريضة وأهنا مل تطف ملا أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اخلروج وكان : قوله )  ٤( 

  ذلك يف طواف الوداع كما ورد يف رواية هشام 
  من وراء الناس أي من خلفهم متباعدة منهم وهو مستحب للنساء : قوله )  ٥( 
  الواو احلالية )  ٦( 
  لبعري أي على ا)  ٧( 
قالت فطفت أي راكبة على بعري وقد ثبت مثله عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه طاف يف حجة : قوله )  ٨( 

الوداع على بعري يستلم الركن مبحجن بالكسر أي بعصا أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وغريهم وكان 
و ليشرف فرياه الناس ويسألونه كما ذلك لشكوى عرضت له فلم يقدر على املشي كما يف رواية أيب داود أ

ورد عن جابر عند مسلم وحيتمل أن يكون كل منهما باعثا له ودل هذا كله على جواز الطواف راكبا بعذر 
فإن كان بغري عذر جاز بال كراهة لكنه خالف األوىل أو بكراهة قوالن للشافعية وعند أيب حنيفة ومالك املشي 

أنه مستحب وجزم مجاعة من الشافعية بكراهة الطواف راكبا من غري : د ومذهب الشافعي وأمح.  ٦٢٠/  ٤( 
واجب فإن تركه بغري عذر فعليه ذم وفيه أيضا جواز إدخال الدابة يف املسجد إذا أمن ) عذر كما ذكره العيين 

" ري عمدة القا" التلويث واستنبط منه طائفة طهارة بول مأكول اللحم وبعره وحتقيقه يف موضع آخر كذا يف 
  وغريه 

  أي صالة الصبح باجلماعة )  ٩( 
  أي بسورة الطور )  ١٠( 
وفسر القاري املريض . وذي العلة بكسر أوله وتشديد ثانيه أي ذي املرض والعطف تفسريي : قوله )  ١١( 

  بضعيف البدن وذا العلة باألعرج والزمن ومن به وجع الرجل وحنوه 
  أي على إنسان أو دابة )  ١٢( 
  أي ال جيب عليه دم ألن الضرورات تبيح احملظورات )  ١٣( 

أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه )  ١( أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن أيب بكر عن ابن أيب مليكة  - ٤٧٦
) .  ٤( يف بيتك وال تؤذي الناس )  ٣( يا أمة اهللا اقعدي : تطوف بالبيت فقال )  ٢( مر على امرأة جمذومة 



واهللا : قالت )  ٧( الذي كان ينهاك عن اخلروج )  ٦( هلك : فقيل هلا )  ٥( مر بن اخلطاب أتت فلما تويف ع
  حيا وأعصيه ميتا )  ٨( ال أطيعه 

 _________  
عن ابن أيب ملكية بالتصغري هو عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن أيب ملكية امسه زهري التيمي : قوله )  ١( 

  نة سبع عشر ومائة قاله الزرقاين كان ثقة فقيها مات س
  أي أصاهبا مرض اجلذام )  ٢( 
  لو جلست يف بيتك أي لكان خريا : أي اجلسي وال تطويف ويف رواية حيىي )  ٣( 
فيه أنه حيال بني اجملذوم وخمالطة الناس ملا فيه : وال تؤذي الناس أي بريح اجلذام قال ابن عبد الرب : قوله )  ٤( 

وإذا منع آكل الثوم من املسجد وكان رمبا أخرج إىل البقيع يف العهد النبوي فما ظنك . جيوز  من األذى وهو ال
باجلذام ؟ وهو عند بعض الناس يعدي وعند مجيعهم يؤذي وأالن عمر للمرأة القول بعد أن أخربها أهنا تؤذي 

ن جيالس معيقيبا الدوسي ويؤاكله ألنه رمحها للبالء الذي هبا وقد عرف منه أنه كان يعتقد أن شيئا ال يعدي وكا
ولعله علم من عقلها ودينها أهنا تكفي بإشارته . ويشاربه ورمبا وضع فمه على موضع فمه وكان على بيت ماله 

ا    أمل تر إىل أنه مل ختطئ فراسته فيها فأطاعته حيا وميت
  أتت مكة )  ٥( 
  أي مات )  ٦( 
  للطواف )  ٧( 
  ألنه أمر حبق )  ٨( 

  )الركن )  ١( ب استالم با(  - ٤٠

بن جريج أنه قال لعبد اهللا بن )  ٣( عن عبيد )  ٢( أخربنا مالك حدثنا سعيد بن أيب سعيد املقربي  - ٤٧٧
ا )  ٥( رأيتك تصنع أربعا )  ٤( با أبا عبد الرمحن : عمر  فما : رأيت أحدا من أصحابك يصنعها قال )  ٦( م
)  ١٠( ورأيتك تلبس )  ٩( من األركان إال اليمانيني )  ٨(  متس رأيتك ال: يا ابن جريج ؟ قال )  ٧( هن 

إذا )  ١٤( الناس )  ١٣( بالصفرة ورأيتك إذا كنت مبكة أهل )  ١٢( السبتية ورأيتك تصبغ )  ١١( النعال 
 مل أر أما األركان فإين: قال عبد اهللا )  ١٧( يوم التروية )  ١٦( ومل هتلل أنت حىت يكون )  ١٥( رأوا اهلالل 

وأما النعال السبتية فإين رأيت رسول اهللا صلى ) .  ١٨( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استلم إال اليمانيني 
سلم يلبس النعال اليت  ( فيها فإين أحب أن ألبسها )  ٢١( شعر ويتوضأ )  ٢٠( ليس فيها )  ١٩( اهللا عليه و 

٢٢  . . هبا فأنا أحب أن أصبع هبا )  ٢٣(  عليه و سلم يصبع وأما الصفرة فإين رأيت رسول اهللا صلى اهللا) 
سلم يهل حىت    تنبعث به راحلته )  ٢٤( وأما اإلهالل فإين مل أر رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ومها )  ٢٦( كله حسن وال ينبغي أن يستلم من األركان إال الركن اليماين واحلجر )  ٢٥( وهذا : قال حممد 
  وهو قول أيب حنيفة والعامة . عمر  اللذان استلمهما ابن

 _________  
احلجر األسود : استالم الركن أي ملس ركن الكعبة وهي مشتملة على أربعة أركان يف أحدها : قوله )  ١( 



الركنان الشاميان ومها : الركن اليماين ويستحب ملسه أيضا وثالثها ورابعها : الذي ينبغي ملسه وتقبيله وثانيها 
  م جبانب احلطي

  بضم الباء وفتحها )  ٢( 
  عن عبيد مصغرا ابن جريج مصغرا التيمي موالهم املدين من ثقات التابعني ذكره احلافظ ابن حجر : قوله )  ٣( 
  كنية ابن عمر )  ٤( 
  أي أربع خصال )  ٥( 
ا رأيت أحدا من أصحابك يصنعها أي أحدا من أقرانك وأمثالك ممن صحب رسول اهللا ص: قوله )  ٦(  لى م

سلم واملراد نفي الرؤية عن األكثر وبالغ فيه فقال  ا رأيت أحدا أو املراد نفي رؤية أحد يفعل : اهللا عليه و  م
  جمموع هذه اخلصال األربعة أو املراد نفي رؤية أحد يفعل هذه على سبيل االلتزام كما كان ابن عمر يلتزمها 

  أي تلك اخلصال )  ٧( 
  أي ال تلمس باليد  بفتح امليم وتشديد السني)  ٨( 
بتخفيف الياء ألن األلف بدل من إحدى يائي " تنوير احلوالك " اليمانيني قال السيوطي يف : قوله )  ٩( 

يلة تشديدها على أن األلف زائدة واملراد هبما الركن اليماين  النسب وال جيمع بني البدل واملبدل منه ويف لغة قل
  يب والذي فيه احلجر األسود على جهة التغل

  بفتح الباء )  ١٠( 
النعال السبتية النعال بالكسر مجع نعل وهو ما يلبس يف الرجل لوقاية القدم والسبتية بالكسر : قوله )  ١١( 

منسوب إىل سبت وهي جلود البقر املدبوغة يتخذ منها النعال مسيت بذلك ألن شعرها سبت عنها أي حلقت 
بالدباغ )  ١١/  ٣نسبتت بالدباغ أي النت كما يف جممع البحار هكذا يف األصل والظاهر ا( أو ألهنا انسبت 

كما " ال " هكذا يف األصل والصواب بدون ( أي النت وكان من عادة العرب لبس النعال من اجللود الغري 
مدبوغة بشعرها وكانت املدبوغة تعمل بالطائف وغريه وكان يلبسها أهل الرفاهية وقيل ) نبهنا على ذلك سابقا 

نبت يدبغ به ويلزم عليهما أن يكون السبتية : إىل السبت بالضم : ه منسوب إىل سوق السبت بالفتح وقيل إن: 
يف الرواية بالفتح أو الضم ومل يرد يف احلديث على ما أخرجه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن 

" فتح املتعال يف مدح خري النعال "  كتابه ماجه وغريهم إال الكسر كذا حققه أمحد بن حممد املقرئ املغريب يف
ا يتعلق هبذا احلديث يف رساليت  ة بظفر األنفال " غاية املقال يف ما يتعلق بالنعال " وفصلت م   وتعليقاهتا املسما

بالصفرة بالضم أي . تصبغ أي ثوبك أو شعرك وهو بضم املوحدة وحكي فتحها وكسرها : قوله )  ١٢( 
  الصفرة نبت يصبغ به أصفر : ان أو غريه وقيل اللون األصفر بالزعفر

  أي رفعوا أصواهتم بالتلبية وأحرموا باحلج )  ١٣( 
  أي أكثرهم ممن هو مبكة )  ١٤( 
  أي هالل ذي احلجة )  ١٥( 
ا بعده مفعولة وفاعله ضمري راجع )  ١٦(    أي يوجد فهي تامة وما بعده فاعله وميكن أن يكون ناقصة وم
  من ذي احلجة هو الثامن )  ١٧( 
إال اليمانيني أي الركن اليماين الذي جبهة اليمن والركن الذي جبهة أكثر بالد اهلند الذي فيه : قوله )  ١٨( 



احلجر األسود وال يستلم الركنني اآلخرين وهذا عن النيب صلى اهللا وعليه وسلم متفق عليه وأما أصحابه 
قصر االستالم عليهما وروي عن معاوية وابن الزبري مس فذهب ابن عمر وعمر وابن عباس وجابر وأيب هريرة 

مسند " و " مصنف ابن أيب شيبة " واآلثار عنهم خمرجة يف . الكل وعللوا بأنه ليس شيء من البيت مهجورا 
  وغريمها وهذا اخلالف قد ارتفع وأمجع من بعدهم على أنه ال يستلم إال اليمانيني " أمحد 

  هذا تفسر للسبتية )  ١٩( 
  هلا : يف نسخة )  ٢٠( 
يتوضأ فيها الظاهر أن معناه يتوضأ ويغسل الرجلني حال كون النعلني فيهما وال بأس به إذا كان : قوله )  ٢١( 

  معناه أنه يتوضأ ويلبسها ورجاله رطبتان : النعالن طاهرين ووصل املاء إىل الرجل بتمامه وقال النووي 
  ليحصل االقتداء به )  ٢٢( 
صبغ الثوب واألشبه هو : املراد صبغ الشعر وقيل : قيل : قال املأزري : يصبغ هبا قال الزرقاين : قوله )  ٢٣( 

هذا أظهر الوجهني وقد جاءت آثار عن ابن عمر فيها تصفري ابن عمر حليته واحتج بأنه : قال عياض . الثاين 
سلم كان يصفر حليته بالورس والزعفران  وذكر أيضا يف حديث آخر .  رواه أبو داود. صلى اهللا عليه و 

  احتجاجه بأنه صلى اهللا عليه و سلم كان يصبغ هبا ثوبه حىت عمامته 
إمنا كان حيرم : حىت تنبعث به أي تستوي قائمة إىل طريقه يعين أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : قوله )  ٢٤( 

لتروية ألنه يوم التوجه إىل مىن ويوم حني التوجه إىل مكة والشروع يف األعمال فقاس عليه اإلحرام مبكة يوم ا
الشروع يف أفعال احلج واملراد بانبعاث الراحلة انبعاثها به من ذي احلليفة ال من مكة فإن النيب صلى اهللا عليه و 

  سلم مل حيرم يف حجته من مكة وقد ذكرنا سابقا ما يتعلق هبذا املقام فتذكر 
  أي ما ذكر يف هذه الرواية )  ٢٥( 
  احلجر األسود  أي)  ٢٦( 

بن حممد بن أيب بكر الصديق )  ١( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن سامل بن عبد اهللا أن عبد اهللا  - ٤٧٨
تري أن )  ٢( أمل : رضي اهللا عنه أخرب عبد اهللا بن عمر عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

يا : فقلت : إبراهيم عليه السالم ؟ قالت )  ٥( قواعد الكعبة اقتصروا عن )  ٤( حني بنوا )  ٣( قومك 
)  ٨( قومك بالكفر قال )  ٧( حدثان )  ٦( لوال : فقال : رسول اهللا أفال تردها على قواعد إبراهيم ؟ قالت 

كانت عائشة مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما )  ١٠( لئن : عبد اهللا بن عمر )  ٩( فقال : 
سلم ترك أرى رسو استالم الركنني اللذين يليان احلجر إال أن البيت مل يتم على )  ١١( ل اهللا صلى اهللا عليه و 

  قواعد إبراهيم عليه السالم 
 _________  

.  ٦٣أن عبد اهللا بن حممد بن أيب بكر هو أخو القاسم بن حممد من ثقات التابعني قتل باحلرة سنة : قوله )  ١( 
عمر بنصب عبد اهللا على أنه مفعول أخرب فاملخرب هو عبد اهللا بن حممد واملخرب له ابن عمر  أخرب هو عبد اهللا بن

ا كان حاضرا لذلك فتكون من رواية نافع عن عبد اهللا بن حممد : متعلق بأخرب عائشة " عن "  وظاهره أن سامل
  ن حجر وغريه وأخرجه مسلم من رواية نافع عن عبد اهللا بن حممد عن عائشة كذا ذكره احلافظ اب



  هبمزة االستفهام وفتح التاء والراء وسكون الياء وحبذف النون للجزم أي أمل تعلمي )  ٢( 
  بكسر الكاف خطاب إىل عائشة وقومها املراد به قريش )  ٣( 
حني بنوا الكعبة أن أرادوا بناءها وذلك قبل البعثة النبوية خبمس سنني وكانت الكعبة قبل ذلك : قوله )  ٤( 
ليس فيها مدر ومل تكن جدراهنا مرتفعة وكان ) . الصخور العظيمة " رضمة " الرضم واحدته ( ية بالرضم مبن

هلا بابان فتساقط بناؤها ووصلها احلريق فأرادت قريش تسقيفها ورفع جدراهنا ومل تكن قبل ذلك مسقفة فبنوا 
ها من شاؤوا ومينعوا من شاؤوا وقد كانوا الكعبة وسقفوها باخلشب واحلجارة وجعلوا هلا بابا واحدا ليدخلوا في

تعاهدوا أن ال يصرف يف بنائها إال املال الطيب فجمعوه وشرعوا يف بنائها فقصرت هبم النفقة فأخرجوا قدر 
احلطيم من الكعبة ومل يزل ذلك البناء يف عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم ومل يغريه ألن قريشا كانوا قرييب عهد 

ية فخاف أن يطعنوا عليه هبدم الكعبة من غري ضرورة وبقي كذلك إىل عهد اخللفاء حىت جاء بالكفر واجلاهل
عهد عبد اهللا بن الزبري وكان قد مسع هذا احلديث من عائشة فهدم الكعبة يف عهد خالفته وبناها على قواعد 

اء بناء ابن الزبري فهدمها إبراهيم مث ملا قتل ابن الزبري مل يرض احلجاج األمري من عبد امللك بن مروان إبق
 ٩٣/  ٧وانظر أوجز املسالك ( وأعادها إىل وضع قريش فكان ما كان كما هو مبسوط يف تواريخ البلد األمني 

 (  
  مجع قاعدة مبعىن األساس )  ٥( 
لوال أن قومك حديث عهد باجلاهلية ألمرت بالبيت فهدم : إىل آخره ويف رواية ... لوال : فقال : قوله )  ٦( 

. بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم : فأدخلت فيه ما أخرج وألزقته باألرض وجعلت له بابني 
  واستنبط من احلديث جواز ترك ما هو صواب خوف وقوع مفسدة أشد منه 

  بالكسر مبعىن احلدوث والقرب )  ٧( 
  أي عبد اهللا بن حممد )  ٨( 
  حني مسع هذا احلديث )  ٩( 
ليس هذا شكا من ابن عمر يف صدق عائشة لكن : لئن قال احلافظ ابن حجر والقاضي عياض : له قو)  ١٠( 

  يقع يف كالم العرب كثريا صورة التشكيك واملراد به التقرير 
وهو املعروف على ( اللذين يليان أي يقربان احلجر . ترك استالم الركنني أي ملسهما وتقبيلهما : قوله )  ١١( 

املوضع : بالكسر وهو احلطيم ) .  ٢٦٣تنوير احلوالك ص . رة وقدره تسع وثالثون ذراعا هيئة نصف الدائ
ويعرف اليوم أحدمها بالركن العراقي واآلخر بالشامي إال . الذي أخرجته قريش من الكعبة ومها ركنان شاميان 

فني للكعبة ولذا ورد أن ابن أن البيت أي الكعبة مل يتم على قواعد إبراهيم فليس الركنان حبسب بناء اخلليل طر
  الزبري ملا بىن الكعبة على قواعد اخلليل استلم األركان كلها 

  )باب الصالة يف الكعبة ودخوهلا (  - ٤١

الكعبة هو )  ١( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل : أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر  - ٤٧٩
طلحة احلجيب فأغلقها )  ٤( ان وعثم)  ٣( بن زيد وبالل )  ٢( وأسامة  فيها )  ٦( عليه ومكث )  ٥( بن 

جعل : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال )  ٨( فسألت بالال حني خرجوا ماذا صنع ) :  ٧( قال عبد اهللا 



يومئذ على ستة )  ١٠( وكان البيت )  ٩( عمودا عن يساره وعمودين عن ميينه وثالثة أعمدة وراءه مث صلى 
  عمدة أ

  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا . مجيلة )  ١١( وهبذا نأخذ الصالة يف الكعبة حسنة : قال حممد 
 _________  

  كان ذلك يوم الفتح كما ورد يف رواية البخاري )  ١( 
و سلم له  أسامة بضم األلف ابن زيد بن حارثة بن شراحيل اهلامشي موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه: قوله )  ٢( 

أحبيه فإين أحبه أخرجه الترمذي وواله إمارة اجليش : مناقب كثرية قال النيب صلى اهللا عليه و سلم لعائشة 
" غري ذلك ذكره النووي يف : ، وقيل  ٥٤وفيهم عمر وعقد له اللواء تويف باملدينة أو بوادي القرى سنة 

  " هتذيب األمساء واللغات 
كان قدمي اإلسالم . باح بالفتح احلبشي مؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبالل هو ابن ر: قوله )  ٣( 

، وقيل باملدينة وهو  ٢١سنة : ، وقيل  ٢٠واهلجرة وشهد املشاهد كلها وله مناقب كثرية تويف بدمشق سنة 
  وغريه " لبشر خري اخلرب بأذان خري ا" وقد ذكرت قدرا من ترمجته يف رساليت " التهذيب " غلط قاله النووي يف 

وعثمان هو ابن طلحة بن أيب طلحة بن عبد العزى بن عبد الدار يقال له احلجيب بفتح احلاء : قوله )  ٤( 
واجليم حلجبهم الكعبة ويعرفون اآلن بالشيبيني نسبة إىل شيبة بن عثمان بن أيب طلحة ابن عم عثمان املذكور 

  ل فيهم ذكره العيين وخدمة غلق البيت وفتحه وحفظ مفتاحه مل تز. ههنا 
فأغلقها أي الكعبة والضمري إىل عثمان وإمنا أغلقه لكثرة الناس فخاف أن يزدمحوا عليه أو يصلوا : قوله )  ٥( 

إن دخول البيت ليس : روى ابن أيب شيبة من قول ابن عباس ( بصالته فيكون ذلك عندهم من مناسك احلج 
ماء أن دخول البيت من مناسك احلج ورده بأن النيب صلى وحكى القرطيب عن بعض العل. من احلج يف شيء 

سلم إمنا دخله عام الفتح ومل يكن حمرما    )  ٤٦٦/  ٣فتح الباري . اهللا عليه و 
  أي توقف فيها زمانا )  ٦( 
  ابن عمر )  ٧( 
  أي يف داخل الكعبة )  ٨( 
ى اهللا عليه و سلم مل يصل يف الكعبة مث صلى أي ركعتني نفال وعند مسلم عن أسامة أن النيب صل: قوله )  ٩( 
هل صلى :  -حني خرجا  - ووقع عند أيب عوانة عن ابن عمر أنه سأل بالال وأسامة . ولكنه كرب يف نواحيه . 

ومجع بينهما بأن أسامة . نعم وكذا ورد عند أمحد والطرباين : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيه ؟ فقاال 
على غريه وحيث نفى أراد ما يف علمه وحيتمل أن يكون أسامة غاب بعد دخوله فلم حيث أثبتها اعتمد يف ذلك 

سلم رأى صورا يف الكعبة فكنت  يره يصلي ويدل عليه ما رواه ابن املنذر من حديثه أن النيب صلى اهللا عليه و 
أحدمها :  متغايرين األشبه أن حيمل اخلربان على دخولني: وقال ابن حبان . آتيه مباء يف الدلو يضرب به الصور 

  " عمدة القاري " يوم الفتح وصلى فيه واآلخر يف حجة الوداع ومل يصل فيه كذا يف 
  أي كانت الكعبة يف ذلك الزمان مبنية على ستة أعمدة بالفتح وكسر امليم مجع عمود )  ١٠( 
ا ملخصه  ٤٦٦/  ٣ويقول احلافظ يف الفتح ( أي مستحبة وفضيلة )  ١١(  نفل والفرض داخل إن صحة ال: م

ا للزوم استدبار بعض  الكعبة قول اجلمهور وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي وعن ابن عباس عدم الصحة مطلق



الكعبة وقد ورد األمر باستقبال مجيعها وبه قال بعض املالكية والظاهرية والطربي ومشهور قول مالك على رأي 
)  -اهـ . عنه جواز النفل فكأنه اختلف النقل عنه  املازري منع الفرض ووجوب اإلعادة وأطلق الترمذي

  وليست من مناسك احلج 

  )باب احلج عن امليت أو عن الشيخ الكبري (  - ٤٢

 ٢( قال )  ١( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب أن سليمان بن يسار أخربه أن عبد اهللا بن عباس أخربه  - ٤٨٠
سلم قال  رسول)  ٤( بن عباس رديف )  ٣( كان الفضل ) :  ( امرأة من )  ٥( فأتت : اهللا صلى اهللا عليه و 
فجعل رسول اهللا صلى اهللا : الفضل ينظر إليها وتنظر إليه قال )  ٨( فجعل : قال )  ٧( خثعم تستفتيه )  ٦

:  ٩( عليه و سلم يصرف وجه الفضل بيده إىل الشق اآلخر فقالت  يا رسول اهللا إن فريضة اهللا على عباده ) 
( نعم : عنه ؟ قال )  ١١( كبريا ال يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج )  ١٠( أدركت أيب شيخا  يف احلج

  يف حجة الوادع )  ١٣( وذلك )  ١٢
 _________  

يمان بن يسار )  ١(    أي سل
  أي ابن عباس )  ٢( 
ليه و سلم له مناقب الفضل هو ابن عباس أخو عبد اهللا بن عباس ابن عم رسول اهللا صلى اهللا ع: قوله )  ٣( 

كثرية شهد حنينا وحجة الوداع وخرج إىل الشام بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه و سلم وتويف بناحية األردن يف 
وهذا احلديث أخرجه أبو . ، وقيل غريذلك ذكره ابن األثري  ١٥تويف سنة : ، وقيل  ١٨طاعون عمواس سنة 

خلمسة من حديث الفضل فجعله بعضهم من مسند ابن عباس داود من حديث ابن عباس مثل ماههنا واألئمة ا
أصح شيء يف هذا : عنه فقال  -يعين البخاري  -سألت حممدا : وبعضهم من مسند الفضل قال الترمذي 

الباب ما رواه ابن عباس عن الفضل وحيتمل أن يكون مسعه من الفضل وغريه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مث 
  عه منه أرسله فلم يذكر من مس

  رديف أي راكبا خلفه على بعري واحد وهو مما ال بأس به إذا أطاقته الدابة : قوله )  ٤( 
  وكان ذلك غداة مجع بيوم النحر كما يف رواية للبخاري والنسائي )  ٥( 
  قبيلة مشهورة : من خثعم بفتح اخلاء وسكون الثاء املثلثة وفتح العني : قوله )  ٦( 
  حلكم والفتوى أي تطلب منه ا)  ٧( 
فجعل أي طفق وشرع الفضل بن عباس ينظر إىل تلك املرأة وتنظر تلك املرأة إىل الفضل وذلك : قوله )  ٨( 

لكون الطبائع جمبولة على النظر إىل الصور احلسنة وكان الفضل حسنا مجيال وتلك املرأة شابة مجيلة واألظهر أن 
ا خاف النيب صلى اهللا ذلك النظر مل يكن عن شهوة بل من املباح الذي  رخص فيه إذا أمن من الشهوة لكن مل

 - بالكسر وتشديد القاف  -عليه و سلم أن جير ذلك إىل فتنة صرف وجه الفضل بيده الشريفة إىل الشق 
مل لويت عنق ابن عمك ؟ : اآلخر أي اجلانب اآلخر الذي ليس فيه ذلك االحتمال وقد سئل عنه العباس فقال 

وشابة فلم آمن الشيطان عليهما أخرجه الترمذي وبالغ يف دفع الفتنة فصرف وجهه بيده فإن  رأيت شابا: فقال 
اإلنكار باليد أقوى من اإلنكار باللسان وهبذا ظهر أنه ال يصح استنباط حرمة مطلق النظر إىل وجه األجنبية ولو 



جهها ثوبا فإن احملرمة جيوز هلا حيتمل أن تكون قد سدلت على و: قال الباجي ( يف حالة األمن من هذه القصة 
ا ينظر إليه الفضل  /  ٤ويف فتح الباري .  ٢٦٧/  ٢املنتقى . ذلك ملعىن الستر إال أنه كان يبدو من وجهها م

لعل الفضل مل ينظر نظرا ينكر بل خشي عليه أن يؤول إىل ذلك أو كان قبل نزول األمر : عن العياض  ٧٠
  بإدناء اجلالبيب 
وإمنا مل مينعها ومل يأمر بصرف النظر عنه ألن صرف وجه أحدمها يغين عن اآلخر " : البذل  "وقال الشيخ يف 

يه و سلم مل خيف منها الشهوة كما يف األوجز    )  ٤٨/  ٧وحيتمل أن يكون صلى اهللا عل
  بيان الستفتائها )  ٩( 
الراحلة يعين أن احلج افترض  شيخا كبريا ال يستطيع أن يثبت بضم الباء أي يقعد ويستقر على: قوله )  ١٠( 

على أيب حال كونه شيخا كبريا غري قادر على الذهاب ال ماشيا وال راكبا بأن أسلم يف ذلك احلال أو أسلم قبله 
  وكان فقريا فحصلت له االستطاعة املوجبة الفتراض احلج يف تلك احلالة 

  هبمزة االستفهام )  ١١( 
عنه واستنبط من احلديث جواز حج املرأة عن الرجل وكذا العكس  نعم أي حجي نائبة: قال : قوله )  ١٢( 

وال خالف يف جوازمها إال ماقال احلسن بن صاحل من عدم جواز حج املرأة عن الرجل وهو غفلة عن السنة 
ال حيج : ال حيج أحد عن أحد روي هذا عن ابن عمر والقاسم والنخعي وقال مالك والليث : وقالت طائفة 
ال عن ميت مل حيج حجة اإلسالم وقالت احلنفية والشافعية جبواز االستنابة للشيخ الفاين وكذا أحد عن أحد إ

  " عمدة القاري " احلج عن امليت كذا يف 
  أي كان هذا االستفتاء واجلواب يف حجة الوداع سنة عشر )  ١٣( 

أخربه عن عبد اهللا بن عن رجل )  ٢( عن ابن سريين )  ١( أخربنا مالك أخربنا أيوب السختياين  - ٤٨١
على )  ٣( إن أمي امرأة كبرية ال نستطيع أن حنملها : عباس أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  نعم : عنها ؟ قال )  ٥( خفنا أن متوت أفأحج )  ٤( بعري وإن ربطناها 
 _________  

ني وسكون اخلاء وكسر التاء الفوقانية وهو بفتح الس -السختياين نسبة إىل بيع السختيان : قوله )  ١( 
" أنساب السمعاين " جلود الظأن كان أيوب يبيعها فنسب به كذا يف  -وختفيف الياء التحتية يف اآلخر نون 

إنه بكسر السني " لب اللباب " وخمتصره املسمى باللباب البن األثري اجلزري وأما قول السيوطي يف خمتصره 
   بن سامل البصري املكي فسبق قلم نبه عليه عبد اهللا

 -بكسر السني والراء  - أن أباه سريين " التهذيب " عن ابن سريين امسه حممد ذكر النووي يف : قوله )  ٢( 
حممد ومعبد وأنس وحيىي وحفصة وكرمية وكلهم رواة ثقات من أجلة : كان موىل أنس بن مالك وله ستة أوالد 
حممد هذا أبو بكر البصري اإلمام يف التفسري والتعبري واحلديث والفقه التابعني وكثريا ما يطلق ابن سريين على 

مسع ابن عمر وأبا هريرة وابن الزبري وغريهم ومل يسمع عن ابن عباس فحديثه عنه مرسل وقد أكثر األئمة يف 
   - هـ  ١١٠الثناء عليه تويف بالبصرة سنة 

   أي ال نقدر أن نركبها على الراحلة خوفا من سقوطها)  ٣( 



  أي شددنا باحلبل على البعري خوف السقوط )  ٤( 
  هبمزة استفهام )  ٥( 

 ٢( عليه أن ال يبلغ )  ١( أن رجال كان جعل : أخربنا مالك أخربنا أيوب السختياين عن ابن سريين  - ٤٨٢
فبلغ رجل من ولده الذي قال وقد : أحد من ولده احللب فيحلب فيشرب ويستقيه إال حج وحج به قال ) 
رب الشيخ فجاء ابنه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربه اخلرب فقال إن أيب قد كرب وهو ال يستطيع احلج ك

  نعم : أفأحج عنه ؟ قال 
ما ال )  ٥) (  ٤( وعن املرأة والرجل إذا بلغا من الكرب )  ٣( وهبذا نأخذ ال بأس باحلج عن امليت : قال حممد 

ال : بن أنس )  ٦( وقال مالك .  حنيفة والعامة من فقهائنا رمحهم اهللا تعاىل وهو قول أيب. يستطيعان أن حيجا 
  أرى أن حيج أحد عن أحد 

 _________  
  أي نذر وألزم على نفسه )  ١( 
  أن ال يبلغ أحد من ولد بفتحتني أو بضم األول وسكون الثاين : قوله )  ٢( 

  ره أي ولده فيحلب بضم الالم وكس. احللب أي حلب اللنب عن الضرع 
أي يسقي الولد ذلك اللنب والده إال حج بنفسه وحج ) يسقيه : يف نسخة ( ويستقيه . فيشرب أي ذلك الولد 

فبلغ رجل من ولده الذي قال أي إىل مرتبة قال هبا ذلك الرجل وهو أن يقدر : به أي الولد قال ابن سريين 
الشيخ أي بلغ الوالد من  -بكسر الباء  - وقد أي واحلال أنه قد كرب. على أن حيلب فيشرب ويسقيه 

الشيخوخة وبلغ من الكرب إىل حد ال يقدر على إيفاء نذره فجاء ابنه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربه 
إن أيب قد كرب وضعف وهو ال يستطيع أي ال يقدر على احلج أفأحج : اخلرب أي بني له كيفية النذر والكرب فقال 

  نعم حج عنه وأوف بنذره : نه قال النيب صلى اهللا عليه و سلم عنه ؟ أي نيابة ع
عن امليت أي نيابة عن امليت فرضا كان أو نفال فإن كان فرضا وأوصى به امليت سقط عنه وإال : قوله )  ٣( 

وأما النفل فيجوز عند أيب حنيفة خالفا للشافعي وعن أمحد : قال احلافظ ( جيزئ عنه إن شاء اهللا ويف النفل 
يف بيان احلج عن الغري عشرة أحباث  ٤٢/  ٩وبسط شيخنا يف األوجز  ٦٦/  ٤كذا يف فتح الباري : روايتان 

  يصل ثوابه إليه ) مفيدة مهمة 
  بكسر األول وفتح الثاين )  ٤( 
  أي سنا ال يقدران احلج بنفسهما )  ٥( 
  صاحب املوطأ )  ٦( 

) ٢( يوم التروية )  ١( باب الصالة مبىن (  - ٤٣  (  

يصلي الظهر والعصر واملغرب والعشاء والصبح )  ٣( أن ابن عمر كان : أخربنا مالك أخربنا نافع  - ٤٨٣
  مبىن مث يغدو إذا طلعت الشمس إىل عرفة 

وهو قول أيب حنيفة رمحه . أو تأخر فال بأس إن شاء اهللا تعاىل )  ٥( فإن عجل )  ٤( هكذا السنة : قال حممد 



  اهللا 
 _________  

مبىن بكسر امليم تصرف وال تصرف وهو موضع معروف من احلرم بني مكة واملزدلفة حدها من : قوله )  ١( 
جهة املشرق بطن السيل إذا هبطت من وادي حمسر ومن جهة املغرب مجرة العقبة مسي به ملا ميىن فيه من الدماء 

  " التهذيب " أي يراق ويصب ذكره النووي يف 
  ذي احلجة  أي اليوم الثامن من)  ٢( 
كان يصلي أي كان يرحل من مكة بعد صالة الفجر من اليوم الثامن إىل مىن فيصلي فيه الظهر : قوله )  ٣( 

والعصر واملغرب والعشاء والصبح من يوم عرفة مث يذهب يف اليوم التاسع غداء أي صباحا إذا طلعت الشمس 
م ملوضع الوقوف مسي بذلك ألن آدم عرف حواء اس: قال النووي . إىل عرفة بفتحتني ويقال له عرفات أيضا 

ألن جربيل عرف إبراهيم املناسك هناك ومجعت عرفات ألن كل حد منه يسمى عرفة وهلذا كانت : هناك وقيل 
  وجيوز ترك صرفه بناء على أهنا اسم مفرد لبقعة : مصروفة كقصبات قال النحويون 

النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه فإنه ثبت أن النيب صلى هكذا السنة أي الطريقة املأثورة عن : قوله )  ٤( 
سلم خرج من مكة ضحى من يوم التروية وغدا إىل عرفات يوم عرفة بعد الطلوع أخرجه البخاري  اهللا عليه و 

وقد أمجع األئمة على استحباب . ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأمحد واحلكم وابن خزمية وغريهم 
  )  ٣٥٦/  ٧أوجز املسالك : هكذا يف فروع األئمة األربعة ( ته ومنهم من قال إنه سنة مؤكدة هذا وأولوي

تعجل أو تأخر بأن قدم مبىن يوم السابع من ذي احلجة أو : ويف نسخة . فإن عجل من التعجيل : قوله )  ٥( 
يف ليلة عرفة أو يوم التروية بعد صالة الظهر أو العصر يوم التروية وبأن يذهب إىل عرفة قبل طلوع يوم عرفة 

أو يذهب إىل عرفة وقت الضحى يوم عرفة أو بعد الزوال بشرط أن يصل هناك وقت الوقوف فال بأس أي هو 
إمنا استثين احتياطا الحتمال أن يكون : جائز إال أنه خالف األوىل أو خالف السنة إنشاء اهللا تعاىل قال القاري 

نسك وقصد العبادة أو لضرورة قلة املاء بعرفة أو االستراحة أو حلوق اجلماعة تأخره عليه السالم يف مىن كان لل
  املتأخرة وعلى كل تقدير فاألوىل هو املتابعة 

  )عرفة )  ١( باب الغسل بعرفة يوم (  - ٤٤

  )  ٢( أن ابن عمر كان يغتسل بعرفة يوم عرفة حني يريد أن يروح : أخربنا مالك أخربنا نافع  - ٤٨٤
  حسن وليس بواجب )  ٣( هذا :  قال حممد

 _________  
  أي اليوم التاسع )  ١( 
  أي يذهب من مقام نزوله إىل جبل الرمحة وموقف الدعاء )  ٢( 
  هذا حسن أي هذا الغسل مستحب وقيل سنة للوقوف وليس من املناسك الواجبة : قوله )  ٣( 

  )من عرفة )  ١( باب الدفع (  - ٤٥



رسول )  ٢( نا هشام بن عروة أن أباه أخربه أنه مسع أسامة بن زيد حيدث عن سري أخربنا مالك أخرب - ٤٨٥
. يسري العنق حىت إذا وجد فجوة نص )  ٤( كان : من عرفة فقال )  ٣( اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني دفع 

  من العنق )  ٥( والنص أرفع : قال هشام 
( ليس بإيضاع )  ٨( فإن الرب )  ٧( عليكم بالسكينة : سلم أنه قال صلى اهللا عليه و )  ٦( بلغنا : قال حممد 

  وهبذا نأخذ وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا . اخليل )  ١٠( اإلبل وإجيا ف )  ٩
 _________  

  الدفع أي الرجوع من عرفة إىل املزدلفة عند غروب الشمس يوم عرفة : قوله )  ١( 
  أي عن كيفيته )  ٢( 
  حجة الوداع  أي انصرف وذلك يف)  ٣( 
كان يسري العنق بفتح العني وفتح النون نوع من السري وهو أدىن املشي وسري سهل للدواب من : قوله )  ٤( 

نص أي  - ويف بعض الروايات فرجة  - ما اتسع من األرض  -بالفتح  -غري إسراع حىت إذا وجد فجوة 
كما يف " أن تسار : " الصواب . ريف هكذا يف األصل وهو حت( أسرع والنص والنصيص يف السري أن لسيار 

تعجيل الدفع من عرفة إمنا هو لضيق الوقت ألهنم إمنا : قال ابن بطال . الدابة سريا شديدا )  ٢٩٤/  ٧األوجز 
يدفعون عند سقوط الشمس وبني عرفة واملزدلفة ثالثة أميال وعليهم أن جيمعوا املغرب والعشاء يف املزدلفة 

  جال الصالة فتعجلوا يف السري الستع
شرح النووي . ويف العنق نوع من الرفق . مها نوعان من إسراع السري : قال النووي ( أي أعلى منه )  ٥( 

  )  ٤٢٢/  ٣على مسلم 
  وغريه من حديث ابن عباس )  ١٦٦٦رقم احلديث ( هذا البالغ أخرجه البخاري )  ٦( 
  أي بالطمأنينة يف السري )  ٧( 
  والعبادة بالكسر أي الطاعة )  ٨( 
  أي بإسراعه )  ٩( 
  أي إعدائها )  ١٠( 

  )حمسر )  ١( باب بطن (  - ٤٦

  حيرك راحلته يف بطن حمسر كقدر رمية حبجر )  ٢( أن ابن عمر كان : أخربنا مالك أخربنا نافع  - ٤٨٦
أن )  ٦( بلغنا )  ٥( وإن شئت سرت على هينتك )  ٤( إن شئت حركت )  ٣( هذا كله واسع : قال حممد 

.  ٨( عليكم بالسكينة : مجيعا )  ٧( النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يف السريين  من عرفة )  ٩( حني أفاض ) 
  وحني أفاض من املزدالفة 

 _________  
بكسر السني املشددة فاعل من " : البناية شرح اهلداية " حمسر قال العيين يف . باب بطن بالفتح : قوله )  ١( 

احلق أن قضية " : اخلليل " على شرح منت " الدسوقي " يف شرح ( ن فيل أصحاب الفيل حسر بالتشديد أل
 - نقال عن الطربي  ٦٩١/  ٤الفيل مل تكن بوادي حمسر بل كانت خارج احلرم وذكر العيين يف عمدة القاري 



 وهو واد من حسر فيه أي أعىي) قيل هذا غلط ألن الفيل مل يعرب احلرم : ذلك مث قال  -وهو احملب الطربي 
إن رجال اصطاد فيه فنزلت نار وأحرقته وحكمة اإلسراع فيه ملخالفة : مزدلفة ومىن ومسي وادي النار يقال 

  النصاري ألنه مو قفهم 
كان حيرك أي حتريكا زائدا ليسرع يف بطن حمسر كقدر رمية بالكسر حبجر أي مقدار إذا رمي : قوله )  ٢( 

ألنه واد عذب به بعض الكفار فأحب أن : خالفة النصارى كما مر وقيل باحلجر فوصل مبوضع وهذا قيل مل
  يسرع يف اخلروج منه وهو أمر مستحب ليس بواجب 

  أي جائز )  ٣( 
  أي الراحلة لإلسرع يف وادي حمسر )  ٤( 
  بالفتح أي طريقتك يف التوسط )  ٥( 
ا دليل لكون األمرين جائزين يعين أن النيب صلى : قوله )  ٦(  أي  - اهللا عليه و سلم قال يف السريين مجيعا بلغن

عليكم بالسكينة والطمأنينة يف املسري فدل :  - يف السري من عرفة إىل مزدلفة ويف السري من مزدلفة إىل مىن 
وفيه أن السكينة يف السري الثاين ال ينايف قدرا من اإلسراع مع أن هذا القدر خمصص . ذلك على عدم اإلسراع 

سلم يف حديث . من ذلك املطلق  وليس ذلك ثابتا بفعل ابن عمر وحده بل ثبت بفعل النيب صلى اهللا عليه و 
ا بني مجع ومىن فإن كان : قال املوفق ( جابر الطويل املخرج يف الصحاح  يستحب اإلسراع يف بطن حمسر وهو م

يه و سلم أنه ملا أتى بطن ماشيا أسرع وإن كان راكبا حرك دابته ألن جابرا قال يف صفة حجة النيب صلى اهللا عل
  )  ٤٢٤/  ٣املغين . حمسر حرك قليال 

  املسريين : يف نسخة )  ٧( 
  بيان للسريين )  ٨( 
  أي رجع )  ٩( 

  )الصالة باملزدلفة )  ١( باب (  - ٤٧

  أن عبد اهللا بن عمر كان يصلي املغرب والعشاء باملزدلفة مجيعا : أخربنا مالك أخربنا نافع  - ٤٨٧
________ _  

موضع بني مىن وعرفة ما بني وادي حمسر ومأزمي : باب الصالة باملزدلفة بضم امليم وكسر الالم : قوله )  ١( 
عرفة ومها جبالن بني املزدلفة وعرفة واحده مأزم بكسر الزاء واحلدان خارجان من املزدلفة مسي به الزدالف 

  به من مث مسي باجلمع أيضا ذكره النووي  الناس أي اقتراهبم واجتماعهم هبا وقيل الجتماع آدم وحواء

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن سامل بن عبد اهللا عن ابن عمر  - ٤٨٨
ا )  ١( سلم صلى املغرب والعشاء    باملزدلفة مجيع

 _________  
  ومل يتنفل بينهما )  ١( 



بن يزيد )  ٢( بن ثابت األنصاري عن عبد اهللا )  ١( عدي  أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد عن - ٤٨٩
صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املغرب والعشاء : األنصاري قال )  ٣( األنصاري اخلطمي عن أيب أيوب 

  يف حجة الوداع )  ٤( باملزدلفة مجيعا 
ة وإن ذهب نصف الليل فإذا أتاها أذن الرجل املغرب حىت يأيت املزدلف)  ٥( ال يصلي . وهبذا نأخذ : قال حممد 

  وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا والعامة من فقهائنا . وإقامة واحدة )  ٦( وأقام فيصلي املغرب والعشاء بأذان 
 _________  

  " اإلسعاف " ، كذا يف  ١١٠هومن ثقات التابعني الكوفيني وثقه أمحد وغريه مات سنة )  ١( 
عبد اهللا بن يزيد بن زيد بن حصني األنصاري اخلطمي نسبة إىل بين خطمة بالفتح بطن عبد اهللا هو: قوله )  ٢( 

  من األنصار وهو صحايب صغري ذكره العيين وغريه 
  امسه خالد بن زيد )  ٣( 
مجيعا زاد الطرباين من طريق جابر اجلعفي وحممد بن أيب ليلى كالمها عن عدي بن ثابت هبذا : قوله )  ٤( 

ليس يف حديث أيب : ة واحدة واجلعفي ضعيف لكن تقوى مبتابعة حممد وبه يرد على قول ابن حزم اإلسناد بإقام
  " فتح الباري " أيوب ذكر أذان وإقامة كذا ذكره احلافظ ابن حجر يف 

ال يصلي يعين أن تأخري املغرب واجب إىل أن يصل املزدلفة فيجمع بينه وبني العشاء يف املزدلفة : قوله )  ٥( 
هب نصف الليل ودخل وقت كراهة العشاء فلو صالها يف الطريق أو يف عرفة أعاد وهذا أحد القولني وإن ذ

لو مجع قبل مجع أو مجع بينهما تقدميا يف اجلمع أجزأ وفاتت : وبه قال بعض املالكية وقال الشافعية وغريهم 
فر فمن قال باألول قال باألول السنة واخلالف مبين على أن اجلمع بعرفة أو املزدلفة هل هو للنسك أو للس

  " ضياء الساري " ومن قال بالثاين قال بالثاين كما بسطه يف 
ال األذان : قوله )  ٦(  بأذان وإقامة واحدة أي بأذان واحد وإقامة واحدة لألوىل فقط واملرجح هو تعدد اإلقامة 

  " فتح الباري " أقوال كما فصلها يف  واملسألة مسدسة فيها ستة" . شرح معاين اآلثار " كما بسطه الطحاوي يف 
:  ٦٨٧/  ٤" ( عمدة القاري " و ) .  ٥٢٥/  ٣(  اجلمع بأذانني وإقامتني روي ذلك عن ابن : أحدها ) 

مسعود عند البخاري وعن عمر عند الطحاوي وبه قال مالك وأكثر أصحابه وليس هلم يف ذلك حديث مرفوع 
ده مرويا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي بنص صريح صحيح مل جن: قاله ابن عبد الرب وقال ابن حزم 

وذكر ابن عبد الرب عن أمحد بن خالد أنه كان يتعجب من مالك حيث أخذ حبديث ابن مسعود وهو من رواية 
ا ومع كونه مل يروه ويترك ما روى عن أهل املدينة وهو مرفوع وأجيب عنه بأنه اعتمد  الكوفيني مع كونه موقوف

ومحل الطاوي صنيع ابن عمر على أنه أذن للثانية لكون الناس تفرقوا " املوطأ " ع عمر وإن كان مل يروه يف صني
لعشائهم فأذن ليجمعهم وبه نقول إذا تفرق الناس عن اإلمام ألجل عشاء أو لغريه فأذن فال بأس به ومبثله جياب 

ة واحدة وهو مذهب أصحابنا احلنفية قال ابن عبد أن جيمع بينهما بأذان وإقام: وثانيها . عن فعل ابن مسعود 
أنا أعجب من الكوفيني أخذوا مبا رواه أهل املدينة وتركوا ما رووا عن ابن مسعود مع أهنم ال يعدلون به : الرب 

وحجتهم يف ذلك حديث جابر أنه صلى اهللا عليه و سلم مجع بأذان واحد وإقامة واحدة أخرجه . انتهى . أحدا 
وثالثها . بة وروي حنوه من حديث ابن عباس عند أيب الشيخ األصبهاين من حديث أيب أيوب كما مر ابن أيب شي

أن جيمع بأذان واحد وإقامتني ثبت ذلك من حديث جابر عند مسلم وابن عمر عند البخاري وهو الصحيح : 



الظاهرية والطحاوي من من مذهب الشافعي ورواية عن أمحد وبه قال ابن املاجشون من املالكية وابن حزم من 
اجلمع بإقامتني فقط من غري أذان وهو رواية عن أمحد وعن الشافعي وقال به الثوري : ورابعها . احلنفية وقواه 

وغريه وهو ظاهر حديث أسامة املروي يف صحيح البخاري حيث مل يذكر فيه األذان وقد روي عن ابن عمر من 
  ي وكأنه رآه من األمر املتخري فيه فعله كل واحد من هذه الصفات أخرجه الطحاو

اجلمع باإلقامة الواحدة بال أذان أخرجه مسلم وأبو داود عن ابن عمر أيضا وهو املشهور من : وخامسها 
هذا كله يف . ترك األذان واإلقامة مطلقا أخرجه ابن حزم من فعل ابن عمر أيضا : وسادسها . مذهب أمحد 

يؤذن لألوىل ويقيم هلا فقط وبه قال : دمي بعرفات ففيه أقوال ثالثة األول مجع التأخري مبزدلفة وأما مجع التق
تعدد األذان واإلقامة كليمها : الثالث . يؤذن لألوىل ويقيم لكل منهما وهو مذهب احلنفية : والثاين . الشافعي 

  وأرجحها وسطها . وهو قول بعض الشافعية 

  )يوم النحر )  ١( عقبة باب ما حيرم على احلاج بعد رمي مجرة ال(  - ٤٨

)  ٢( أن عمر بن اخلطاب خطب : أخربنا مالك أخربنا نافع وعبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر  - ٤٩٠
اليت عند )  ٥( جئتم مىن فمن رمى اجلمرة )  ٤( مث : احلج وقال هلم فيما قال )  ٣( الناس بعرفة فعلمهم أمر 

ال ميس أحد نساء وال طيبا حىت )  ٩( والطيب )  ٨( عليه إال النساء )  ٧( له ما حرم )  ٦( العقبة فقد حل 
  بالبيت )  ١٠( يطوف 

 _________  
بفتحتني هو اسم ملوضع رمي طرف مىن إىل جهة مكة ويف يوم النحر يكتفي على رمي مجرة العقبة وفيما )  ١( 

  بعده من األيام يرمى يف ثالث مواضع 
سلم اقتداء بالنيب صلى اهللا)  ٢(     عليه و 
  أي مناسكه )  ٣( 
  مث جئتم أي بعد الرجوع من عرفة واملزدلفة غداة يوم النحر : قوله )  ٤( 

  إن جئتم : إذا جئتم مىن وهكذا يف بعض نسخ هذا الكتاب ويف بعضها : ويف رواية حيىي 
  أي يوم النحر )  ٥( 
  أي باحللق أو التقصري )  ٦( 
  أي يف حالة اإلحرام )  ٧( 
  أي مباشرهتن )  ٨( 
  أي استعمال الطيب يف بدنه وثيابه )  ٩( 
  حىت يطوف بالبيت أي طواف الزيارة يف يوم النحر أو بعده إىل الثاين عشر يف ذي احلجة : قوله )  ١٠( 

: قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : أخربنا مالك حدثنا عبد اهللا بن دينار أنه مسع ابن عمر يقول  - ٤٩١
حلق أو قصر وحنر )  ١( جلمرة من رمى ا عليه يف احلج إال )  ٣( هديا إن كان معه حل له ما حرم )  ٢( مث 

  حىت يطوف بالبيت )  ٤( النساء والطيب 



طيبت رسول اهللا : ذلك قالت )  ٦( وقد روت عائشة خالف . قول عمر وابن عمر )  ٥( هذا : قال حممد 
سلم بيدي هاتني بعد ما ح .  ٩( البيت فأخذنا بقوهلا )  ٨( قبل أن يزور )  ٧( لق صلى اهللا عليه و  وعليه ) 

  والعامة من فقهائنا )  ١٠( أبو حنيفة 
 _________  

  أي يوم النحر )  ١( 
  أي ذحبه )  ٢( 
  أي يف إحرامه )  ٣( 
  لكونه من مقدمات اجلماع )  ٤( 
أي حيل له كل ( واألول متفق عليه . هذا قول أي عدم حل النساء والطيب قبل طواف الزيارة : قوله )  ٥( 

شيء إال النساء وهو قول سامل وطاوس والنخعي وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي وأمحد وإسحاق وأبو ثور 
أكره ملن رمى العقبة أن يتطيب حىت يفيض " : املدونة " حيل له كل شيء إال النساء والصيد ويف : وقال مالك 

والثاين خمتلف فيه فمذهب عمر عدم حل الطيب لكونه من )  ٩٣/  ٥لقاري عمدة ا. فإن فعل فال شيء عليه 
من سنة احلج إذا رمى اجلمرة الكربى حل له : مقدمات اجلماع وبه قال مالك ويوافقه قول عبد اهللا بن الزبري 

لعل وقال على شرط الشيخني و" املستدرك " كل شيء إال النساء والطيب حىت يزور البيت أخرجه احلاكم يف 
هذا احلكم منهم احتياطي وإال فقد ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأسانيد صحيحة يف أحاديث 

فمن ذلك حديث عائشة اآليت ذكره وأخرج أبو " نصب الراية " عديدة حل الطيب كما بسطه الزيلعي يف 
ء إال النساء وحنوه أخرجه إذا رمى أحدكم مجرة العقبة فقد حل له كل شي: داود من حديث عائشة مرفوعا 

الدارقطين وابن أيب شيبة من حديثها وأبو داود وأمحد واحلاكم من حديث أم سلمة وأخرج النسائي عن ابن 
أما أنا فإين : والطيب ؟ قال : إذا رميتم اجلمرة فقد حل لكم كل شيء إال النساء فقال رجل : عباس قال 

هو أم ) أخطيب وهو حتريف : يف األصل ( رأسه باملسك أفطيب رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يضمخ 
ورد مبا رواه النسائي من طريق أيب بكر : ال ؟ وزعم بعض املالكية أن عمل أهل املدينة على خالفه قال العيين 

 بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام أن سليمان بن عبد امللك ملا حج أدرك ناسا من أهل العلم منهم القاسم يب
حممد وخارجة بن زيد وسامل وعبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر وأبو بكر بن عبد الرمحن فسأهلم عن الطيب قبل 

فهؤالء فقهاء أهل املدينة من التابعني قد اتفقوا على ذلك فكيف يدعى مع ذلك . اإلفاضة فكلهم أمروه به 
  العمل على خالفه ؟ 

  أي خالف مذهب عمر وابنه )  ٦( 
  نحر يوم ال)  ٧( 
  أي يطوف طواف الزيارة )  ٨( 
  لكونه متضمنا لبيان الفعل النبوي )  ٩( 
  وهذا قول اجلمهور )  ١٠( 



رسول اهللا )  ٢( كنت أطيب : قالت )  ١( أخربنا مالك حدثنا عبد الرمحن بن القاسم عن عائشة أهنا  - ٤٩٢
سلم إلحرامه    بالبيت )  ٥( أن يطوف قبل )  ٤( قبل أن حيرم وحلله )  ٣( صلى اهللا عليه و 

ما روى عمر وابن عمر رضي اهللا تعاىل )  ٧( قبل زيارة البيت وندع )  ٦( وهبذا نأخذ يف الطيب : قال حممد 
  عنهما وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا 

 _________  
يف صحته وثبوته وقد هذا حديث صحيح ثابت ال خيتلف أهل العلم : أهنا قالت قال ابن عبد الرب : قوله )  ١( 

  أخرجه الطحاوي من مثانية عشر وجها : روي من وجوه وقال العيين 
ال " كان " استدل به على أن ) :  ٣٩٨/  ٣" ( فتح الباري " كنت أطيب قال احلافظ يف : قوله )  ٢( 

كان يف حجة  تقتضي التكرار ألهنا مل يقع ذلك منها إال مرة واحدة وقد صرحت يف رواية عروة عنها بأن ذلك
وتعقب بأن املدعى تكراره إمنا هو التطيب ال " شرح صحيح مسلم " الوادع وكذا استدل به النووي يف 

اإلحرام وال مانع من أن يتكرر الطيب ألجل اإلحرام مع كون اإلحرام مرة واحدة وال خيفى ما فيه وقال 
وجزم ابن " احملصول " ذا قال الفخر يف إهنا ال تقتضن التكرار وال االستمرار وك: النووي يف موضع آخر 

  إهنا تقتضيه ظهورا وقد تقع قرينة تدل على عدمه : احلاجب بأهنا تقتضيه وقال مجاعة من احملققني 
  دل هذا على جواز التطيب عند اإلحرام وقد اختلفوا فيه وقد مر بنا تفصيله . أي ألجل إحرامه )  ٣( 
  ) أن يرمي وحيلق أي بعد ( أي خروجه عن اإلحرام )  ٤( 
  أي يطوف طواف الزيارة )  ٥( 
  أي يف جواز استعماله )  ٦( 
  أي نترك )  ٧( 

) ٢( اجلمار )  ١( باب من أي موضع يرمى (  - ٤٩  (  

القاسم بن حممد يرمي مجرة )  ٣( من أين كان : سألت عبد الرمحن بن القاسم : أخربنا مالك قال  - ٤٩٣
  تيسر  حيث)  ٤( من : العقبة ؟ قال 

رمى فهو جائز وهو قول أيب حنفية )  ٥( أفضل ذلك أن يرمي من بطن الوادي ومن حيث ما : قال حممد 
  والعامة 

 _________  
  بصيغة اجملهول )  ١( 
اجلمار بالكسر مجع مجرة بالفتح هي احلصا الصغرية مث مسي املواضع اليت ترمى احلجار فيها باجلمار : قوله )  ٢( 

لعقبة واجلمرة الوسطى واجلمرة الكربى ومسيت مجرة العقبة به ألن العقبة بفتحتني يف األصل مجرة ا: فقيل 
مسيت تلك املواضع هبا الجتماع احلصى هناك من : الطريق الصعب يف اجلبل وتلك اجلمرة واقعة كذلك وقيل 

  جتمر القوم إذا جتمعوا ذكره العيين 
  أي من أي مقام )  ٣( 
  أي من جوانبها علويها وسفليها : تيسر قال القاري من حيث : قوله )  ٤( 



أي من بطن الوادي مبعىن أنه مل يعني حمال منها للرمي وليس املراد من فوقها أو حتتها أو : وقال الزرقاين . انتهى 
 والذي يظهر يف معىن هذا األثر. انتهى . بظهرها ملا صح أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رماه من بطن الوادي 

ذكره القاري وال شبهة أن الرمي من بطن الوادي مندوب : لعموم قوله  من حيث تيسر أي أمكن وسهل هو ما 
فريميها من بطن الوادي أي من " : البناية " و " اهلداية " وإمنا الكالم يف اجلواز وفيما إذا مل ميكن ذلك قال يف 

حيحني والترمذي عن ابن مسعود أنه عليه السالم أسفل الوادي إىل أعاله هكذا رواه عمر وابن مسعود يف الص
ولو رماها من أعالها جاز . ملا رمى مجرة العقبة جعل البيت عن يساره ومىن عن ميينة ورمى من بطن الوادي 

  واألول هو السنة فإن عمر رماها من أعالها للزحام 
كن السنة عند اجلمهور كونه من أن كل ذلك واسع ل" احمللى " ذكر يف . ( أي من أي موضع رمى جاز )  ٥( 

  )  ٥١/  ٨انظر األوجز . بطن الوادي 

  أو من غري علة وما يكره)  ٢( رمي احلجارة من علة )  ١( باب تأخري (  - ٥٠

  ) من ذلك 
أبا البداح بن عاصم بن عدي أخربه )  ٣( أخربنا مالك حدثنا عبد اهللا بن أيب بكر أن أباه أخربه أن  - ٤٩٤

)  ٥( اإلبل يف البيتوتة )  ٤( أنه رخص لرعاء : بن عدي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  عن أبيه عاصم
  يوم النحر مث يرمون من الغد أو من بعد الغد ليومني مث يرمون يوم النفر )  ٦( يرمون 

ه أن يدع ذلك ل)  ٧( من مجع رمي يومني يف يوم من علة أو غري علة فال كفارة عليه إال أنه يكره : قال حممد 
دم )  ٨( إذا ترك : وقال أبو حنيفة . من غري علة حىت الغد    )  ٩( ذلك حىت الغد فعليه 

 _________  
  أي من أوقاته املقررة )  ١( 
  أي مرض أو ضرورة : بكسر األول وتشديد الثاين )  ٢( 
ال يوقف على امسه وكنيته  أن أبا البداح بفتح املوحدة والدال املشددة املهملة فألف فحاء: قوله )  ٣(  مهملة 

وكذا قال ابن املديين وابن حبان . انتهى . أبو البداح لقب غلب عليه وكينته أبو عمرو : امسه وقال الواقدي 
ابن .  ١١٠، وقيل سنة  ١١٧امسه عدي وهو من ثقات التابعني مات سنة : كينته أبو بكر ويقال : وقيل 

بن عمرو بن حزم عن أبيه عاصم بن عدي بن اجلد عاصم بن عدي أخربه أي أبا بكر بن   -بفتح اجليم  -حممد 
بن حارثة القضاعي )  ٣٧١/  ٢شرح الزرقاين . يف األصل لعجالن والصواب العجالن ( بن العجالن 

  األنصاري هو من الصحابة شهد أحدا وغريه وعاش مخسة عشر ومائة كذا يف شرح الزرقاين 
  بالكسر مجع راعي )  ٤( 
  مصدر بات أي يف القيام ليال مبىن الالئق للحجاج أي أباح هلم تركه لضرورهتم )  ٥( 
يرمون هذا بيان للرخصة يعين رخص هلم ترك البيتوتة مبىن وأمرهم أن يرموا يوم النحر بعد طلوع : قوله )  ٦( 

ويقيموا خارحني عنه الشمس كما لسائر احلجاج مث يرمون أي إذا رموا يوم النحر أجاز هلم أن يذهبوا من مىن 
مث جييئوا يف اليوم احلادي عشر فريمون من الغد أي اليوم احلادي عشر أو من بعد الغد أن ال يرموا يوم احلادي 
عشر بل يدخلوا يف مىن يف اليوم الثاين عشر فريموا فيه ليومني للحادي عشر قضاء وللثاين عشر أداء مث يرمون 



وهو يوم النفر الثاين  -وهو اليوم الثالث عشر . يوم االنصرف من مىن  أي -بالفتح مث السكون  -يوم النفر 
فمن تعجل يف يومني فال إمث { : ومن تعجل فنفر يف الثاين عشر فال إمث عليه كما قال اهللا تعاىل . ويستحب ذلك 

ون رخصتهم وعلى هذا التقرير الذي ذكرنا يك)  ٢٠٣اآلية : سورة البقرة ( } عليه ومن تأخر فال إمث عليه 
جواز مجع رمي يومني يف يوم واحد وميكن أن يكون املراد بقوله يرمون : ترك البيتوتة وثانيهما : ألمرين أحدمها 

رمي يوم النحر يف ليلته فيكون رخصة ثالثة كما أخرج الطرباين عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا : يوم النحر 
بن شعيب عن أبيه عن جده عليه و سلم رخص للرعاة أن يرموا ليال وعند ا أنه صلى اهللا : لدارقطين عن عمرو 

عليه و سلم رخص للرعاء أن يرموا ليال وأي ساعة شاؤوا من النهار وحنوه أخرجه الرباز من حديث ابن عمرو 
هبذا استند الشافعي يف أن أول وقت الرمي يوم النحر بعد نصف ليلته وعندنا وقته بعد طلوع الفجر حلديث . 

اس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يأمر نساءه صبيحة مجع أن يفيضوا مع أول الفجر سوادا وال ابن عب
وعنه أنه عليه السالم كان يقدم ضعفة أهله من املزدلفة بغلس . يرموا اجلمرة إال مصبحني أخرجه الطحاوي 

لوقت األفضل وما مر من وهذا بيان ا. ويأمرهم أن ال يرموا اجلمرة حىت تطلع الشمس أخرجه األربعة 
األحاديث حممول عندنا على رمي األيام الباقية فإهنا جائزة ليال ولو سلمنا أن املراد به ليلة العيد فهو أمر 

  " البناية " ضروري ثبت رخصة للرعاء والضعفاء فال يكون حجة لتعيني الوقت كذا يف 
  ألنه خالف السنة )  ٧( 
  أي من غري علة )  ٨( 
  رمي كل يوم يف ذلك اليوم واجب عنده خالفا هلما ألن )  ٩( 

  )باب رمي اجلمار راكبا (  - ٥١

كانوا إذا رموا اجلمار )  ١( إن الناس : أخربنا مالك أخربنا عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه أنه قال  - ٤٩٥
  من ركب معاوية بن أيب سفيان )  ٥( وأول )  ٤( وراجعني )  ٣( ذاهبني )  ٢( مشوا 

  بذلك )  ٦( املشي أفضل ومن ركب فال بأس : ل حممد قا
 _________  

  أي الصحابة )  ١( 
  أي على أقدامهم )  ٢( 
  أي من منازهلم إىل اجلمار )  ٣( 
  إىل مقامهم )  ٤( 
وأول من ركب معاوية قيل ذلك لعذره بالسمن وعند ابن أيب شيبة أن جابر بن عبد اهللا كان ال : قوله )  ٥( 

من ضرورة وعند أيب داود أي ابن عمر كان يأيت اجلمار يف األيام الثالثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا يركب إال 
مث املراد بالركوب ههنا احملكوم بأوليته من معاوية . وراجعا وخيرب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يفعل ذلك 
لركوب يوم النحر عند مجرة العقبة ثابت يف الركوب يف مجيع اجلمار أو الركوب يف غري يوم النحر وإال فا
ويف ذلك مع ما مر داللة ملا ذهب إليه الشافعي . رسول اهللا صلى اله عليه وسلم عند البخاري ومسلم وغريمها 

األفضل املشي يف الكل : ومالك من أن رمي يوم النحر األفضل فيه الركوب ويف غريه املشي وقال غريمها 



يسألوا عنه : " يف األصل ( ليه و سلم كان لرياه الناس فيتعلموا منه املناسك ويسألوه وركوب النيب صلى اهللا ع
كل رمي بعده رمي فاألفضل أن يرميه ماشيا : وغريه " اهلداية " ويف " عمدة القاري " والبسط يف . املسائل " ) 

  قرب إىل اإلجابة وإال فريميه راكبا ألن الرمي الذي بعده فيه وقوف ودعاء فريمي ماشيا ليكون أ
وقد أمجع العلماء على جواز األمرين معا واختلفوا يف األفضل من ذلك فذهب أمحد ( أي هو جائز )  ٦( 

وأما مجرة العقبة . وذهب مالك إىل استحباب املشي يف رمي أيام التشريق . وإسحاق إىل استحباب الرمي ماشيا 
يستحب أن يرمي يف اليومني األولني من أيام : لنووي قال ا. يوم النحر فريميها على حسب حاله كيف كان 

وعند احلنفية يف املسألة " الروضة " هو املعتمد كما يف : التشريق ماشيا ويف اليوم الثالث راكبا قال ابن حجر 
: انظر . ورجح ابن اهلمام أداءها ماشيا أوىل ألنه أقرب إىل التواضع وخصوصا يف هذا الزمان . ثالث أقوال 

   ١٢٩/  ٢، والكوكب الدري  ٥٠/  ٨جز األو

  )عند اجلمرتني )  ٢( يقول عند اجلمار والوقوف )  ١( باب ما (  - ٥٢

  كلما رمى اجلمرة حبصاة )  ٣( أن ابن عمر كان يكرب : أخربنا مالك أخربنا نافع  - ٤٩٦
  وهبذا نأخذ ) :  ٤( قال حممد 

 _________  
  من األذكار )  ١( 
  للدعاء )  ٢( 
  أي يقول اهللا أكرب )  ٣( 
  فإن التكبري عند كل حصاة مستحب فإن تركه فال شيء عليه عند اجلمهور وعند الثوري يطعم بتركه )  ٤( 

)  ٢( اجلمرتني األوليني يقف وقوفا )  ١( أنه كان عند : أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر  - ٤٩٧
  عند العقبة )  ٣( طويال يكرب اهللا ويسبحه ويدعو اهللا وال يقف 

  وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا . وهبذا نأخذ : قال حممد 
 _________  

وهذا يف غري . عند اجلمرتني األوليني فيه تغليب واملراد األوىل اليت تلي مسجد اخليف والوسطى : قوله )  ١( 
رمي بعده رمي يستحب فيه  يوم النحر وأما فيه فال يرمي إال مجرة العقبة وليس هناك وقوف واألصل فيه أن كل

الوقوف والدعاء ألنه يف وسط العبادة فيأيت بالدعاء فيه وكل رمي ليس بعده رمي ال وقوف فيه ألن العبادة قد 
  وغريها " اهلداية " انتهت كذا يف 

ا طويال أي مستقبل القبلة كما يف رواية البخاري عن سامل أن ابن عمر كان يرمي اجلمرة : قوله )  ٢(  وقوف
ويف . هكذا يف األصل ( الدينا أي القرىب من مسجد اخليف بسبع حصيات ويكرب على إثر كل حصاة مث يقدم 

)  ٥٨٣/  ٤" ،  ١٧٥٢و  ١٧٥١رقم احلديث . مث يتقدم : صحيح البخاري   "  
 فيقوم مستقبل القبلة طويال ويدعو ويرفع يديه مث يرمي اجلمرة الوسطى مث يأيت ذات الشمال فيقوم مستقبل

وورد . القبلة طويال ويدعو ويرفع يديه مث يرمي مجرة ذات العقبة من بطن الوادي فال يقف عندها مث ينصرف 



سلم قال العيين  اختلفوا يف مقدار ما يقف فكان ابن : حنوه يف رواية للبخاري من فعل النيب صلى اهللا عليه و 
ن يقف قدر سورة البقرة وعن ابن عباس بقدر مسعود يقف قدر قراءة سورة البقرة مرتني وعن ابن عمر أنه كا

  وال توقيف يف ذلك عند العلماء وإمنا هو ذكر ودعاء . قراءة سورة من املئني 
  ال يوم النحر وال فيما بعده )  ٣( 

) ١( باب رمي اجلمار قبل الزوال أو بعده (  - ٥٣  (  

حىت تزول )  ٣( اجلمار )  ٢( مى ال تر: أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر أنه كان يقول  - ٤٩٨
  الشمس يف األيام الثالثة اليت بعد يوم النحر 

  نأخذ )  ٤( وهبذا : قال حممد 
 _________  

وفيه . انتهى . أو للتنويع فقبل الزوال يرمي العقبة يوم النحر وبعده للبقية : أو بعده قال القاري : قوله )  ١( 
طلوع الفجر إىل الزوال عند أيب يوسف وإىل غروب الشمس عندمها أنه ليس لوقت رمي يوم النحر وهو من 
قول ابن عمر ال ترمي اجلمار حىت تزول الشمس إىل آخره يدل على : ذكر فيما بعد ترمجة الباب إال أن يقال 

 أن ابتداء وقت الرمي من األيام الثالثة اليت بعد النحر هي احلادي عشر والثاين عشر والثالث عشر من الزوال
دون يوم النحر فإن االبتداء فيه قبل الزوال يدل عليه التقييد مبا بعد يوم النحر فاألثر املذكور دل على كال 

األمرين أحدمها بعبارته واآلخر بإشارته وميكن أن يكون اهلمزة االستفهامية حمذوفة أو عاطفة عليه فاملعىن باب 
  بيان أن رمي اجلمار أهو قبل الزوال أو بعده ؟ 

  بصيغة اجملهول )  ٢( 
  أي احلجار الصغار واملراد مواضع الرمي )  ٣( 
وهبذا وبه قال أبو حنفية إال أنه لو رمى يف اليوم الرابع قبل الزوال صح مع الكراهة عنده خالفا : قوله )  ٤( 

ورخص أما عند اجلمهور فالسنة عندهم أن يرمي اجلمار يف غري يوم األضحى بعد الزوال ( هلما وهو األصح 
  احلنفية يف الرمي يف يوم النفر قبل الزوال كذا يف 

   ٤٥٢/  ٣واملغين  ٥٨٠/  ٤فتح الباري 

  )وراء عقبة مىن وما يكره من ذلك )  ١( باب البيتوتة (  - ٥٤

)  ٣( أن عمر بن احلطاب كان يبعث رجاال يدخلون )  ٢( زعموا : أخربنا مالك أخربنا نافع قال  - ٤٩٩
قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل : قال عبد اهللا بن عمر : قال نافع . مىن )  ٤( لعقبة إىل الناس من وراء ا

  ال يبينت أحد من احلاج ليايل مىن وراء العقبة : عنه 
)  ٦( فإن فعل فهو )  ٥( ال ينبغي ألحد من احلاج أن يبيت إال مبىن ليايل احلج . وهبذا نأخذ : قال حممد 

  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا . يه مكروه وال كفارة عل
 _________  



ال يبيت أحد ليايل مىن يف غري مىن غري أن املبيت به واجب عند : قال اجلمهور ( باب البيتوتة : قوله )  ١( 
 أوجز املسالك. الشافعي وأمحد يف املشهور عنهما وسنة عند أيب حنفية والشافعي يف أحد قوليه وأمحد يف رواية 

رخص لرعاء اإلبل : هي مبىن واجبة عند اجلمهور حىت جيب الدم بتركها إال من ضرورة حلديث )  ٢٥/  ٨
  ويف قول للشافعي ورواية عن أمحد أنه سنة يكره تركها وال جيب شيء به وهو مذهب أصحابنا 

  أي قالوا أو ذكروا له )  ٢( 
  من اإلدخال )  ٣( 
  بة ليست من مىن بل هي حد مىن من جهة مكة إىل مىن وذلك ألن العق: قوله )  ٤( 
  وهي الليايل الثالثة واالثنتان ملن تعجل بعد ليلة العيد )  ٥( 
رخص النيب صلى اهللا عليه و : فهو مكروه إال للرعاة للحديث املار وإال ألهل السقاية حلديث : قوله )  ٦( 

  مزم سلم للعباس أن يبيت مبكة أيام مىن من أجل سقايته أي ملاء ز

  )قبل نسك )  ١( باب من قدم نسكا (  - ٥٥

بن طلحة بن عبيد اهللا أنه أخربه عن عبد اهللا بن )  ٢( أخربنا مالك حدثنا ابن شهاب عن عيسى  - ٥٠٠
للناس عام حجة )  ٣( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقف : عمرو بن العاص رضي اهللا عنه تعاىل عنهما 

قال )  ٧( قبل أن أرمي )  ٦( فنحرت )  ٥( يا رسول اهللا مل أشعر : فقال . رجل )  ٤ (الوداع يسألونه فجاء 
. اذبح وال حرج : يا رسول اهللا مل أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال : آخر )  ٩( وقال )  ٨( ارم وال حرج : 

سلم عن شيء يومئذ  افعل وال : قال  وال أخر إال)  ١١( قدم )  ١٠( فما سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  حرج 

 _________  
  أي عبادة من عبادات احلج )  ١( 
  ، وأبوه من العشرة قاله احلافظ  ١٠٠ثقة فاضل مات سنة )  ٢( 
  أي على ناقته عند مجرة العقبة كما يف رواية البخاري )  ٣( 
البحث الشديد وال مل أقف على امسه بعد ) :  ٥٧٠/  ٣فتح الباري ( فجاء رجل قال احلافظ : قوله )  ٤( 

: على اسم أحد ممن سأل يف هذه القصة وكانوا مجاعة لكن يف حديث أسامة بن شريك عند الطحاوي وغريه 
  فكان هذا هو السبب يف عدم ضبط أمسائهم . كان األعراب يسألونه 

  أي مل أعلم أو مل أتعمد )  ٥( 
  أي ذحبت )  ٦( 
  اجلمرة يف يوم النحر )  ٧( 
  بفتحتني )  ٨( 
وقال آخر ذكر يف هذه الرواية سؤال اثنني عن أمرين أحدمها تقدمي الذبح على الرمي وثانيهما : قوله )  ٩( 

أفضت قبل أن : تقدمي احللق على الذبح زاد يف رواية يف الصحيحني وأشباه ذلك ويف رواية ملسلم قال آخر 
الرمي ويف رواية ألمحد ذكر السؤال عن  فهذا ثالث وهو تقدمي طواف اإلضافة على. ارم وال حرج : أرمي قال 



فحاصل ما يف حديث عبد اهللا بن عمرو السؤال عن أربعة أشياء وورد . أمر رابع وهو تقدمي احللق قبل الرمي 
األوالن يف حديث ابن عباس أيضا عند البخاري وللدار قطين من حديثه أيضا السؤال عن احللق قبل الرمي ويف 

الطحاوي مثله ويف حديث علي عند أمحد السؤال عن اإلضافة قبل احللق ويف  حديث جابر وأيب سعيد عند
حديثه عند ابن الطحاوي السؤال عن الرمي واإلفاضة معا قبل احللق ويف حديث جابر عند ابن حبان السؤال 

انظر فتح ( فهذه عدة صور . عن اإلفاضة قبل الذبح ويف حديث أسامة السؤال عن السعي قبل الطواف 
وال خالف يف أن الترتيب . سئل عنها النيب صلى اهللا عليه و سلم وأجاب بأنه ال حرج )  ٥٧٣/  ٣ري البا

بتقدمي الرمي مث الذبح مث احللق مث طواف اإلفاضة مث السعي مطلوب واختلف يف وجوبه فذهب الشافعي وأمحد 
الرمي مث الذبح مث احللق مث اإلفاضة :  اعلم أن املسنون يوم النحر أربعة أمور( يف رواية واجلمهور إىل استنانه 

وهذا الترتيب هو املسنون عند كافة العلماء وقد وردت الروايات هبذا الترتيب من فعله صلى اهللا عليه و سلم 
دم  والترتيب بني هذه األربعة سنة عند الشافعي وأمحد وصاحيب أيب حنفية فمن قدم شيئا من هذه أو أخر فال 

افعل : تيب غري واجب واستدلوا مبا ورد يف الروايات من قوله عليه الصالة و السالم عليه عندهم لكون التر
وال حرج وأما عند اإلمامني اهلمامني أيب حنفية ومالك رمحهما اهللا تعاىل فالترتيب يف بعضها واجب ويف بعضها 

دم ومن خالف الترتيب املسنون فقد أساء وال د م عليه فالترتيب عند سنة فمن خالف الترتيب الواجب فعليه 
مالك بني الرمي واألمور الثالثة فقط فلو قدم شيئا من األمور الثالثة على الرمي فعليه دم وأما يف األمور الثالثة 

ا يف غريمها . الباقية فسنة وأما عند اإلمام أيب حنفية فالترتيب بني الطواف والذبح سنة للمفرد فقط  وأم
انظر حجة الواداع ص . و غريه فمن خالف الترتيب الواجب فعليه دم فالترتيب واجب سواء كان مفردا أ

  )  ١٤٩/  ٨، وأوجز املسالك  ١٤٦
سلم  دم استدالال بقوله صلى اهللا عليه و  ال حرج وأوجبه مالك يف : وأنه لو أخل يف شيء من ذلك ال يلزم 

ال حرج على : بتركه ومحل قوله تقدمي اإلفاضة على الرمي وذهب أبو حنفية إىل وجوبه يف الكل ولزوم الدم 
  نفي اإلمث والكالم طويل مبسوط يف شروح صحيح البخاري وشروح اهلداية 

  أي يوم النحر )  ١٠( 
  صفة لشيء )  ١١( 

 ٢( من : يقول )  ١( أخربنا مالك حدثنا أيوب السختياين عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أنه كان  - ٥٠١
  ترك أم نسي ؟ )  ٣( ال أدري أقال : قال أيوب . فليهرق دما  -أو ترك  - نسي من نسكه شيئا ) 

يف )  ٥( ال حرج : الذي روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم نأخذ أنه قال )  ٤( وباحلديث : قال حممد 
( ال حرج يف شيء من ذلك ومل ير يف شيء من ذلك كفارة إال يف : وقال أبو حنيفة رمحه اهللا . شيء من ذلك 

دم ) :  ٧( لة واحدة املتمتع والقارن إذا حلق قبل أن يذبح قال خص)  ٦ فال نرى )  ٩( وأما حنن )  ٨( عليه 
  عليه شيئا 

 _________  
هذا موقوف على ابن عباس له حكم الرفع وأخرج ابن أيب شيب عن سعيد بن جيرب وإبراهيم النخعي )  ١( 

  وجابر بن زيد حنو ذلك 



شك من أيوب  -أو ترك  -ه بضمتني أي من أعمال حجه وعمرته شيئا من نسي من نسك: قوله )  ٢( 
فليهرق أي جيب عليه أن يذبح ويريق دما لتركه الواجب . السختياين هل روى شيخه سعيد لفظ نسي أو ترك 

من قدم : ويف رواية ابن أيب شيبة والطحاوي بسند ضعيف لضعف راويه إبراهيم بن مهاجر عن جماهد عنه قال 
شرح " قال الطحاوي يف . مث أخرج الطحاوي بسند آخر قوي مثله . حجه أو أخر فليهرق لذلك دما  شيئا من

فهذا ابن عباس يوجب على من قدم نسكا أو أخر دما وهو أحد من روى عن النيب صلى اهللا " معاين األثار 
حرج فلم يكن معىن ذلك ال : عليه و سلم أنه ما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر من أمر احلج إال قال فيه 

عنده معىن اإلباحة ولكن معىن ذلك على أن الذين فعلوه يف حجة النيب عليه السالم كان على اجلهل باحلكم فيه 
  )  ٤٢٥/  ١انظر شرح معاين اآلثار ( 
  أي سعيد )  ٣( 
  أي بظاهره الدال على نفي احلرج مطلقا )  ٤( 
  ا بلزوم اجلزاء إذا مل يتعمد وكذا ال حرج يف الدنيا عند التعمد أي ال يف اآلخره باإلمث وال يف الدني)  ٥( 
من أخر احللق حىت مضت أيام النحر : وشروحه " اهلدايه " إال يف خصلة احلصر غري حقيقي ملا يف : قوله )  ٦( 

دم عند أيب حنيفه وكذا إذا أخر طواف الزيارة وقال  تأخري  ال شيء عليه يف الوجهني وكذا اخلالف يف: فعليه 
الرمي ويف تقدمي نسك على نسك كاحللق قبل الرمي وحنر القارن قبل الرمي واحللق قبل الذبح خبالف ما إذا 
ذبح املفرد باحلج قبل الرمي أو حلق قبل الذبح حيث ال جيب عليه شيء عنده أيضا ألن النسك ال يتحقق يف 

  هما دم واجب فيجب الترتيب بينه وبني غريه حقه لعدم وجوب الذبح على املفرد وأما القارن واملتمتع فعلي
  أي أبو حنيفة )  ٧( 
  بترك الترتيب الواجب )  ٨( 
  أي أنا وأبو يوسف وغريمها )  ٩( 

  )جزاء الصيد )  ١( باب (  - ٥٦

عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه )  ٢( أن : أخربنا مالك أخربنا أبو الزبري عن جابر بن عبد اهللا  - ٥٠٢
)  ٨( ويف الريبوع )  ٧( ويف األرنب بعناق )  ٦( بعنز )  ٥( ويف الغزال )  ٤( بكبش )  ٣( الضبع  قضى يف

  )  ٩( جبفرة 
  من النعم )  ١٠( وهبذا كله نأخذ ألن هذا أمثلة : قال حممد 

 _________  
فيه قوله تعاىل  باب جزاء الصيد أي جزاء صيد الرب للمحرم وأما صيد البحر فهو حالل واألصل: قوله )  ١( 
يا أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم حيكم به { : 

) .  ٩٥اآلية : سورة املائدة ( } ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكني أو عدل ذلك صياما 
يب يوسف هو أن يقوم الصيد يف املكان الذي قتل فيه أو يف أقرب املواضع واختلفوا يف املثل فعند أيب حنيفة وأ

منه إذا كان يف برية فيقومه رجالن عدالن ممن له معرفة بقيم الصيد مث القاتل خمري إن شاء ابتاع هبا هديا إن 
ف صاع من بلغت قيمته قيمة اهلدي فيذحبه يف احلرم وإن شاء اشترى هبا طعاما وتصدق به على كل مسكني نص



بر أو صاعا من شعري أو متر وإن شاء صام عوض صدقة مسكني يوما وذلك ألن املثل املطلق هو املثل صورة 
" ومعنىقوله . ومعىن وال ميكن احلمل عليه خلروج ما ليس له مثل صوري فحمل على املثل معىن وهو القيمة 

د حممد والشافعي جيب يف الصيد النظري يف ماله نظري بيانا ملثل أن يبتاع من النعم من ذلك القيمة وعن" من النعم 
" بيان ملثل والقيمة ليست من النعم ولذلك أوجب الصحابة النظري فيما له نظري حلديث " من النعم " ألن 

أخرجه أصحاب السنن وما ليس له نظري جتب القيمة فيه فيكون قوهلما مثل ما مر " الضبع صيد وفيه شاة 
  )  ٩٨/  ٨ارجع إىل األوجز ( وغريمها " النهاية " و " فتح القدير " مبسوط يف  والكالم من الطرفني

واحلديث منقطع يف رواية حيىي لعدم الواسطة بني أيب . وهو حتريف " عن " وقد وقع يف بعض النسخ )  ٢( 
  الزبري وعمر 

  " كفتار " بالفارسية . بفتح الضاد وضم الباء أو سكوهنا )  ٣( 
  بالفتح )  ٤( 
  الظيب : بالفتح )  ٥( 
  األنثى من املعز : بالفتح )  ٦( 
  األنثى من أوالد املعز : بالفتح )  ٧( 
  الفار الوحشي : بالفتح )  ٨( 
  منه ومن الضأن أيضا : من أوالد املعز ما بلغ أربعة أشهر وقيل : قيل : بالفتح )  ٩( 
  مماثلة حال كوهنا من النعم بفتحتني أي الدواب مجع مثل أي مشاهبة و -بالفتح  -أي ما ذكر أمثلة )  ١٠( 

  )األذى )  ١( باب كفارة (  - ٥٧

بن أيب ليلى عن كعب )  ٣( عن جماهد عن عبد الرمحن )  ٢( أخربنا مالك حدثنا عبد الكرمي اجلزري  - ٥٠٣
رأسه فأمره رسول القمل يف )  ٥( أنه كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حمرما فآذاه : بن عجرة )  ٤( 

)  ٧( ستة مساكني مدين مدين )  ٦( صم ثالثة أيام أو أطعم : اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن حيلق رأسه وقال 
  شاة أي ذلك فعلت أجزأ عنك )  ٨( أو نسك 
  وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا والعامة . وهبذا نأخذ : قال حممد 

 _________  
  أذى يف رأسه من كثرة القمل وحنوه  أي كفارة حلق الرأس بسبب)  ١( 
  اسم موضع : بفتحتني نسبة إىل جزيرة ابن عمر )  ٢( 
  هو من اجملتهدين التابعني وثقات احملدثني وسيأيت ذكره يف باب القسامة )  ٣( 
ابن أمية بن عدي األنصاري نزل  -بضم أوله وسكون ثانيه  -عن كعب هو كعب بن عجرة : قوله )  ٤( 

أو بعدها روى عنه ابن عباس وابن عمر وغريمها ومن التابعني ابن أيب  - هـ  ٥١ات باملدائن سنة بالكوفة وم
سلم يف احلديبية حمرما فرآه  ليلى وأبو وائل وغريمها قاله ابن األثري وقد كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

نعم فأمره أن حيلق وأنزل اهللا :  أيؤذيك هوامك ؟ قال: رسول اهللا والقملة تسقط من رأسه على وجهه فقال 
يعين ال حتلقوا )  ١٩٦اآلية : سورة البقرة ( } فمن كان منكم مريضا أوبه أذى من رأسه { : فيه قوله 



رؤوسكم يف حال اإلحرام إال أن تضطروا إىل حلقه ملرض أو ألذى يف الرأس من هوام أو صداع ففدية أي 
صدقة ثالثة آصع على ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع أو نسك فحلق فعليه فدية من صيام ثالثة أيام أو 

  " معامل التنزيل " واحدهتا نسيكة أي ذبيحة أعالها بدنة ووسطها بقرة وأدناها شاة كذا يف 
دويبة صغرية تتولد من : فآذاه القمل بضم القاف وتشديد امليم واحدة قملة أو بالفتح مث السكون : قوله )  ٥( 

  " عني احلياة " العفونة ذكره الدماميين يف العرق والوسخ و
  أمر من اإلطعام )  ٦( 
ربع الصاع فالغرض تصدق مدين مدين يعين نصف صاع لكل  -بضم امليم وتشديد الدال  - املد )  ٧( 

  مسكني 
  بضم السني يعين اذبح )  ٨( 

  )الضعفة من املزدلفة )  ١( باب من قدم (  - ٥٨

أن عبد اهللا بن عمر كان : ابين عبد اهللا بن عمر )  ٢( افع عن سامل وعبيد اهللا أخربنا مالك أخربنا ن - ٥٠٤
  يصلوا الصبح مبىن )  ٤( صبيانه من املزدلفة إىل مىن حىت )  ٣( يقدم 

وهو . إليهم أن ال يرموا اجلمرة حىت تطلع الشمس )  ٦( الضعفة ويوغر )  ٥( ال بأس بأن يقدم : قال حممد 
  عامة من فقهائنا قول أيب حنيفة وال
 _________  

دم من التقدمي الضعفة : قوله )  ١(  مجع ضعيف مثل النساء والصبيان والشيوخ الكبار  -بفتحتني  - باب من ق
من املزدلفة أي أرسلهم إىل مىن من مزدلفة يف ليلة العيد قبل أوان نفر احلجاج منها وهو وقت . واملرضى 

خوف الزحام عليهم ) ، وال نعلم فيه خمالفا  ٤٢٣/  ٣ويف املغين ( مجاع اإلسفار من يوم العيد وهو جائز باإل
وقد قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ضعفة بين هاشم وصبياهنم منهم ابن عباس ونساؤه وأمرهم أن ال 

  يرموا اجلمرة حىت يطلع الفجر كما هو ثابت يف صحيح البخاري والسنن 
  ة ثبت مات قبل أخيه سامل قاله ابن األثري هو من أعالم التابعني ثق)  ٢( 
  أي يرسلهم بالليل قبل نفر الناس )  ٣( 
حىت يصلوا الصبح مبىن يف صحيح البخاري عن سامل أن ابن عمر كان يقدم ضعفة أهله فيقفون : قوله )  ٤( 

ام وقبل أن يدفع فمنهم عند املشعر احلرام باملزدلفة بليل فيذكرون اهللا ما بدا هلم مث يرجعون قبل أن يقف اإلم
أرخص : وكان ابن عمر يقول . من يقدم مىن لصالة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا اجلمرة 

رخص بالتشديد وهو : كذا وقع فيه أرخص ويف بعض الروايات : قال احلافظ . أرخص : يف نسخة البخاري ( 
   أولئك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف)  ٥٢٦/  ٣فتح الباري . األظهر من حيث املعىن 

  جمهول من التقدمي وكذا ما بعده ويف نسخة يقدم ويوغر مبنيان للفاعل )  ٥( 
بكسر الغني املعجمة من أوغر إليه هكذا أمره أن ال يفعل ويترك : ويوغر إليهم قال القاري : قوله )  ٦( 

تطلع الشمس ليكونوا حاملني للسنة وإال فيجوز الرمي  واملعىن يأمرهم ويؤكد عليهم أن ال يرموا اجلمرة حىت
جواز الرمي قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر ) :  ١٨/  ١٠" ( عمدة القاري " ويف . بعد الصبح إمجاعا 



للذين يتقدمون قبل الناس قول عطاء بن أيب رباح وطاوس وجماهد والنخعي والشعيب وسعيد بن جبري والشافعي 
هب الشافعي رمي اجلمرة من نصف الليل ومذهب مالك أن الرمي حيل بطلوع الفجر مذ: وقال عياض 

ومذهب الثوري والنخعي أهنا ال ترمى إال بعد طلوع الشمس وهو مذهب أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد وأمحد 
وقته  أول: فإن رموها قبل طلوع الشمس أجزأهتم وقد أساؤوا أو قال الكاساين من أصحابنا : وإسحاق قالوا 

  املستحب ما بعد طلوع الشمس وآخر وقته آخر النهار كذا قال أبو حنيفة وقال أبو يوسف إىل الزوال 

) ٢( البدن )  ١( باب جالل (  - ٥٩  (  

( حىت )  ٤( جالل بدنه وكان ال جيللها )  ٣( أن ابن عمر كان ال يشق : أخربنا مالك أخربنا نافع  - ٥٠٥
( جبالهلا فيكسوها )  ٧( والقباطي واألمناط مث يبعث )  ٦( فة وكان جيللها باحللل يغدو هبا من مىن إىل عر)  ٥
  من اجلالل )  ١٢( أقصر )  ١١( الكعبة هذه الكسوة )  ١٠( فلما كسيت ) :  ٩( قال . الكعبة )  ٨

 _________  
ن وهو للبدنة كالثوب ما جيعل على ظهر احليوا -بالضم وتشديد الالم  -جالل بالكسر مجع جل : قوله )  ١( 

  لإلنسان يقيه الربد والوسخ 
  البدن بالضم مجع البدنة بفتحتني هي من اإلبل والبقر : قوله )  ٢( 
ال يقطعها يف موضع لئال تفسد وتكون قابلة ألي انتفاع كان قال الزرقاين : قوله )  ٣(  رواه : كان ال يشق أي 

بن بكري عن مالك وقال  وزاد فيه غريه عن مالك إال موضع السنام وإذا حنرها نزع  :البيهقي من طريق حيىي 
ونقل عياض أن التجليل يكون بعد اإلشعار لئال يتلطخ بالدم وأن . جالهلا خمافة أن يفسدها الدم مث يتصدق هبا 

يمتها فإن كانت نفيسة مل تشق    يشق اجلالل من السنام إن قلت ق
  أي من التجليل أي ال يكسوها اجلالل )  ٤( 
كان ابن : حىت يغدو هبا أي يصبح هبا ويذهب من مىن إىل عرفة ويف رواية ابن املنذر عن نافع : قوله )  ٥ (

عمر جيلل بدنه األمناط والربود حىت خيرج من املدينة مث ينزعها فيطويها حىت يكون يوم عرفة فيلبسها إياها حىت 
  )  ٥٥٠/  ٣انظر فتح الباري ( ة ورمبا دفعها إىل بين شيب: ينحرها مث يتصدق هبا قال نافع 

باحللل مجع حلة بالضم فتشديد هي من برود اليمن وال يسمى حلة إال أن يكون ثوبان من جنس : قوله )  ٦( 
ثوب رقيق من كتان يعمل مبصر نسبة إىل القبط بالكسر  -بالضم  -مجع القبطي  -بالضم  -واحد والقباطي 

قياس فرق بني الثياب وبني نسبة اإلنسان فإنه ينسب بالقبطي بالكسر قبيلة مبصر والضم يف النسبة على غري 
ضرب من البسط له : ثوب من صوف يطرح على اهلودج ويكون ملونا وقيل  -بفتحتني  - واألمناط مجع منط 

  مخل رقيق كذا ذكره الزرقاين والقاري 
  إىل خدام الكعبة )  ٧( 
ألن كسوهتا من القرب وكرائم الصدقات وكانت تكسى من :  فيكسوها الكعبة قال ابن عبد الرب: قوله )  ٨( 

إنه أول من كساها فكان ابن عمر جيمل هبا بدنه مث يكسوها الكعبة فيحصل على : زمن تبع احلمريي ويقال 
  فضيلتني 

  أي نافع )  ٩( 



  بصيغة اجملهول )  ١٠( 
ا ما كساها به عبد امللك بن مروان من هذه الكسوة أي هذه الكسوة املعروفة ولعل املراد هب: قوله )  ١١( 

  الديباج وكان قبل ذلك يف عهد اخللفاء تكسى بالقباطي كما بسطه العيين 
  صيغة ماض أي ترك ما كان يفعله من بعثها إىل الكعبة لعدم االحتجاج إليه : بفتح اهلمزة )  ١٢( 

)  ٢( عمر يصنع جبالل بدنه ؟ حىت  ابن)  ١( ما كان : أخربنا مالك قال سألت عبد اهللا بن دينار  - ٥٠٦
  هبا )  ٣( كان عبد اهللا بن عمر يتصدق : قال عبد اهللا بن دينار . أقصر عن تلك الكسوة 

من )  ٦( وأن ال يعطي اجلزار )  ٥( أن يتصدق جبالل البدن وخبطمها )  ٤( ينبغي . وهبذا نأخذ : قال حممد 
نيب صلى اهللا عليه و سلم بعث مع علي بن أيب طالب رضي اهللا أن ال)  ٧( بلغنا . ذلك شيئا وال من حلومها 

  اجلزار من خطمه وجالله شيئا )  ٩( أن يتصدق جبالله وخبطمه وأن ال يعطي )  ٨( عنه هبدي فأمر 
 _________  

  استفهامية )  ١( 
  وهو الظاهر . حني : يف بعض النسخ )  ٢( 
البدن كانت كسوة الكعبة وكانت أوىل هبا من غري ذلك فلما إن جالل : قال الباجي ( أي على الفقراء )  ٣( 

  )  ٣١٤/  ٢املنتقى . كسيت الكعبة رأى أن الصدقة هبا أوىل من غري ذلك 
  أي استحبابا )  ٤( 
  خبطمها بالضم مجع اخلطام بالكسر وهو زمام البعري الذي جيعل يف أنفه : قوله )  ٥( 
  الذي يذبح اإلبل وغريه بضم اجليم وتشديد الزاي املعجمة )  ٦( 
  هذا البالغ أخرجه اجلماعة إال الترمذي ذكره الزيلعي )  ٧( 
  الظاهر أن األمر لالستحباب : قال العيين )  ٨( 
  وأما إن كان فقريا فال بأس بتصدقه عليه . أي يف أجرته )  ٩( 

) ١( باب احملصر (  - ٦٠  (  

دون البيت )  ٢( من أحصر : عبد اهللا عن أبيه أنه قال أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن سامل بن  - ٥٠٧
  مبرض فإنه ال حيل حىت يطوف بالبيت فهو يتداوى مما اضطر إليه ويفتدي 

كاحملصر بالعدو )  ٤( جعل احملصر بالوجع )  ٣( بلغنا عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أنه : قال حممد 
( ليبعث : فقال ابن مسعود )  ٨( حية فلم يستطع املضي )  ٧( فنهشته )  ٦( عن رجل اعتمر )  ٥( فسئل 

أصحابه يوم أمار فإذا حنر عنه اهلدي حل وكانت عليه عمرة مكان عمرته وهبذا )  ١٠( هبدي ويواعد )  ٩
  نأخذ وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا والعامة من فقهائنا 

 _________  
أحصره إذا حبسه وهو الذي حبس عن إمتام احلج والعمرة  احملصر اسم مفعول من اإلحصار من: قوله )  ١( 

  بعذر أو مرض أو حنو ذلك 



فإنه . من أحصر أي منع وحبس دون البيت أي قبل وصوله إليه مبرض وحنوه من غري عدو كافر : قوله )  ٢( 
فهو . ت األيام ال حيل بفتح أوله وكسر ثانيه وتشديد ثالثه أي ال خيرج من إحرامه حىت يطوف بالبيت ولو امتد

مما اضطر جمهول إليه أي باستعمال ما احتيج إليه من حمظورات اإلحرام كاللباس والطيب . يتداوى أي يعاجل 
ا استعمله من احملظورات وكفارته بعد الفراغ من مناسكه . وإزالة الشعر وغري ذلك  . ويفتدي أي يؤدي فدية م

وأمتوا احلج والعمرة هللا فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي وال { : وحاصله أن اإلحصار املذكور يف قوله تعاىل 
وقد وقع االختالف . ال يكون باملرض )  ١٩٦اآلية : سورة البقرة ( } حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله 

فيه عشرة أحباث بسطها شيخنا يف أوجز املسالك فارجع إليه ( يف اإلحصار على أقوال كما بسطه العيين وغريه 
أن اإلحصار وحكمه الثابت باآلية وهو أن يذبح اهلدي وخيرج من اإلحرام كان : األول )  ٧٢ - ٥٠/  ٨

بالنيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه واآلية املذكورة نزلت يف )  ٢١٧/  ٢انظر سبل السالم ( خمصوصا 
شاذ ال يعتمد عليه والثاين حصرهم يوم احلديبية حني صدهم املشركون عن البيت فيختص مبورده وهذا القول 

أن حكم احلصر عام لكنه ال يكون إال بالعدو الكافر كما كان يف العهد النبوي ويدل عليه قوله تعاىل بعد : 
أي )  ١٩٦اآلية : سورة البقرة ( } فإذا أمنتم فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدي { : تلك اآلية 

ا  أمنتم من خوف العدو فال يكون اإلحصار مبرض وحنوه وهذا مذهب ابن عمر كما دل عليه قوله املذكور ههن
روى حنوه عن ابن عمر : ال حصر إال حصر العدو أخرجه ابن أيب حامت وقال : ومذهب ابن عباس حيث قال 

أن حكم اإلحصار : وطاوس والزهري وزيد بن أسلم وبه قال الليث ومالك والشافعي وأمحد وإسحاق والثالث 
م زمانا وسببا فيحصل حكمه بكل حابس من مرض وعدو وكسر رجل وذهاب نفقة وحنوها مما مينعه املضي عا

اإلحصار يف اللغة : وبه قال أصحابنا احلنفية وقالوا . إىل البيت وهذا قول ابن مسعود ورواية عن ابن عباس 
به وكذا لفظ األمن ال يقتضيه عام غري خمصوص بالعدو ونزول تلك اآلية يف حصر العدو ال يقتضي اختصاصه 
ورد حبسب تعني احلادثة : فيمكن أن يراد به األمن من عدو ومرض وحنوه وعلى تقرير االختصاص يقال 

والعربة لعموم اللفظ والعلة ال خلصوص السبب ويوافقه حديث من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى 
أو مرض ورواه عبد بن محيد وقال روي حنوه عن أخرجه أمحد وأصحاب السنن ويف رواية من كسر أوعرج 

ابن مسعود وابن الزبري وعلقمة وابن املسيب وعروة وجماهد والنخعي وعطاء وغريهم وهناك قول رابع حمكي 
أن احملصر باملرض والعدو سواء ال حيل إال بالطواف وهو قول شاذ وأرجح األقوال هو : عن ابن الزبري وهو 

  )  ١٤١/  ١٠دة القاري انظر عم( القول الثالث 
  من طرق عديدة " شرح معاين اآلثار " أخرجه عنه الطحاوي يف )  ٣( 
  بالفتحتني املرض املؤمل )  ٤( 
  أي ابن مسعود )  ٥( 
  أحرم بالعمرة )  ٦( 
  من النهش وهو لدغ احلية وجرحها )  ٧( 
  أي مل يقدر الذهاب إىل مكة إلمتام العمرة )  ٨( 
  مع بعض أصحابه إىل مكة هديا أمر أن يرسل )  ٩( 
بالفتح أي يوم أمارة وعالمة تدل على وصوهلم إىل مكة " يوم أمار " ويواعد من املواعدة : قوله )  ١٠( 



خرج من اإلحرام " حل " ذبح عنه اهلدي مبكة وجاء ذلك اليوم املوعود " فإذا حنر " وذحبهم اهلدي عنه 
أي عوض عمرته السابقة قضاء عنها " ت عليه عمرة مكان عمرته وكان" واستعمل حمظوراته من احللق وغريه 

فإهنا إن كانت واجبة بالنذر وغريه فظاهر وإن كانت نفال فالنفل بالشروع يلزم كما هو مذهبنا ودل هذا على 
} حىت يبلغ اهلدي حمله { : أن احملصر يبعث باهلدي إىل مكة وال يذحبه حيث أحصر وهو املراد من قوله تعاىل 

يذبح احملصر اهلدي حيث حيل سواء كان من احلل أو احلرم وقال أبو : قال اجلمهور ( قال الشافعي وغريه و
املراد باحملل مكان اإلحصار ويف املقام كالم طويل ) :  ١٤٩/  ١٠عمدة القاري . حنيفة ال يذحبه إال يف احلرم 
  ال يليق هنا خوف التطويل 

) ١( باب تكفني احملرم (  - ٦١  (  

 ٣( قد مات حمرما باجلحفة )  ٢( أخربنا مالك أخربنا نافع أن ابن عمر كفن ابنه واقد بن عبد اهللا و  - ٥٠٨
  رأسه )  ٤( ومخر ) 

  مات فقد ذهب اإلحرام عنه )  ٥( إذا :  -وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا  -وهبذا نأخذ : قال حممد 
 _________  

  أي إذا مات احملرم يف إحرامه )  ١( 
  الواو حالية )  ٢ (
  موضع بني احلرمني ميقات أهل الشام وقد مر ذكره يف حبث املواقيت : بضم اجليم )  ٣( 
  ووجهه وقال لوال أنا حرم لطيبناه : ويف رواية حيىي . أي غطى رأسه )  ٤( 
 وجهه إذا مات يعين أن باملوت تنقطع األعمال فإذا مات ذهب اإلحرام منه فال بأس بتخمري: قوله )  ٥( 

مخروا وجوه موتاكم وال : ورأسه كما هو املسنون يف سائر املوتى أخذا من قول النيب صلى اهللا عليه و سلم 
وهذا هو مذهب احلنفية واملالكية فقال مالك بعد رواية هذا . تشبهوا باليهود أخرجه الدارقطين بسند صاحل 

إذا مات ابن آدم : ويوافقهم حديث . انتهى . العمل  إمنا يعمل الرجل ما دام حيا فإذا مات فقد انقضى: األثر 
وخيالفهم ما . صدقة جاريه أوعلم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له أخرجه ابن ماجه : انقطع عمله إال من ثالث 

كفنوه يف ثوبيه وال تغطوا رأسه وال تقربوه طيبا فإنه : أخرجه مسلم وغريه أن رجال حمرما تويف فقال رسول اهللا 
باب احملرم " وقد مر معنا ذكر هذا احلديث يف . وال تغطوا رأسه ووجهه : ويف رواية . ث مطيبا يوم القيامة يبع

وأمحد وإسحاق وأهل الظاهر يف أن احملرم على إحرامه بعد املوت ( وبه قالت الشافعية وغريهم " يغطى وجهه 
زرقاين وغريمها من احلنفية واملالكية عن هذا وهو األرجح نقال وأجاب العيين وال) .  ١٩٣/  ٦كذا يف األوجز 

احلديث بأن النيب صلى اهللا عليه و سلم لعله عرف بالوحي بقاء إحرامه بعد موته فهو خاص بذلك الرجل وبأنه 
فإنه يبعث ملبيا وهذا األمر ال يتحقق يف غريه وجوده فيكون خاصا : واقعة حال ال عموم هلا وبأنه علله بقوله 

على املنصف أن هذا كله تعسف فإن البعث ملبيا ليس خباص به بل هو عام يف كل حمرم حيث ورد به وال خيفى 
ا مات عليه أخرجه مسلم :  وورد من مات على مرتبة من هذه املراتب بعث عليها يوم . يبعث كل عبد على م

" ه األصبهاين يف وورد أن املؤذن يبعث وهو يؤذن واملليب يبعث وهو يليب أخرج. القيامة أخرجه احلاكم 
البدور السافرة يف أحوال " وورد غري ذلك مما يدل عليه أيضا كما بسطه السيوطي يف " . الترغيب والترهيب 



فهذا التعليل ال داللة له على االختصاص وإمنا علل به ألنه ملا حكم بعدم التخمري املخالف لسنن " . اآلخرة 
ا فينبغي إبقاؤه على صورة امللبني املوتى نبه على حكمه فيه وهو أنه يبعث ملب واحتمال االختصاص بالوحي . ي

جمرد احتمال ال يسمع وكونه واقعة حال ال عموم هلا إمنا يصح إذا مل يكن فيه تعليل وأما إذا وجد وهو عام 
لى فيكون احلكم عاما واجلواب عن أثر ابن عمر حيتمل أن يكون مل يبلغه احلديث وحيتمل أن يكون بلغه ومحله ع

  ولعل هذا هو الذي ال يتجاوز احلق عنه . األولوية وجوز التخمري 

  )املزدلفة )  ٣( ليلة )  ٢( عرفة )  ١( باب من أدرك (  - ٦٢

من وقف بعرفة ليلة املزدلفة قبل أن يطلع : أخربنا مالك أخربنا نافع أن عبد اهللا بن عمر كان يقول  - ٥٠٩
  احلج )  ٥( فقد أدرك )  ٤( الفجر 

  وهبذا نأخذ وهو قول أيب حنيفة والعامة : ل حممد قا
 _________  

  أي وصل إليها )  ١( 
  عرفات : يف نسخة )  ٢( 
  أي يف الليلة يقام فيها مبزدلفة وهي ليلة العيد )  ٣( 
  أي فجر العيد )  ٤( 
ن أصل أدرك احلج أي أدرك أعظم أركانه وهو الوقوف بعرفة وهذا حكم شرع تسهيال فإ: قوله )  ٥( 

ا يكون بالنهار يوم عرفة فإن مل يتيسر له ذلك كفى وقوفه يف جزء من أجزاء ليلة العيد بعرفة وقد  الوقوف هو م
من أدرك معنا هذه الصالة أي صالة الصبح مبزدلفة وأتى عرفات قبل ذلك : قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

احلج : صححه وابن حبان وأصحاب السنن وقال أيضا ليال أو هنارا فقد مت حجه وقضى تفثه رواه ابن خزمية و
عرفة من أدركها قبل أن يطلع الفجر من ليلة مجع فقد مت حجه أخرجه أصحاب السنن وزاد حيىي يف موطأه يف 

. من مل يقف بعرفة ليلة املزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته احلج وكذا روى حنوه عن عروة : أثر ابن عمرو 
نه ال بد من الوقوف ليال أيضا مع النهار حىت لو دفع من عرفة قبل غروب الشمس فاته احلج وهذا يدل على أ

وبه قال مالك بل عنده الوقوف يف جزء من الليل أصل والنهار تبع وعندنا النهار أصل والليل تبع كما بسطه 
  " عمدة القاري " العيين يف 

  )وهو مبىن  األول)  ١( باب من غربت له الشمس يف النفر (  - ٦٣

أيام )  ٢( من غربت له الشمس من أوسط : أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر أنه كان يقول  - ٥١٠
  )  ٤( حىت يرمي اجلمار من الغد )  ٣( التشريق وهو مبىن ال ينفرن 

  وهو قول أيب حنيفة والعامة . نأخذ )  ٥( وهبذا : قال حممد 
 _________  

  األول من مىن وهو اليوم الثاين عشر من ذي احلجة  أي يوم االنصراف)  ١( 



  هو يوم الثاين عشر )  ٢( 
  أي ال يرجعن إىل مكة )  ٣( 
  أي من اليوم الثالث عشر )  ٤( 
اعلم أن األفضل أن يقيم ويرمي يوم الرابع وإن مل يقم نفر قبل غروب : وهبذا نأخذ قال القاري : قوله )  ٥( 

ت الشمس يكره أن ينفر حىت يرمي يف اليوم الرابع ولو نفر من الليل قبل طلوع الشمس فإن مل ينفر حىت غرب
الفجر من اليوم الرابع من أيام الرمي ال شيء عليه وقد أساء وال يلزمه رمي اليوم الرابع يف ظاهر الرواية نص 

أيب حنيفة أنه يلزمه إن وإليه أشار يف األصل وهو املذكور يف املتون وروى احلسن عن " الرقيات " عليه حممد يف 
دم كما لو نفر بعد طلوع  مل ينفر قبل الغروب وليس له أن ينفر بعده حىت لو نفر بعد الغروب قبل الرمي يلزمه 

فإن أحب أن يتعجل يف يومني خرج قبل غروب الشمس فإن : قال اخلرقي ( الفجر وهو قول األئمة الثالثة 
فإن غربت قبل خروجه من مىن مل : قال املوفق . غد بعد الزوال غربت الشمس وهو هبا مل خيرج حىت يرمي من 

ينفر سواء كان ارحتل أو كان مقيما يف منزله مل جيز له اخلروج وهذا قول عمر وجابر بن زيد وعطاء وطاوس 
ع له أن ينفر ما مل يطل: وجماهد وأبان بن عثمان ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وابن املنذر وقال أبو حنيفة 

،  ٤٥٤/  ٣انظر املغين . الفجر من اليوم الثالث ألنه مل يدخل اليوم اآلخر فجاز له النفر كما قبل الغروب 
ال جيوز الرمي )  ٤٥٥ فوجه الظاهر أن قبل غروب اليوم الثالث جيوز النفر فكذا بعده جبامع أن كال من الوقتني 

فمن تعجل يف يومني { : يف اليوم ال يف الليل لقوله تعاىل  فيه عن الرابع ووجه رواية أيب حنيفة ومن تبعه أن النفر
ولذا جاز رمي . واجلواب أن لياليها التالية تابعة أليامها املاضية )  ٢٠٣اآلية : سورة البقرة ( } فال إمث عليه 

  أيامها يف لياليها اتفاقا 

  )ومل حيلق )  ١( باب من نفر (  - ٦٤

له اجملرب وقد )  ٣( يقال )  ٢( أن عبد اهللا بن عمر لقي رجال من أهله : أخربنا مالك أخربنا نافع  - ٥١١
عبد اهللا أن يرجع فيحلق رأسه أو يقصر )  ٦( ذلك فأمره )  ٥( ومل حيلق رأسه ومل يقصر جهل )  ٤( أفاض 

  مث يرجع إىل البيت فيفيض 
  وهبذا نأخذ : قال حممد 

 _________  
  أي من مىن إىل مكة )  ١( 
  من أعزته وأقاربه أي )  ٢( 
يقال له اجملرب بصيغة اجملهول من التجبري امسه عبد الرمحن وهو ابن عبد الرمحن بن عمر بن اخلطاب : قوله )  ٣( 

  " باب الوضوء من الرعاف " فاجملرب ابن أخي عبد اهللا بن عمر وقد مرت ترمجته ووجه لقبه يف 
  أي طاف طواف اإلفاضة )  ٤( 
أي فعل اجملرب ذلك جاهال عن هذا احلكم أنه يقدم احللق أو القصر على الطواف ال  جهل ذلك: قوله )  ٥( 

  عاملا عامدا 
فأمره أمره بالرجوع إىل مىن واحللق أو القصر هناك مث طواف البيت أمر ندب مراعاة للترتيب : قوله )  ٦( 



بله ما يعتد به وال شيء عليه لكنه املسنون وإال فيجوز احللق والقصريف غري مىن يف احلرم مطلقا والطواف ق
  مكروه 

) ١( باب الرجل جيامع قبل أن يفيض (  - ٦٥  (  

أنه سئل عن رجل : املكي عن عطاء بن أيب رباح عن ابن عباس )  ٢( أخربنا مالك أخربنا أبو الزبري  - ٥١٢
ذ قال رسول اهللا صلى وهبذا نأخ: قال حممد . فأمره أن ينحر بدنة )  ٤( على امرأته قبل أن يفيض )  ٣( وقع 

سلم  ا يقف بعرفة مل يفسد حجه )  ٦( من وقف بعرفة فقد أدرك حجه فمن جامع ) :  ٥( اهللا عليه و  بعد م
طواف الزيارة ال يفسد حجه وهو )  ٨( جلماعه وحجه تام وإذا )  ٧( ولكن عليه بدنة  جامع قبل أن يطوف 

  قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا 
 _________  

باب الرجل " قبل أن يفيض أي قبل أن يطوف طواف الزيارة ويف نسخة عليها شرح القاري : قوله )  ١( 
وفسر القاري معىن يفيض يرجع من عرفات أي جيامع بعرفة قبل الرجوع بعد " جيامع بعرفة قبل أن يفيض 

ثر ابن عباس قبل أن يفيض وخيدشه أنه ليس يف الباب أثر يوافق هذا العنوان إال أن حيمل قوله يف أ. الوقوف 
سورة ( } فإذا أفضتم من عرفات { : على اجلماع قبل الرجوع من عرفة فإن اإلفاضة تطلق عليه قال اهللا تعاىل 

أنه سئل عن رجل وقع بأهله : لكنه ليس بصحيح فقد وقع يف رواية حيىي يف هذا األثر )  ١٩٨اآلية : البقرة 
  صريح يف أن املراد به طواف اإلفاضة  وهو مبىن قبل أن يفيض إىل آخره وهذا

  امسه حممد بن مسلم )  ٢( 
  أي وطأها )  ٣( 
قبل أن يفيض أي بعد الوقوف بعرفة سواء كان مجاعه مبىن أو مبكة فحينئذ مت حجه ألنه وقع : قوله )  ٤( 

  التحلل برمي اجلمرات ووقع مجاعه بعده وعليه أن يذبح بدنة بقرا أو إبال 
  حاب السنن أخرجه أص)  ٥( 
وحواشيها أن اجلماع قبل الوقوف بعرفة يفسد حجه " اهلداية " فمن جامع تفصيله على ما يف : قوله )  ٦( 

وعليه أن ميضي فيه ويهدي شاة وحيج من قابل ملا رواه أبو داود يف املراسيل والبيهقي أنه سئل رسول اهللا صلى 
سلم عن رجل جامع امرأته ومها حمرمان  وعند الشافعي جتب . اقضيا نسككما واهديا هديا : فقال اهللا عليه و 

ومن جامع بعد . ولنا إطالق ما روينا وألنه ملا وجب القضاء خفت اجلناية . بدنة كما يف اجلماع بعد الوقوف 
يما إذا  الوقوف بعرفة سواء كان قبل الرمي أو بعده مل يفسد حجه وعليه بدنة ألثر ابن عباس خالفا للشافعي ف

قبل رمي يوم النحر فإنه عنده وعند مالك وأمحد مفسد هذا إذا جامع قبل احللق فإن جامع بعد احللق جامع 
  فعليه شاة لبقاء إحرامه يف حق النساء ودون لبس املخيط فخففت اجلناية 

  أي جزاء لفعله )  ٧( 
  هذا بظاهره مكرر )  ٨( 

  ) ) ١( باب تعجيل اإلهالل (  - ٦٦



مكة ما )  ٢( يا أهل : نا عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه أن عمر بن اخلطاب قال أخربنا مالك حدث - ٥١٣
  شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون أهلوا إذا رأيتم اهلالل 

  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا . نفسك )  ٣( تعجيل اإلهالل أفضل من تأخريه إذا ملكت : قال حممد 
 _________  

  حرام ملن مبكة أي اإل)  ١( 
اقيا : قوله )  ٢(  ا شأن الناس أي اآلفاقيون يأتون أي . يا أهل مكة خطاب إىل من مبكة مكيا كان أو آف م

وهو الشعث بفتح أوله وكسر ثانيه مغرب الرأس متفرق : مجع أشعث  -بالضم فسكون  -يدخلون مكة شعثا 
غربوا الرأس ال أثر عليهم للدهن والطيب واحلال الشعر مشتت احلال يعين يدخلون وهم حمرمون من املواقيت م

أهلوا أي أحرموا . أي مستعملون الدهن يف الشعر  -بتشديد الدال من االدهان  -يا أهل مكة أنتم مدهنون 
باحلج إذا رأيتم اهلالل أي هالل ذي احلجة وهذا األمر منه للندب وقد مر أن ابن عمر كان حيرم يوم التروية 

 ٢انظر املنتقى للباجي ( يف ذلك بفعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واألمر يف ذلك واسع ويستحبه ويتأسى 
واألفضل هو التعجيل إذا أمن من الوقوع يف . فمن تعجل فال إمث عليه ومن تأخر فال إمث عليه )  ٢١٩/ 

  احملظورات 
  قدرت نفسك وأمنت من الوقوع يف احملظور )  ٣( 

  )من احلج أو العمرة )  ١( باب القفول (  - ٦٧

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا قفل من حج أو : أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر  - ٥١٤
ال إله إال اهللا ) :  ٤( شرف من األرض ثالث تكبريات مث يقول )  ٣( على كل )  ٢( عمرة أو غزوة يكرب 

( يت وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حييي ومي
  اهللا وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده )  ٦( لربنا حامدون صدق )  ٥

 _________  
  بالضم أي الرجوع إىل وطنه )  ١( 
  اهللا أكرب : أي يقول )  ٢( 
جبل : املكان العايل قال اجلوهري هو بفتحتني " : عمدة القاري " على كل شرف قال العيين يف : قوله )  ٣( 

آيبون أي راجعون إىل اهللا وفيه إيهام معىن الرجوع إىل الوطن يقال آب إىل الشيء : مشرف أي عال وقوله 
: وقوله . أوبا وإيابا أي رجع وارتفاعه على أنه خرب مبتدأ حمذوف أي حنن آيبون وكذا ارتفاع تائبون وما بعده 

هزم األحزاب هم الطائفة املتفرقة الذين : وقوله . ن وإما عام لسائر الصفات لربنا إما خاص بقوله ساجدو
اجتمعوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم األحزاب فهزمهم اهللا بال مقاتلة وال إجياف خيل وقال عياض 

  هم افعل ذلك حيتمل أن يريد أحزاب الكفر يف مجيع األيام واملواطن وحيتمل أن يريد به الدعاء أي الل: 
  اختار هذا الذكر لكونه جامعا ولكونه أفضل ما قاله األنبياء قبله )  ٤( 
  أي مصلون أو منقادون )  ٥( 
ونصرعبده أي عبده . صدق اهللا وعده أي يف إظهار الدين ونصرة املسلمني وغلبة أمور اليقني : قوله )  ٦( 



: سورة اإلسراء ( } سبحان الذي أسرى بعبده ليال { : ىل اخلاص املستحق لكمال العبودية املشار إليه بقوله تعا
  وغري ذلك وهو الرسول صلى اهللا عليه و سلم )  ١اآلية 

  )الصدر )  ١( باب (  - ٦٨

سلم كان إذا صدر : أخربنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر  - ٥١٥ من )  ٢( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
عبد )  ٦( فكان ) :  ٥( بذي احلليفة فيصلي هبا ويهلل قال )  ٤( حاء الذي بالبط)  ٣( احلج أو العمرة أناخ 

  ذلك )  ٧( اهللا بن عمر يفعل 
 _________  

سورة ( } يومئذ يصدر الناس أشتاتا { : باب الصدر بفتحتني مبعىن الرجوع ومنه قوله تعاىل : قوله )  ١( 
  )  ٦اآلية : الزلزلة 

  أي رجع )  ٢( 
 - اخ أي أجلس بعريه ونزل بالبطحاء بالفتح الوادي الذي فيه دقاق احلصى الذي بذي احلليفة أن: قوله )  ٣( 

فيه : قال القاري . فيصلي هبا نفال أداء للشكر ويهلل أي يؤدي التهليل املذكور سابقا  -ميقات أهل املدينة 
  بغي أن يكون كذا أمر غريهم ببلدهم تنبيه على أنه يستحب ألهل املدينة أن ينزلوا بذي احلليفة ذهابا وإيابا وين

  احتراز عن البطحاء الذي بني مكة ومىن )  ٤( 
  أي نافع )  ٥( 
  وكان : يف نسخة )  ٦( 
يفعل ذلك اقتداء بالنيب صلى اهللا عليه و سلم فإنه كان كثري االهتمام مبتابعة النيب عليه السالم : قوله )  ٧( 

  ولو يف املندوبات بل املباحات 

)  ٢( أحد )  ١( ال يصدرن : خربنا مالك أخربنا نافع عن عبد اهللا بن عمر أن عمر بن اخلطاب قال أ - ٥١٦
  الطواف بالبيت )  ٤( بالبيت فإن آخر النسك )  ٣( من احلاج حىت يطوف 

دم إال احلائض والنفساء فإهنا )  ٥( وهبذا نأخذ طواف الصدر واجب على احلاج : قال حممد  ( ومن تركه فعليه 
  وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل والعامة من فقهائنا ) .  ٨( وال تطوف إن شاءت )  ٧( تنفر )  ٦

 _________  
  بضم الدال أي ال يرجعن من مكة )  ١( 
  أي من أهل اآلفاق )  ٢( 
  أي طواف الوداع )  ٣( 
: رة هو الطواف بالبيت قال مالك فإن أخر النسك بضمتني أي أخر املناسك املتعلقة باحلج والعم: قوله )  ٤( 

اآلية : سورة احلج ( } ومن يعظم شعائر اهللا فإهنا من تقوى القلوب { : وذلك فيما نرى واهللا أعلم لقول اهللا 
: أن الشعائر ست : ذكر الباجي عن زيد بن أسلم ( وحمل الشعائر } مث حملها إىل البيت العتيق { : وقال )  ٣٢

الكعبة احلرام واملسجد احلرام والبلد : واحلرمات مخس . واملشعر احلرام وعرفة والركن الصفا واملروة واجلمار 



انتهى . كلها وانقضاؤها إىل البيت العتيق )  ٢٩٤/  ٢املنتقى للباجي . احلرام والشهر احلرام واحملرم حىت حيل 
فر أحد حىت يكون آخر عهده ال ين: وقد اقتدى عمر يف هذا احلكم بالنيب صلى اهللا عليه و سلم حيث قال . 

وأخرج البخاري ومسلم عن . فإن آخر النسك الطواف بالبيت : بالبيت أخرجه مسلم ورواه الشافعي وزاد 
أمر الناس أن يكون آخرعهدهم بالبيت الطواف إال أنه خفف عن احلائض وعن هذا قال أئمتنا : ابن عباس قال 

ل أمحد واحلسن وجماهد والثوري واحلكم ومحاد وعن ابن إن طواف الصدر واجب جيب بتركه الدم وبه قا: 
سنة وال شيء على تاركه كذا ذكره : عباس ما يدل عليه وعند الشافعي يف أحد القولني مستحب وقال مالك 

  " البناية " يف 
  وكذا على املعتمر من أهل اآلفاق إذا أراد الرجوع )  ٥( 
  أي كل منها )  ٦( 
  أي تسافر )  ٧( 
  ا اضطرت إىل ذلك واألوىل أن تنفر بعد الطواف إذ)  ٨( 

  من إحرامها أن متتشط حىت تأخذ)  ١( باب املرأة يكره هلا إذا حلت (  - ٦٩

  ) من شعرها 
ال متتشط )  ٢( املرأة احملرمة إذا حلت : أخربنا مالك حدثنا نافع عن عبد اهللا بن عمر أنه كان يقول  - ٥١٧

  )  ٤( وإن كان هلا هدي مل تأخذ من شعرها شيئا حىت تنحر )  ٣ (حىت تأخذ من شعرها شعر رأسها 
  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا . وهبذا نأخذ : قال حممد 

 _________  
يكره هلا إذا حلت أي أرادت اخلروج من اإلحرام والتحلل أن متتشط أي تسرح شعرها باملشط : قوله )  ١( 

  أمنلة فإن القصر متعني يف حقها واحللق منهي عنه هلا  حىت تأخذ من شعرها أي تقصر قدر
  إذا أرادت التحلل )  ٢( 
  بدل من شعرها )  ٣( 
الترتيب بالنسبة إىل القارن واملتمتع واجب وأما بالنسبة إىل املفرد : قال القاري . أي تذبح ذلك اهلدي )  ٤( 

  باحلج فمندوب 

) ١( باب النزول باحملصب (  - ٧٠  (  

الظهر والعصر واملغرب والعشاء )  ٢( أنه كان يصلي : ربنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر أخ - ٥١٨
  بالبيت )  ٤( من الليل فيطوف )  ٣( باحملصب مث يدخل 

  وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا . عليه )  ٥( هذا حسن ومن ترك النزول باحملصب فال شيء : قال حممد 
 _________  

اسم مفعول من التحصيب وهو اسم موضع بني مكة ومىن الجتماع احلصباء أي احلصا  باحملصب: قوله )  ١( 



فيه حبمل السيل وهو موضع منهبط بقرب مكة وهو من احلجون مصعدا يف الشق األيسر وأنت ذاهب إىل مىن 
إىل حائط حرمان مرتفعا من بطن الوادي فذلك كله احملصب واحلجون اجلبل املشرف على مسجد احلرمني 

هو ما " شرح القاري " للنووي ويف " هتذيب األمساء واللغات " أعلى مكة على ميينك وأنت مصعد كذا يف ب
بني اجلبل الذي عنده املقربة واجلبل الذي يقابله مصعدا يف اجلانب األيسر وأنت ذاهب إىل مىن مرتفعا عن بطن 

فوا على إضرار رسول اهللا صلى اهللا عليه و الوادي وليست املقربة من احملصب وكان الكفار اجتمعوا فيه وحتال
سلم فنزل فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إراءة هلم لطيف صنع اهللا وتكرميه بنصره وفتحه فذلك سنة 

األصح أن " : مبسوطه " وقال مشس األئمة السرخسي يف " شرح اجملمع " كالرمل يف الطواف كذا يف 
يه الظهر والعصر واملغرب والعشاء ويضجع ضجعة مث التحصيب سنة أي ولو ساعة وإال فاأل فضل أن يصلي ف

إمنا : ليس بسنة ملا يف الكتب الستة عن عائشة قالت : وقال الشافعي . يدخل مكة على ما ذكره ابن اهلمام 
نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احملصب ليكون أمسح خلروجه وليس بسنة فمن شاء تركه ومن شاء مل 

قد حصب رسول اهللا صلى : ولنا ما روى مسلم عن ابن عمر أنه كان يرى التحصيب سنة قال نافع .  يتركه
سلم واخللفاء بعده  إنه مستحب وليس بسنة مؤكدة إذ احملصب ال يسع : األظهر أن يقال : أقول . اهللا عليه و 

عينة على أمراء احلاج وهذا أمر إهنا سنة مؤكدة على الكفاية ومت: مجيع احلجاج فال يقاس على الرمل أويقال 
عمدة " وقال العيين يف . انتهى . تركه الناس بالكلية إال من نزل فيه من أعراب البادية من غري القصد والنية 

التحصيب هو أنه إذا نفرمن مىن إىل مكة للتوديع يقيم باحملصب حىت يهجع ساعة مث : قال اخلطايب " : القاري 
يس بنسك احلج وإمنا فعله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لالستراحة وقال يدخل مكة وليس بشيء أي ل

فيه نظر : التحصيب مستحب عند مجيع العلماء وقال شيخنا زين الدين العراقي : احلافظ عبد العظيم املنذري 
ألن الترمذي حكى استحبابه عن بعض أهل العلم وحكى النووي استحبابه عن مذهب الشافعي ومالك 

مهور وهذا هو الصواب وقد كان من أهل العلم من ال يستحبه فكانت امساء وعروة ال حيصبان حكاه ابن واجل
  كانت عائشة ال حتصب : وقال ابن بطال " االستذكار " عبد الرب يف 

  أي إذا رجع من مىن )  ٢( 
  أي مبكة )  ٣( 
  أي طواف الوداع أو طواف النفل )  ٤( 
" قال النووي يف ( ي ال جيب عليه كفارة وال إمث وهذا ألنه ليس من مناسك احلج فال شيء عليه أ: قوله )  ٥( 

هذا التحصيب مستحب اقتداء برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وليس هو من مناسك احلج وسننه " : مناسكه 
ا صح عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه ليس بسنة  معىن  وهذا هو)  ٢٣/  ٨أوجز املسالك . وهذا معىن م

سلم : قول ابن عباس  أخرجه البخاري . ليس التحصيب بشيء إمنا هو منزل نزله رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ليس النزول باألبطح وهو احملصب سنة إمنا نزله رسول اهللا صلى اهللا : ومسلم والنسائي والترمذي وقول عائشة 

  أخرجه مسلم وغريه .  املدينة عليه و سلم ليكون أمسح خلروجه إذا خرج أي أسهل لتوجهه إىل

  )بالبيت )  ٢( من مكة هل يطوف )  ١( باب الرجل حيرم (  - ٧١



بالبيت وال )  ٤( من مكة مل يطف )  ٣( أنه كان إذا أحرم : أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر  - ٥١٩
  البيت إال إذا طاف حول )  ٦( من مىن وال يسعى )  ٥( بني الصفا واملروة حىت يرجع 

)  ١٠( أجزأه ذلك )  ٩( ورمل وسعى قبل أن خيرج )  ٨( وإن طاف )  ٧( إن فعل هذا أجزأه : قال حممد 
إن )  ١٣( بالبيت يف األشواط الثالثة األول )  ١٢( إال أنا حنب له أن ال يترك الرمل )  ١١( كل ذلك حسن 

  وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا . أو أخر )  ١٤( عجل 
________ _  

  للحج )  ١( 
  أي بعد اإلحرام )  ٢( 
كان إذا أحرم من مكة أي يوم التروية تارة كما مر عنه وهلالل ذي احلجة تارة اتباعا بأمرأبيه عمر : قوله )  ٣( 

أهل ابن عمر باحلج حني رأى اهلالل ومرة أخرى بعد اهلالل : عن نافع " مصنف عبد الرزاق " كما مر ففي 
أهللت فينا إهالال : أخرى حني راح إىل مىن وروى أيضا عن جماهد قلت البن عمر من جوف الكعبة ومرة 

أما أول عام فأخذت مأخذ أهل بلدي مث نظرت فإذا أنا أدخل على أهلي حراما وأخرج حراما : خمتلفا ؟ قال 
  بخاري حترم يوم التروية كذا ذكره شراح صحيح ال: فبأي شيء نأخذ ؟ قال : قلت . وليس كذلك كنا نفعل 

  أي طواف اإلفاضة فإنه بعد الفراغ من مناسك احلج بل وال طواف النفل )  ٤( 
احلاصل أنه خيتار أن يقع سعي احلج بعد طواف الفرض وإن جوز : حىت يرجع إىل مىن قال القاري : قوله )  ٥( 

  تقدمي سعي احلج بعد طواف نفل مث إنه ال يسعى بعد طواف اإلفاضة إذ السعي ال يكرر 
  ألنه موقوف على تقدم طواف ما )  ٦ (
  أي كفاه بل هذا هو األوىل عند عدم احلرج )  ٧( 
  أي نفال بعد إحرام احلج يف الطواف )  ٨( 
  أي إىل مىن )  ٩( 
  أي عن سعي احلج )  ١٠( 
  أي مستحسن إال أن أحدمها أحسن )  ١١( 
  ألنه سنة مطلقا )  ١٢( 
  دورات الثالث األوىل من الدورات السبع بضم أوله وفتح ثانيه أي يف ال)  ١٣( 
  أي سواء عجل قبل اخلروج أو أخر بعد الرجوع )  ١٤( 

  )حيتجم )  ١( باب احملرم (  - ٧٢

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ٢( أن : أخربنا مالك حدثنا حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار  - ٥٢٠
  حلي مجل : من طريق مكة يقال له  ) ٣( احتجم فوق رأسه وهو يومئذ حمرم مبكان 

 ٥( أو مل يضطر إال أنه ال حيلق )  ٤( ال بأس بأن حيتجم الرجل وهو حمرم اضطر إليه . وهبذا نأخذ : قال حممد 
  شعرا وهو قول أيب حنيفة ) 

 _________  



باب " سابقا باب احملرم حيتجم موقع هذا الباب وبعض ما فيه مكررا من املؤلف فإنه قد مر : قوله )  ١( 
وأورد فيه أثر ابن عمر املذكور ههنا وذكر فيه احتجام النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو حمرم " احلجامة للمحرم 

  ولعله لذهول أو نسيان وقد مر منها نبذ مما يتعلق هبذا البحث هناك . صائم بالغا 
ن الصحابة فعن ابن عباس احتجم وقد روي ذلك من حديث مجع م" املوطأ " أن هذا مرسل يف : قوله )  ٢( 

وعن أنس . رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو حمرم أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
أن : وعن جابر . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احتجم وهو حمرم من وجع كان برأسه أخرجه ابن عدي 

وعن ابن عمر احتجم رسول اهللا . حمرم أخرجه النسائي وابن ماجه  النيب صلى اهللا عليه و سلم احتجم وهو
سلم وهو حمرم صائم وأعطى احلجام أجرة أخرجه ابن عدي  احتجم : وعن عبد اهللا بن حبينة . صلى اهللا عليه و 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو حمرم بلحي مجل يف وسط رأسه أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن 
بفتح الالم ويروى بكسرها وسكون احلاء املهملة بعدها ياء آخر احلروف وبفتح اجليم  -وحلي مجل .  ماجه

اسم موضع بني مكة واملدينة وهو أقرب إىل املدينة وجزم احلازمي وغريه أن ذلك كان يف  -وامليم آخره الم 
أما احلجامة إذا مل : بن قدامة وقال ا( حجة الوداع ودلت هذه األحاديث على جواز احلجامة للمحرم مطلقا 

: تقطع شعرا فمباحة من غري فدية يف قول اجلمهور ألنه تداو بإخراج دم فأشبه الفصد وربط اجلرح وقال مالك 
وبه قال عطاء )  ٣٠٥/  ٣املغين . ال حيتجم إال من ضرورة وكان احلسن البصري يرى يف احلجامة دما 

ما مل يقطع الشعر : ي وأبو حنيفة والشافعي وأمحد وإسحاق وقالوا ومسروق وإبراهيم وطاوس والشعيب والثور
  " عمدة القاري " ال حيتجم احملرم إال من ضرورة روي ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك كذا يف : وقال قوم 

  أي مبوضع يف طريق مكة )  ٣( 
  أي احتيج إليه إىل حد االضطرار أو ال )  ٤( 
  فإن حلق فعليه فدية )  ٥( 

  احملرم إال أن يضطر إليه )  ١( ال حيتجم : أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر قال  - ٥٢١
 _________  

ال حيتجم احملرم أي يف موضع له شعر حيتاج إىل قطعه إال أن يضطر إليه فحينئذ يفتدي كما علم : قوله )  ١( 
فال منافاة بني هذا احلديث )  ١٩٦اآلية :  سورة البقرة( } ففدية من صيام أوصدقة أونسك { : من قوله تعاىل 

وأراد به إرجاع قول ابن عمر إىل ما ذهب اجلمهور إليه وليس جبيد فإن خالف : وبني ما تقدم كذا قال القاري 
  ابن عمر يف املسألة مشهور أنه ال جيوز االحتجام مطلقا إال عند االضطرار 

  )باب دخول مكة بسالح (  - ٧٣

اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل )  ١( أن رسول : أخربنا ابن شهاب عن أنس بن مالك  أخربنا مالك - ٥٢٢
)  ٦( ابن خطل : فقال له )  ٥( جاءه رجل )  ٤( فلما نزعه )  ٣( عام الفتح وعلى رأسه املغفر )  ٢( مكة 

  اقتلوه : متعلق بأستار الكعبة قال 
حمرم ولذلك دخل وعلى رأسه )  ٧( حني فتحها غري  إن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل مكة: قال حممد 



ا  هذه العمرة لدخولنا مكة بغري إحرام يعين يوم الفتح : قال )  ٩( أنه حني أحرم من حنني )  ٨( املغفر وقد بلغن
بعمرة أو حبجة )  ١١( مكة بغري إحرام فال بد له من أن خيرج فيهل )  ١٠( من دخل : فكذلك األمر عندنا 

  أيب خنيفة رمحه اهللا والعامة من فقهائنا )  ١٣( وهو قول . مكة بغري إحرام )  ١٢( لدخوله 
 _________  

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذا احلديث أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن من : قوله )  ١( 
ستة عشر نفسا غري  تفرد به مالك عن الزهري من بني أصحابه وليس كذلك فقد رواه: طريق مالك وقد قيل 

أليب نعيم ومسند أيب يعلى وكتاب الضعفاء البن حبان وغريها وله طرق أخر أيضا كما " احللية " مالك عنه يف 
  " فتح الباري " بسطه احلافظ يف 

  أي يف سنة فتح مكة وهي سنة مثان )  ٢( 
ما : اء مث راء قال صاحب احملكم وعلى رأسه املغفر بكسر امليم وسكون الغني املعجمة وفتح الف: قوله )  ٣( 

هو ما غطى الرأس من السالح : جيعل من فضل درع احلديد على الرأس مثل القلنسوة وقال ابن عبد الرب 
من حديد وال أعلم ذكره غريه أي : كالبيضة وشبهها من حديد كان أو غريه وقد زاد بشر بن عمر عن مالك 

مل يكن رسول اهللا صلى : قال مالك . رة أخرج رواياهتم الدارقطين وأما خارجة فقد رواه عش. من رواة املوطأ 
سلم يومئذ حمرما فإنه مل يرو عن أحد أنه حتلل من إحرامه وهو من اخلصائص النبوية عند اجلمهور  اهللا عليه و 

وال أعلم من تابعه على ذلك إال احلسن البصري وروي : وخالف ابن شهاب فأجاز ذلك لغريه قال أبو عمر 
ن الشافعي واملشهور عنه أهنا ال تدخل إال بإحرام فإن دخلها أساء وال شيء عليه عنده وعند مالك وقال أبو ع

دخل رسول اهللا صلى اهللا : عليه حجة أو عمرة وملسلم وأمحد وأصحاب السنن عن جابر : حنيفة وأصحابه 
ة بينه وبني حديث أنس إلمكان أن وال معارض. عليه و سلم مكة عام الفتح وعليه عمامة سوداء لغري إحرام 

جيوز أن : لعل العمامة كانت ملفوفة فوق املغفر وقال القرطيب : وقيل . املغفر فوق العمامة قاله ابن عبد الرب 
  يكون نزع املغفر عند انقياد أهل مكة ولبس العمامة بعده كذا ذكره العيين والزرقاين 

  أي وضع املغفر عن الرأس )  ٤( 
جاءه رجل هو أبو برزة األسلمي بفتح الباء وسكون الراء بعده زاء معجمة وامسه نضلة بن عبيد : قوله )  ٥( 

  سعيد بن حريث وقال احلافظ مل يسم : وقيل " شرح العمدة " جزم به الكرماين والفاكهي يف 
هوعبد اهللا بن :  امسه عبد اهللا وكان امسه يف اجلاهلية عبد العزى وقيل: ابن خطل بفتحتني قيل : قوله )  ٦( 

بن عبد اهللا بن خطل واسم خطل عبد مناف وهو لقب له من بين تيم وكان قد : هالل بن خطل وقيل  غالب 
كان يكتب الوحي لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكان يبدل ما نزل فيكتب مكان : ارتد بعد ما أسلم وقيل 

ة فلما دخلها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبطل غفور رحيم رحيم غفور وحنو ذلك وملا ارتد حلق بأهل مك
فأخرب أنه  -بالفتح مجع ستر بالكسر ما يستربه البيت  -اقتلوه وإن وجدمتوه حتت أستار الكعبة : دمه فقال 

إن قتل ابن خطل كان قودا لقتله املسلم وقال : قال ابن عبد الرب والطييب ( متعلق بأستار الكعبة فأمربقتله فقتل 
  )  ١٧٥/  ٨أوجز املسالك . بل كان ارتدادا : اري الق
غري حمرم ألهنا قد أحلت له ذلك اليوم حىت حل له القتال فيها مث عادت حراما إىل يوم القيامة : قوله )  ٧( 

  " شرح معاين اآلثار " فكان ذلك من خصائصه مبن معه كما بسطه الطحاوي يف 



لى أنه صلى اهللا عليه و سلم أدى العمرة اليت أحرم هبا من اجلعرانة وقد بلغنا هذا البالغ يدل ع: قوله )  ٨( 
  حني رجوعه من حنني وتقسيم غنائمه عوضا لدخوله مكة بغري إحرام يف فتح مكة واهللا أعلم حبال نبيه 

حنني مصغرا اسم موضع واد بني مكة والطائف وراء عرفات بينه وبني مكة بضعة عشر ميال : قوله )  ٩( 
  هاغزوة مشهورة مذكورة يف القرآن وكانت في

  أي من أهل اآلفاق )  ١٠( 
  أي حيرم )  ١١( 
  أي عوضا عنه )  ١٢( 
ا يتعلق هبذا املقام يف : قوله )  ١٣(  " قول وبه قال مجاعة وقيد بعضهم مبن أراد احلج أوالعمرة وقد مر معنا م

  " باب املواقيت " ويف " باب دخول مكة بغري إحرام 
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احلسن: كتاب  بن  ية حممد  وطأ اإلمام مالك روا   م
األصبحي : املؤلف  عبداهللا  و  أب بن أنس   مالك 

  ) ) ١( كتاب النكاح ( 

  )كيف يقسم بينهن )  ٢( باب الرجل تكون عنده نسوة (  - ١

( أبيه  عن عبد امللك بن أيب بكر بن احلارث بن هشام عن)  ٣( أخربنا مالك حدثنا عبد اهللا بن أيب بكر  - ٥٢٣
)  ٩( أصبحت )  ٨( قال هلا حني )  ٧( بأم سلمة )  ٦( أن النيب صلى اهللا عليه و سلم حني بىن ) :  ٥) (  ٤

)  ١٤( إن شئت سبعت عندك وسبعت )  ١٣( هوان )  ١٢( على أهلك )  ١١( ليس بك ) :  ١٠( عنده 
  ثلث : )  ١٨( قالت )  ١٧( عندك ودرت )  ١٦( وإن شئت ثلثت )  ١٥( عندهن 

ال يزيد هلا عليهن شيئا وإن ثلث )  ١٨( أن يسبع عندهن )  ١٩( وهبذا نأخذ ينبغي أن سبع عندها : قال حممد 
  أبو حنيفة والعامة من فقهائنا )  ٢٠( عندهن وهو قول )  ١٩( عندها أن يثلث 

 _________  
مشترك بينهما ويف الشرع حقيقة يف : وقيل كتاب النكاح هو يف اللغة حقيقة يف الوطء جماز يف العقد : قوله )  ١( 

العقد املوضوع قاله علي القاري وقد وردت أحاديث كثرية ناطقة بفضله والترغيب إليه وطرق بعضها وإن كانت 
ال خالف أن النكاح فرض حالة التوقان حىت إن من تاقت نفسه إىل ( مما تكلم يف رواهتا فال يضر يف إثبات املقصود 

ميكنه الصرب عنهن وهو قادر على املهر والنفقة ومل يتزوج يأمث واختلف فيما إذا مل تتق نفسه فقال  النساء حبيث ال
فرض عني مبنزلة الصوم والصالة وغريمها : نفاة القياس مثل داود بن علي األصبهاين وغريه من أصحاب الظواهر 

إنه مندوب ومستحب وإليه ذهب : م مباح كالبيع والشراء واختلف أصحابنا فيه فقال بعضه: وقال الشافعي 
، نقال عن  ٤/  ١٠بذل اجملهود . إخل ... واجب : فرض كفاية مبنزلة اجلهاد وقال بعضهم : الكرخي وقال بعضهم 

النكاح من سنيت فمن مل يعمل بسنيت فليس مين : فأخرج ابن ماجه من حديث عائشة مرفوعا " ) . البدائع " 
ومن كان ذا طول فلينكح ومن مل جيد فعليه بالصوم فإن الصوم وجاء له ويف سنده  وتزوجوا فإين مكاثر بكم األمم

ولكين أصوم وأفطر وأصلي وأنام : عيسى بن ميمون ضعيف ويف الصحيحني من حديث أنس يف ضمن حديث 
يف حبب إيل من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيين : وأتزوج فمن رغب عن سنيت فليس مين وعن أنس مرفوعا 

ومل " اإلحياء " الصالة رواه النسائي وأسناده حسن وقد اشتهر على األلسنة بزيادة ثالث وهكذا ذكره الغزايل يف 
  " ختريج أحاديث الرافعي " يوجد يف شيء من طرقه املسندة كذا قال احلافظ ابن حجر يف 

  هلن يف القسمة كذا قال القاري  نسوة املراد هبن الزوجات ألن السراري وأمهات األوالد ال حق: قوله )  ٢( 
  ابن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري املدين )  ٣( 
  أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام املخزومي املدين )  ٤( 
هذا حديث ظاهره االنقطاع وهو متصل مسند : إىل آخره قال ابن عبد الرب ... عن أبيه أن النيب : قوله )  ٥( 

تنوير " و بكر من أم سلمة كما صرح به عند مسلم وأيب داود والنسائي وابن ماجه كذا يف صحيح قد مسعه أب
  " احلوالك 

  أي زفت إليه ودخل عليها )  ٦( 



  هند بنت أيب أمية املخزومية )  ٧( 
 دخل عليها فإذا أراد أن خيرج أخذت بثوبه فقال هلا ليس بك: حني أصبحت عنده ويف رواية ملسلم : قوله )  ٨( 

أهنا أخذت بثوبه مانعة له من اخلروج من بيتها فقال هلا إن شئت " : املستدرك " إىل آخره ويف رواية احلاكم يف ... 
النيب صلى اهللا عليه و سلم ) وهو خطأ " خريه : " يف األصل ( وهذا يشعر بتقدمي التماس أم سلمة لذلك فخريها . 

  بني التسبيع والتثليث 
  اح أي دخلت يف الصب)  ٩( 
  أي يف بيته )  ١٠( 
  يا أم سلمة )  ١١( 
يقول ليس علي بك احتقار وإذالل بالنسبة إىل . على أهلك يريد به نفسه صلى اهللا عليه و سلم : قوله )  ١٢( 

  باقي األزواج فال أفعل فعال يكون فيه هوانك بل األمر بيدك إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلثت 
معناه ال يلحقك هوان وال يضيع من حقك شيء بل تأخذينه كامال وقال األيب : وي هوان قال النو: قوله )  ١٣( 
املراد باألهل قبيلتها ألن اإلعراض عن املرأة وعدم املباالة هبا يدل على عدم املباالة بأهلها فالباء على األول : قيل : 

  الزرقاين متعلقة هبوان وعلى الثاين للسببية أي ال يلحق أهلك بسببك هوان كذا قال 
  أي أقمت عندك سبعا )  ١٤( 
  أي عند بقية الزوجات )  ١٥( 
  أي أقمت ثالثا )  ١٦( 
ودرت ظاهره أن الثالث حق للجديدة الثيبة فإن معىن درت الدوران املعتاد وهو القسم يوما يوما : قوله )  ١٧( 

واج للتسوية إذ ال حق لك يف وكانت ثيبة إن شئت سبعت عندك فأسبع عند بقية األز: فكأنه قال ألم سلمة 
السبعة وأن شئت ثلثت عندك فتويف حقك مث درت على بقية النساء يوما يوما بالسوية وفهم منه جواز ختيري الثيب 

بني الثالث بال قضاء والسبع مع القضاء وإليه ذهب اجلمهور والشافعي وأمحد كما ذكره النووي وغريه وقال مالك 
هذا أي حديث : ر اجلديدة سبع وللثيب ثالث يرون التخيري والقضاء قال ابن عبد الرب ال ختري بل للبك: وأصحابه 

وأشار به إىل ما يف صحيح البخاري . انتهى . أم سلمة تركه مالك وأصحابه للحديث الذي رواه مالك عن أنس 
من : ثالثا وفيه أيضا عنه السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها : عن أنس أنه قال 

السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثالثا مث 
وأخرج ابن ماجه والدارمي وابن خزمية واإلمساعيلي والدارقطين والبيهقي وابن حبان هذا احلديث عن أنس . قسم 

واعتذر أصحاب مالك عن حديث أم سلمة . سبع للبكر وثالث للثيب : و سلم قال  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه
الدال صرحيا على التخيري بأن مالكا رأى ذلك من خصائص النيب صلى اهللا عليه و سلم ألنه خص يف النكاح 

وقال خبصائص فاحتمال اخلصوصية منع من األخذ به وفيه ضعف ظاهر ألن جمرد االحتمال ال مينع االستدالل 
ال فرق بني اجلديدة والقدمية وال بني البكر والثيبة بل جيب القسم على السوية بينهن يوما يوما : أصحابنا احلنفية 

: سورة النساء ( } ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء ولو حرصتم فال متيلوا كل امليل { : إلطالق قوله تعاىل 
)  ٣اآلية : سورة النساء ( }  تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أميانكم فإن خفتم أال{ : وقوله تعاىل )  ١٢٩اآلية 

: كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقسم ويعدل ويقول : وإطالق ما روى أصحاب السنن األربعة عن عائشة 
عداه داخل فظاهره أن ما. اللهم هذا قسمي فيما أملك فال تلمين فيما متلك وال أملك يعين القلب أي زيادة احملبة 



حتت ملكه فتجب السوية فيه وملا روى أصحاب السنن وأمحد واحلاكم من حديث أيب هريرة مرفوعا من كانت له 
فظاهر هذه النصوص يقتضي التسوية من غري فصل فإن . امرأتان فمال إىل إحدامها جاء يوم القيامة وشقه مائل 

غريها وال حق هلا يف الزيادة بكرا كانت أم ثيبا كذا  سبع عند اجلديدة سبع عند غريها وإن ثلث عندها ثلث عند
الدوران عند البقية بالثالث : معىن درت : وعلى هذا محلوا حديث أم سلمة وقالوا . قرره ابن اهلمام وغريه 

أنه قال ألم : ليحصل املساواة إال أنه خالف الظاهر وخالف ما أخرجه النسائي والدارقطين بطريق فيه الواقدي 
  إن شئت أقمت عندك ثالثا خالصة لك وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي : سلمة 

اختارت التثليث مع أخذها بثوبه حرصا على طول إقامته عندها : ثالث قال القاضي عياض : قالت : قوله )  ١٨( 
  ألهنا رأت أنه إذا سبع هلا وسبع لغريها مل يقرب رجوعه إليها 

  أي اجلديدة )  ١٩( 
  مية أي القد)  ٢٠( 
أن يثلث عندهن لعله مبين على محل الدور املذكور يف احلديث على الدور بالتثليث وقد عرفت ما : قوله )  ٢١( 

فيه أن ظاهر احلديث السابق أن بعد التثليث هو الدور وال يفهم : فيه ولذا قال القاري يف شرحه حتت هذا القول 
  انتهى . انه منه التثليث عندهن إال من دليل خارج حيتاج إىل بي

عندنا ال فرق بني القدمية " : املرقاة شرح املشكاة " وهو قول أيب حنيفة قال علي القاري يف : قوله )  ٢٢( 
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني { : وقوله تعاىل } فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة { : واجلديدة إلطالق قوله تعاىل 

فأشار إىل بناء الكالم على . انتهى . وخرب الواحد ال ينسخ الكتاب ) .  ١٢٩اآلية : سورة النساء ( } النساء 
مسألة أصولية وهي عدم جواز نسخ إطالق الكتاب القطعي خبرب اآلحاد الظين ففي ما حنن فيه ملا ثبت بإطالق 
اجلديدة الكتاب وجوب عموم املساواة ومنع امليل إىل إحدى الزوجات مطلقا أفاد ذلك وجوب املساواة يف القدمية و

أيضا والبكر والثيب أيضا فإن فرق بينهما حبديث أنس أو أم سلمة وغريها يلزم إبطال إطالق الكتاب باخلرب الظين 
ولن { : وأشار يف شرحه هلذا الكتاب إىل اإليراد على هذا املسلك حيث قال بعد ذكر استناد علمائنا بآية 

. صيص وقع شرعا يكون عدال فال منافاة وال معارضة أصال وغريه فيه أنه إذا كان التخ} تستطيعوا أن تعدلوا 
  انتهى 

  )ما يتزوج الرجل عليه املرأة )  ١( باب أدىن (  - ٢

عوف جاء إىل النيب )  ٣( أن عبد الرمحن بن : الطويل عن أنس بن مالك )  ٢( أخربنا مالك حدثنا محيد  - ٥٢٤
سقت )  ٦( كم : أنه تزوج امرأة من األنصار قال )  ٥(  أثر صفرة فأخربه)  ٤( صلى اهللا عليه و سلم وعليه 

  بشاة )  ٩( ولو )  ٨( أومل : نواة من ذهب قال )  ٧( وزن : إليها ؟ قال 
أيب حنيفة والعامة )  ١١( وهو قول . أدىن املهر عشرة دراهم ما تقطع فيه اليد . نأخذ )  ١٠( وهبذا : قال حممد 

  من فقهائنا 
 _________  

  ي أقل مهرها أ)  ١( 
محيد الطويل هو محيد بضم احلاء بن أيب محيد أبو عبيدة البصري الطويل روى عن أنس واحلسن : قوله )  ٢( 

وعكرمة وعنه مالك وشعبة واحلمادان والسفيانان وخلق وثقه ابن معني وأبو حامت مات سنة ثالث وأربعني ومائة 



  " اإلسعاف " كذا يف 
ـ  ٣٢اجلنة املتوىف سنة أحد العشرة املبشرة ب)  ٣(    ه
ويف رواية وضر من صفرة بفتح الواو والضاد املعجمة آخره راء هو يف األصل ( وعليه أثر صفرة : قوله )  ٤( 

  األثر ويف أخرى ردغ وردع مبهمالت مفتوح األول ساكن الثاين هو أثر الزعفران 
)  ٤٣٨/  ٩انظر األوجز . قاله احلافظ واملراد بالصفرة صفرة خلوق واخللوق طيب يصنع من زعفران وغريه 

به ردع من زعفران أي أثره وليس : تعلقت جبلده أو ثوبه من طيب العروس وهذا أوىل ما فسر به ويف رواية 
  بداخل يف النهي عن تزعفر الرجل ألنه فيما قصد به التشبه بالنساء كذا قال الزرقاين 

كذا ورد يف رواية وفيه . ما هذا ؟ فأخربه : هللا عليه و سلم وقال فأخربه أي فسأله رسول اهللا صلى ا: قوله )  ٥( 
افتقاد الكبري أصحابه وسؤاله عما خيتلف عليه من حاهلم فإنه كان هني عن التضمخ بالطيب فأجابه بأنه مل يضمخ به 

ري بن بكار جزم بأهنا وهذه املرأة اليت أخرب أنه تزوجها مل تسم يف الروايات إال أن الزب. وإمنا تعلق به من العروس 
امسه أنس بن رافع األنصاري وأهنا ولدت له  -بفتح املهملتني بينهما حتتية ساكنة آخره راء مهملة  -ابنة أيب احليسر 

  القاسم وعبد اهللا كذا قال احلافظ ابن حجر 
. قال القاري  كم سقت إليها بضم السني من السوق أي كم أرسلت من املهر مطلقا أو املعجل كذا: قوله )  ٦( 

فيه أنه ال بد يف النكاح من املهر وقد يشعر ظاهره احتياجه إىل تقدير ألن كم موضوعة له ففيه : وقال الزرقاين 
اتفقوا على أنه ال حد ألكثره واختلفوا يف أقله : قال ابن رشد ( حجة للمالكية واحلنفية يف أن أقل الصداق مقدر 

املدينة من التابعني ال حد ألقله وكل ما جاز أن يكون مثنا وقيمة لشيء جاز فقال الشافعي وأمحد وإسحاق وفقهاء 
مذهب مالك ال بد من ربع : أحدمها : أن يكون صداقا وقال طائفة بوجوب حتديد أقله واملشهور من ذلك مذهبان 

/  ٢ر بداية اجملتهد انظ. إخل ... دينار أو ثالثة دراهم ومذهب أيب حنيفة ال بد من عشرة وقيل مخسة وقيل أربعون 
٢٠  (  

هي مخسة دراهم من ذهب فالنواة اسم املقدار املعروف : وزن نواة من ذهب قال اخلطايب واألكثرون : قوله )  ٧( 
نواة التمر أي وزهنا من ذهب واألول أظهر : املراد : النواة ثالثة دراهم وثلث وقيل : عندهم وقال أمحد بن حنبل 
زنة : قيل : وفيه أيضا قال عياض " شرح الزرقاين " النواة باملدينة ربع دينار كذا يف : وأصح وقال بعض املالكية 

نواة من ذهب ثالثة دراهم وربع وأراد قائله أن حيتج به على أنه أقل الصداق وال يصح لقوله من ذهب وذلك أكثر 
  ون أقل من عشرة دراهم من دينارين وهذا مل يقله أحد وهو غفلة من قائله بل فيه حجة ملن يقول ال يك

أومل أمر ندب عند اجلمهور وقيل للوجوب ووقته : قوله . فبارك اهللا لك أومل ولو بشاة : قال : زاد يف رواية )  ٨( 
  على األشهر بعد الدخول كما يستنبط من هذا احلديث أيضا 

  هو للتقليل )  ٩( 
ل النواة على هذا املقدار وقد ورد بالتقدير هبذا املقدار إىل آخره لعله مح... وهبذا نأخذ أدىن املهر : قوله )  ١٠( 

: آثار أخر أكثرها مما تكلم فيها فأخرج الدارقطين مث البيهقي يف سننهما عن داود األزدي عن الشعيب عن علي قال 
" :  التحقيق" ال تقطع األيدي يف أقل من عشرة دراهم وال يكون املهر أقل من عشرة دراهم قال ابن اجلوزي يف 

عن  -وهو ضعيف  -وأخرجه الدارقطين أيضا عن جويرب . داود ضعيف والشعيب مل يسمع عليا : قال ابن حبان 
الضحاك عن النزال بن سربة عن علي ومن طريق آخر عن الضحاك بسند فيه حممد بن مروان أبو جعفر ال يكاد 

أرطأة عن عطاء عن عمرو بن دينار عن وأخرج الدارقطين والبيهقي عن مبشر بن عبيد عن احلجاج بن . يعرف 



: ال تنكحوا النساء إال األكفاء وال يزوجهن إال األولياء وال مهر دون عشرة دراهم قال الدارقطين : جابر مرفوعا 
أحاديث مبشر موضوعة ورواه أبو يعلى املوصلي يف : ابن عبيد متروك احلديث وأسند البيهقي عن أمحد أنه قال 

كذا ذكره الزيلعي يف " كتاب الضعفاء " أيب الزبري عن جابر عن أيب يعلى رواه ابن حبان يف  مسنده عن ميسرة عن
والكالم يف هذا احلديث نقضا وإبراما كثري واإلنصاف أن هذا احلديث بعد ثبوته ال يدل " ختريج أحاديث اهلداية " 

هر وعدم التقدير بالعشرة وظواهر اآليات على التقدير حبيث ال يصح دونه ويف األحاديث كثرة دالة على إطالق امل
حيتمل أن يكون معجال يف املهر ال أصل املهر على ما جرت ( تؤيده وقد أجاب عنها أصحابنا حبملها على املعجل 

وحيتمل أن يكون ذلك كله يف حال جواز النكاح بغري مهر على ما قيل . العادة بتعجيل شيء من املهر قبل الدخول 
)  ١٣١/  ١٠بذل اجملهود . جائزا بغري مهر إىل أن هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الشغار  إن النكاح كان: 

  فافهم وال تعجل بالقبول فإنه يرد عليهم نسخ إطالق الكتاب وتقييده بأخبار اآلحاد وهو خالف أصوهلم 
الشافعي ما جاز كونه مثنا جاز  قول وعند مالك أدناه ربع دينار وعند النخعي أربعون دينارا وعند: قوله )  ١١( 

  كونه مهرا كذا ذكره ابن اهلمام 

  )باب ال جيمع الرجل بني املرأة وعمتها يف النكاح (  - ٣

عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم )  ١( أخربنا مالك حدثنا أبو الزناد  - ٥٢٥
  وعمتها وال بني املرأة وخالتها الرجل بني املرأة )  ٢( ال جيمع : قال 

  قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا )  ٣( وهبذا نأخذ وهو : قال حممد 
 _________  

  بكسر الزاء وخفة النون عبد اهللا بن ذكوان )  ١( 
.. .ال جيمع : قوله . أي يف نكاح أو ملك ميني فإن نكحهما معا بطل نكاحهما وإن مرتبا بطل نكاح الثانية )  ٢( 

ال تنكح املرأة على عمتها وال العمة على بنت أخيها : إىل آخره احلديث مبسوط يف سنن أيب داود والترمذي بلفظ 
. وال املرأة على خالتها وال اخلالة على بنت أختها وال تنكح الصغرى على الكربى وال الكربى على الصغرى 

 األقارب فإن الضرتني تتحاسدان وينجر البغض إىل واحلكمة يف حترمي مثل هذا هو االحتراز عن قطع الرحم بني
أقرب الناس واحلسد بني األقارب أشنع وقد اعترب النيب صلى اهللا عليه و سلم هذا األمر يف حترمي اجلمع بني بنته 

  " حجة اهللا البالغة " وبنت غريه حيث حرم على علي رضي اهللا عنه نكاح بنت أي جهل على فاطمة كذا يف 
وهو قول أيب حنيفة وبه قال مجهور العلماء وشذ طائفة من اخلوارج حيث جوزت اجلمع بني املرأة :  قوله)  ٣( 

وأن جتمعوا بني { : وعمتها وغري ذلك سوى اجلمع بني األختني زعما منهم أن اهللا حرم اجلمع بني األختني بقوله 
فدل ذلك )  ٢٤سورة النساء اآلية ( } ذلكم وأحل لكم ما وراء { : مث قال )  ٢٣سورة النساء اآلية ( } األختني 

على جواز اجلمع بني غريمها وأخبار اآلحاد ال ختصص القرآن وال تنسخه وبالغ بعض السلف حيث منع من اجلمع 
  بني بنيت العم وبنيت اخلالة وحنو ذلك أيضا واجلمهور على خالفه كذا قال الزرقاين وغريه 

عيد أنه مسع سعيد بن املسيب ينهى أن تنكح املرأة على خالتها أو على أخربنا مالك أخربنا حيىي بن س - ٥٢٦
  )  ٣( يف بطنها جنني لغريه )  ٢( يطأ الرجل وليدة )  ١( عمتها وأن 
  وهبذا نأخذ وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا رمحهم اهللا تعاىل : قال حممد 



 _________  
ال توطأ : وأن يطأ ورد : قوله . ن من حالل أو حرام كذا قال القاري لئال يسقي مبائة زرع غريه سواء كا)  ١( 

. حامل حىت تضع وال غري ذات محل حىت حتيض رواه أمحد وأبو داود وصححه احلاكم عن أيب سعيد قاله الزرقاين 
طؤها ما مل وفيه إشارة إىل جواز نكاح حبلى من غريه وبه قال مجهور علمائنا جبواز نكاح حبلى من زنا لكن حيرم و

  تضع هذا إذا نكح غري الزاين وإن نكح الزاين جيوز له وطؤها أيضا لكونه ساقيا مبائه زرع نفسه 
  أي جارية أو أمة )  ٢( 
  أي لغري الواطئ )  ٣( 

  ) ) ٢( أخيه )  ١( باب الرجل خيطب على خطبة (  - ٤

عن عبد الرمحن بن هرمز األعرج عن )  ٣( أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان  - ٥٢٧
  )  ٥( أحدكم على خطبة أخيه )  ٤( ال خيطب : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : أيب هريرة 
  وهبذا نأخذ وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا رمحهم اهللا : قال حممد 

 _________  
  التماس النكاح : بكسر اخلاء )  ١( 
أخيه التعبري به ليوافق عنوان اخلرب والتعبري به يف اخلرب للتحريض على كمال التودد وقطع صور :  قوله)  ٢( 

  املنافرة أو ألن كل املسلمني إخوة إسالما 
حبان بفتح احلاء املهملة وتشديد الباء املوحدة بن منقذ بضم امليم وكسر القاف آخره ذال معجمة : قوله )  ٣( 

وغريمها ال بكسر احلاء املهملة كما " اإلكمال " وابن ماكوال يف " مشتبه النسبة " لغين يف كما ضبطه احلافظ عبد ا
  ظنه القاري 

هذا النهي للتأديب وليس هني حترمي : هذا النهي للتحرمي وقال اخلطايب : قال اجلمهور ( ال خيطب : قوله )  ٤( 
حرمي وال يبطل العقد بل حكى النووي أن النهي فيه هو عندهم للت: قال احلافظ . يبطل العقد عند أكثر الفقهاء 

برفع الباء خرب مبعىن النهي وهو أبلغ من صريح النهي قال )  ٧٥/  ١٠بذل اجملهود : انظر . للتحرمي باإلمجاع 
املنع إمنا هو بعد الركون وإال فال حلديث فاطمة بنت قيس حني أخربت أنه خطبها ثالثة فلم ينكر : عياض وغريه 

دليل على أن األول مسلم فإن كان يهوديا أو نصرانيا مل " أخيه " يف قوله : بعضهم على بعض وقال اخلطايب دخول 
ذهب اجلمهور إىل إحلاق الذمي باملسلم يف ذلك ( مينع اخلطبة على خطبته وبه قال األوزاعي واجلمهور على خالفه 

إمنا هو للمسلمني ولو خطب : ة نص عليه أمحد إذ قال إن كان اخلاطب األول ذميا مل حترم اخلطب: وقال ابن قدامة 
إن ذكر : وقالوا ) .  ٦٠٨/  ٦املغين . على خطبة يهودي أو نصراين أو استام على سومهم مل يكن داخال يف ذلك 

  األخ جرى على الغالب أو لإلشارة إىل قطع التنافر 
  قاري أي إذا توافقوا وأما إذا أىب أهلها فال بأس كذا قال ال)  ٥( 

  )باب الثيب أحق بنفسها من وليها (  - ٥

وجممع ابين يزيد بن جارية )  ١( أخربنا مالك أخربنا عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرمحن  - ٥٢٨
فجاءت )  ٥( ثيب فكرهت ذلك )  ٤( وهي )  ٣( أباها زوجها )  ٢( أن : األنصاري عن خنساء ابنة خذام 



  نكاحه )  ٦( رسول اهللا صلى فرد 
وأما إذن )  ٨( إال بإذهنما فأما إذن البكر فصمتها )  ٧( ال ينبغي أن تنكح الثيب وال البكر إذا بلغت : قال حممد 

  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا ) .  ٩( الثيب فرضاها بلساهنا زوجها والدها أو غريه 
 _________  

ولد يف حياة النيب صلى : املدين ذكره ابن حبان يف ثقات التابعني يقال  عن عبد الرمحن هو أبو حممد: قوله )  ١( 
،  ٦٠هـ وأخوه جممع على وزن اسم فاعل من التجميع تابعي كبري مات سنة  ٩٣اهللا عليه و سلم ومات سنة 

" الرب يف وقال ابن عبد . وأبومها يزيد بن جارية األنصاري األوسي ذكره ابن سعد يف الصحابة كذا قال الزرقاين 
يزيد بن حارثة الريبوعي ابن عامر بن جممع بن العطاف هو أبو جممع وعبد الرمحن شهد خطبة " : االستيعاب 

  الوداع 
: وقال بعضهم " التقريب " و " الفتح " أن أباها هو خذام باملعجمة املكسورة والدال املهملة كما يف : قوله )  ٢( 

  خالد من أفاضل الصحابة كذا قال الزرقاين  بالذال املعجمة ابن وديعة ويقال ابن
قوله زوجها ملا تأميت من أويس بن قتاده األنصاري حني قتل يوم أحد كما رواه عبد الرزاق عن معمر بن )  ٣( 

سعيد بن عبد الرمحن عن أيب بكر بن حممد مرسال وأخرجه الواقدي عن خنساء نفسها ومساه بعضهم أنسا وقيل امسه 
  ببدر أسري وإنه مات 

خنساء بنت خذام ابن وديعة األنصاري من األوس " االستيعاب " وهي ثيب قال ابن عبد الرب يف : قوله )  ٤( 
واختلفت األحاديث يف حاهلا يف ذلك . أنكحها أبوها وهي كارهة فرد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نكاحها 

عبد الرمحن وجممع عنها أهنا كانت ثيبا وذكر ابن  الوقت ففي نقل مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن
املبارك عن الثوري عن عبد الرمحن بن القاسم عن عبد اهللا بن يزيد بن وديعة عن خنساء أهنا كانت يومئذ بكرا 

بعد ما حكى اختالف الروايات يف  ١١٢/  ١٠" بذل اجملهود " قال الشيخ يف ( والصحيح نقل مالك يف ذلك 
ال معارضة بينهما حىت حيتاج إىل الترجيح فيحتمل أن يكون وقع هلا هذه القصة مرتني مرة : ثيبا كوهنا بكرا أم 

وقعت هلا حال كوهنا بكرا مث وقعت حال كوهنا ثيبا وهذا أهون من أن يرد احلديث الصحيح هبذا العذر مع أن 
هي خنساء نفسها فال يرجح قوهلما مبقابلة  القائل بكوهنا ثيبا هو عبد الرمحن وجممع ابنا يزيد والقائلة بكوهنا بكرا

وكانت أميا من رجل : وروى حممد بن إسحاق عن حجاج بن السائب عن أبيه عن جدته خنساء قال ) قوهلا 
فزوجها أبوها رجال من بين عوف فخطبت إىل أيب لبابة بن عبد املنذر وارتفع شأهنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  هبواها فتزوجت أبا لبابة  سلم فأمره أن يلحقها
ومل يعرف امسه نعم عند : ذلك أي ذلك النكاح أو ذلك الرجل الذي زوجها منه أبوها قال ابن حجر : قوله )  ٥( 

  الواقدي أنه من مزينة وعند ابن إسحاق أنه من بين عمرو بن عوف 
أيب بكر بن حممد وله عن نافع بن جبري فرد نكاحه أي وجعل أمره إليها كما يف رواية عبد الرزاق عن : قوله )  ٦( 
فال نكاح له انكحي : إن أيب زوجين وأنا كارهة وقد ملكت أمري قال : فأتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت : 

هذا احلديث جممع على صحته وعلى : قال ابن عبد الرب . ونكحت أبا لبابة األنصاري . من شئت فرد نكاحه 
ليس للويل مع الثيب أمر : ال يزوج الثيب وليها إال بإذهنا ومن قال : قال . نكاح إال بويل  القول به ألن من قال ال

واختلف يف بطالنه لو رضيت فقال الشافعي وأمحد ببطالنه وقال أبو حنيفة هلا أن . فهو أوىل بالعمل هبذا احلديث 
بر أن رجال زوج ابنته وهي بكر من غري وأما حديث النسائي عن جا. انتهى ملخصا . جتيز فيجوز وال جتيز فيبطل 



أمرها فأتت النيب صلى اهللا عليه و سلم ففرق بينهما فحمله البيهقي على أنه زوجها من غري كفؤ كذا يف شرح 
  الزرقاين 

وإذا مل تبلغ جيوز نكاح وليها بغري إذهنا إال أن هلا خيار الفسخ عند البلوغ إذا كان . بلغتنا : يف نسخة )  ٧( 
  ح غري األب واجلد الناك

: ملا أخرجه اجلماعة إال البخاري من حديث ابن عباس مرفوعا : صمتها قال القاري : قوله . أي سكوهتا )  ٨( 
والبكر تستأذن يف نفسها وإذهنا صماهتا واألمي الثيب اليت ال زوج هلا إذا كانت بالغة . األمي أحق بنفسها من وليها 

  عاقلة 
  ة أو حكما من أوليائها حقيق)  ٩( 

  أن يتزوج)  ٢( من أربع نسوة فرييد )  ١( باب الرجل يكون عنده أكثر (  - ٦

 (  
)  ٤( بلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لرجل : قال )  ٣( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب  - ٥٢٩

أمسك منهن أربعا وفارق : ه أسلم الثقفي فقال ل)  ٧( حني  -)  ٦( وكان عنده عشر نسوة  -)  ٥( من ثقيف 
  سائرهن 

نكاح : ما بقي وأما أبو حنيفة فقال )  ٩( خيتار منهن أربعا أيتهن شاء ويفارق ) .  ٨( وهبذا نأخذ : قال حممد 
  األربعة األول جائز ونكاح من بقي منهن باطل وهو قول إبراهيم النخعي 

 _________  
حيذف األكثر ليطابق العنوان ما يف الباب من األخبار فإن اخلرب األول أكثر من أربع نسوة األوىل أن : قوله )  ١( 

على منع التزوج على أربع نسوة وألن منع التزوج بعد : دال على هني التزوج على أكثر من أربع نسوة والثاين 
  األربعة يستلزم املنع منه بعد أكثرها من غري عكس 

يكون " ويريد بالواو عطفا على : األربعة فكان حق العبارة أن يقول فرييد أن يتزوج أي لواحدة بعد : قوله )  ٢( 
  ال أن يفرع على كون أكثر من األربع عنده والظاهر أنه من النساخ كذا يف شرح القاري وفيه نظر غري خفي " 
  هو الزهري فاحلديث مرسل وهو حجة )  ٣( 
هكذا رواه مجاعة من رواة املوطأ وأكثر " املوطأ شرح " قال لرجل من ثقيف قال ابن عبد الرب يف : قوله )  ٤( 

رواة ابن شهاب رواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عثمان بن حممد بن أيب سويد أن رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم قال لغيالن بن سلمة الثقفي حني أسلم فذكره ووصله معمر عن ابن شهاب عن سامل عن ابن عمر 

وفيه أيضا قد رواه الترمذي وابن ماجه " . شرح الزرقاين " معمر مما حدث به بالعراق كذا يف  ويقولون إنه من خطأ
هذا غري حمفوظ : مسعت حممد بن إمساعيل يقول : من طريق معمر عن الزهري عن سامل عن أبيه وقال الترمذي 

  يد الثقفي فذكره حدثت عن عثمان بن حممد بن أيب سو: والصحيح ما روى شعيب وغريه عن الزهري قال 
  قبيلة كبرية من أهل الطائف واحلجاز )  ٥( 
  أي فأسلمن معه قاله الزرقاين )  ٦( 
حني أسلم الثقفي وهو غيالن بن سلمة بن معتب بن مالك أحد وجوه ثقيف ومقدمهم : قوله . ظرف لقال )  ٧( 

  " االستيعاب " كره ابن عبد الرب يف أسلم بعد فتح الطائف ومل يهاجر وتويف يف آخر خالفة عمر رضي اهللا عنه ذ



  " رمحة األمة " وبه قال مالك والشافعي وأمحد كما يف )  ٨( 
حيث مل يقل طلقهن لكن يشكل " وفارق سائرهن " لعل مأخذها قوله : ويفارق ما بقي قال القاري : قوله )  ٩( 

سقطت يف األصل " صحيحة " أن كلمة  والظاهر( بأن عقود اجلاهلية قبل الدخول يف األحكام اإلسالمية صحيحة 
فانكحوا { : والظاهر أن التعبري باملفارقة بناء على فسخ الزيادة باآلية الناسخة جلوازها قبل ذلك وهي قوله تعاىل ) 

فإن سورة النساء مدنية باإلمجاع فالقول )  ٣اآلية : سورة النساء ( } ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث ورباع 
نعم بعد ظهور احلكم لو تزوج شخص زيادة . من بقي منهن باطل موقوف على دليل صح يف السماع بأن نكاح 

إن الكافر إذا أسلم ومعه أكثر من أربع نسوة : قال املوفق ( على األربع فال خالف يف بطالن الزائد وصحة األقل 
وال ميلك إمساك أكثر من أربع فإذا  فأسلمن يف عدهتن أو كن كتابيات مل يكن له إمساكهن كلهن بغري خالف نعلمه

أحب ذلك اختار أربعا منهن وفارق سائرهن سواء تزوجن يف عقد واحد أو يف عقود وسواء اختار األوائل أو 
. األواخر نص عليه أمحد وبه قال احلسن ومالك والليث واألوزاعي والثوري والشافعي وإسحاق وحممد بن احلسن 

ن كان تزوجهن يف عقد انفسخ نكاح مجيعهن وإن كان يف عقود فنكاح األوائل إ: وقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
ذهبت العترة وأبو : عن الشوكاين " البذل " ويف ) .  ٦٢٠/  ٦املغين . صحيح ونكاح ما زاد على أربع باطل 

إال ما وافق  حنيفة وأبو يوسف والثوري واألوزاعي والزهري وأحد قويل الشافعي إىل أنه ال يقر من أنكحة الكفار
  )  ٣٨٠/  ١٠، وبذل اجملهود  ٢٢٧/  ١٠انظر األوجز . اإلسالم 

وكانت عنده )  ٢( سأل القاسم وعروة )  ١( أخربنا مالك حدثنا ربيعة بن أيب عبد الرمحن أن الوليد  - ٥٣٠
ل القاسم يف فقا. نعم فارق امرأتك ثالثا وتزوج : واحدة ويتزوج أخرى فقال )  ٣( أربع نسوة فأراد أن يبت 

  جمالس خمتلفة 
ال يعجبنا أن . طالق إحداهن حىت تنقضي عدهتا )  ٥( أن يتزوج خامسة وإن بت )  ٤( ال يعجبنا : قال حممد 

  وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا والعامة من فقهائنا رمحهم اهللا . نسوة حرائر )  ٦( يكون ماؤه يف رحم مخس 
 _________  

  بن مروان أحد ملوك بين أمية  أي ابن عبد امللك)  ١( 
  حني قدم املدينة )  ٢( 
أن يبت بفتح الياء وكسر الباء املوحدة وتشديد الفوقية أي يطلقها بالبتة ويقطعها عن الرجل ويتزوج : قوله )  ٣( 

طلق نعم فارق امرأتك بالثالث أي طلقها ثالثا وتزوج بواحدة وأ:  -أي كالمها  -أخرى أي يف عدة األوىل فقاال 
مالك عن ربيعة أن " : موطأ حيىي " ويف . فقال القاسم يف جمالس متفرقة ليكون على وفق السنة . عروه الثالث 

القاسم بن حممد وعروة بن الزبري كانا يقوالن يف الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة ويتزوج إن 
  ني مل يتزوج حىت تنقضي عدهتا كذا ذكر القاري شاء وال ينتظر أن تقضي عدهتا ولو طلقها واحدة أو اثن

  بل ينتظر إىل أن تنقضي عدهتا وهذا عدة الرجل كما بسطه الفقهاء . أي ال حيل عندنا )  ٤( 
  أي بيتوتة صغرى أو كربى )  ٥( 
  كما أنه ال حيل له إال أربع حقيقة أو حكما )  ٦( 

  ) ) ١( باب ما يوجب الصداق (  - ٧



)  ٢( إذا دخل الرجل بامرأته وأرخيت الستور : ك أخربنا ابن شهاب عن زيد بن ثابت قال أخربنا مال - ٥٣١
  الصداق )  ٣( فقد وجب 
( إن طلقها بعد ذلك : وقال مالك بن أنس . نأخذ وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا )  ٤( وهبذا : قال حممد 

  منها فيجب الصداق )  ٨( ويتلذذ )  ٧( كثها إال أن يطول م)  ٦( مل يكن هلا إال نصف املهر )  ٥
 _________  

  بفتح أوله وكسره من املرأة كذا قال القاري )  ١( 
  كناية عن اخللوة الصحيحة وإن مل يكن هناك إرخاء ستور حقيقة )  ٢( 
  أي كل املهر املسمى أو مهر املثل )  ٣( 
وعلي وزيد بن ثابت وعبد اهللا بن جابر ومعاذ وقول  وهو قول عمر: وهبذا نأخذ قال ابن املنذر : قوله )  ٤( 

جيب على الزوج إذا طلق بعد اخللوة نصف املسمى وأمحد موافق أليب حنيفة : الشافعي يف القدمي وقال يف اجلديد 
أي وصل )  ٢١اآلية : سورة النساء ( } وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إىل بعض { : ويؤيد مذهبنا قوله تعاىل 

" فصل إذ حقيقة اإلفضاء الدخول يف الفضاء وهو مكان اخلالء كذا يف شرح القاري وذكر السيوطي يف  من غري
إذا أرخى سترا أو أغلق بابا : أخرج ابن أيب شيبة والبيهقي عن األخنس بن قيس أن عمر وعليا قاال " : الدر املنثور 

قضاء : أيب شيبة والبيهقي عن زرارة بن أوىف قال  وأخرج سعيد بن منصور وابن. فلها الصداق كامال وعليها العدة 
وأخرج . من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق ) وهو حتريف " أنه " يف األصل ( اخللفاء الراشدين أن 

من كشف امرأته فنظر إىل عورهتا فقد وجب : البيهقي عن حممد بن ثوبان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد : وأخرج مالك والبيهقي عن زيد بن ثابت قال . الصداق 

وأخرج مالك والشافعي وابن أيب شيبة والبيهقي عن سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب قضى . وجب الصداق 
لوة عند اجلمهور وبادعاء املرأة بنفس اخل( إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق : يف املرأة يتزوجها الرجل قال 

  )  ٣١٤/  ٩انظر أوجز املسالك . عند املالكية 
  أي بعد اخللوة الصحيحة )  ٥( 
  لعدم اجلماع )  ٦( 
  أي مع الرجل )  ٧( 
  بلمسها وتقبيلها )  ٨( 

  ) ) ١( باب نكاح الشغار (  - ٨

. عن الشغار )  ٢( اهللا عليه و سلم هنى أن رسول اهللا صلى : أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر  - ٥٣٢
  ليس بينهما صداق )  ٣( والشغار أن ينكح الرجل ابنته على أن ينكحه اآلخر ابنته 

على أن يكون صداقها أن )  ٦( فإذا تزوجها )  ٥( ال يكون الصداق نكاح امرأة . نأخذ )  ٤( وهبذا : قال حممد 
وهو قول أيب ) .  ٩( وال شطط )  ٨( مثلها من نسائها وال وكس  ابنته فالنكاح جائز وهلا صداق)  ٧( يزوجه 

  حنيفة والعامة من فقهائنا 
 _________  

شغر البلد عن السلطان إذا خال عنه مسي : نكاح الشغار هو مأخوذ من قوهلم : قوله . بكسر الشني املعجمة )  ١( 



الكلب إذا رفع رجله ليبول كأن كال من  من قوهلم شغر: به خللوه عن الصداق أو بعض شرائطه وقال ثعلب 
  الوليني يقول لآلخر ال ترفع رجل بنيت حىت أرفع رجل بنتك كذا قال الزرقاين 

) يف هذا احلديث عدة مباحث فارجع إليه  ٣٤٧/  ٩ذكر شيخنا يف أوجز املسالك ( هنى عن الشغار : قوله )  ٢( 
ما الشغار ؟ : رواية هلما عن عبيد اهللا بن عمر قلت لنافع هذا حديث متفق عليه من حديث نافع عن ابن عمر ويف 

ويف . أن ينكح ابنة الرجل وتنكحه ابنتك بغري صداق وينكح أخت الرجل وتنكحه أختك بغري صداق : قال 
ويف . هني عن الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه صاحبه بنته : صحيح مسلم من حديث أيب هريرة 

وقال . بر رواه مسلم وعن أنس رواه أمحد والترمذي وصححه والنسائي وعن معاوية رواه أبو داود الباب عن جا
ال أدري تفسري الشغار من النيب صلى اهللا عليه و سلم أو من ابن عمر أو من نافع أو : الشافعي يف حديث ابن عمر 

. القعنيب وابن مهدي وحمرز بن عون عنه  هو من قول مالك بينه وفصله" : املدرج " وقال اخلطيب . انتهى . مالك 
شرح صحيح " ورواية البخاري ومسلم من طريق عبيد اهللا صريح يف أنه من نافع ولذا قال القرطيب يف . انتهى 
إن التفسري يف حديث ابن عمر جاء عن نافع وعن مالك وأما حديث أيب هريرة فهو على االحتمال " : مسلم 

مث قال " ختريج أحاديث الرافعي " صلى اهللا عليه و سلم كذا ذكره احلافظ ابن حجر يف والظاهر أنه من كالم النيب 
نكاح : يا رسول اهللا وما الشغار ؟ قال : ال شغار يف اإلسالم قالوا : يف الطرباين من حديث أيب بن كعب مرفوعا : 

  هذا املقام  وإسناده وإن كان ضعيفا لكنه يستأنس به يف. املرأة باملرأة ال صداق بينهما 
  أو أخته أو غريها ممن له والية عليها )  ٣( 
أمجع العلماء على أنه منهي عنه لكن اختلفوا هل هو ( ال خالف يف النهي : وهبذا نأخذ قال عياض : قوله )  ٤( 

ال هني يقتضي إبطال النكاح أم ال ؟ وعند الشافعي يقتضي إبطاله وحكاه اخلطايب عن أمحد وإسحاق وأيب عبيد وق
يصح مبهر املثل وهو مذهب أيب حنيفة : يفسخ قبل الدخول وبعده ويف رواية عنه قبله ال بعده وقال مجاعة : مالك 

عن الشغار ابتداء فإن وقع أمضاه الكوفيون والليث والزهري وعطاء )  ٦٥/  ١٠كذا يف بذل اجملهود . رمحه اهللا 
ال يفسد النكاح ويفسد " : شرح القاري " ويف " زرقاين شرح ال" بصداق املثل وأبطله مالك والشافعي كذا يف 

  الشرط عند أيب حنيفة والشافعي وعن مالك وأمحد روايتان 
هذا كالم . ال يكون الصداق نكاح امرأة كذا يف األصل والظاهر أنه وهم وميكن محله على القلب : قوله )  ٥( 

  د القاري وال خيفى وهنه فإن مؤدى هذه العبارة وقلبها واح
  أي امرأة بوالية وليها )  ٦( 
  أي يزوج هذا املتزوج بنته أو أخته مثال بذلك الويل الذي تزوج هو ببنته )  ٧( 
  بفتح وسكون أي ال نقص )  ٨( 
  أي ال زيادة )  ٩( 

  )السر )  ١( باب نكاح (  - ٩

ح مل يشهد عليه إال رجل برجل يف نكا)  ٤( أيت )  ٣( أن عمر ) :  ٢( أخربنا مالك عن أيب الزبري  - ٥٣٣
  تقدمت فيه لرمجت )  ٦( وال جنيزه ولو كنت )  ٥( هذا نكاح السر : وامرأة فقال عمر 

يف أقل من شاهدين وإمنا شهد على هذا الذي رده عمر رجل )  ٧( وهبذا نأخذ ألن النكاح ال جيوز : قال حممد 
وامرأتني كان )  ٩( ت الشهادة برجلني أو رجل ولو كمل)  ٨( وامرأة فهذا نكاح السر ألن الشهادة مل تكمل 



نكاح السر أن يكون بغري شهود فأما إذا كملت فيه )  ١١( وإمنا يفسد )  ١٠( نكاحا جائزا وإن كان سرا 
  )  ١٢( الشهادة فهو نكاح العالنية وإن كانوا أسروه 

 _________  
  أن يعقد بغري حضور نصاب الشهادة وشرائطه  وهو. أي تزويج اخلفية : نكاح السر قال القاري : قوله )  ١( 
عن أيب الزبري هو حممد بن مسلم بن تدرس األسدي املكي روى عن جابر وابن عمر وابن عباس وابن : قوله )  ٢( 

هـ  ١٢٨الزبري وعائشة وعنه مالك وأبو حنيفة وشعبة والسفيانان وثقه ابن املديين وابن معني والنسائي مات سنة 
  " سعاف اإل" كذا يف 

  ابن اخلطاب أحد اخللفاء األربعة )  ٣( 
  بصيغة اجملهول )  ٤( 
  أي ال بد يف النكاح من اإلعالن ولو حبضور شاهدين )  ٥( 
ولو كنت تقدمت بفتح التاء والقاف والدال أي سبقت غريي ويف رواية ابن وضاح بضم التاء : قوله )  ٦( 

والظاهر أن معناه لو تقدمت يف هذا . ين غريي كذا قال الزرقاين والقاف وكسر الدال على بناء املفعول أي سبق
األمر باملنع وسبقت بإقامة احلجة على عدم جوازه وشهرت ذلك مث فعلت بعد االطالع عليه لرمجت أي أقمت 

لو يعين . تقدمت ورمجت بزنة املتكلم املعلوم فيهما : إذ قال " احمللى " واألوجه ما يف ( عليك تعزيرا وعقوبة 
/  ٩انظر األوجز . أعلمت الناس أنه ال حيل نكاح إال بشاهد وامرأتني حىت تعرفوا لرمجت فيه بعد تقدمي من فعله 

٣٥٦  (  
ال جيوز يف أقل من شاهدين لورود كثري من األخبار يف ذلك والكالم يف رواة أكثرها ال يضر حلصول : قوله )  ٧( 

ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل وما : من حديث عائشة مرفوعا "  صحيحه" القوة للمجموع فأخرج ابن حبان يف 
املوقوف أصح : وقال  -وأخرج الترمذي عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا . كان من نكاح على غري ذلك فهو باطل 

بن ويف الباب من حديث أيب هريرة وعلي وأنس وجابر وابن مسعود وا. البغايا الاليت ينكحن أنفسهن بغري بينة :  -
  مع ما هلا وما عليها " ختريج أحاديث اهلداية " عمر وعمران بن حصني ذكرها الزيلعي يف 

  أي مل تتم )  ٨( 
ال دخل للنساء يف النكاح وإمنا يصح بشهادة : أو رجل وامرأتني فيه خالف األئمة الثالثة حيث قالوا : قوله )  ٩( 

. نكاح السر ما أوصى بكتمه :  يشهدان قبل الدخول وقال عدلني رجلني إال أن مالكا أجاز العقد بدون شهادة مث
  وعند غريه ال جيوز ما مل يشهد عليه كذا قال الزرقاين 

  أي خفيا وليس الشرط اإلعالن يف اجملالس واجملامع )  ١٠( 
  يفسر : يف نسخة )  ١١( 
  أي أهل العقد )  ١٢( 

أن عمر بن اخلطاب أجاز )  ٣( عن إبراهيم )  ٢ (عن محاد )  ١( أخربنا حممد بن أبان : قال حممد  - ٥٣٤
  وهبذا نأخذ وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا : قال حممد ) .  ٤( شهادة رجل وامرأتني يف النكاح والفرقة 

 _________  
  بفتح املوحدة وخفة الباء )  ١( 
  ابن أيب سليمان ال ابن أيب سلمة كما ظنه القاري )  ٢( 



  النخعي )  ٣( 
  ي يف الفسخ أ)  ٤( 

  باب الرجل جيمع بني املرأة وابنتها وبني املرأة وأختها يف ملك(  - ١٠

  ) اليمني 

أن عمر سئل ) :  ٣( عن أبيه )  ٢( بن عبد اهللا بن عتبة )  ١( أخربنا مالك حدثنا الزهري عن عبيد اهللا  - ٥٣٥
أن أجيزمها مجيعا وهناه )  ٥( ال أحب : ؟ قال  إحدامها بعد األخرى)  ٤( عن املرأة وابنتها مما ملكت اليمني أتوطأ 

 )٦  (  
 _________  

  بضم العني )  ١( 
  بضم األوىل وسكون الثانية ابن مسعود )  ٢( 
  عبد اهللا بن عتبة بن مسعود اهلذيل ابن أخي عبد اهللا بن مسعود )  ٣( 
  هلمزة حيىي بدون ا" موطأ " ويف بعض نسخ . هبمزة االستفهام بيان للسؤال )  ٤( 
" املوطأ " ويف . ال أحب أن أجيزمها مأخوذ من اإلجازة أي ال أحب أن أجيز اجلمع بينهما وطيا : قوله )  ٥( 

قال الزرقاين بفتح اهلمزة وإسكان اخلاء املعجمة وضم الباء املوحدة أي . ما أحب أن أخربمها مجيعا : برواية حيىي 
  انتهى  .خبري ومنه املخابرة : أطأمها يقال للحراث 

أي هنى عمر )  ٣٧٥/  ٩كذا يف األوجز . هني حترمي باتفاق العلماء إال ما روي عن ابن عباس ( وهناه : قوله )  ٦( 
السائل عن اجلمع بينهما واملعىن أنه ال يطأ واحدة ما مل حيرم األخرى بعتقها أو بعتق بعضها أو بتمليك بعضها أو 

  مجيعها كذا قال القاري 

عن األختني مما )  ٣( سأل عثمان )  ٢( أن رجال : بن ذؤيب )  ١( مالك عن الزهري عن قبيصة أخربنا  - ٥٣٦
ألصنع ذلك مث )  ٦( ما كنت )  ٥( آية وحرمتهما آية )  ٤( أحلتهما : ملكت اليمني هل جيمع بينهما ؟ فقال 

يل من )  ٨( لو كان : ال فلقي رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فسأله عن ذلك ؟ فق)  ٧( خرج 
  عليا رضي اهللا تعاىل عنه )  ١٠( أراه ) :  ٩( قال ابن شهاب . األمر شيء مث أتيت بأحد فعل ذلك جعلته نكاال 

أن جيمع بني املرأة وبني ابنتها وال بني املرأة وأختها يف ملك )  ١٢( كله نأخذ ال ينبغي )  ١١( وهبذا : قال حممد 
ما حرم اهللا تعاىل من احلرائر شيئا إال وقد حرم من اإلماء مثله إال أن جيمعهن ) :  ١٣( ياسر  قال عمار بن. اليمني 
وهو قول أيب حنيفة . من اإلماء وال حيل له فوق أربع حرائر )  ١٥( بذلك أنه جيمع ما شاء )  ١٤( يعين . رجل 

  رمحه اهللا تعاىل 
 _________  

بن ذؤيب بن حلحلة اخلزاعي املدين ولد عام الفتح وروى عن عثمان وابن قبيصة بن ذؤيب هو قبيصة : قوله )  ١( 
،  ٨٧كان من علماء هذه األمة مات بالشام سنة : قال الزهري . عوف وحذيفة وزيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة 

  " اإلسعاف " كذا يف 
  ابن عفان أحد اخللفاء األربعة )  ٢( 



  واجلمع مبلكة اليمني )  ٣( 
سورة ( } واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم { : يريد قوله : أحلتهما آية قال ابن حبيب :  قوله)  ٤( 

... والذين هم لفروجهم حافظون { : حيث عم ومل خيص أختني وال غريمها وقيل قوله تعاىل )  ٢٤اآلية : النساء 
يريد حتليل الوطء : وقال ابن عبد الرب ) .  ٦ - ٥اآلية : سورة املؤمنون ( } إال على أزواجهم أو ملكت أمياهنم 

  " شرح الزرقاين " مبلك اليمني يف غري آية كذا يف 
  لكونه عاما من النكاح واجلمع مبلك اليمني } وأن جتمعوا بني األختني { : يعين قوله تعاىل )  ٥( 
كأنه يشري إىل تقدمي احلظر على ما كنت ألصنع ذلك أخربه برأيه بعد ما ذكر التعارض بني اآليتني : قوله )  ٦( 

اإلباحة أو إىل أن اشتراك العلة يقتضي كون احلكم يف ما حنن فيه مثل احلكم يف النكاح فكما ال جيوز اجلمع نكاحا 
  ال جيوز وطيا مبلك اليمني 

شافيا  مث خرج أي ذلك السائل فلقي عليا فسأله عن ذلك ملا أن جواب عثمان رضي اهللا عنه مل يكن: قوله )  ٧( 
  لعدم جزمه بذلك 

لو كان يل من األمر أي احلكومة واخلالفة أي لو كانت يل حكومة على الناس بالعقوبة مث جئت بأحد : قوله )  ٨( 
أي باعث  -بالفتح  -فعل ذلك أي اجلمع بني األختني مبلك اليمني واطلعت على ذلك جعلته أي فعله ذلك نكاال 

مل يقل حددته حد الزناء ألن : قال ابن عبد الرب . وبة زاجرة عن مثل ذلك عقوبة وعذاب يعين ألجريت عليه عق
  املأول ليس بزان إمجاعا وإن أخطأ إال ما ال يعذر جبهله وهذا شبهة قوية وهي شبهة عثمان وغريه 

  الزهري شيخ مالك )  ٩( 
عنه قبيصة لصحبته عبد امللك أراه عليا أي أظن ذلك الصحايب القائل له علي بن أيب طالب وكىن : قوله )  ١٠( 

: وقال القاري " شرح الزرقاين " بن مروان وبنو أمية تستثقل مساع ذكر علي ال سيما ما خالف فيه عثمان كذا يف 
  ال يبعد أن يكون الرجل هو ابن مسعود فإنه سئل عن الرجل جيمع بني األختني اململوكتني يف الوطئ فكرهه 

  وبه قال اجلمهور )  ١١( 
  أي ال حيل ألحد )  ١٢( 
وذكر " الدر املنثور " قال عمار بن ياسر أخرجه عبد الرزاق وابن أيب شيبة كذا قال السيوطي يف : قوله )  ١٣( 

سألت عليا أن يل أختني مما ملكت مييين اختذت إحدامها سرية وولدت يل : فيه آثارا أخر منها قول إياس بن عامر 
إنه حيرم عليك مما : تعتق اليت كنت تطأ مث تطأ األخرى مث قال : ع ؟ قال أوالدا مث رغبت يف األخرى فما أصن

ملكت ميينك ما حيرم عليك يف كتاب اهللا من احلرائر إال العدد وحيرم عليك من الرضاع ما حيرم عليك يف كتاب اهللا 
نذر والبيهقي عن علي ومنها ما أخرجه ابن أيب شيبة وابن امل" . االستذكار " من النسب أخرجه ابن عبد الرب يف 

ال حىت : مث أراد أن يطأ األخرى ؟ قال " ) أحدمها : " يف األصل ( وسئل عن رجل له أمتان أختان وطئ إحدامها 
وأخرج عبد الرزاق وابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن أيب حامت والطرباين عن ابن مسعود أنه . خيرجها عن ملكه 

وبعريك مما : فقال } إال ما ملكت أميانكم { : يقول اهللا : ألمتني فكرهه فقيل له سئل عن الرجل جيمع بني األختني ا
حيرم من اإلماء ما حيرم من احلرائر إال العدد وأخرج ابن أيب : وأخرج ابن املنذر والبيهقي عنه قال . ملكت ميينك 

  شيبة وعبد بن محيد والبيهقي عن ابن عمر حنو ذلك 
  إال أن جيمعهن : قوله  بيان ملراد عمار من)  ١٣( 
  من غري اعتبار عدد ولو جتاوز عن األلف )  ١٤( 



  باملرأة أو)  ١( باب الرجل ينكح املرأة وال يصل إليها لعلة (  - ١١

  ) بالرجل 
يستطع )  ٢( من تزوج امرأة فلم : أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن سعيد بن املسيب أنه كان يقول  - ٥٣٧

  رب له أجل سنة فإن مسها وإال فرق بينما أن ميسها فإنه يض
اختارته فهي )  ٤( فإن )  ٣( وهبذا نأخذ وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا إن مضت سنة ومل ميسها خريت : قال حممد 

)  ٦( إين قد مسستها )  ٥( وإن اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وإن قال . زوجته وال خيار هلا بعد ذلك أبدا 
فإن قلن هي بكر )  ٩( مع ميينه وإن كانت بكرا نظر إليها النساء )  ٨( فالقول قوله )  ٧( نت ثيبا السنة إن كا

وهو قول )  ١١( حتلف باهللا ما مسها وإن قلن هي ثيب فالقول قوله مع ميينه لقد مسستها )  ١٠( خريت بعد ما 
  أيب حنيفة والعامة من فقهائنا 

 _________  
الرتق أن يكون الفرج مسدودا يعين أن يكون ملتصقا ال يدخل ( نة وعلة املرأة كالرتق كالع: علة الرجل )  ١( 

  واملشتركة كاجلنون كذا قال القاري )  ٦٥١/  ٦املغين . الذكر فيه 
فلم يستطع أن ميسها أي جيامعها ملانع به بأن يكون عنينا فإنه يضرب له أي يعني له أجل سنة أي : قوله )  ٢( 

صح أما إذا كان جمبوبا فإنه يفرق بطلبها إذ ال فائدة يف تأجيله فإن مسها أي جامعها ولو مرة فبها قمرية على األ
وروى ابن أيب شيبة يف مصنفه عن حممد عن الشعيب أن عمر بن . وإال فرق بينهما أي القاضي إن طلبته وتبني بطلقة 

ن استطاعها وإال فخريها فإن شاءت أقامت وإن اخلطاب كتب إىل شريح أن يؤجل العنني سنة من يوم يرفع إليه فإ
  " شرح القاري " وروي أيضا عن علي وابن مسعود واملغرية بن شعبة أن العنني يؤجل سنة كذا يف . شاءت فارقت 

فإن اختارت الفسخ مل جيز إال حبكم احلاكم ألنه خمتلف فيه فإما أن يفسخ وإما أن ( بني االفتراق واإلقامة معه )  ٣( 
إليها فتفسخ هي يف قول عامة القائلني به وال يفسخ حىت ختتار الفسخ وتطلبه ألنه حلقها فال جترب على استيفائه  يرده

: وقال أبو حنيفة ومالك والثوري . وهذا قول الشافعي . كالفسخ باإلعسار فإذا فسخ فهو فسخ وليس بطالق 
" ويف .  ٦٦٩/  ٦املغين . انت طالقا كفرقة املوىل يفرق احلاكم بينهما وتكون تطليقة ألنه فرقة لعدم الوطء فك

فسخ ال : تبني بطلقة بائنة عند أيب حنيفة وهلا كل املهر إن خال هبا ونصفه إن مل خيل هبا وقال الشافعي وأمحد " احمللى 
  )  ٢٢٢/  ١٠كذا يف األوجز . جيب املهر وال املتعة وجيب العدة 

أي إن اختارته بعد ظهور عنته فهي زوجته من غري طالق وال فسخ ألهنا فإن اختارته فهي زوجته : قوله )  ٤( 
به وردت اآلثار فروى عبد . أسقطت حقها وال يعود الساقط وإن اختارت نفسها وطلبت التفريق فهو طالق بائن 

: مر قضى عمر يف العنني أن يؤجل سنة قال مع: الرزاق يف مصنفه عن معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب قال 
وكذا رواه الدارقطين ويف رواية ابن أيب شيبة عن سعيد عن عمر أنه أجل . وبلغين أن التأجيل من يوم ختاصمه 

عن أيب حنيفة " اآلثار " وروى حممد يف كتاب . إن أتاها وإال فرقوا بينهما وهلا الصداق كامال : العنني سنة وقال 
امرأة أتته فأخربته أن زوجها ال يصل إليها فأجله حوال فلما عن إمساعيل بن مسلم املكي عن احلسن عن عمر أن 

ويف الباب آثار عن . انقضى حول ومل يصل إليها خريها فاختارت نفسها ففرق بينهما عمر وجعلها تطليقة بائنة 
  " ية ختريج أحاديث اهلدا" علي وابن مسعود واملغرية بن شعبة واحلسن والشعيب والنخعي وغريهم ذكرها الزيلعي يف 

  أي الزوج بعد مضي السنة )  ٥( 
  أي جامعها يف أثناء السنة )  ٦( 



  أي قبل هذا النزاع )  ٧( 
  أي الزوج )  ٨( 
  أي العارفات هبذه األحوال )  ٩( 
  لعل هذا اليمني استظهار قاله القاري )  ١٠( 
  بكسر السني األوىل )  ١١( 

( أميا رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضر : املسيب أنه قال  عن سعيد بن)  ١( أخربنا مالك أخربنا جمرب  - ٥٣٨
  وإن شاءت فارقت )  ٣( فإهنا ختري إن شاءت قرت )  ٢

أمرا ال حيتمل خريت فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت وإال ال خيار هلا إال يف العنني )  ٤( إذا كان : قال حممد 
  واجملبوب 

 _________  
جمرب لقب امسه عبد الرمحن بن عبد الرمحن األصغر ابن عمر بن اخلطاب ( التفعيل  على وزن اسم املفعول من)  ١( 

  )  ٣٩٣تعجيل املنفعة ص . وابنه عبد الرمحن هو شيخ مالك 
  أي ضرر آخر كاجلذام والربص وغري ذلك )  ٢( 
  أي بقيت عنده )  ٣( 
ررها فحينئذ ختري وإن كان أمرا حيتمل فال خيار إذا كان أمرا ال حيتمل أي ال ميكنها املقام معه إال بض: قوله )  ٤( 

هلا إال يف العنني وهو من ال يصل إىل النساء مع وجود اآلله أو يصل إىل الثيب دون البكر أو إىل بعض النساء دون 
بعض وذلك ملرض أو ضعف بكرب سنه أو يف خلقته أو لسحر وكذا اجملبوب واملراد به اخلصي سواء كان مسلوال 

صيتاه أو موجودا فهو كالعنني يف التأجيل ألن الوطء منه متوقع خبالف اجملبوب غري املتوقع منه الوطء سلت منه خ
وباجلملة إذا كان بالزوج جنون أو برص أو جذام فال خيار هلا عند أيب حنيفة وأيب يوسف . فإنه ال فائدة يف تأجيله 

" املغين " بسط ابن قدامة هذه املسألة يف ( لقاري وغريه هلا اخليار دفعا للضرر عنها كذا قال علي ا: وقال حممد . 
  ) ، فارجع إليه  ٦٥١/  ٦

  )يف نفسها )  ١( باب البكر تستأمر (  - ١٢

)  ٥( أن : عن ابن عباس )  ٤( عن نافع بن جبري )  ٣( بن الفضل )  ٢( أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا  - ٥٣٩
تستأمر يف نفسها )  ٨( بنفسها من وليها والبكر )  ٧( أحق )  ٦( ألمي ا: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  )  ٩( وإذهنا صماهتا 
  وهبذا نأخذ وهو قول أيب حنيفة وذات األب وغري األب يف ذلك سواء : قال حممد 

 _________  
  أي تستأذن إذا كانت عاقلة بالغة )  ١( 
وثقة : ل اجلميع تابعي صغري من طبقة الزهري قال السيوطي ثقة من رجا: عبد اهللا قال الزرقاين : قوله )  ٢( 

  النسائي وأبو حامت وابن معني 
  ابن العباس بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب )  ٣( 



  ابن مطعم )  ٤( 
إىل آخره أخرجه مسلم وأصحاب السنن األربعة وأمحد والشافعي كلهم من طريق مالك تابعه ... أن : قوله )  ٥( 

. الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذهنا أبوها وإذهنا صماهتا : ن سعد عن عبد اهللا بن الفضل بلفظ زياد ب
هذا حديث رفيع رواه عن مالك مجاعة من األجلة : وقال ابن عبد الرب . صمتها إقرارها رواه مسلم : ورمبا قال 

  صح ورواه أبو حنيفة وال ي: كشعبة والسفيانني وحيىي القطان قيل 
األمي بفتح اهلمزة وتشديد الياء املكسورة كل امرأة ال زوج هلا صغرية أو كبرية بكرا أو ثيبا حكاه : قوله )  ٦( 

املراد ههنا هو املعىن اللغوي : واختلفوا يف املراد به ههنا فقال الكوفيون وزفر والشعيب والزهري . احلريب وغريه 
وتعقب بأنه لو كان كذلك ملا كان . ا جائز وليس الويل من أركان العقد ثيبا كان أو بكرا بالغة فعقدها على نفسه

املراد منه الثيب املتوىف عنها أو املطلقة لرواية أخرى : لفصل األمي من البكر معىن وقال علماء احلجاز وكافة الفقهاء 
  وغريه " شرح الزرقاين " كذا يف " األمي " مكان " الثيب : " بلفظ 

ق بنفسها لفظة أحق للمشاركة أي أن هلا يف نفسها حقا ولوليها وحقها آكد من حقه كذا قال أح: قوله )  ٧( 
حيتمل أن املراد أحق يف كل شيء من عقد وغريه وحيتمل أهنا أحق بالرضى أن ال تزوج حىت : النووي وقال عياض 

افعي وأمحد مبا رواه مسلم يف احتج الش: للزيلعي " ختريج أحاديث اهلداية " ويف . تنطق باإلذن خبالف البكر 
الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها يف نفسها قال ابن اجلوزي يف : صحيحه عن ابن عباس مرفوعا 

وجه الدليل أنه قسم النساء قسمني مث خص الثيب بأهنا أحق من وليها فلو أن البكر كالثيب يف " : التحقيق " 
وهو من ال " األمي " قد رواه مسلم أيضا بلفظ : يكن إلفراد الثيب معىن فإن قالوا  ترجيح حقها على حق الويل مل

ال داللة فيه على أن البكر ليست أحق " : التنقيح " املراد به الثيب وقال يف : زوج هلا بكرا كانت أو ثيبا قلنا 
هو الصحيح ال حجة فيه على إجبار بنفسها إال من جهة املفهوم واحلنفية ال يقولون به وعلى تقدير القول به كما 

واالستيذان مناف لإلجبار وإمنا وقع التفريق يف احلديث " البكر تستأذن " كل بكر ألنه قد خالفه منطوق وهو قوله 
  بني الثيب والبكر ألن الثيب خيطب إىل نفسها والبكر خيطب وليها فيستأذهنا 

  أي البالغة )  ٨( 
  بالضم أي سكوهتا )  ٩( 

عن سعيد )  ٤( اجلزري )  ٣( عن عبد الكرمي )  ٢( بن الربيع األسدي )  ١( ربنا مالك أخربنا قيس أخ - ٥٤٠
  تستأذن األبكار يف أنفسهن ذوات األب وغري األب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال )  ٥( بن املسيب 
  نأخذ )  ٦( فبهذا : قال حممد 

 _________  
قة وثقه شعبة وسفيان وعن ابن عيينة ما رأيت بالكوفة أجود حديثا منه وضعفه وكيع وغريه قيس هو ث: قوله )  ١( 

غري ذلك : ، وقيل  ١٠٧عامة رواياته مستقيمة والقول فيه ما قاله شعبة وأنه ال بأس به مات سنة : قال ابن عون 
  " هتذيب التهذيب " كذا يف 

  قبيلة : نسبة إىل أسد بفتحتني )  ٢( 
عن عبد الكرمي اجلزري هو عبد الكرمي بن مالك اجلزري أبو سعيد احلراين أحد األثبات وثقه األئمة : ه قول)  ٣( 

، وهو غري عبد الكرمي بن أيب  ١٢٧مات سنة . كان ثقة كثري احلديث : ثقة ثبت وقال ابن سعد : قال ابن معني 
للحافظ ابن " مقدمة فتح الباري " ما كذا يف املخارق أبو أمية البصري وهو خمتلف فيه وقد يشتبه أحدمها بثانيه



  حجر وغريه 
اجلزري بفتح اجليم وفتح الزاء املعجمة نسبة إىل جزيرة ابن عمر موضع عمره رجل معروف بابن عمر : قوله )  ٤( 

مع جا" و " النهاية يف غريب احلديث " وليس هو بعبد اهللا بن عمر الصحايب وإليها ينسب ابن األثري اجلزري مؤلف 
وامسه مبارك بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي وأخوه نصر اهللا املعروف أيضا بابن األثري اجلزري املثل " األصول 

أسد الغابة يف أخبار " وأخوه اآلخر املعروف أيضا بابن األثري اجلزري مؤلف " السائر يف أدب الكاتب والشاعر 
مشس " احلصن احلصني " وإليها ينسب مؤلف " اب السمعاين خمتصر أنس" و " الكامل يف التاريخ " و " الصحابة 

التعليقات السنية على الفوائد البهية يف تراجم " الدين حممد بن حممد اجلزري وقد بسطت يف تراجم هؤالء يف 
  " احلنفية 

ران املوصل وسنجار وح: اجلزري نسبة إىل عدة بالد " : لب األلباب يف حترير األنساب " وقال السيوطي يف 
هو نسبة إىل " : جامع األصول " ويف . انتهى . والرها والرقة ورأس عني وآمد وديار بكر وجزيرة ابن عمر 

  اجلزيرة وهي البالد اليت بني الفرات ودجلة وهبا ديار بكر وربيعة 
  هذا مرسل )  ٥( 
جيوز بدون رضاها ويف غري فبهذا نأخذ حاصل مذهب أصحابنا أن تزويج البكر البالغة العاقلة ال : قوله )  ٦( 

البالغة جيوز وعند الشافعي جيوز لألب واجلد تزويج البكر بغري رضاها صغرية كانت أو كبرية ويف الثيبة ال جيوز 
ليس للجد : وهو أشهر الروايتني عن أمحد يف اجلد وقال يف رواية أخرى . بدون رضاها وبه قال مالك يف األب 

  والية اإلجبار كذا قال القاري 

  )ويل )  ١( باب النكاح بغري (  - ١٣

ال يصلح المرأة أن : قال عمر بن اخلطاب : رجل عن سعيد بن املسيب قال )  ٢( أخربنا مالك أخربنا  - ٥٤١
  من أهلها أو السلطان )  ٥( أو ذي الرأي )  ٤( إال بإذن وليها )  ٣( تنكح 

)  ١٠( هي والويل فالسلطان ويل من ال ويل )  ٩( اجرت تش)  ٨( فإن )  ٧( إال بويل )  ٦( ال نكاح : قال حممد 
)  ١٣( نفسها يف كفاءة ومل تقصر يف نفسها يف صداق )  ١٢( إذا وضعت : أبو حنيفة فقال )  ١١( فأما . له 

)  ١٤( إنه ليس بويل وقد أجاز . أو ذي الرأي من أهلها : فالنكاح جائز ومن حجته قول عمر يف هذا احلديث 
  )  ١٧( بنفسها فإذا فعلت هي ذلك جاز )  ١٦( ألنه إمنا أراد أن ال تقصر )  ١٥( نكاحه 

 _________  
بغري ويل هو العصبة على ترتيبهم بشرط حرية وتكليف مث األم مث ذو الرحم األقرب فاألقرب مث موىل : قوله )  ١( 

  املواالة مث القاضي كذا قال القاري 
  إخل ... مالك أنه بلغه أن سعيد بن املسيب قال : يف موطأ مالك برواية حيىي )  ٢( 
  وميكن املعلوم : بصيغة اجملهول قال القاري )  ٣( 
  أي األقرب )  ٤( 
  أي ذي التدبري والعقل الصائب من أهلها ولو كان أبعد )  ٥( 
 إذن وليها أميا امرأة نكحت نفسها بغري: إىل آخره حلديث عائشة مرفوعا ... ال نكاح إال بويل : قوله )  ٦( 

فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل هبا فلها املهر مبا استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان 



ويل من ال ويل له أخرجه الشافعي وأمحد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وأبو عوانة والطحاوي واحلاكم 
إال بويل أخرجه أمحد وابن ماجه وأبوداود والترمذي وابن حبان ال نكاح : وابن حبان وحديث أيب موسى مرفوعا 

وقد مجع . ويف الباب عن عائشة وأم سلمة وزينب أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم وعلي وابن عباس . واحلاكم 
  " التلخيص احلبري " الدمياطي طرقه يف جزء كذا يف 

  أي ولو املرأة بالغة )  ٧( 
  وإن : يف نسخة )  ٨( 
  أي تنازعت املرأة وليها بأن رضيت بنكاح مل يرض به وليها )  ٩ (
  أي حقيقة وحكما كما يف صورة املشاجرة )  ١٠( 
حديث عائشة بأسانيده من " شرح معاين اآلثار " إىل آخره أخرج الطحاوي يف ... فأما أبو حنيفة : قوله )  ١١( 

احلديث ... أميا امرأة نكحت : عن عائشة مرفوعا طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة 
فذهب إىل هذا : ومن طريق احلجاج بن أرطأة عن الزهري وابن هليعة عن عبيد اهللا بن جعفر عن الزهري مث قال 

ال جيوز تزويج املرأة نفسها إال بإذن وليها وممن قال به أبو يوسف وحممد وخالفهم يف ذلك آخرون : قوم فقالوا 
للمرأة أن تزوج نفسها ممن شاءت وليس لوليها أن يعترض عليها يف ذلك إذا وضعت نفسها حيث كان : وقالوا 

املنذر بن الزبري : ينبغي هلا أن تضعها مث ذكر يف حجتهم ما أخرج عن عائشة أهنا زوجت حفصة بنت عبد الرمحن 
 ٥/  ٢" شرح معاين اآلثار " ألصل ويف هكذا يف ا( أمثلي يصنع به هذا : وعبد الرمحن غائب بالشام فلما قدم قال 

ذلك بيد عبد الرمحن : ؟ فكلمت عائشة املنذر وقالت ) أي إذا تفرد برأيه . ( ويفتات عليه " : هذا " زاد بعد : 
ما كنت أرد أمرا قضيته فقررت حفصة عند املنذر ومل يكن ذلك طالقا مث علل حديث عائشة : فقال عبد الرمحن 

وأما النظر يف :  نكاح إال بويل وأطال الكالم يف ذلك مبا أكثره مدفوع وقال يف آخر الباب السابق وطرق حديث ال
ذلك فإنا قد رأينا املرأة قبل بلوغها جيوز أمر والديها على بضعها وماهلا فإذا بلغت فكل قد أمجع على أن ما كان من 

: ن يده وهذا هو قول أيب حنيفة إال أنه كان يقول العقد إليه يف ماهلا قد عاد إليها فكذلك العقد على بضعها خيرج م
إن زوجت املرأة نفسها من غري كفؤ فلوليها فسخ ذلك وكذلك إن قصرت يف مهرها بأن تزوجت بدون مهر مثلها 

إن بضع املرأة إليها وإنه ليس للويل أن يعترض عليها يف نقصان ما : وقد كان أبو يوسف يقول . فلوليها أن خياصم 
  إنه ال نكاح إال بويل . يه عن مهر مثلها مث رجع إىل قول حممد تزوجت عل

  أي نكحت من كفؤ )  ١٢( 
  أي من مهر مثلها )  ١٣( 
  أي عمر )  ١٤( 
  أي تزويج ذي الرأي )  ١٥( 
  من اعتبار الكفاءة ومتام املهر )  ١٦( 
  حلصول املقصود )  ١٧( 

  )صداقا  هلا)  ١( باب الرجل يتزوج املرأة وال يفرض (  - ١٤

ابنة زيد بن اخلطاب كانت حتت )  ٣( وأمها  -بن عمر )  ٢( أخربنا مالك حدثنا نافع أن بنتا لعبيد اهللا  - ٥٤٢
صداقها ؟ فقال ابن )  ٧( تطلب )  ٦( هلا صداقا فقامت أمها )  ٥( ومل يسم )  ٤( فمات  -ابن لعبد اهللا بن عمر 



فجعلوا بينهم )  ٩( وأبت أن تقبل ذلك . ق مل منسكه ومل نظلمها هلا صدا)  ٨( ليس هلا صداق ولو كان : عمر 
  أن ال صداق هلا وهلا املرياث )  ١١( فقضى )  ١٠( زيد بن ثابت 

  )  ١٣( نأخذ هبذا )  ١٢( ولسنا : قال حممد 
 _________  

  أي ال يقدر املهر وال يسميه عند العقد )  ١( 
 ٣٧بن عمر بن اخلطاب ولد يف العهد النبوي وقتل بصفني مع معاوية سنة  لعبيد اهللا هو أخو عبد اهللا: قوله )  ٢( 

  ، وزيد بن اخلطاب أخو عمر بن اخلطاب أسلم قبله واستشهد قبله قاله الزرقاين 
  اجلملة حالية معترضة )  ٣( 
  ومل يدخل هبا : ويف رواية حيىي عن مالك )  ٤( 
  أي عند النكاح )  ٥( 
  طاب أخي عمر بن اخلطاب وهي ابنة زيد بن اخل)  ٦( 
  أي وكالة عن بنتها عن أيب زوجها )  ٧( 
  أي لو كانت مستحقة لصداق شرعا ألعطيته )  ٨( 
  أي قول ابن عمر )  ٩( 
  أي جعلوا زيدا حكما لفصل هذه القضية )  ١٠( 
واجب يف مال املتوىف واملرجح عند املالكية أن ال صداق هلا وهلا املرياث ( فقضى أن ال صداق هلا : قوله )  ١١( 

: وهو قول شاذ عندنا وقال املوفق :  ١٢٩/  ٤إنه جيب الصداق باملوت قال الزرقاين يف شرحه : وهلم قول آخر 
لو مات أحدمها قبل اإلصابة وقبل الفرض ورثه صاحبه وكان هلا مهر نسائها أما املرياث فال خالف فيه فإن اهللا 

ني فرضا وعقد الزوجية ههنا صحيح ثابت فورث به لدخوله يف عموم تبارك وتعاىل فرض لكل واحد من الزوج
النص وأما الصداق فإنه يكمل هلا مهر نسائها يف الصحيح من املذاهب وإليه ذهب ابن مسعود وابن شربمة وابن 

 ال مهر هلا: أيب ليلى والثوري وإسحاق وروي عن علي وابن عباس وابن عمر والزهري وربيعة ومالك واألوزاعي 
ال يكمل وينتصف وللشافعي : كقولنا يف املسلمة وكقوهلم يف الذمية وعن أمحد رواية أخرى : وقال أبو حنيفة 

هكذا أخرجه الشافعي وعبد الرزاق وابن أيب شيبة والبيهقي أيضا وأخرج )  ٧٢١/  ٦املعين . قوالن كالروايتني 
: " يف األصل ( أنه قال يف املتوىف عنها زوجها  سعيد بن منصور وابن أيب شيبة والبيهقي عن علي بن أيب طالب

وال يقبل قول أعرايب : إن هلا املرياث وعليها العدة وال صداق هلا قال : ومل يفرض هلا صداقا ) وهو حتريف " زوجة 
وخيالفه ما أخرجه عبد الرزاق وابن أيب شيبة وأمحد وأبو داود والترمذي وصححه . من أشجع على كتاب اهللا 

إن رجال منا تزوج : ئي وابن ماجه واحلاكم وصححه والبيهقي عن علقمة أن قوما أتوا ابن مسعود فقالوا والنسا
ما سئلت عن شيء منذ فارقت رسول اهللا صلى اهللا عليه : امرأة ومل يفرض هلا صداقا ومل جيمعها إليه حىت مات فقال 

من نسأل إذا مل نسألك وأنت : لوا له يف آخر ذلك و سلم أشد من هذه فأتوا غريي فاختلفوا إليه فيها شهرا مث قا
سأقول فيها جبهد رأيي فإن : آخر أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف هذا البلد وال جند غريك ؟ فقال 

كان صوابا فمن اهللا وحده ال شريك له وإن كان خطأ فمين واهللا ورسوله بريئان أرى أن أجعل هلا صداقا كصداق 
وذلك بسمع من ناس من أشجع : وكس وال شطط وهلا املرياث وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا قال نسائها ال 

نشهد أنك قضيت مبثل الذي قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف امرأة : فقاموا منهم معقل بن سنان فقالوا 



اللهم إن كان : مئذ إال بإسالمه مث قال ما رئي عبد اهللا فرح بشيء ما فرح يو: بروع بنت واشق قال : منا يقال هلا 
  " الدر املنثور " كذا أورده السيوطي يف . صوابا فمنك وحدك ال شريك لك 

ولسنا نأخذ هبذا ملا ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خالفه وال حجة بعد قول الرسول : قوله )  ١٢( 
" ل صلى اهللا عليه و سلم وقال حميي السنة البغوي يف بقول غريه وكل أحد يؤخد من قوله ويترك إال قول الرسو

سورة ( } الجناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة { : عند قوله تعاىل " معامل التنزيل 
لبة من حكم اآلية أن من تزوج امرأة بالغة برضاها على غري مهر يصح النكاح وللمرأة مطا) :  ٢٣٦اآلية : البقرة 

بأن يفرض هلا صداقا فإن دخل هبا قبل الفرض فلها مهر مثلها وإن طلقها قبل الفرض والدخول فلها املتعة وإن مات 
أحدمها قبل الدخول والفرض فاختلف أهل العلم يف أهنا هل تستحق املهر أم ال ؟ فذهب مجاعة إىل أن ال مهر هلا 

وذهب قوم إىل . عباس كما لو طلقها قبل الدخول والفرض  وهو قول علي وزيد وعبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن
أن هلا املهر ألن املوت كالدخول يف تقرير املسمى فكذلك يف تقرير مهر املثل إذا مل يكن يف العقد مسمى وهو قول 
الثوري وأصحاب الرأي واحتجوا مبا روي عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ومل يفرض هلا صداقا ومل 

: هلا صداق نسائها ال وكس وال شطط فقام معقل بن سنان األشجعي فقال : دخل هبا حىت مات فقال ابن مسعود ي
فإن ثبت حديث بروع فال حجة يف : قال الشافعي . قضى رسول اهللا يف بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت 

سند األنام " وقال علي القاري يف . انتهى .  قول أحد دون النيب صلى اهللا عليه و سلم وإن مل يثبت فال مهر هلا
فقد ثبت حديثها : قال شيخنا رئيس املفسرين يف زمانه الشيخ عطية السلمي املكي الشافعي " : شرح مسند اإلمام 

ومل يتفرد به معقل بن . أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وأمحد واحلاكم وصححه وابن أيب شيبة وعبد الرزاق 
وهو أحد قويل . نشهد أنك قضيت مبا قضى به رسول اهللا : هو ومجاعة من أشجع البن مسعود سنان بل قال 

  الشافعي قاله قياسا ولو ثبت عنده احلديث ملا خالف فيه وهو املرجح عند النووي والقول الثاين رجحه الرافعي 
  أي حبكومة زيد بعدم الصداق وأما كون املرياث هلا فمجمع عليه )  ١٣( 

هلا صداقا فمات )  ١( أن رجال تزوج امرأة ومل يفرض : خربنا أبو حنيفة عن محاد عن إبراهيم النخعي أ - ٥٤٣
وال شطط فلما قضى قال )  ٢( هلا صداق مثلها من نسائها ال وكس : قبل أن يدخل هبا فقال عبد اهللا بن مسعود 

( لشيطان واهللا ورسوله بريئان فقال رجل ومن ا)  ٥( وإن يكن خطأ فمين )  ٤( يكن صوابا فمن اهللا )  ٣( فإن 
بن سنان األشجعي وكان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا )  ٩( أنه معقل )  ٨( بلغنا )  ٧: ( من جلسائه )  ٦

بنت )  ١١( بقضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بروع  -)  ١٠( والذي حيلف به  -عليه و سلم قضيت 
ما فرح قبلها مثلها ملوافقة قوله قول رسول اهللا صلى )  ١٣( ففرح عبد اهللا فرحة :  ) ١٢( واشق األشجعية قال 

  اهللا عليه و سلم 
  مرياث حىت يكون قبله صداق )  ١٤( ال يكون : قال مسروق ابن األجدع 

  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا . وهبذا نأخذ : قال حممد 
 _________  

  يقدر بكسر الراء أي مل )  ١( 
  أي ال نقصان وال زيادة )  ٢( 
  فإن يكن فيه إشارة إىل أن اجملتهد خيطئ ويصيب وأن اخلطأال ينسب إىل اهللا تعاىل تأدبا : قوله )  ٣( 
  أي من توفيقه )  ٤( 



  أي من نفسي ومن وسوسة الشيطان )  ٥( 
يف راوي " : شرح الوجيز " افعية يف إىل آخره قال الرافعي من علماء الش... فقال رجل من جلسائه : قوله )  ٦( 

غري ذلك : هذا احلديث اضطراب قيل عن معقل بن سنان وقيل عن رجل من بين أشجع أو ناس من أشجع وقيل 
. انتهى . إن االختالف يف اسم راويه ال يضر ألن الصحابة كلهم عدول : وصححه بعض أصحاب احلديث وقالوا 

قد : قال " األم " هذا الذي ذكره األصل فيه ما ذكره الشافعي يف " : يثه ختريج أحاد" قال احلافظ ابن حجر يف 
روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بأيب هو وأمي أنه قضى يف بروع بنت واشق وقد نكحت بغري مهر فمات 

 األمور زوجها فقضى مبهر نسائها وقضى هلا باملرياث فإن كان ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهو أوىل
بنا وال حجة يف قول أحد دون النيب صلى اهللا عليه و سلم وإن كثر وال شيء يف قوله إال طاعة اهللا بالتسليم له ومل 

أحفظ عنه من وجه يثبت مثله مرة يقال عن معقل بن سنان ومرة عن معقل بن يسار ومرة عن بعض أشجع ال 
حايب مشهور واالختالف فيه ال يضر فإن مجيع الروايات فيه قد مسي فيه معقل بن سنان هو ص: يسمى وقال البيهقي 

الذي : قال أبو زرعة : وقال ابن أيب حامت . صحيحة ويف بعضها ما يدل على أن مجاعة من أشجع شهدوا بذلك 
مسعت أبا عبد اهللا حممد بن يعقوب بن األخرم يقول : قال " املستدرك " قال معقل بن سنان أصح وروى احلاكم يف 

إن صح حديث بروع قلت : مسعت الشافعي يقول : مسعت حرملة بن حيىي قال : عت احلسن بن سفيان يقول مس: 
لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس الناس وقلت قد صح احلديث : فقال شيخنا أبو عبد اهللا : به قال احلاكم 

عود يف صورة موت الرجل فقال بعد شهر لنا أن سائال سأل عبد اهللا بن مس" : فتح القدير " ويف . انتهى . فقل به 
ويف رواية ومن الشيطان واهللا . أقول فيه بنفسي فإن يك صوابا فمن اهللا ورسوله وإن يك خطأ فمن ابن أم عبد 

ورسوله بريئان أرى هلا مهر مثل نسائها الوكس وال شطط فقال رجل يقال له معقل بن سنان وأبو اجلراح حامل 
نشهد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى يف امرأة منا يقال هلا برووع بنت واشق : راية األشجعيني فقاال 

هكذا رواه أصحابنا وروى . األشجعية مبثل قضائك هذا فسر ابن مسعود سرورا مل يسر مثله قط بعد إسالمه 
رأة فمات عنها ومل الترمذي والنسائي وأبوداود هذا احلديث بلفظ أخصر وهو أن ابن مسعود قال يف رجل تزوج ام

مسعت : معقل بن سنان : إن هلا الصداق كامال وهلا املرياث وعليها العدة فقال : يدخل هبا ومل يفرض هلا الصداق 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى يف بروع بنت واشق مبثله هذا اللفظ أليب داود وله روايات أخر بألفاظ قال 

أما الذي روي عن علي رضي ( ث وأسانيدها صحيحة والذي روي من رد علي مجيع روايات هذا احلدي: البيهقي 
اهللا عنه فلم يصح ولو صح ما أثر فيه ألن الرواة قد ذكروا عن عمر رضي اهللا عنه أنه رد حديث فاطمة بنت قيس 

وجه رواه احلاكم من : وبسط يف هامشه خترجيه وقال " مسند أيب حنيفة " واحلديث مذكور يف . وهو مشهور 
صححه على شرط مسلم ومن وجه على شرط الشيخني ورواه ابن حبان يف صحيحه وحكى الزرقاين عن اإلمام 

رضي اهللا عنه فلمذهب )  ٣٠٥/  ٩أوجز املسالك . ليس عليه العمل : مالك بعد ذكر هذا احلديث قال مالك 
لكنه مل يصح عنه ذلك وممن أنكر ثبوته  تفرد به وهو حتليف الرواي إال أبا بكر الصديق ومل ير هذا الرجل ليحلفه

  انتهى . عنه احلافظ املنذري 
  أي من شركاء جملس ابن مسعود )  ٧( 
  هذا كالم حممد بيان للرجل املبهم )  ٨( 
إنه معقل بكسر القاف وفتح امليم بن سنان بكسر السني وبروع بكسر املوحدة على املشهور وقيل : قوله )  ٩( 

رواه احملدثون : كسر الباء خطأ وقيل : وفتح الواو بعدها عني مهملة وقال بعض اللغويني  بفتحها وبسكون الراء



" االستيعاب " ويف " شرح القاري " بالكسر وال سبيل إىل دفع الرواية وأمساء األعالم ال جمال للقياس فيها كذا يف 
رض صداقا فقضى رسول اهللا مبثل بروع بنت واشق األشجعية مات عنها زوجها هالل بن مرة األشجعي ومل يف: 

روى حديثها أبو سنان معقل وجراح األشجعيان وناس من أشجع وشهدوا بذلك عند ابن مسعود . صداق نسائها 
معقل بن سنان األشجعي يكىن أبا عبد الرمحن وقيل أبا زيد وقيل أبا سنان كان فاضال نقيا شابا شهد : وفيه أيضا . 

  املدينة وقتل يوم احلرة فتح مكة ونزل الكوفة مث أتى 
  هو الرب تبارك وتعاىل وهي مجلة اعتراضية تأكيدية )  ١٠( 
وهو يف مسند أمحد أيضا ذكره " معرفة الصحابة " بروع اسم زوج هالل بن مرة ذكره ابن مندة يف : قوله )  ١١( 

  " احلبري ) وهو خطأ " تلخيص " يف األصل ( التلخيص " ابن حجر يف 
  هيم النخعي أي ابرا)  ١٢( 
  التنوين للتعظيم )  ١٣( 
يتفرع على الصداق املتفرع على النكاح حقيقة أو حكما واملرياث متفق عليه . ال يكون أي املرياث : قوله )  ١٤( 

  فينبغي أن يكون الصداق كذلك كذا قال القاري 

  ) ) ١( باب املرأة تزوج يف عدهتا (  - ١٥

)  ٣( أن ابنة )  ٢: ( عن سعيد بن املسيب وسليمان بن يسار أهنما حدثا  أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب - ٥٤٤
أبا سعيد بن منبه أو أبا اجلالس بن منية )  ٤( طلحة بن عبيد اهللا كانت حتت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت يف عدهتا 

أميا امرأة : وفرق بينهما وقال عمر )  ٨( ضربات )  ٧( زوجها باملخفقة )  ٦( عمر وضرب )  ٥( فضرهبا 
فرق بينهما واعتدت بقية عدهتا  -)  ١٠( مل يدخل هبا )  ٩( وإن كان زوجها الذي تزوجها  -نكحت يف عدهتا 

قد دخل هبا فرق بينهما مث اعتدت بقية )  ١٣( خاطبا من اخلطاب وإن كان )  ١٢( األول مث كان )  ١١( من 
مبا )  ١٧( وهلا مهرها : سعيد بن املسيب )  ١٦( قال  .أبدا )  ١٥( مث مل ينكحها )  ١٤( عدهتا من اآلخر 

  استحل من فرجها 
  بلغنا أن عمر بن اخلطاب رجع عن هذا القول إىل قول علي بن أيب طالب رضي اهللا تعاىل عنه : قال حممد 

 _________  
  من زوج آخر )  ١( 
  أي الزهري )  ٢( 
عشرة املبشرة كانت حتت رشيد الثقفي نسبة إىل ثقيف قبيلة كذا أن ابنة طلحة بن عبيد اهللا هو أحد ال: قوله )  ٣( 

وهو يفيد أن اليت كانت حتت رشيد هي بنت طلحة بن عبيد اهللا وهكذا يف نسخ متعددة " . شرحه " قال القاري يف 
ن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب وسليمان بن يسار أ: وشرحه للزرقاين " موطأ حيىي " من الكتاب ويف 

كذا وقع األسدية يف ) : يف األصل أبو عمرو وهو حتريف ( قال أبو عمر . طليحة بنت عبيد اهللا األسدية هلا إدراك 
يف رواية حيىي وهو خطأ وجهل وال أعلم أحدا قاله وإمنا هي تيمية أخت طلحة بن عبيد اهللا " املوطأ " بعض نسخ 

الثقفي الطائفي مث املدين خمضرم فطلقها إىل  -ح الشني بضم الراء وفت -أحد العشرة التيمي كانت حتت رشيد 
طليحة بنت عبيد اهللا اليت كانت حتت رشيد : يف فصل الصحابيات " استيعاب ابن عبد الرب " ويوافقه ما يف . آخره 

بارة فظهر أن الصواب يف ع. انتهى . الثقفي فطلقها ونكحت يف عدهتا ذكر الليث عن ابن شهاب أهنا ابنة عبيد اهللا 



  إىل آخره ... الكتاب أن طليحة ابنة عبيد اهللا كانت حتت رشيد الثقفي 
أو أبا . أبا سعيد بن منبه بضم ميم وفتح نون وتشديد موحدة فهاء . يف عدهتا أي قبل انقضائها : قوله )  ٤( 

ون وحتتية بضم ميم وفتح ن -بن منية " القاموس " اجلالس كغراب ابن عمرو بن سويد صحابيان على ما يف 
  والشك من أحد الرواة كذا قال القاري  -مشددة فتاء تأنيث 

  تعزيرا وتأديبا )  ٥( 
وال تعزموا عقدة النكاح حىت يبلغ { : وضرب ألنه ارتكب ما هنى اهللا عنه يف كتابه حيث قال : قوله )  ٦( 

أخرجه عنه ابن . ىت تنقضي العدة أي ال تنكحوا ح: قال ابن عباس )  ٢٣٥اآلية : سورة البقرة ( } الكتاب أجله 
جرير وابن املنذر وأخرج عبد الرزاق وابن أيب شيبة عن جماهد مثله نعم قد أجاز اهللا بالتعريض وإظهار قصد النكاح 

علم اهللا أنكم . وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم يف أنفسكم { : يف أيام العدة بقوله 
هو : قال القاسم )  ٢٣٥اآلية : سورة البقرة ( } ال تواعدوهن سرا إال أن يقولوا قوال معروفا ستذكروهنن ولكن 

أن يقول الرجل للمرأة وهي يف عدهتا إنك علي لكرمية وإين فيك راغب وحنو هذا أخرجه مالك والشافعي والبيهقي 
د بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن وأخرج وكيع والفريايب وسعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أيب شيبة وعب. 

  إين أريد التزوج وإين ألحب امرأة ذكره السيوطي : التعريض أن يقول : أيب حامت والبيهقي عن ابن عباس قال 
باملخفقة بكسر امليم وإسكان اخلاء املعجمة وفتح الفاء والقاف هكذا ضبط بالقلم يف نسخ قدمية قال : قوله )  ٧( 

  كمكنسة أي على وزهنا قاله الزرقاين " القاموس " لدرة اليت يضرب هبا ويف هي ا: اجلوهري 
  أي مرات عديدة )  ٨( 
  هي يف عدهتا )  ٩( 
  أي مل جيامعها )  ١٠( 
من األول أي العدة الباقية من عدة الزوج األول وأما الزوج الثاين فال عدة من تفريقه ألنه مل يدخل : قوله )  ١١( 

  ة ال عدة هلا هبا وغري املدخول
مث كان خاطبا من اخلطاب أي مث كان الزوج الثاين الذي فرق بينه وبينها خاطبا من اخلطاب إن شاء : قوله )  ١٢( 

وفيه إشارة إىل أنه ليس أحق هبا من غريه بل هو خاطب من اخلطاب فتنكح من . خيطب هلا ويعقد عقدا جديدا 
  شاءت 

  أي الزوج الثاين )  ١٣( 
  اخلاء يعين املتأخر  بكسر)  ١٤( 
فاملشهور من املذهب أن التحرمي يتأبد وبه قال ابن : قال الباجي ( مث مل ينكحها أبدا لتأبد التحرمي : قوله )  ١٥( 

أنه زان : إحدامها أن حترميه يتأبد على ما قدمناه والثانية : حنبل وروى الشيخ أبو القاسم يف تفريعه فيه روايتني 
 ٣١٧/  ٣املنتقى . ق به الولد وله أن يتزوجها إذا انقضت عدهتا وبه قال أبو حنيفة والشافعي وعليه احلد وال يلح

  بالوطء يف العدة زجرا له وتأديبا وسياسة يف حقهما ) 
  إىل آخره ... قال سعيد بن املسيب : قال مالك " : موطأ حيىي " يف )  ١٦( 
  وال مهر هلا يف صورة عدم الوطء )  ١٧( 

عمر بن اخلطاب )  ٣( رجع : بن عيينة عن جماهد قال )  ٢( احلسن بن عمارة عن احلكم )  ١( نا أخرب - ٥٤٥
هبا فرق )  ٦( إذا دخل : أن عمر قال )  ٥( يف عدهتا إىل قول علي بن أيب طالب وذلك )  ٤( يف اليت تتزوج 



( هلا صداقها مبا استحل : م اهللا وجهه صداقها فجعل يف بيت املال فقام علي كر)  ٧( بينهما ومل جيتمعا أبدا وأخذ 
فرجع عمر إىل قول علي بن أيب طالب . اآلخر إن شاء )  ٩( من فرجها فإذا انقضت عدهتا من األول تزوجها )  ٨

  رضي اهللا عنهما 
  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا . وهبذا نأخذ : قال حممد 

 _________  
البجلي الكويف أبو حممد قاضي بغداد روى عن  - بالضم  -حلسن بن عمارة أخربنا احلسن هو ا: قوله )  ١( 

شيخ : الزهري واحلكم بن عتيبة وأيب إسحاق السبيعي وغريهم وعنه السفيانان ومجاعة وثقه عيسى بن يونس وقال 
وزجاين منهم النسائي وابن معني وابن املديين وأمحد وشعبة والدارقطين والساجي واجل: صاحل لكن جرحه كثري 

أفادين احلسن بن : وغريهم بأنه متروك أو ساقط أو ال حيتج به أو منكر احلديث وحنو ذلك وقال النضر عن شعبة 
  وغريه " هتذيب التهذيب " ، كذا يف  ١٥٣عمارة عن احلكم أحاديث فلم يكن هلا أصل مات سنة 

هتذيب " و " مشتبه النسبة " ى ما يف عن احلكم بن عيينة هكذا يف النسخ احلاضرة والصحيح عل: قوله )  ٢( 
بضم العني وفتح التاء املثناة الفوقية وبعدها ياء  -بن عتيبة  -بفتحتني  -وغريها أنه احلكم " تقريبه " و " التهذيب 

أبو حممد الكندي موالهم الكويف روى عن مجع من الصحابة والتابعني وثقه ابن عيينة  -حتتانية مثناة مث باء موحدة 
: قال القطان " : التاريخ الكبري " مهدي وأمحد وحيىي بن سعيد والعجلي وابن سعد وغريهم وقال البخاري يف  وابن

 ١١٣كان يدلس مات سنة " : الثقات " احلكم عن جماهد كتاب إال ما قال مسعت وقال ابن حبان يف : قال شعبة 
  أو بعده بسنة  ١١٤أو 
  عن قوله السابق )  ٣( 
  هول واملعروف بصيغة اجمل)  ٤( 
بطرق عديدة رجوع عمر رضي اهللا عنه إىل قول علي رضي اهللا " سننه " أخرج البيهقي يف ( بيان للرجوع )  ٥( 

  )  ٣٦١/  ٩انظر األوجز . عنه 
  الزوج الثاين )  ٦( 
  أي أخذ عمر صداقها وأدخله يف بيت املال زجرا حلرماهنا )  ٧( 
  أي استمتع ببضعها )  ٨( 
تزوجها اآلخر إن شاء وال عدة ثانية بالنسبة إليه فإن أراد ثالث أن يتزوجها فال جيوز حىت خترج من :  قوله)  ٩( 

  عدة الثاين أيضا كذا قال القاري 

بن )  ٢( عن سليمان بن يسار عن عبد اهللا )  ١( أخربنا يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم  - ٥٤٦
 ٥( فمكثت )  ٤( عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا مث تزوجت حني حلت )  ٣ (أن امرأة هلك : أيب أمية 

إىل عمر بن اخلطاب فدعا عمر نساء )  ٧( فجاء زوجها )  ٦( عند زوجها أربعة أشهر ونصفا مث ولدت ولدا تاما ) 
أما هذه املرأة هلك )  ٩( أنا أخربك : فسأهلن عن ذلك فقالت املرأة منهن )  ٨( من نساء أهل اجلاهلية قدماء 

زوجها )  ١٣( فلما أصاهبا )  ١٢( ولدها يف بطنها )  ١١( فحشف )  ١٠( زوجها حني محلت فأهريقت الدماء 
( حترك الولد يف بطنها وكرب فصدقها عمر بذلك وفرق بينهما )  ١٥( املاء )  ١٤( الذي نكحته وأصاب الولد 

  الولد باألول )  ١٩( وأحلق )  ١٨( عنهما إال خريا إنه مل يبلغين )  ١٧( أما : وقال عمر )  ١٦
ألقل من ستة أشهر فال تلد املرأة ولدا )  ٢٠( وهبذا نأخذ الولد ولد األول ألهنا جاءت به عند اآلخر : قال حممد 



: ها وبني اآلخر وهلا املهر مبا استحل من فرج)  ٢٢( ستة أشهر فهو ابن األول ويفرق بينهما )  ٢١( تاما ألقل من 
  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا . هلا ومن مهر مثلها )  ٢٣( األقل مما مسي 

 _________  
  ابن احلارث التيمي )  ١( 
هو عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب أمية انتسب ( مل أقف على تعينه وحاله إىل اآلن ولعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرا )  ٢( 

  )  ١٩٨/  ١٢هو املرجح عند شيخنا انظر األوجز إىل جده فأسلم مع ابيه هذا 
  أي مات )  ٣( 
  أي خرجت من العدة )  ٤( 
  أي أقامت ولبثت عند الثاين )  ٥( 
  أي غري ناقص اخللقة )  ٦( 
  مستفتيا عما يف الباب )  ٧( 
  أي نساء عارفات عاقالت )  ٨( 
  أي حبقيقة الواقعة )  ٩( 
  أي دماء احليض أو غريه )  ١٠( 
  أي يبس لعدم وصول غذائه وهو الدم )  ١١( 
  فلم يتحرك ومل يتبني محلها )  ١٢( 
  أي وطيها )  ١٣( 
  مفعول مقدم )  ١٤( 
  أي املين )  ١٥( 
  لوقوع العقد يف أثناء العدة ألن عدة احلامل وضع احلمل )  ١٦( 
  بالتخفيف حرف تنبيه )  ١٧( 
  زيز أي صالح وديانة ولو بلغين شر ألقمت التع)  ١٨( 
  أي أثبت نسبه من الزوج األول )  ١٩( 
  بفتح اخلاء والكسر )  ٢٠( 
  فإن أقل مدة احلمل ستة أشهر بالنص )  ٢١( 
  سواء دخل هبا أو مل يدخل )  ٢٢( 
  إن مسي شيء وإال فمهر املثل )  ٢٣( 

  ) ) ١( باب العزل (  - ١٦

)  ٥( بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه أنه )  ٤( امر عن ع)  ٣( أبو النضر )  ٢( أخربنا مالك أخربنا سامل  - ٥٤٧
  كان يعزل 

 _________  
باب العزل قد اختلف فيه : قوله . هو أن جيامع وال ينزل يف داخل الفرج بل خيرج الذكر قبل اإلنزال )  ١( 



مت أن أحدا لو عل: فأباحه جابر وابن عباس وسعد بن أيب وقاص وزيد بن ثابت وابن مسعود ومنعه ابن عمر وقال 
أن عمر : ضرب عمر على العزل بعض بنيه وعند سعيد بن منصور عن ابن املسيب : من ولدي يعزل لنكلته وقال 

ما كنت أرى مسلما يفعله وعند أيب عوانة أن عليا كان يكرهه ونقل : وعثمان كانا ينكران العزل وقال أبو أمامة 
ل عن الزوجة احلرة إال بإذهنا ألن اجلماع من حقها وهلا املطالبة به ابن عبد الرب وابن هبرية اإلمجاع على أنه ال يعز

وليس اجلماع املعروف إال ما ال يلحقه عزل وتعقب بأن املعروف عند الشافعية أن املرأة ال حق هلا يف اجلماع أصال 
واختلفوا يف علة النهي عن . واملعول عليه عند احلنفية أن حقها إمنا هو يف الوطئة الواحدة بعد العقد يستقر هبا املهر 

هنى : لتفويت حق املرأة وقيل ملعاندة القدر ويشهد لألول ما أخرجه أمحد وابن ماجه عن عمر مرفوعا : العزل فقيل 
عن العزل عن احلرة إال بإذهنا ويف إسناده ابن هليعة متكلم فيه ويشهد للثاين ما أخرجه أمحد والبزار بإسناد حسن 

لو أن املاء الذي يكون منه الولد : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسأل عن العزل فقال  عن أنس جاء رجل إىل
أن رجال أتى : وأخرج مسلم عن جابر . أهرقته على صخرة ألخرج اهللا منها ولدا وليخلقن اهللا نفسا هو خالقها 

النخل وأنا أطوف عليها وأكره أن  إن يل جارية وهي خادمتنا وسانيتنا يف: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
شرح مسند اإلمام " ويف الباب أخبار كثرية كذا يف . اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر هلا : حتمل فقال 

لبعض )  ١٣٤للشيخ احملدث حممد حسن السنبهلي ص " تنسيق النظام يف مسند اإلمام " انظر " ( األعظم 
ينتزع من حكم العزل حكم معاجلة املرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح : ابن حجر  املتبحرين وفيه أيضا قال احلافظ

فمن قال باملنع هناك ففي هذه أوىل ومن قال باجلواز ميكنه أن يقول يف هذه أيضا باجلواز وميكنه أن يفرق بأنه أشد 
يباح " : فتح القدير " ن اهلمام يف وقال اب. انتهى . ألن العزل مل يقع فيه تعاطي السبب ومعاجلة السقط بعد السبب 

إنه يباح اإلسقاط مطلقا فإن احملرم إذا كسر بيض الصيد يكون : ال أقول " : اخلانية " اإلسقاط ما مل يتخلق ويف 
. انتهى . ضامنا ألنه أصل الصيد فإذا كان هناك مع اجلزاء إمث فال أقل أن يلحقها إمث ههنا إذا أسقطت من غري عذر 

ينبغي االعتماد عليه ألن له أصال صحيحا يقاس عليه والظاهر أن هذه املسألة مل تنقل عن أيب " : البحر " وقال يف 
يلحق هبذه املسألة تعاطي املرأة ما يقطع احلبل من : قال احلافظ ابن حجر . انتهى . حنيفة صرحيا لذا يعربون بقالوا 

  مشكل على قوهلم بإباحة العزل مطلقا أصله فقد أفىت بعض املتأخرين من الشافعية باملنع وهو 
  ابن أيب أمية )  ٢( 
  موىل عمر بن عبيد اهللا القرشي )  ٣( 
،  ١٠٣هـ ويقال سنة  ٩٦عن عامر بن سعد ابن أيب وقاص الزهري املدين وثقه ابن حبان مات سنة : قوله )  ٤( 

  " إسعاف املبطأ " كذا يف 
  عن نسائه أو إمائه والثاين هو الظاهر : وقال القاري . زرقاين ألنه كان ممن يرى الرخصة فيه قاله ال)  ٥( 

بن أفلح موىل أيب أيوب األنصاري عن أم ولد )  ١( أخربنا مالك أخربنا سامل أبو النضر عن عبد الرمحن  - ٥٤٨
  أن أبا أيوب كان يعزل : أيب أيوب 

 _________  
خ عديدة وكذا يف نسخة شرح القاري ويف موطأ مالك عن عبد الرمحن بن أفلح هكذا وجدنا يف نس: قوله )  ١( 

برواية حيىي عن أيب النضر موىل عمر بن عبيد اهللا عن ابن أيب أفلح موىل أيب أيوب األنصاري عن أم ولد أليب أيوب 
ن ويوافقه قول اب. انتهى . بن كثري بن أفلح املدين ثقة  -بضم العني  -هو عمر : وقال شارحه الزرقاين . إخل ... 

" وقال السيوطي يف . انتهى . عمر بن كثري بن أفلح املدين موىل أيب أيوب ثقة " : تقريب التهذيب " حجر يف 



عمر بن كثري بن أفلح املدين موىل أيب أيوب عن ابن عمر وكعب ونافع ومجاعة وعنه ابن عون وحيىي " : اإلسعاف 
  انتهى . األنصاري وغريمها وثقه النسائي 

أنه كان جالسا عند : بن عمرو بن غزية )  ١( الك أخربنا ضمرة بن سعيد املازين عن احلجاج أخربنا م - ٥٤٩
إن عندي جواري ليس نسائي )  ٣( يا أبا سعيد : ابن قهد رجل من أهل اليمن فقال )  ٢( زيد بن ثابت فجاءه 

 ٧( أفته : قال : ؟ قال )  ٦ (يعجبين أن حتمل مين أفأعزل )  ٥( كن بأعجب إيل منهن وليس كلهن )  ٤( الاليت 
هو حرثك ) :  ٩( قلت : أفته قال . إليك لنتعلم منك قال )  ٨( غفر اهللا لك إمنا جنلس : قلت : يا حجاج قال ) 
  )  ١٢( صدق : ذلك من زيد فقال زيد )  ١١( وقد كنت أمسع : إن شئت عطشته وإن شئت سقيته قال )  ١٠( 

وأما احلرة فال ينبغي أن يعزل عنها إال بإذن )  ١٤( نرى بالعزل بأسا عن األمة  نأخذ ال)  ١٣( وهبذا : قال حممد 
  وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا . وإذا كانت األمة زوجة الرجل فال ينبغي أن يعزل عنها إال بإذن موالها )  ١٥( 

 _________  
 ٢٦٨/  ١٠األوجز : انظر . اة األربعة ذكره بعضهم من التابعني وهو من رو( عن احلجاج بن عمرو : قوله )  ١( 
بفتح العني بن غزية بفتح الغني املعجمة وكسر الزاء وتشديد التحتية األنصاري املازين املدين شهد صفني مع علي ) 

  " شرح الزرقاين " رضي اهللا عنه كذا يف 
" كذا جاء يف : وقال " غين امل" فجاءه ابن قهد بفتح القاف وسكون اهلاء فدال مهملة على ما يف : قوله )  ٢( 

بفاء إذال يعرف بقاف إال قيس بن قهد الصحايب رجل من أهل اليمن بدل عن ابن قهد : غري منسوب وقيل " املوطأ 
يا أبا سعيد إن عندي جواري مجع جارية أي إماء ليس نسائي الاليت كن أي عندي : لزيد  -فقال أي ابن قهد 

يعجبين أن  -وهو األظهر  -منهن وليس كلهن أي مجيع نسائي أو إمائي بأعجب أي أحسن وأرغب إيل . قبلهن 
ابن قهد بفتح القاف ضبطه ابن احلذاء وجوز أن يكون " : شرح الزرقاين " ويف " شرح القاري " حتمل مين كذا يف 

يب من وفيه بعد ولعل وجهه قوله رجل من اليمن فإن قيسا الصحا" : التبصرة " قيس بن قهد الصحايب قال يف 
  األنصار فيبعد أن يقال فيه ذالك وإن كان أصل األنصار من اليمن 

  هو كنية زيد بن ثابت )  ٣( 
بضم اهلمزة ) :  ٢٢٩/  ٣" ( شرحه " أكن قال الزرقاين يف " : موطأ حيىي " الاليت كن يف نسخة : قوله )  ٤( 

  وكسر الكاف أي أضم إيل 
  ك ألين أحتاج إىل بيع بعضهن وحنو ذل)  ٥( 
  هبمزة االستفهام )  ٦( 
  ملا رأى فيه من قابلية الفتوى )  ٧( 
  يريد أنك أعلم مين فأنت أحق باإلفتاء )  ٨( 
  أي للسائل )  ٩( 
هو حرثك أي بضع إمائك موضع حرثك فيجوز لك أن تسقيه املاء أو تعزله عن املاء وكأنه أشار : قوله )  ١٠( 

نساؤكم حرث كم { ط من الكتاب فإنه تعاىل قال يف باب وطء النساء بإطالق احلرث إىل أن جواز العزل مستنب
فسمى بضع املرأة حرثا ومن املعلوم أن احلرث يتخري فيه )  ٢٢٣اآلية : سورة البقرة ( } فأتوا حرثكم أىن شئتم 

ئتم كان أي كيف ش" أىن شئتم " إن نزول : قيل : اإلنسان بني أن يسقيه وأن ال يسقيه فكذلك بضع النساء وبل 
لبيان جواز العزل فأخرج وكيع وابن أيب شيبة وابن منيع وعبد بن محيد وابن املنذر وابن أيب حامت وابن مردويه 



إنكم : سألت ابن عباس عن العزل فقال : عن زائدة بن عمري قال " املختارة " والطرباين واحلاكم والضياء يف 
: ه و سلم فهو كما قال وإن مل يكن قال فيه شيئا فأنا أقول فيه أكثرمت فإن كان قال فيه رسول اهللا صلى اهللا علي

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم فإن شئتم فاعزلوا وإن شئتم فال تفعلوا وهذا أحد األقوال األربعة اليت 
  الكالم فيها " الدر املنثور " وقد بسط السيوطي يف . ذكرت يف شأن نزول هذه اآلية 

  احلكم فأفتيت على وفقه أي هبذا )  ١١( 
  تصويبا إلفتاء تلميذه واطمئنانا لقلب سائله )  ١٢( 
رأى بعض شيوخنا يف زوجة : وهبذا نأخذ وبه قال أمحد ومالك يف املسألتني وقال القاضي عياض : قوله )  ١٣( 

. عنها إال بإذهنا أيضا ال يعزل : قيل : الرجل اململوكة لغريه إذهنا أيضا مع إذن سيده حلق الزوجية وقال الباجي 
  وذهب الشافعية إىل كراهة العزل مطلقا وهلم قول آخر أيضا . وعندي أن هذا صحيح فإن هلا بالعقد حقا يف الوطء 

عن األمة أي عن أمته فإهنا مملوكة جبميع أجزائها وحقوقها وليس هلا حق ورضاء معترب شرعا وكثريا : قوله )  ١٤( 
ماء خبالف احلرة فإن هلا حقا معتربا وكذا إذا كان الزوج أمة رجل فإن ملوالها حقا ما يكره الرجل النسل من اإل

وقد ورد الفرق بني احلرة واألمة مرفوعا وموقوفا فأخرج ابن أيب شيبة عن ابن . معتربا فال جيوز العزل إال باإلذن 
عن ابن عباس أنه هنى عن عزل احلرة تستأمر احلرة وتعزل عن األمة وأخرج عبد الرزاق والبيهقي : مسعود أنه قال 

تعزل األمة : وأخرج البيهقي عن ابن عمر أنه قال . وروى ابن أيب شيبة عنه أنه كان يعزل عن أمته . إال بإذهنا 
التلخيص " وأخرج ابن ماجه عن عمر مرفوعا حنوه كذا ذكره ابن حجر يف . وعن عمر مثله . وتستأذن احلرة 

بعد ما ذكر إباحة العزل عن األمة ال عن احلرة إال بإذهنا وإن " شرح معاين اآلثار " يف وقال الطحاوي " . احلبري 
كانت لرجل زوجة مملوكة فأراد أن يعزل عنها فإن أبا حنيفة وحممدا وأبا يوسف كانوا يقولون فيما حدثين به حممد 

ك إىل موىل األمة وروي عن أيب بن العباس عن علي بن معبد عن حممد عن أيب يوسف عن أيب حنيفة اإلذن يف ذل
اإلذن يف ذلك إىل األمة : يوسف فيما حدثين به ابن أيب عمر أن حدثين حممد بن شجاع عن احلسن بن زياد أنه قال 

هذا هو النظر على أصول ما بين عليه هذا الباب ألهنا لو أباحت زوجها ترك مجاعها كان ذلك : قال ابن أيب عمران 
  ها أن يأخذ زوجها به فكذا هذا يف سعة ومل يكن ملوال

  بإذهنا : يف نسخة )  ١٥( 

ما بال : أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن سامل بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن عمر أن عمر بن اخلطاب قال  - ٥٥٠
ولدها )  ٣( هبا إال أحلقت به )  ٢( ؟ ال تأتيين وليدة فيعترف سيدها أنه قد أمل )  ١( رجال يعزلون عن والئدهم 

  بعد أو اتركوا )  ٤( فاعتزلوا 
)  ٧( عمر رضي اهللا عنه على التهديد للناس أن يضيعوا والئدهم وهم )  ٦( هذا )  ٥( إمنا صنع : قال حممد 
قد بلغنا أن زيد بن ثابت وطئ جارية له فجاءت بولد فنفاه وأن عمر بن اخلطاب وطئ جارية له فحملت . يطؤوهنن 

منه )  ٩( عمر من ليس منهم فجاءت بغالم أسود فأقرت أنه من الراعي فانتفى )  ٨( حق بآل اللهم ال تل: فقال 
( فيما بينه )  ١٢( فجاءت بولد مل يسعه )  ١١( ومل يدعها خترج )  ١٠( وكان أبو حنيفة يقول إذا حصنها . عمر 
  وبني ربه عز و جل ينتفي منه فبهذا نأخذ )  ١٣

 _________  
  ئهم مجع وليدة مبعىن األمة أي عن إما)  ١( 
  بتشديد امليم من اإلملام أي جامعها )  ٢( 



  أي نسبته إليه وحكمت بأنه منه وإن مل يعترف به )  ٣( 
  فاعزلوا : يف نسخة )  ٤( 
إخل يعين مل يقصد به عمر حرمة العزل عن األمة فإنه جائز عنده وعند غريه وال أن كل ... إمنا صنع : قوله )  ٥( 

ه األمة املوطوءة من سيدها ملحق بسيدها وإن مل يدعه ومل يعترف به بل أراد به الزجر والتهديد كراهية أن ما تضع
يضيعوا والئدهم بالعزل بدليل ما بلغ عن زيد بن ثابت أنه نفى ولد جارية موطوءة له من نفسه فإنه يدل على جواز 

  يته املوطوءة النفي بعد الوطء وبدليل ما ثبت عن عمر نفسه نفي ولد جار
  أي احلكم املذكور )  ٦( 
  مجلة حالية )  ٧( 
  أي أوالده وأقاربه )  ٨( 
  أي تربأ من أن يكون هو والدا له )  ٩( 
  أي حفظ املوىل جاريته يف بيته ومل يتركها خترج )  ١٠( 
  إىل حمل يورث الشبهة )  ١١( 
  أي مل جيز )  ١٢( 
  أي ديانة ال قضاء )  ١٣( 

ما بال رجال يطؤون : قال عمر بن اخلطاب : مالك حدثنا نافع عن صفية بنت أيب عبيد قالت أخربنا  - ٥٥١
وليدة فيعترف سيدها أن قد وطئها إال أحلقت )  ٣( ؟ واهللا ال تأتيين )  ٢( فيخرجن )  ١( والئدهم مث يدعوهنن 

  أو أمسكوهن )  ٤( به ولدها فأرسلوهن بعد 
 _________  

  أي يتركوهنن )  ١( 
  من بيوهتن إىل مواضع الشبهة )  ٢ (
  هذا حكم هتديدي لئال يتركوا حتصني إمائهم موطوءات )  ٣( 
  أي بعد هذا احلكم إن شئتم أرسلتم وإن شئتم أمسكتم )  ٤( 

  )كتاب الطالق ( 

  )طالق السنة )  ١( باب (  - ١

يا أيها النيب إذا طلقتم النساء { ) :  ٢( مسعت ابن عمر يقرأ : أخربنا مالك حدثنا عبد اهللا بن دينار قال  - ٥٥٢
  } عدهتن )  ٣( فطلقوهن لقبل 

( السنة أن يطلقها لقبل عدهتا طاهرا من غري مجاع حني تطهر من حيضها قبل أن جيامعها )  ٤( طالق : قال حممد 
  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا ) .  ٥

 _________  
لطالق املسنون ويقال له الطالق السين واملراد باملسنون ههنا املباح ألن الطالق باب طالق السنة أي ا: قوله )  ١( 

نعم يثاب إذا وقعت له . ليس عبادة يف نفسها يثبت له ثوابا فمعىن املسنون ما ثبت على وجه ال يستوجب عقابا 



آلخر والواحدة لكن ال داعية إىل أن يطلقها عقيب اجلماع أو حائضا أو ثالث تطليقات فمنع نفسه إىل الطريق ا
السنة : ال يبعد أن يقال : وقال القاري . كذا أفاده ابن اهلمام . على الطالق بل على كف نفسه عن ذلك اإليقاع 

جاءت يف اللغة مبعىن احلكم واألمر فاملراد الطالق الذي حكم الشارع وأمر أن يقع على وفقه أو السين على معناه 
  احا يف نفسه إال أنه إذا أوقعه على هذا الوجه يكون مثابا والطالق وإن كان مب. الشرعي 

ويف )  ١اآلية : سورة الطالق ( } يا أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن { : يقرأ أي بدل : قوله )  ٢( 
قراءة ابن هذه : قال النووي ( } يف قبل عدهتن { : قراءة لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على ما أخرجه مسلم 

عباس وابن عمر وهي شاذة ال تثبت قرآنا باإلمجاع وال يكون هلا حكم خرب الواحد عندنا وعند حمققي األصوليني 
فاستفاد منه أن ) .  ١٥، كتاب الطالق رقم احلديث  ٦٦٧/  ٣شرح النووي على صحيح مسلم . واهللا أعلم 

} لعدهتن { : راد هو ومن آمن به وأن الالم يف قوله اخلطاب وإن كان للنيب صلى اهللا عليه و سلم خاصة لكن امل
متعلق مبحذوف حنو مستقبال والغرض منه أن يطلق يف كل طهر مرة فإنه إذا طلق يف طهر فقد استقبل العدة وفيه 

لوقت عدهتن أو } لعدهتن { : إنه الطهر قال معىن قوله : إشارة إىل أن العدة ثالثة قروء مبعىن احليض ومن قال 
  ل عدهتن ألو
  بضم القاف والباء وإسكان الباء أي استقبال عدهتن )  ٣( 
إخل بيان ملا أفادته قراءة ابن عمر ويؤيده ما أخرجه ابن أيب شيبة عن وكيع عن سفيان ... طالق السنة : قوله )  ٤( 

وأخرج . ث حيض كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة مث يتركها حىت حتيض ثال: عن مغرية عن إبراهيم النخعي قال 
الدارقطين من حديث معلى بن منصور عن شعيب أن عطاء اخلراساين حدثهم عن احلسن عن ابن عمر أنه طلق 

ما هكذا : امرأته تطليقة وهي حائض مث أراد أن يتبعها تطليقتني فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  لق لكل قرء أمرك اهللا يا ابن عمر السنة أن تستقبل الطهر فتط

  لئال يكون عليها حرج من إحصاء العدة فإنه إن طلق بعد اجلماع يشتبه العدة بالقروء أو بوضع احلمل )  ٥( 

حائض يف عهد )  ٣( وهي )  ٢( امرأته )  ١( أخربنا مالك أخربنا نافع عن عبد اهللا بن عمر أنه طلق  - ٥٥٣
)  ٥( مره : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال )  ٤ (رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسأل عمر عن ذلك 

 ٧( مث تطهر مث إن شاء أمسكها بعد وإن شاء طلقها قبل أن ميسها )  ٦( فلرياجعها مث ميسكها حىت تطهر مث حتيض 
  أن تطلق هلا النساء )  ٩( العدة اليت أمر اهللا )  ٨( فتلك ) 

  وهبذا نأخذ : قال حممد 
 _________  

  ليقة واحدة كما يف رواية مسلم تط)  ١( 
 -بكسر الغني املعجمة وختفيف الفاء الراء  -بنت غفار  -مبد اهلمزة وكسر امليم  -امرأته هي آمنة : قوله )  ٢( 

  أو بنت عمار ويف مسند أمحد أن امسها النوار فيمكن أن يكون امسها آمنة ولقبها النوار كذا قال ابن حجر 
   مجلة حالية معترضة)  ٣( 
  أي عن حكم طالقه )  ٤( 
من " : اهلداية " األمر للوجوب عند مالك ومجاعة وصححه صاحب : قال الزرقاين ( مره فلرياجعها : قوله )  ٥( 

ندبا عند الشافعي وأمحد وبعض احلنفية ووجوبا عند مالك " : احمللى " احلنفية واملذهب عند األئمة الثالثة ويف 
" وهو ظاهر عبارة حممد بن احلسن يف : ورجحه ابن اهلمام قال " اهلداية " هم صاحب والبعض اآلخر من احلنفية من



وبه قال الشافعي وأمحد : أمر استحباب عند مجع من احلنفية قال العيين )  ١٧٤/  ١٠أوجز املسالك " . املبسوط 
ويف األمر . ة بالقدر املمكن األصح أن املراجعة واجب عمال حبقيقة األمر ورفعا للمعصي" : اهلداية " وقال صاحب 

إن : باملراجعة إفادة لزوم الطالق يف حالة احليض وإن كان معصية وإال فال معىن للرجعة وهو قول مجهور العلماء 
إن طلقها للبدعة وهو أن يطلقها حائضا أو يف طهر أصاهبا فيه أمث : وقال املوفق ( الطالق يف حالة احليض واقع 

مل خيالف يف ذلك إال أهل البدع والضالل : ة أهل العلم قال ابن املنذر وابن عبد الرب ووقع طالقه يف قول عام
عن الظاهرية منهم ابن حزم واخلوارج " احمللى " وحكاه أبو نصر عن ابن علية وهشام بن احلكم والشيعة وحكاه يف 

)  ١٠٠/  ٧املغين  ١٧٥/  ١٠لك أوجز املسا. ال يقع طالقه : والروافض واختاره ابن تيمية وابن القيم وقالوا 
طالق غري السنة غري : وال خيالف يف ذلك إال أهل البدع واجلهل الذين قالوا . وإن كان خالف السنة ومكروها 

وقد سئل ابن عمر رضي اهللا . واقع وروي ذلك عن بعض التابعني وهو قول شاذ مل يعرج عليه أحد من العلماء 
  نعم كذا قال ابن عبد الرب : قال تعاىل عنه أيعتد بتلك الطلقة ؟ 

إىل آخره هذا نص يف أنه ال يطلقها يف الطهر الذي يلي احليضة اليت كان طلق ... مث حتيض مث تطهر : قوله )  ٦( 
فيها بل يف الطهر التايل للحيضة األخرى وهو قول حممد وأيب يوسف ورواية عن أيب حنيفة وبه قال الشافعي يف 

محد وذكر الطحاوي أنه يطلقها يف الطهر الذي يلي احليضة اليت طلق فيها وهو رواية عن أيب املشهور عنه ومالك وأ
أن السنة أن يفصل بني كل : وجه األول )  ٢٤٨/  ١٠انظر بذل اجملهود . وهو وجه للشافعية أيضا ( حنيفة 

ثر الطالق قد انعدم باملراجعة أن أ: طالقني حبيضة كاملة والفاصل ههنا بعض احليضة فتكمل بالثانية ووجه الثاين 
وشرحها " اهلداية " وقد ورد األمران يف قصة طالق ابن عمر يف الكتب الستة كذا يف . فكأنه مل يطلقها يف احليض 

  للعيين 
  أي جيامعها )  ٧( 
الثة إىل آخره استدل الشافعية ومن وافقهم هبذا اللفظ على أن عدة املطلقة هو ث... فتلك العدة : قوله )  ٨( 

ملا أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يطلقها يف الطهر وجعله العدة وهناه أن يطلق يف احليض : أطهار قالوا 
بأنه " شرح معاين اآلثار " وأخرجه من أن يكون عدة ثبت بذلك أن األقراء هي األطهار وأجاب عنه الطحاوي يف 

اب اليت هي ثالثة قروء بل عدة طالق النساء أي وقته وليس أن ما ليس املراد ههنا بالعدة املصطلحة الثابتة بالكت
يكون عدة تطلق هلا النساء جيب أن يكون العدة اليت تعتد هبا النساء وقد جاءت العدة ملعان وههنا حجة أخرى 
لى أن وهي أن عمر هو الذي خاطبه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هبذا القول ومل يكن هذا القول عنده دليال ع

  القرء يف العدة هو الطهر فإن مذهبه أن القرء هو احليض 
  أي بقوله فطلقوهن لعدهتن )  ٩( 

  )حتت العبد )  ١( باب طالق احلرة (  - ٢

كانت حتته امرأة )  ٣( مكاتب أم سلمة )  ٢( أخربنا مالك حدثنا الزهري عن سعيد بن املسيب أن نفيعا  - ٥٥٤
  عليك )  ٤( حرمت : فقال : عثمان بن عفان  حرة فطلقها تطليقتني فاستفىت

 _________  
  أي احلرة إذا كانت زوجة لعبد )  ١( 
  بصيغة التصغري )  ٢( 



  زوجة النيب صلى اهللا عليه و سلم )  ٣( 
  أي حرمة مغلظة ال حتل حىت تنكح زوجا غريه )  ٤( 

)  ٢( نفيعا كان عبدا ألم سلمة أو مكاتبا  أن: عن سليمان بن يسار )  ١( أخربنا مالك حدثنا أبو الزناد  - ٥٥٥
وكانت حتته امرأة حرة فطلقها تطليقتني فأمره أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يأيت عثمان فيسأله عن ذلك 

حرمت عليك حرمت : مجيعا فقاال )  ٥( فابتدراه )  ٤( وهو آخذ بيد زيد بن ثابت فسأله )  ٣( فلقيه عند الدرج 
  عليك 

____ _____  
  عبد اهللا بن ذكوان )  ١( 
  شك من الراوي )  ٢( 
  مجع درجة يريد درجة املسجد : بفتح الدال والراء واجليم موضع باملدينة قاله الزرقاين وقال القاري )  ٣( 
  فسأهلما : يف نسخة )  ٤( 
  أي استقباله باجلواب استعجاال )  ٥( 

إذا طلق العبد امرأته اثنتني فقد حرمت حىت تنكح زوجا غريه : ل أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر قا - ٥٥٦
  حيضتان )  ٢( وعدة األمة )  ١( حرة كانت أو أمة وعدة احلرة ثالثة قروء 

الطالق بالنساء والعدة هبن : يقولون )  ٤( الناس يف هذا فأما ما عليه فقهاؤنا فإهنم )  ٣( قد اختلف : قال حممد 
فإمنا الطالق للعدة فإذا كانت احلرة وزوجها عبد فعدهتا ثالثة } فطلقوهن لعدهتن { : جل قال اهللا عز و )  ٥( ألن 

فعدهتا )  ٨( كما قال اهللا تبارك وتعاىل وإذا كان احلر حتته األمة )  ٧( تطليقات للعدة )  ٦( قروء وطالقها ثالثة 
  حيضتان وطالقها للعدة تطليقتان كما قال اهللا عز و جل 

________ _  
  أي ثالثة حيض )  ١( 
  )  ٢٠٨/  ١٠هذا مما ال خالف فيه أوجز املسالك ( وإن كان زوجها حرا ألن العربة يف العدة للمرأة )  ٢( 
" وقد اختلف الناس يف هذا أي يف اعتبار عدد الطالق هل هو بالرجال أم بالنساء ؟ قال السروجي يف : قوله )  ٣( 

وجماهد واحلسن البصري وابن سريين وعكرمة ونافع وعبيدة السلماين ومسروق  قال مهام وقتادة" : شرح اهلداية 
يطلق العبد احلرة ثالثا وتعتد بثالثة حيض : ومحاد بن أيب سليمان واحلسن بن حي والثوري والنخعي والشعيب 

األمة ثالثا وتعتد  يطلق احلر: ويطلق احلر األمة ثنينت وتعتد حبيضتني وعند األئمة الثالثة مالك والشافعي وأمحد 
" حبيضتني ويطلق العبد احلرة ثنتني وتعتد بثالث حيض حرر ذلك الرافعي وصاحب األنوار وابن حزم عنهم كذا يف 

للعيين وفيها أيضا طالق األمة ثنتان حرا كان زوجها أو عبدا وطالق احلرة ثالث حرا كان " البناية شرح اهلداية 
وبه قال سفيان وأمحد وإسحاق وقال " احمللى " سعود رواه ابن حزم يف زوجها أو عبدا وهو قول علي وابن م

  " املوطأ " عدد الطالق معترب حبال الرجال والعدة بالنساء وبه قال مالك يف : الشافعي 
وهو . طالق األمة ثنتان وقرؤها حيضتان : إخل استدلوا بقوله صلى اهللا عليه و سلم ... فإهنم يقولون : قوله )  ٤( 

يف الباب وقد روي من حديث عائشة وابن عمرو وابن عباس وأما حديث عائشة فأخرجه أبو داود والترمذي نص 
هذا حديث : وابن ماجه عن أيب عاصم عن ابن جريج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم عنها قال أبو داود يف رواية 



ومظاهر ال يعرف له غري هذا احلديث حديث غريب ال نعرفه مرفوعا إال من حديث مظاهر : جمهول وقال الترمذي 
عن ضعف مظاهر فارجع  ٢٦٩/  ١٠" البذل " أجاب الشيخ يف ( تضعيف مظاهر " : امليزان " ونقل الذهيب يف . 

معامل " عن أيب عاصم النبيل وحيىي بن معني وأيب حامت والبخاري ونقل توثيقه عن ابن حبان وقال اخلطايب يف ) إليه 
هذا احلديث هبذا " املستدرك " وأخرج احلاكم يف . انتهى . ة ألهل العراق إن ثبت ضعفوه احلديث حج" : السنن 

السند وصححه وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن ماجه يف سننه عن عمر بن شبيب نا عبد اهللا بن عيسى عن عطية 
تفرد به عمر بن شبيب : وقال . عن ابن عمر مرفوعا حنوه ورواه البزار يف مسنده والطرباين يف معجمه والدارقطين 
وأما حديث ابن . هو الصواب : وهو ضعيف ال حيتج به مث أخرجه موقوفا على ابن عمر من طريق سامل ونافع وقال 

حيث قال بعد أن روى حديث عائشة املتقدم عن أيب عاصم بسنده قال أبو " املستدرك " عباس فأخرجه احلاكم يف 
ثين كما حدثين به ابن جريج فحدثين مظاهر عن القاسم عن ابن عباس مرفوعا حد: فذكرته ملظاهر فقلت : عاصم 

ومظاهر شيخ من أهل البصرة مل يذكره أحد من متقدمي مشاخينا : طالق األمة ثنتان وقرؤها حيضتان قال احلاكم : 
عن حيىي بن  مث أخرج. وقد روي عن ابن عباس ما يعارض هذا : فإذا احلديث صحيح ومل خيرجاه مث قال . جبرح 

أيب كثري أن عمرو بن معتب أخربه أن أبا حسن موىل بين نوفل أخربه أنه استفىت ابن عباس عن مملوك حتته مملوكة 
نعم قضى بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و : فطلقها تطليقتني مث أعتقت بعد ذلك هل يصلح له أن خيطبها ؟ قال 

:  عن سلم بن سامل عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ومن أحاديث الباب ما أخرجه الدارقطين. سلم 
وأعله الدارقطين بسلم . إذا كانت األمة حتت الرجل فطلقها تطليقتني مث اشتراها مل حتل له حىت تنكح زوجا غريه 

ينكح : كان ابن املبارك يكذبه وأخرج الشافعي ومن طريقه البيهقي والدارقطين عن عمر بن اخلطاب قال : وقال 
  للزيلعي " نصب الراية " العبد امرأتني وتطلق األمة تطليقتني وتعتد األمة حيضتني كذا يف 

فجعل الطالق للعدة ومن املعلوم أن } فطلقوهن لعدهتن { : إخل توضيحه أن اهللا تعاىل قال ... ألن اهللا : قوله )  ٥( 
حرة سواء كان زوجها عبدا أو حرا فعدهتا ثالثة قروء العدة معتربة بالنساء اتفاقا فكذلك الطالق فإن كانت املرأة 

فيكون طالقها أيضا ثالثا لكل طهر طالق وإن كانت أمة سواء كان زوجها حرا أو عبدا فعدهتا حيضتان فكذلك 
  الطالق وهذا استنباط لطيف وتوجيه شريف 

  حسب عدد العدة )  ٦( 
  يف كل قرء طالق )  ٧( 
  أمة : يف نسخة )  ٨( 

قال علي بن أيب : مسعت عطاء بن أيب رباح يقول : إبراهيم بن يزيد املكي قال )  ١( أخربنا : ل حممد قا - ٥٥٧
  وهو قول عبد اهللا بن مسعود وأيب حنيفة والعامة من فقهائنا . بالنساء والعدة هبن )  ٢( الطالق : طالب 

 _________  
متروك : " هو اخلوزي املكي موىل بين أمية قال فيه أمحد :  إبراهيم بن يزيد( أخربنا إبراهيم بن يزيد : قوله )  ١( 

اجلرح والتعديل البن أيب . ليس بثقة وليس بشيء وضعفه أبو زرعة وأبو حامت وابن منري : وقال ابن معني " احلديث 
 األموي املكي موىل عمر بن عبد العزيز روى عن طاوس وعطاء) ، اجمللد األول القسم األول  ١٤٦ص ( حامت 

ليس بثقة وليس بشيء وقال أبو زرعة وأبو : وأيب الزبري وغريهم وعنه وكيع وعبد الرزاق والثوري قال ابن معني 
متروك وقال ابن : يعين تركوه وقال النسائي : سكتوا عنه قال الدواليب : منكر احلديث وقال البخاري : حامت 



  " هتذيب الكمال " ، كذا يف  ١٥١عف تويف سنة هو يف عداد من يكتب حديثه وإن كان قد نسب إىل الض: عدي 
  أي عدده معترب هبن )  ٢( 

  باب ما يكره للمطلقة املبتوتة واملتوىف عنها من املبيت يف غري(  - ٣

  ) بيتها 

وال املتوىف عنها إال يف بيت )  ١( ال تبيت املبتوتة : أخربنا مالك حدثنا نافع أن ابن عمر كان يقول  - ٥٥٨
  زوجها 

أما املتوىف عنها فإهنا خترج بالنهار يف حوائجها وال تبيت إال يف بيتها وأما املطلقة . نأخذ )  ٢( وهبذا : حممد قال 
وهو قول أيب حنيفة والعامة من . فال خترج ليال وال هنارا ما دامت يف عدهتا )  ٣( مبتوتة كانت أو غري مبتوتة 

  فقهائنا 
 _________  

  البائن واحدا كان أو ثالثا  أي املطلقة بالطالق)  ١( 
وهبذا نأخذ أي بكون عدة املبتوتة وكذا املطلقة الرجعية واملتوىف عنها زوجها يف بيت زوجها أما : قوله )  ٢( 

أما عدم جواز خروج . املطلقة مبتوتة كانت أو رجعية فال جيوز هلا اخلروج ليال وال هنارا واملتوىف عنها خترج هنارا 
 ١اآلية : سورة الطالق ( } وال خترجوهن من بيوهتن وال خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة { : عاىل املطلقة فلقوله ت

هي : هي الزنا فيخرجن إلقامة احلد وقال ابن عباس : والفاحشة نفس اخلروج قاله النخعي وقال ابن مسعود ) 
 نفقة هلا فتحتاج إىل اخلروج هنارا لطلب وأما خروج املتوىف عنها هنارا فألنه ال. نشوزها أو تكون بذية اللسان 

" وذكر يف " . البناية " وشرحها " اهلداية " املعاش وال كذلك املطلقة ألن النفقة حاصلة هلا من مال زوجها كذا يف 
أيضا أن ممن أوجب على املتوىف عنها البيتوتة يف بيت زوجها عمر وعثمان وابن مسعود وابن عمر وأم " البناية 
وجاء عن علي . بن املسيب والقاسم واألوزاعي ومالك والشافعي وأمحد وإسحاق بن راهويه وأبو عبيدة سلمة وا

واستدل علي القاري على . وعائشة وابن عباس وجابر أهنا تعتد حيث شاءت وهو قول احلسن وعطاء والظاهرية 
} اجهم متاعا إىل احلول غري إخراج والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ألزو{ : عدم خروجها بقوله تعاىل 

فإنه دل على عدم خروجها من بيت زوجها وملا نسخ مدة احلول بأربعة أشهر )  ٢٤٠اآلية : سورة البقرة ( 
وذكر الزرقاين أن الليث ومالكا ومجاعة قالوا جبواز خروج املطلقة . وعشرا والوصية بقي عدم اخلروج على حاله 

قال ابن رسالن ( فزجرها رجل أن خترج : طلقت خاليت فأرادت أن جتذ خنلها : مسلم أيضا هنارا حلديث جابر عند 
يف احلديث دليل ملالك والشافعي وأمحد أن املعتدة خترج لقضاء احلاجة وإمنا تلزم بالليل وسواء عند مالك رجعية : 

ذلك يف : ارا املبتوتة وقال أبو حنيفة ال خترج ليال وال هنارا وإمنا خترج هن: كانت أو بائنة قال الشافعي يف الرجعية 
ألن نفقتها على الزوج " : اهلداية " قال صاحب . انتهى . املتوىف عنها زوجها وأما املطلقة فال خترج ليال وال هنارا 

فأمرها النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال ) .  ٥٦/  ١١انظر هامش بذل اجملهود . خبالف املتوىف عنها إذ ال نفقة هلا 
  وجياب عنه بأنه واقعة حال ال عموم هلا . بلى جذي خنلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا  :
  هي املطلقة بالطالق الرجعي )  ٣( 

  يأذن لعبده يف التزويج هل جيوز طالق املوىل عليه ؟)  ١( باب الرجل (  - ٤



 (  
فإنه ال )  ٣( من أذن لعبده يف أن ينكح  :يقول )  ٢( أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر أنه كان  - ٥٥٩
فال )  ٧( الرجل أمة غالمه أو أمة وليدته )  ٦( أن يأخذ )  ٥( المرأته طالق إال أن يطلقها العبد فأما )  ٤( جيوز 

  عليه )  ٨( جناح 
  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا . نأخذ )  ٩( وهبذا : قال حممد 

 _________  
  الرجل املراد به الشخص رجال كان أو امرأة وكذا املراد باملوىل املالك  :قوله )  ١( 
كان يقول من أذن لعبده أن ينكح فالطالق بيده " : موطأ حيىي " إخل يف ... أنه كان يقول من أذن : قوله )  ٢( 

  إخل ... البيد غريه من الطالق شيء 
  أي يتزوج )  ٣( 
  أي ال يقع عليها طالق )  ٤( 
  إشارة إىل الفرق بني أمة العبد وزوجته )  ٥( 
  أي يتصرف فيها باخلدمة أو الوطء )  ٦( 
  أي جاريته )  ٧( 
  أي فال إمث عليه ألن له أخذ مال رقيقه بل ماله ماله )  ٨( 
الطالق بيد من أخذ الساق أخرجه الطرباين عن ابن عباس وروى ابن ماجه : وهبذا نأخذ ملا ورد : قوله )  ٩( 

يا رسول اهللا سيدي زوجين أمته وهو : جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : طين عنه قال والدارق
( أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده : يريد أن يفرق بيين وبينها فصعد النيب صلى اهللا عليه و سلم املنرب فقال 

مث يريد أن يفرق بينهما إمنا الطالق ملن أخذ )  ٢٠٨١ه انظر ابن ماج. هو حتريف " من أمة : " يف األصل ) ( أمته 
  الساق كذا قال القاري 

إن : ثقيف جاء إىل عمر بن اخلطاب فقال )  ١( أن عبدا لبعض : أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر  - ٥٦٠
ل عمر إىل الرجل يطأها فأرس)  ٤( وهو  -)  ٣( وكان عمر يعرف اجلارية  -)  ٢( سيدي أنكحين جاريته فالنة 

ال : هل تطأها ؟ فأشار إىل بعض من كان عنده فقال : هي عندي قال : ؟ قال )  ٧( فقال ما فعلت جاريتك )  ٦( 
  أما واهللا لو اعترفت جلعلتك نكاال : فقال عمر 
بيد )  ٩ (إذا زوج الرجل جاريته عبده أن يطأها ألن الطالق والفرقة )  ٨( ال ينبغي . وهبذا نأخذ : قال حممد 

إليه يف )  ١٢( يندم )  ١١( إذا زوجه مواله وليس ملواله أن يفرق بينهما بعد أن زوجها فإن وطئها )  ١٠( العبد 
  بذلك أربعني سوطا )  ١٣( ذلك فإن عاد أدبه اإلمام على قدر ما يرى من احلبس والضرب وال يبلغ 

 _________  
  أي الرجل من قبيلة ثقيف )  ١( 
  كرها بامسها أو عرفها بوصفها كأنه ذ)  ٢( 
  مجلة معترضة )  ٣( 
  ) وهو خطأ " أنكحين هبا : " يف األصل ( أي واحلال أن سيدي يطأ اجلارية اليت أنكحنيها )  ٤( 
  أي أرسل رجال إليه فطلبه حبضرته واستفسر منه )  ٥( 



  أي سيدها )  ٦( 
. هي عندي أي يف ملكي وتصريف : ا قال الرجل ما فعلت جاريتك أي ما صنعت هبا وما جرى هل: قوله )  ٧( 

فأشار إليه أي إىل ذلك الرجل ملنع . هل تطأها أي جتامعها سأله عنه ليظهر صدق مقالة عبده أو كذبه : وقال عمر 
اإلقرار خوفا من ضرب السياط بعض من كان عنده أي بعض حاضري جملس عمر وذلك ألن الستر يف احلدود 

لو اعترفت أي  -أقسم للتأكيد  -أما واهللا : ال فقال عمر : نكار أفضل فقال ذلك الرجل والتعزيرات وتلقني اإل
  أقررت عندي بوطئها بعد تزوجيها جلعلتك نكاال أي ألقمت عليك عقوبة وتعزيرا 

  أي ال حيل وال جيوز )  ٨( 
  أي الفسخ )  ٩( 
به أخذ مالك وأبو حنيفة والشافعي ( أن يفسخ  احتراز عما إذا تزوج العبد بغري إذن مواله فإن له حينئذ)  ١٠( 

  )  ٩٠/  ٤املنتقى . وسائر فقهاء احلجاز والعراق 
  أي املوىل بعد تزوجيها بعبده )  ١١( 
  أي يوبخ عليه ويزجر )  ١٢( 
  ألن التعزير يكون أقل من أقل احلدود )  ١٣( 

  )ل من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أق)  ١( باب املرأة ختتلع (  - ٦

فلم . هلا )  ٤( اختلعت من زوجها بكل شيء )  ٣( لصفية )  ٢( أن موالة : أخربنا مالك أخربنا نافع  - ٥٦١
  ينكره ابن عمر 

وما حتب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها وإن )  ٥( ما اختلعت به امرأة من زوجها فهو جائز يف القضاء : قال حممد 
له أن يأخذ منها قليال وال كثريا )  ٨( مل حنب )  ٧( ا جاء النشوز من قبله فأما إذ. النشوز من قبلها )  ٦( جاء 

  وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا . فيما بينه وبني اهللا تعاىل )  ١٠( فهو جائز يف القضاء وهو مكروه له )  ٩( وإن أخذ 
 _________  

  ختلع : يف نسخة )  ١( 
  أي أمة )  ٢( 
  ابن عمر هي بنت أيب عبيد زوجة )  ٣( 
بشيء هو الظاهر أهنا أعطت كل ما كان يف ملكها والظاهر أنه كان أكثر مما أخذته من زوجها وملا مل : قوله )  ٤( 

فإنه يدل ) فال جناح عليهما فيما افتدت به : ( ينكر عليها ابن عمر دل على جوازه مما يستدل عليه بقوله تعاىل 
وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج ( قوله تعاىل : ل املال فإن قلت بإطالقه على جواز االقتداء مطلقا ولو بك

يدل على عدم )  ٢٠اآلية : سورة النساء ) ( وآتيتم إحداهن قنطارا فال تأخذوا منه شيئا أتأخذونه هبتانا وإمثا مبينا 
حممول على األخذ  هو: جواز أخذ شيء مما أعطاها ولو قليال ومن مث ذهب بعض العلماء إىل عدم جواز اخللع قلت 

  جربا وبغري رضائها 
  أي يف ظاهر احلكومة الشرعية )  ٥( 
أن " : اجلامع الصغري " وإن جاء النشوز أي اخلالف والنزاع من قبل الزوجة وهذا رواية األصل ويف : قوله )  ٦( 

صل ما روى ابن أيب شيبة ووجه ما يف األ) فال جناح عليهما فيما افتدت به : ( الفضل يطيب له إلطالق قوله تعاىل 



أتردين عليه : جاءت امرأة إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم تشكو زوجها فقال : وعبد الرزاق عن عطاء قال 
وأخرج الدار قطين عن عطاء أن النيب صلى اهللا . أما الزيادة فال : نعم وزيادة قال : حديقته اليت أصدقك ؟ قالت 

  " شرح القاري " من املختلعة أكثر مما أعطاها كذا يف ال يأخذ الرجل : عليه و سلم قال 
  أي الزوج )  ٧( 
  أي يكره له )  ٨( 
  برضاء الزوجة )  ٩( 
  ألن الفساد من قبله )  ١٠( 

  )باب اخللع كم يكون من الطالق (  - ٦

)  ٢( سلمية موىل األسلميني عن أم بكر األ)  ١( أخربنا مالك أخربنا هشام بن عروة عن أبيه عن مجهان  - ٥٦٢
هي تطليقة إال أن تكون : مث أتيا عثمان بن عفان يف ذلك فقال )  ٣( أهنا اختلعت من زوجها عبد اهللا بن أسيد : 

  شيئا فهو على ما مست )  ٤( مست 
  مسى ثالثا أو نواها فيكون ثالثا )  ٦( نأخذ اخللع تطليقة بائنة إال )  ٥( وهبذا : قال حممد 

 _________  
هتذيب التهذيب " ويف " . تقريب التهذيب " عن مجهان بضم أوله مدين قدمي مقبول قاله ابن حجر يف : له قو)  ١( 

مجهان أبو العالء ويقال أبو يعلى موىل األسلميني يعد يف أهل املدينة روى عن عثمان وسعد وأيب هريرة وأم بكرة " : 
" الثقات " ألوىل من أهل املدينة وذكره ابن حبان يف األسلمية وعنه عروة وعمر بن نبيه ذكره مسلم يف الطبقة ا

وضبط القاري مجهان بفتح اجليم . انتهى ملخصا . هو جد أمي وكان من السيب يف ما أرى : وقال علي بن املديين 
  فأخطأ 

  نسبة إىل قبيلة أسلم )  ٢( 
  بالتصغري )  ٣( 
  أي ذكرت شيئا )  ٤( 
إنه تطليقة بائنة وهو قول عثمان وعلي : أن اخللع تطليقة أم ال ؟ فقال أصحابنا وهبذا نأخذ اختلفوا يف : قوله )  ٥( 

وابن مسعود واحلسن وابن املسيب وعطاء وشريح والشعيب وقبيسة بن ذئيب وجماهد وأيب سلمة والنخعي والزهري 
تطليقة رجعية : ة والثوري واألوزاعي ومكحول وابن أيب جنيح وعروة ومالك والشافعي يف اجلديد وقالت الظاهري

" شرح اهلداية " فرقتة بغري طالق وهو قول ابن عباس والشافعي يف القدمي كذا قال العيين يف : وقال أمحد وإسحاق 
ومما يشهد لألول ما أخرجه الدار قطين والبيهقي يف سننهما من حديث عباد بن كثري عن أيوب عن عكرمة عن ابن 

وأعله بعباد وأسند " الكامل " ورواه ابن عدي يف . م جعل اخللعة تطليقة بائنة أن النيب صلى اهللا عليه و سل: عباس 
وابن أيب شيبة عن " مصنفه " وأخرج عبد الرزاق يف . تركوه وعن النسائي أنه متروك احلديث : عن البخاري قال 
ختريج أحاديث اهلداية " يف أن النيب صلى اهللا عليه و سلم جعل اخللع تطليقة كذا أورده الزيلعي : سعيد بن املسيب 

  واملسألة حمققة بدالئلها يف كتب األصول . وغريه " الدر املنثور " ويف الباب آثار كثرية مبسوطة يف " : 
إخل يعين أن اخللع طالق واحد بائن إال أن يكون ذكر ثالثا أو نوى باخللع ثالثا ... إال أن يكون مسى : قوله )  ٦( 

  نوى فهو على ما ذكر وعلى ما 



  )فالنة فهي طالق )  ١( باب الرجل يقول إذا نكحت (  - ٧

إذا نكحت فالنة فهي طالق : إذا قال الرجل : أخربنا مالك أخربنا جمرب عن عبد اهللا بن عمر أنه كان يقول  - ٥٦٣
  )  ٤( واحدة أو اثنتني أو ثالثا فهو كما قال )  ٣( وإذا كان طلقها )  ٢( فهي طالق فهي كذلك إذا نكحها 

  وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا . نأخذ )  ٥( وهبذا : قال حممد 
 _________  

  أي يعلق طالق بنفس امللك أو بسببه كالتزوج )  ١( 
  أي يقع الطالق مبجرد عقدها )  ٢( 
  أي يف تعليقه )  ٣( 
  أي يقع ما علق واحدا كان أو أكثر )  ٤( 
السلف فأخرج ابن أيب شيبة عن سامل بن عبد اهللا بن عمر والقاسم بن وهبذا نأخذ وبه قال طائفة من : قوله )  ٥( 

حممد وعمر بن عبد العزيز وعامر الشعيب وإبراهيم النخعي واألسود بن يزيد وأيب بكر بن عبد الرمحن وأيب بكر بن 
طالق  إن تزوجت فالنة فهي طالق أو يوم أتزوجها فهي: عمرو بن حزم والزهري ومكحول الشامي يف رجل قال 

ال يصح هذا التعليق وال يقع به الطالق ملا : وقال الشافعي . هو كما قال : أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق قالوا 
ال طالق فيما ال : أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده معروفا 

هذا الباب وأخرجه ابن ماجه عن املسور بن خمرمة  حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء يف: ميلك قال الترمذي 
إما أن ينجز الطالق وإما أن يعلقه بالنكاح فإن كان األول فهو : هذا على نوعني ( ال طالق قبل النكاح : مرفوعا 

متفق على أنه ال يقع الطالق فيه أصال وإذا كان الثاين فهو الذي اختلف فيه األئمة فاجلمهور على أنه ال يقع 
)  ٥٩/  ١٠، والبسط يف األوجز  ٢٧٢/  ١٠بذل اجملهود . يقع الطالق : الق فيه وقال أبو حنيفة وأصحابه الط

من حديث ابن عمر وابن عباس وعائشة " ال طالق إال بعد نكاح " صح حديث " : املستدرك " وقال احلاكم يف 
جيز وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن وأجاب عنه أصحابنا ومن وافقهم حبمله على التن. ومعاذ بن جبل وجابر 

كل امرأة أتزوجها فهي طالق وكل أمة أشتريها فهي حرة هو كما قال فقال له معمر : الزهري أنه قال يف رجل قال 
إمنا ذلك أن يقول الرجل امرأة فالن طالق وعبد : أوليس جاء ال طالق قبل نكاح والعتق إال بعد ملك ؟ قال : 

ما أخرجه الدار قطين عن ابن عمر أن : ن صرحيان موافقان ملا اختاره الشافعي أحدمها فالن حر نعم هناك حديثا
. ال طالق فيما ال ميلك : يوم أتزوج فالنة فهي طالق ثالثا فقال صلى اهللا عليه و سلم : النيب سئل عن رجل قال 

: عمال حىت أزوجك بنيت ؟ فقلت  اعمل يل: قال يل عم يل : ما أخرجه أيضا عن أيب ثعلبة اخلشين قال : وثانيهما 
تزوجها فإنه ال طالق : إن تزوجتها فهي طالق مث بدا يل أن أتزوجها فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

فإن صح هذان احلديثان مت الكالم إذ الحكم بعد حكم النيب عليه السالم لكن ال سبيل إىل ذلك . إال بعد نكاح 
كذاب : خالد الواسطي عمر بن خالد قال فيه أمحد بن حنبل وحيىي بن معني الدار قطين  ففي اإلسناد األول أبو

يضع احلديث ويف الثاين علي بن قرين كذبه حيىي بن معني وغريه كذا حققته : وقال إسحاق بن راهويه وأبو زرعة 
  " فتاواه " وقاسم بن قطلوبغا يف " ختريج أحاديث اهلداية " الزيلعي يف 

سأل عمر )  ٢( أن رجال : بن عمرو بن سليم الزرقي عن القاسم بن حممد )  ١( ربنا مالك عن سعيد أخ - ٥٦٤
إن تزوجتها فال تقرهبا حىت : إن قلت إن تزوجت فالنة فهي علي كظهر أمي قال : بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال 



  تكفر 
 ٥( يقرهبا حىت يكفر )  ٤( منها إذا تزوجها فال وهو قول أيب حنيفة يكون مظاهرا . نأخذ )  ٣( وهبذا : قال حممد 

 (  
 _________  

ابن سليم الزرقي بضم السني  -بالفتح  -عن سعيد بكسر العني بعدها ياء وقيل سعد بن عمرو : قوله )  ١( 
قال ابن عبد . هـ  ١٣٤والنسبة بضم الزاء وفتح الراء وبالقاف األنصاري وثقة بن معني وابن حبان مات سنة 

  غري هذا احلديث كذا قال الزرقاين والقاري " املوطأ " ليس له يف : رب ال
أنه أي سعيد سأل القاسم عن رجل طلق امرأته إن هو تزوجها ؟ فقال " موطأ حيىي " أن رجال يف : قوله )  ٢( 

) :  ٥٨/  ١٠ك أوجز املسال. هذا منقطع فإن القاسم بن حممد مل يدرك عمر رضي اهللا عنه : قال البيهقي ( القاسم 
  إخل ... إن رجال 

  أي بوقوع الظهار املعلق كالطالق املعلق )  ٣( 
  وال : يف نسخة )  ٤( 
  أي كفارة الظهار )  ٥( 

  باب املرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتني فتتزوج زوجا مث(  - ٨

  ) يتزوجها األول 

بن املسيب عن أيب هريرة أنه استفىت عمر بن  أخربنا مالك أخربنا الزهري عن سليمان بن يسار وسعيد - ٥٦٥
أو )  ٢( حىت حتل مث تنكح زوجا غريه فيموت )  ١( اخلطاب يف رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتني وتركها 

  من طالقها )  ٥( هي على ما بقي : ؟ قال عمر )  ٤( زوجها األول على كم هي )  ٣( يطلقا فيتزوجها 
  : فأما أبو حنيفة فقال . أخذ ن)  ٦( وهبذا : قال حممد 

ويف أصل . اآلخر عادت على طالق جديد ثالث تطليقات مستقبالت )  ٧إذا عادت إىل األول بعد ما دخل هبا 
  وهو قول ابن عباس وابن عمر رضي اهللا عنهم : ابن الصواف 

 _________  
  بأن خرجت من عدهتا )  ١( 
  أي بعد ما وطئها )  ٢( 
  لثاين بعد مضي عدة ا)  ٣( 
  أي املرأة على أي عدد من الطالق عند األول : هذا حمل السؤال )  ٤( 
  أي على ما بقي من الثالث بعد حط من سبق منه )  ٥( 
يهدم الزوج الثاين ما مضى : وهبذا نأخذ وبه قال الشافعي ومالك وأمحد وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : قوله )  ٦( 

. واملسألة مبسوطة يف كتب األصول . يد كما يف صورة التحليل بعد الثالث وميلك األول ثالث تطليقات حبل جد
عن أيب حنيفة عن محاد ابن أيب سليمان عن سعيد بن " اآلثار " والدليل على ما روى حممد يف كتاب : قال القاري 

أو تطليقتني مث  كنت جالسا عند عبد اهللا بن مسعود فجاء أعرايب فسأله عن رجل طلق امرأته تطليقة: جبري قال 



انقضت عدهتا وتزوجت زوجا غريه فدخل هبا مث مات عنها أو طلقها مث انقضت عدهتا فأراد األول أن يتزوجها على 
يهدم الزوج الثاين الواحدة والثنتني والثالث : ما تقول يف هذا ؟ فقال : كم هي ؟ فالتفت إىل ابن عباس وقال 

  ه فقال مثل ما قال ابن عباس واسأل ابن عمر قال فلقيت ابن عمر فسألت
  أي وطيها )  ٧( 

  )باب الرجل جيعل أمر امرأته بيدها أو غريها (  - ٩

عن زيد بن ثابت )  ٢( بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد )  ١( أخربنا مالك أخربنا سعيد  - ٥٦٦
: ما شأنك ؟ فقال : فال له )  ٥( معان بين أيب عتيق وعيناه تد)  ٤( فأتاه بعض )  ٣( أنه كان جالسا عنده : 

( قال له زيد بن ثابت ارجتعها )  ٦( القدر : ما محلك على ذلك ؟ قال : ملكت امرأيت أمرها بيدها ففارتين فقال له 
  هبا )  ٨( إن شئت فإمنا هي واحدة وأنت أملك )  ٧

بائنة وهو خاطب من اخلطاب وإن نوى على ما نوى الزوج فإن نوى واحدة فواحدة )  ٩( هذا عندنا : قال حممد 
  ثالثا فثالث وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا 

  القضاء ما قضت : وقال عثمان بن عفان وعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما 
 _________  

  هو من رجال اجلميع ومن الثقات كذا قال الزرقاين )  ١( 
  أو قبلها وهو عم سعيد قاله الزرقاين  ١٠٠ة أحد الفقهاء السبعة من الثقات مات سن)  ٣( 
  أي عند والده زيد )  ٣( 
روى له البخاري . هو حممد بن عبد اهللا بن أيب عتيق حممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق املدين مقبول )  ٤( 

  وغريه كما يف موطأ حيىي وشرحه 
  بفتح امليم أي تسيالن دمعا من البكاء )  ٥( 
  اهللا وقضاؤه  أي قدر)  ٦( 
  هذا بناء على مذهبه أهنا واحد رجعية )  ٧( 
ال آخذ حبديث زيد يف التمليك ولكين أرى إذا ملك امرأته أن القضاء ما : قال مالك ( أي أحق من غريك )  ٨( 

قضت إال أن ينكر عليها فيحلف كما قال ابن عمر رضي اهللا عنهما وحيتمل قول مالك هذا أن يعلم أن يكون علم 
ذهب زيد أهنا ال تكون إال واحدة وإن أوقعت أكثر من ذلك على كل وحيتمل أيضا أن يكون مالك يريد بذلك م

فارقتين والفراق عند مالك يف بعض الروايات عنه يقتضي أكثر من : أين ال أقول بظاهر اللفظ على اإلطالق كقوله 
أهنا فارقته بطلقة واحدة وحيتمل أن يكون ملكها الواحد واحلديث حيتمل أن يكون ذكر فراقاعلى غري لفظ الفراق و

ارجتعها فيكون ذلك موافقا لقول : طلقة واحدة بالتصريح فال يلزمه مازادت وال يلزمه يف ذلك ميني فلذلك قال له 
 مالك وإمنا كان جزعه على هذا فرقا من أن تكون واحدة بائنة وعلم من خمالفتها له أهنا إذا ملكت نفسها مل تعد إليه

  )  ٢٠/  ٤انظر املنتقى . 
هذا عندنا أي الطالق عندنا على ما نوى الزوج به فإذا نوى واحدة فواحدة بائنة فال يرجعها بل : قوله )  ٩( 

يقع : وقال مالك . يكون خاطبا من اخلطاب وينكحها نكاحا ثانيا وإن نوى ثالثا فثالث وهو قول أيب حنيفة 
يقع واحدة رجعية ألهنا أدىن ما يكون من : وقال الشافعي . يكون من االختيار بالتفويض ثالث ألن الثالث أمت ما 



هذا سهو : أنه يقع طلقة رجعية اعتبارا ملا أتت به من صريح الطالق فقيل " : اهلداية " ويف . االختيار وبه قال أمحد 
وقال عثمان " شرح الوقاية "  يقع واحدة رجعية واألخرى بائنة وهذا أصح كما يف: فيه روايتان إحدامها : وقيل 

القضاء ما قضت أي احلكم ما نوت من رجعية أو بائنة واحدة أو ثالثا ألن األمر مفوض إليها : بن عفان وعلي 
  " شرح القاري " ولعل هذا عند إطالق زوجها فال ينايف ما تقدم كذا يف 

)  ٢( أهنا خطبت : عائشة رضي اهللا عنها عن )  ١( أخربنا مالك أخربنا عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه  - ٥٦٧
( عتبوا )  ٦( مث إهنم )  ٥( بنت أيب أمية فزوجته )  ٤( عبد الرمحن بن أيب بكر رضي اهللا عنهما قريبة )  ٣( على 
( ما زوجنا إال عائشة فأرسلت إىل عبد الرمحن فذكرت )  ٩: ( وقالوا . عبد الرمحن بن أيب بكر )  ٨( على )  ٧
ما كنت ألختار عليك أحدا ) :  ١٢( وقالت . فجعل عبد الرمحن أمر قريبة بيدها فاختارته )  ١١( لك له ذ)  ١٠

  حتته فلم يكن ذلك طالقا )  ١٣( فقرت 
 _________  

  القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق )  ١( 
  من اخلطبة بالكسر أي طلبت النكاح ألخيها عبد الرمحن )  ٢( 
عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق عبد اهللا بن أيب قحافة عثمان : الرمحن هو شقيق عائشة  على عبد: قوله )  ٣( 

أسلم يف هدنة احلديبية وكان امسه عبد الكعبة فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عبد الرمحن : أمهما أم رومان 
نيب وأسلموا إال أبو قحافة وابن أبو وله فضائل حسنة وال يعرف يف الصحابة أربعة كلهم ابن الذي قبله صحبوا ال

بكر وابنه عبد الرمحن هذا وابنه أبو عتيق حممد وكان قد سكن املدينة وامتنع من بيعة يزيد حني طلبها معاوية وبعث 
" ال أبيع ديين بدنياي وخرج إىل مكة ومات فجأة يف نومه مبكان امسه : إليه معاوية مبائة ألف درهم فردها وقال 

سنة : وعليه األكثر وقيل  ٥٣ومحل إليها فدفن يف املعلى وكان ذلك سنة . عشرة أميال من مكة  على" حبشي 
  البن األثري اجلزري " أسد الغابة يف معرفة الصحابة " ، كذا يف  ٥٢سنة : ، وقيل  ٥٥

هي : التصغري قريبة بفتح القاف وكسر الراء وسكون التحتية بعدها باء موحدة فتاء تأنيث ويقال ب: قوله )  ٤( 
بنت أيب أمية بن املغرية املخزومية الصحابية أخت أم سلمة أم املؤمنني وكانت موصوفة باجلمال وقد من عبد الرمحن 

  عبد اهللا وأم حكيم وحفصة ذكره ابن سعد كذا قال الزرقاين 
فصارت عائشة سببا بصيغة اجملهول أي زوجها أهلها إياه أو باملعلوم أي : فزوجته قال القاري : قوله )  ٥( 

  فزوجوه وهو أصغر " موطأ حيىي " ويف . انتهى . لتزوجيها إياه 
  أي أولياء قريبة )  ٦( 
  أي غضبوا )  ٧( 
  ألمر فعله وكان يف خلقه شدة )  ٨( 
ما زوجنا إال عائشة أي ما صار سبب تزوجينا إال هي وما زوجناها إال ألجل خطبة عائشة : وقالوا : قوله )  ٩( 

  ادا عليها واعتم
  حضورا أو غيبة )  ١٠( 
  أي عتبهم عليه وشكايتهم هلا )  ١١( 
تزوج عبد الرمحن بن أيب بكر قريبة : وقالت يف رواية ابن سعد بسند صحيح عن ابن أيب مليكه قال : قوله )  ١٢( 

ال أختار على : لت فأمرك بيدك فقا: أما واهللا لقد حذرتك قال : أخت أم سلمة وكان يف خلقه شدة فقالت له يوما 



  ابن الصديق أحدا فأقام عليها 
  أي استقرت ودامت حتت عبد الرمحن ومل يكن جمرد التخيري طالقا )  ١٣( 

حفصة بنت عبد )  ١( أهنا زوجت : أخربنا مالك أخربنا عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة  - ٥٦٨
 ٤( ومثلي : عبد الرمحن قال )  ٣( غائب بالشام فلما قدم )  ٢( الرمحن بن أيب بكر املنذر بن الزبري وعبد الرمحن 

يف يد عبد )  ٦( فإن ذلك : عائشة املنذر بن الزبري فقال )  ٥( يصنع به هذا ويفتات عليه ببناته ؟ فكلمت ) 
أمرا عليه ببناته وما كنت ألرد )  ٨( رغبة عنه ولكن مثلي ليس يفتات )  ٧( ما يل : الرمحن فقال عبد الرمحن 

  فقرت امرأته حتته ومل يكن ذلك طالقا )  ٩( قضيته 
 _________  

أهنا زوجت حفصة هي بنت عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق من ثقات التابعيات روى هلا مسلم : قوله )  ١( 
ذكر : لتابعني والثالثة وزوجها املنذر بن الزبري بن العوام األسدي شقيق عبد اهللا بن الزبري ذكره ابن حبان يف ثقات ا

الزبري بن بكار أن املنذر كان عند عبيد اهللا بن زياد ملا امتنع عبد اهللا بن الزبري من بيعة يزيد بن معاوية فكتب يزيد 
" ، كذا يف  ٦٤إىل ابن زياد أن يوجه إليه املنذر فبلغه فهرب إىل مكة فقتل يف احلصار األول بعد وقعة احلرة سنة 

  " شرح الزرقاين 
  لة معترضة حالية مج)  ٢( 
  أي من سفره )  ٣( 
هكذا يف األصل والصواب يفتات بالفاء كما يف ( ومثلي يصنع هذا أي تزويج بناته بغري أمره ويقتات : قوله )  ٤( 

تفوت فالن على فالن يف كذا وافتات عليه إذا : يقال .  ١٨٠/  ٤قال صاحب جممع البحار  ٤١/  ١٠األوجز 
يقال لكل من أحدث شيئا يف أمرك دونك فقد . تصرف فيه وعدي بعلى لتصرف معىن التغلب تفرد برأيه دونه يف ال

  عليه أي يستبد برأيه وهو بصيغة اجملهول من اإلفتيات املأخوذ من الفوت قاله القاري ) افتات عليك فيه 
  أي أخربته بقول أخيها )  ٥( 
  أي أمرها بيد والدها )  ٦( 
  أي ليس يل إعراض عنه )  ٧( 
  أي ال يفعل شيء بدون أمره )  ٨( 
  خطاب لعائشة : بكسر التاء )  ٩( 

 ١( إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت : أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر أنه كان يقول  - ٥٦٩
  يف عدهتا )  ٣( أملك هبا )  ٢( مل أرد إال تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ويكون : إال أن ينكر عليها فيقول ) 

 _________  
  واحدا كان أو أكثر )  ١( 
  فيكون : يف نسخة )  ٢( 
  أي أحق هبا من غريه )  ٣( 



إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه : أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب أنه قال  - ٥٧٠
  عنده فليس ذلك بطالق )  ١( وقرت 

نفسها فهو على ما نوى )  ٣( إذا اختارت زوجها فليس ذلك بطالق وإن اختارت ) .  ٢(  وهبذا نأخذ: قال حممد 
  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا . وإن نوى ثالثا فثالث . بائنة )  ٤( الزوج فإن نوى واحدة فهي واحدة 

 _________  
  أي ثبتت )  ١( 
 ٣٩/  ١٠انظر األوجز . عة ومجهور الفقهاء خالفا لبعض السلف إليه ذهب األئمة األرب( وهبذا نأخذ : قوله )  ٢( 
خرينا رسول اهللا : إذا اختارت زوجها فليس ذلك بطالق وقد ورد ذلك عن عائشة كما يف الصحيحني قالت ) 

  فلم يعد ذلك طالقا : صلى اهللا عليه و سلم فاخترناه فلم يقدره علينا شيئا ويف لفظ هلما 
رت نفسها أي يف ذلك اجمللس ملا أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه عن معمر عن ابن أيب جنيح وإن اختا: قوله )  ٣( 

إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن ينقضي : عن جماهد عن ابن مسعود ومن طريقه أخرجه الطرباين يف معجمه عنه قال 
أنا ابن جريج عن أيب : د الرزاق وأخرج عب. وفيه انقطاع بني جماهد وابن مسعود قاله البيهقي . شيء فال أمر هلا 

وأخرج ابن أيب شيبة وعبد . إذا خري الرجل امرأته فلم ختتر يف جملسها ذلك فال خيار هلا : الزبري عن جابر قال 
أميا رجل : أن عمر وعثمان قاال : الرزاق عن املثىن ابن الصباح عن عمرو بن شعيب عن جده عبد اهللا بن عمرو 

ويف الباب عن عبد اهللا بن عمرو . فليس هلا خيار وأمرها إىل زوجها : فترقا من ذلك اجمللس ملك امرأته أمرها مث ا
قال . بن العاص أخرجه ابن أيب شيبة وحنوه أخرجه عن جماهد وجابر بن زيد والشعيب والنخعي وطاوس وعطاء 

و يف الصحيحني قال رسول اهللا وقد تعلق بعض من جيعل هلا اخليار ولو قامت من اجمللس حبديث عائشة وه: البيهقي 
وهذا غري ظاهر ألنه . إين ذاكر لك أمرا فال عليك أن ال تعجلي فيه حىت تستشريي أبويك : صلى اهللا عليه و سلم 

" عليه السالم مل خيريها يف إيقاع الطالق بنفسها وإمنا خريها على أهنا إن اختارت نفسها أخذت هلا طالقا كذا يف 
  للزيلعي " ة ختريج أحاديث اهلداي

وهو قول . فهي واحدة بائنة هذا قول أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم : قوله )  ٤( 
واحدة ميلك : وروي عنهما أهنما قاال . إن اختارت نفسها فواحدة بائنة : عمر وعبد اهللا بن مسعود فإهنما قاال 

إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت : وي عن علي أنه قال ور. الرجعة وإن اختارت زوجها فال شيء 
. إن اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت نفسها فثالث : وقال زيد بن ثابت . زوجها فواحدة ميلك الرجعة 

وفيه " . جامع الترمذي " ومذهب أمحد موافق لقول علي رضي اهللا عنه ويعارضه صريح حديث عائشة كذا يف 
منهم عمر : أمرك بيدك فقال بعض أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم : لف أهل العلم يف أيضا اخت

بن اخلطاب وعبد اهللا بن مسعود هي واحدة وهو قول غري واحد من أهل العلم من التابعني ومن بعدهم وقال عثمان 
: ا وطلقت نفسها ثالثا وأنكر الزوج وقال إذا جعل أمرها بيده: القضاء ما قضت وقال ابن عمر : وزيد بن ثابت 

وذهب سفيان وأهل الكوفة إىل قول عمر . مل أجعل أمرها إال يف واحدة استحلف الزوج وكان القول قوله يف ميينه 
: إن قالت ( القضاء ما قضت وهو قول أمحد وأما إسحاق فذهب إىل قول ابن عمر : وعبد اهللا وأما مالك فقال 
رجعية عند الثالثة وعند احلنفية واحدة بائنة هذا إذا مل تنو أكثر منها فإن نوت أكثر منها  اخترت نفسي فواحدة

مل أجعل إليها إال : فإن طلقت ثالثا وقال الزوج . وقع ما نوت عند الثالثة وعند احلنفية ال تقع إال واحدة أو ثالثة 



هامش بذل " انظر . قدر أكثر ما نوى الزوج واحدة فالقضاء ما قضت عند أمحد وعند الثالثة أهنا تطليقة ال ت
  )  ٢١٠/  ١٠" اجملهود 

  )أمة فيطلقها مث يشتريها )  ١( باب الرجل يكون حتته (  - ١٠

أنه سئل عن رجل كانت حتته : عبد الرمحن عن زيد بن ثابت )  ٢( أخربنا مالك أخربنا الزهري عن أيب  - ٥٧١
  ال حيل له حىت تنكح زوجا غريه : أن ميسها ؟ فقال )  ٥( ها أحيل طالقها مث اشترا)  ٤( فأبت )  ٣( وليدة 

  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا ) .  ٦( وهبذا نأخذ : قال حممد 
 _________  

  أي يكون زوجته أمة لرجل فيطلقها الزوج مث يشتريها من مالكها )  ١( 
: فقيل . اختلف يف اسم أيب عبد الرمحن شيخ ابن شهاب  :عن أيب عبد الرمحن فقال ابن عبد الرب : قوله )  ٢( 

هو أبو الزناد وهو أبعد ألنه مل يرو : سليمان بن يسار وهو بعيد ألنه أجل من أن يستر عنه امسه ويكىن عنه وقيل 
 هو طاوس وهو أشيه بالصواب وإمنا كتم امسه مع جاللته: عن زيد بن ثابت وال رآه وال روى عنه ابن شهاب وقيل 

ويدعو عليهم يف جمالسه وكان ابن شهاب يدخل عليهم ويقبل جوائزهم وقد . ألن طاوسا كان يطعن على بين أمية 
للسائل لو رأيت طاوسا علمت أنه ال يكذب ومل جيبه بأنه : سئل مرة يف جملس هشام أتروي عن طاوس ؟ فقال 

  انتهى . احلديث هو طاوس  فهذا كله دليل على أن أبا عبد الرمحن يف هذا. يروي أو ال يروي 
  أي جارية لغريه )  ٣( 
بت الرجل طالق زوجته وأبت إذا قطعها من الرجعة : فأبت طالقها من البت بتشديد التاء يقال : قوله )  ٤( 

  واملراد ههنا البينونة املغلظة كما يفيده اجلواب 
  هبمزة االستفهام )  ٥( 
وما ( قال األئمة األربعة واجلمهور خالفا لبعض السلف أهنا حتل لعموم وهبذا نأخذ لعموم اآلية وبه : قوله )  ٦( 

  هذا خطأ ألهنا ال تبيح األمهات واألخوات والبنات فكذا سائر احملرمات : قال ابن عبد الرب ) ملكت أميانكم 

  )باب األمة تكون حتت العبد فتعتق (  - ١١

إن اخليار هلا ما مل : حتت العبد فتعتق )  ١( يقول يف األمة  أنه كان: أخربنا ملك أخربنا نافع عن ابن عمر  - ٥٧٢
  )  ٢( ميسها 

 _________  
  أي أمة رجل تكون زوجة عبد الرجل )  ١( 
  فإن بوطيها سقط اخليار لوجود الرضا بالقيام معه )  ٢( 

ي بن كعب أخربته أهنا موالة لبين عد)  ١( أن زبراء : أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن عروة بن الزبري  - ٥٧٣
إين خمربتك خربا وما أحب أن تصنعي : إليها حفصة وقالت )  ٢( كانت حتت عبد وكانت أمة فاعتقت فأرسلت 

  وفارقته ) :  ٣( شيئا إن أمرك بيدك ما مل ميسك فإذا مشك فليس لك من أمرك شيئا قالت 
يف )  ٦( منه أو تأخذ )  ٥( يف جملسها ما مل تقم  بيدها ما دامت)  ٤( إذا علمت أن هلا خيارا فأمرها : قال حممد 



)  ٨( مل تعلم بالعتق أو علمت به )  ٧( عمل آخر أو ميسها فإذا كان شيء من هذا بطل خيارها فأما إن مسها و 
  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا . خيارها )  ٩( ومل تعلم أن هلا اخليار فإن ذلك ال يبطل 

 _________  
  قوله عن زبراء بزاء مفتوحة مث موحة ساكنة فراء مهملة فألف ممدودة كذا ضبطها ابن األثري )  ١( 
إين : قوله فأرسلت إليها أي أرسلت حفصة أم املؤمنني إليها رسوال واستدعتها فأتتها فقالت حفصة تعليما هلا )  ٢( 

من املفارقة وغريها وهو أن أمرك بيدك ولك خمربتك خربا بصيغة اسم الفاعل من اإلخبار وما أحب أن تصنعي شيئا 
  خيار العتق ما مل ميسك زوجك فإن شئت تقري معهن وإن شئت تفارقيه فإن وطيك بطل خيارك 

موطأ حيىي " فارقت الزوج حني ما مسعت حكم اخليار من حفصة ويف : قالت وفارقته أي قالت زبراء : قوله )  ٣( 
ال أعلم البن عمر وحفصة يف : قال ابن عبد الرب . ق مث الطالق ففارقته ثالثا هو الطالق مث الطال: فقلت : قالت " 

ذلك احلكم خمالفا من الصحابة وقد روي يف قصة بريرة مرفوعا دليل واضح على أن ما ذهبا إليه وروى سعيد بن 
يته فكلم الناس له منصور عن ابن عباس ملا خريت بريرة رأيت زوجها يتبعها يف سكك املدينة ودموعه تسيل على حل

زوجك وأبو ولدك فقالت : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يطلب إليها فقال صلى اهللا عليه و سلم لربيرة 
  فال حاجة يل فيه واختارت نفسها : إمنا أنا شافع فقالت : أتأمرين ؟ فقال 

امت سواء كان الزوج حرا أو عبد فأمرها بيدها أي هلا خيار العتق إن شاءت فارقت وإن شاءت أق: قوله )  ٤( 
اختلفت الروايات يف ( عند أصحابنا وعند الشافعي وغريه ال خيار هلا إذا كان الزوج حرا وقد اختلفت الروايات 

زوجها حني عتقت هل كان حرا أو عبدا ؟ رجح األئمة الثالثة رواية كونه عبدا لكوهنا موافقة ألصلهم ورجحت 
: إن حدث عائشة رضي اهللا عنها رواه ثالثة : قال الشيخ ابن القيم يف اهلدي : يف البذل و. احلنفية رواية كونه حرا 

السود وعروة والقاسم فأما األسود فلم خيتلف عنه أنه كان حرا وأما عروة فعنه روايتان صحيحتان متعارضتان 
ايتان صحيحتان إحدمها أنه كان حرا إحدامها أنه كان حرا والثانية أنه كان عبدا وأما عبد الرمحن بن القاسم فعنه رو

اجلزم قاض وال ترجيح إلحدى رواييت عروة للتعارض فبقيت رواية األسود ساملة : قلت . انتهى . والثانية الشك 
يف زوج )  ٣٦٢/  ١٠وبذل اجملهود .  ٢٧٠/  ٩انظر هامش المع الداري . ومعها رواية اجلزم البن القاسم 
ومبثل قولنا قال اجلماعة من أهل العلم . لى اهللا عليه و سلم هل كان عبدا أو حرا بريرة حني خريها رسول اهللا ص

: ويف رواية . لألمة اخليار إذا أعتقت وإن كانت حتت قرشي : فأخرج الطحاوي وابن أيب شيبة عن طاوس أنه قال 
وأخرج عن . جها أو عبدا ختري حرا كان زو: وأخرج ابن أيب شيبة عن ابن سريين قال . هلا اخليار حتت حر وعبد 

  ختري ولو كانت حتت أمري املؤمنني : جماهد قال 
  فإن القيام من اجمللس والشروع يف عمل آخر دليل اإلعراض )  ٥( 
  أي تشرع )  ٦( 
  الواو حالية )  ٧( 
  أي بالعتق )  ٨( 
  أي املس وغريه حينئذ ال يبطله بل يبقي خيارها من حني العلم إىل اجمللس )  ٩( 

  )طالق املريض )  ١( باب (  - ١٢



وهو مريض فورثها )  ٣( بن عبد اهللا بن عوف طلق امرأته )  ٢( أخربنا مالك أخربنا الزهري عن طلحة  - ٥٧٤
  انقضت عدهتا )  ٤( عثمان منه بعد ما 
 _________  

الثاين . حزم عن عثمان  أنه ال يقع طالقه حكاه ابن: األول . قوله باب طالق املريض اختلف فيه على أقوال )  ١( 
وهو قول عمر وابنه وابن مسعود وأيب بن كعب وعائشة وبه قال املغرية والنخعي . يقع وترثه بشرط قيام العدة : 

وابن سريين وعروة والشعيب وشريح وربيعة بن عبد الرمحن وطاوس واألوزاعي وابن شربمة والليث بن سعد 
ترثه ما مل تتزوج زوجا غريه وإن انقضت عدهتا وهو قول ابن : الثالث  .والثوري ومحاد بن أيب سليمان وأصحابنا 

اخلامس . ترثه وإن تزوجت عشرة أزواج وبه قال مالك والليث يف رواية عنه : والرابع . أيب ليلى وأمحد وإسحاق 
ل الزهري إن صح منه ومات من مرض آخر ال ترثه عندنا وقا: السادس . ترثه ويرثها وبه قال احلسن البصري : 

ترثه ويرثها إذا كان هلا محل : السابع . ترثه إن مات قبل انقضاء عدهتا منه : والثوري واألوزاعي وأمحد وإسحاق 
: التاسع . ترثه وتنقل عدهتا إىل عدة الوفاة ما مل تنكح وبه قال الشعيب : الثامن . أو قصد املضارة وهو قول عروة 

ترثه قبل الدخول : العاشر . بعة أشهر وعشرا وهو قول أيب حنيفة وحممد تعتد بأبعد األجلني من ثالث حيض وأر
ال ترثه أصال ال قبل الدخول وال بعده وهو : احلادي عشر . وعليها العدة وهو قول احلسن وإسحاق وأيب عبيد 

ألول مثل قولنا ا: قول الظاهرية وأيب ثور واجلديد للشافعي ويف القدمي عنده الزوج فار ويف املرياث ثالثة أقوال 
إذا طلق الرجل امرأته طالقا ميلك رجعتها يف عدهتا مل : قال املوفق ( والثاين مثل قول أمحد والثالث مثل قول مالك 

يسقط التوارث بينهما ما دامت يف العدة سواء كان يف املرض أو الصحة بغري خالف نعلمه وإن طلقها يف الصحة 
وإن كان الطالق يف املرض املخوف مث مات من . ؟ ؟ عدهتا مل يتوارثا إمجاعا  طالقا بائنا أو رجعيا فبانت بانقضاء

مرضه ذلك يف عدهتا ورثته ومل يرثها إن ماتت يروى ذلك عن أيب حنيفة ومالك وهو قول الشافعي القدمي وقوله 
ه ما يدل على أهنا ال ال ترث مبتوتة واملشهور عن أمحد أهنا ترثه يف العدة وبعدها ما مل تتزوج وروي عن: اجلديد 

  " البناية شرح اهلداية " كذا ذكره العيين يف )  ١٥٥/  ١٠انظر األوجز . ترث بعد العدة 
وعبد الرمحن بن . هـ  ٩٧قوله عن طلحة هو ابن أخي عبد الرمحن بن عوف ثقة مكثر فقيه تابعي مات سنة )  ٢( 

  هـ كذا قال السيوطي والزرقاين  ٣٢عوف القرشي الزهري أحد العشرة املبشرة باجلنة مات سنة 
طلق امرأته هي متاضر الكلبية بضم التاء فميم فألف فضاء معجمة فراء مهملة بنت األصبغ الكلبية : قوله )  ٣( 

الصحابية وكان فيها سوء خلق وكانت على تطليقتني فلما مرض عبد الرمحن جرى بينه وبينها شيء فطلقها وهو 
  وشرحه " حيىي موطأ " آخر طالقها كذا يف 

هذا بظاهره يوافق مذهب ابن أيب ليلى وأمحد وإسحاق أهنا ترثه : بعد ما انقضت عدهتا قال القاري : قوله )  ٤( 
  بعد العدة ما مل تتزوج بزوج آخر والتحقيق أنه ظرف لورثها فتوريثها كان بعد انقضاء عدهتا 

)  ٣( أنه ورث : عن عثمان بن عفان )  ٢( ألعرج عن ا)  ١( أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن الفضل  - ٥٧٥
  ابن مكمل منه كان طلق نساءه وهو مريض )  ٤( نساء 

بن )  ٥( يرثنه ما دمن يف العدة فإذا انقضت العدة قبل أن ميوت فال مرياث هلن وكذلك ذكر هشيم : قال حممد 
اخلطاب كتب إليه يف رجل طلق امرأته  أن عمر بن)  ٦( بشري عن املغرية الضيب عن إبراهيم النخعي عن شريح 

وهو قول أيب . ما دامت يف عدهتا فإذا انقضت العدة فال مرياث هلا )  ٨( أن ورثها : هو مريض )  ٧( ثالثا و 
  حنيفة رمحه اهللا تعاىل والعامة من فقهائنا 



 _________  
  ابن العباس بن عبد املطلب )  ١( 
  عبد الرمحن بن هرمز )  ٢( 
  التوريث من )  ٣( 
نساء بن مكمل بضم امليم وسكون الكاف وكسر امليم امسه عبد اهللا بن مكمل بن عوف بن احلارث : قوله )  ٤( 

أكثر ما يأيت يف الروايات ابن مكمل غري : ذكره الطربي وعمرو بن شبة يف الصحابة واستدركه ابن فتحون وقال 
ن ابنه ونشاء ابن مكمل الاليت طلقهن كن ثالثا كما رواه مسمى ومساه بعضهم عبد الرمحن وهو وهم إمنا عبد الرمح

  " شرح الزرقاين " عبد الرزاق كذا يف 
هشيم بالتصغري ابن بشري بوزن عظيم ابن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية بن ايب " التقريب " قال يف )  ٥( 

   ١٨٣حازم الواسطي ثقة ثبت كثري التدليس واإلرسال احلنفي مات سنة 
شريح بن شرحبيل : عن شريح مصغرا ابن احلارث بن قيس القاضي أبو أمية الكندي الكويف ويقال : قوله )  ٦( 

من ثقات املخضرمني استقضاه عمر على الكوفة مث علي فمن بعده استعفى من القضاء قبل موته بسنة زمن احلجاج 
  للذهيب " تذكرة احلفاظ "  وغريه كذا يف ، وثقه ابن معني ٨٠وقيل سنة  ٧٨وعاش مائة وعشرين سنة ومات سنة 

  الواو حالية )  ٧( 
  أمرمن التوريث أي كتب إليه بأن ورث مطلقة الفار ما دامت يف العدة )  ٨( 

  )باب املرأة تطلق أو ميوت عنها زوجها وهي حامل (  - ١٣

إذا : عنها زوجها ؟ قال يتوىف )  ٢( عن امرأة )  ١( أخربنا مالك أخربنا الزهري أن ابن عمر سئل  - ٥٧٦
لو : إن عمر بن اخلطاب قال ) :  ٦( كان عنده )  ٥( قال رجل من األنصار )  ٤( فقد حلت )  ٣( وضعت 

  مل يدفن بعد حلت )  ٧( وضعت ما يف بطنها وهو على سريره 
  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا . نأخذ )  ٨( وهبذا : قال حممد 

 _________  
" من طريق مالك وكذلك رواه عبد الرزاق يف " مسنده " إخل كذا رواه الشافعي أيضا يف ... سئل : وله ق)  ١( 

مسعت : من معمر عن أيوب عن نافع به وروى هو وابن شيبة عن ابن عيينة عن الزهري عن سامل قال " مصنفه 
وجها وهو على السرير حلت كذا مسعت أباك لو وضعت املتوىف عنها ز: رجال من األنصار حيدث ابن عمر يقول 

  ذكره الزيلعي 
  أي عن عدهتا )  ٢( 
  ولو قبل أربعة أشهر وعشرا )  ٣( 
  أي خرجت من العدة )  ٤( 
  نقوية ملا أفىت به ابن عمر )  ٥( 
  أي يف جملس ابن عمر )  ٦( 
  أي امليت على نعشه مل يكفن ومل يدفن )  ٧( 
هل العلم من الصحابة والتابعني فمن بعدهم أن املتوىف عنها زوجا واملطلقة وهبذا نأخذ وبه قال أكثر أ: قوله )  ٨( 



احلاملة تنقضي عدهتا بوضع احلمل وروي عن علي وابن عباس أن املتوىف عناه احلاملة تنتظر آخر األجلني من وضع 
وأراد بالقصرى  أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطوىل: احلمل وأربعة أشهر وعشرا وقال عبد اهللا بن مسعود 

نزلت بعد قوله )  ٤اآلية : سورة الطالق ) ( وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن : ( سورة الطالق اليت فيها 
سورة ( } والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا { : تعاىل يف سورة البقرة 

ومن مستندات اجلمهور ما روي " معامل التنزيل " ذا قال البغوي يف ك. فحمل على النسخ )  ٢٣٤اآلية : البقرة 
أن سبيعة بنت احلارث األسلمية مات عنها زوجها فوضعت احلمل بعد مخسة وعشرين يوما من موته فأفتاها النيب 

لباب صلى اهللا عليه و سلم بانقضاء عدهتا كما ورد يف رواية البخاري والترمذي والنسائي وغريهم وهو نص يف ا
إن هذا مما أمجع عليه مجهور العلماء من السلف واخللف : ولعله مل يبلغ من خالف ذلك وقد قال ابن عبد الرب وغريه 

لكن جاء عنه أيضا أنه رجع . إال ما روي عن علي من وجه منقطع أن عدهتا آخر األجلني وحنوه جاء عن ابن عباس 
  به عكرمة وعطاء وطاوس وغريهم على أن عدهتا الوضع إىل حديث أم سلمة يف قصة سبيعة ويصححه أن أصحا

  حلت )  ١( إذا وضعت ما يف بطنها : أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر قال  - ٥٧٧
  وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل . واملوت مجيعا تنقضي عدهتا بالوالدة )  ٢( وهبذا نأخذ يف الطالق : قال حممد 

 _________  
ما ألقته املرأة من مضغة أو علقة أو شيء يستقني " : املدونة " قال مالك يف ( كان سقطا مت بعض خلقته  ولو)  ١( 

  )  ١٣٣/  ٤املنتقى للباجي . أنه ولد فإنه تنقضي به العدة وتكون به األمة أم ولد 
  الف غري معتد به كما مر يف الطالق واملوت مجيعا هذا احلكم يف الطالق متفق عليه ويف املوت فيه خ: قوله )  ٢( 

  )اإليالء )  ١( باب (  - ١٤

قبل أن )  ٢( إذا آىل الرجل من امرأته مث فاء : أخربنا مالك أخربنا الزهري عن سعيد بن املسيب قال  - ٥٧٨
فهي )  ٤( األشهر قبل أن يفيء )  ٣( متضي أربعة أشهر فهي امرأته مل يذهب من طالقها شيء فإن مضت األربعة 

  وكان مروان يقضي بذلك ) :  ٦( قال . بالرجعة ما مل تنقض عدهتا )  ٥( ة وهو أملك تطليق
 _________  

اإليالء احللف وأصله االمتناع من الشيء يقال آىل يويل " : اإلكمال " باب اإليالء قال عياض يف : قوله )  ١( 
واهللا مل : ال أقربك ومل يقل : كثر فلو قال احللف على ترك وطء الزوجة أربعة أشهر أو أ: إيالء ويف عرف الفقهاء 

بالقسم أخرجه عبد الرزاق وابن املنذر ) للذين يولون من نسائهم : ( يكن موليا وقد فسر ابن عباس قوله تعاىل 
مث عند . عن محاد " املصاحف " أخرجه ابن أيب داود يف ) للذين يقيمون ( وعبد بن محيد ويف مصحف أيب بن كعب 

إذا حلف على ترك قربان زوجته أربعة أشهر يكون موليا واشترط مالك : أصحابه والشافعي يف اجلديد أيب حنيفة و
وأخرج حنوه عبد الرزاق . أن يكون مضرا هبا أو يكون حالة الغضب فإن كان لإلصالح مل يكن موليا ووافقه أمحد 

للذين : ( إطالق قوله تعاىل وحجة من أطلق ب. عن علي وكذلك أخرج الطربي عن ابن عباس وعلي واحلسن 
واتفق األئمة األربعة وغريهم على أنه لو حلف أن ال يتقرب أقل من أربعة أشهر ال يكون موليا . اآلية ) يولون 

كان إيالء اجلاهلية السنة فالسنتني : وكذلك أخرجه الطربي وسعيد بن منصور وعبد بن محيد عن ابن عباس قال 
منهم احلسن وابن ايب ليلى  -شرا فمن كان إيالؤه أقل فليس بإيالء وقال مجاعة فوقت اهللا هلم أربعة أشهر وع



مث يف اإليالء الشرعي إن جامع . إنه إن حلف أن يطأها على يوم فصاعدا مث مل يطأها إنه يكون مليا  -وعطاء 
بلسان طلقت طلقة زوجته يف أربعة أشهر فليس عليه إال كفارة ميني وإن مضت أربعة اشهر ومل يفء اجلماع وال 

أخرجه الطربي عنه وعلي وزيد بن ثابت وغريهم وقال سعيد بن املسيب . بائنة عن احلنفية وبه قال ابن مسعود 
وذهب مالك والشافعي وأمحد إىل أن املويل . طلقة رجعية : وأبو بكر وعطاء وربيعة ومكحول والزهري واألوزاعي 

وكذلك أخرجه ابن . . ذه املدة طالق بل يوقف حىت يفيء أو يطلق إذا مل يفء ومضت أربعة أشهر ال يقع مبضي ه
ايب شيبة وعبد الرزاق والشافعي عن عثمان وابن أيب شيبة عن علي والبخاري عن ابن عمر ؟ وسعيد بن منصور 

  " شرح مسند اإلمام " عن عائشة وابن أيب شيبة عن أيب الدرداء كذا ذكره بعض األعالم يف 
أي رجع عن ميينه بأن جامع يف أثناء أربعة أشهر وهي مدة اإليالء للحرة أو شهرين وهي مدة فاء : قوله )  ٢( 

  اإليالء لألمة 
  أي يف احلرة )  ٣( 
  أي يرجع عن ميينه بالوطء أو ما قام مقامه )  ٤( 
  أي زوجها أحق بالرجعة يف العدة )  ٥( 
. وان بن احلكم حيكم بكوهنا رجعية كذا قال القاري كان مر: وكان أي قال سعيد بن املسيب : قال : قوله )  ٦( 

مالك عن ابن شهاب أن سعيد بن املسيب وأبا بكر بن عبد الرمحن كان يقوالن يف الرجل يويل " : موطأ حيىي " ويف 
مالك أنه بلغه أن مروان . إهنا إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ولزوجها الرجعة ما دامت يف العدة : من امرأته 

ن احلكم كان يقضي يف الرجل إذا آىل من امرأته أهنا إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وله عليها الرجعة ما دامت ب
  انتهى . وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب : قال مالك . يف عدهتا 

شهر مضت األربعة األ)  ١( أميا رجل آىل من امرأته فإذا : أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر قال  - ٥٧٩
  حىت يطلق أو يفيء وال يقع عليها طالق وإن مضت األربعة األشهر حىت يوقف )  ٢( وقف 

إذا : عن عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وعبد اهللا بن مسعود وزيد بن ثابت أهنم قالوا )  ٢( بلغنا : قال حممد 
من اخلطاب )  ٣( نة وهو خاطب آىل الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يفيء فقد بانت بتطليقة بائ

للذين يؤلون من نسائهم { : وقال ابن عباس يف تفسري هذه اآلية . ال يرون أن يوقف بعد األربعة )  ٤( وكانوا 
 ٨( } الطالق فإن اهللا مسيع عليم )  ٧( فإن اهللا غفور رحيم وإن عزموا )  ٦( أربعة أشهر فإن فاؤوا )  ٥( تربص 

يف األربعة األشهر وعزمية الطالق انقضاء األربعة األشهر فإذا مضت بانت بتطليقة وال يوقف الفيء اجلماع : قال ) 
وهو قول أيب حنيفة والعامة من . بتفسري القرآن من غريه )  ١٠( عبد اهللا بن عباس أعلم )  ٩( وكان . بعدها 
  فقهائنا 

 _________  
  فإنه إذا : يف نسخة )  ١( 
أي حيبس عند احلاكم فإما يطلق وإما يفيء أي يرجع عن اليمني ويكفر عن ( أمسك  أي: بصيغة اجملهول )  ٢( 

ال يطلق القاضي عنه بل : ميينه فإن امتنع طلق القاضي وهو املشهور عن مالك وبه قال الشافعي وعن مالك رواية 
  )  ٤٧/  ١٠املسالك أوجز . جيرب على اجلماع أو الطالق ويعزر على ذلك إن امتنع كذا حكاه النووي عن عياض 

حامت والبيهقي عن عمر  إخل هذا البالغ أسنده عبد الرزاق وابن جرير وابن ايب... بلغنا عن عمر : قوله )  ٣( 
اإليالء طلقة بائنة إذا مرت أربعة أشهر : وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس قالوا 



قبل أن يفيء فهي أحق بنفسها وأخرج عبد الرزاق والفريايب وسعيد بن منصور وعبد بن محيد وابن جرير وابن 
وأخرج عبد بن محيد عن . عزمية الطالق انقاضء أربعة أشهر : عباس قال  املنذر وابن أيب حامت والبيهقي عن ابن

نعم : أكان ابن عباس يقول يف اإليالء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ؟ قال : قلت البن جرير : أيوب قال 
فمضت أربعة اشهر إذا آىل الرجل من امرأته : وأخرج عبد بن محيد وعبد الرزاق والبيهقي عن ابن مسععود قال . 

فهي تطليقة بائنة وتعتد بعد ذلك ثالث قروء وخيطبها زوجها يف عدهتا وال خيطبها غريه فإذا انقضت عدهتا خطبها 
إذا مضت أربعة اشهر فقد بانت منه بتطليقة وال خيطبها : وأخرج عبد بن محيد عن علي يف اإليالء . زوجها وغريه 

وفيه آثار أخر مبسوطة تدل على أن املسألة " الدر املنثور " السيوطي يف  هو والغريه إال بعد العدة كذا أورده
  خمتلف فيها من عهد الصحابة إىل من بعدهم 

  أي إن شاء خطبها ونكحها بالعقد اجلديد كغريه من اخلطاب )  ٤( 
  أي األصحاب املذكورون )  ٥( 
  أي انتظار )  ٦( 
أي باجلماع كذا أخرجه عبد بن محيد بن علي وعبد الرزاق )  ٢٢٧ية اآل: سورة البقرة ( فإن فاؤوا : قوله )  ٧( 

وأخرج ابن ايب حامت عن . وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والبيهقي عن ابن عباس وابن املنذر عن ابن مسعود 
  إذا حال بينه وبينها مرض أوسفر أو حبس أو شيء يعذر به فإشهاده يفء : ابن مسعود قال 

  قصدوا  أي)  ٨( 
  أعاده لطول الفصل وفصال بني كالمه وكالم اهللا عز و جل )  ٩( 
  وكان أشار به إىل ترجيح تفسري ابن عباس وفتواه على فتوى من أفىت بالوقف أو بالتطليقة الرجعية : قوله )  ١٠( 
ومن مث صار . الدين  اللهم علمه القرآن وفقهه يف: أعلم بربكة دعاء النيب صلى اهللا عليه و سلم : قوله )  ١١( 

  حرب املفسرين ورأس املتبحرين 

  )أن يدخل هبا )  ١( باب الرجل يطلق امرأته ثالثا قبل (  - ١٥

: بن إياس بن بكري قال )  ٢( أخربنا مالك أخربنا الزهري عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن حممد  - ٥٨٠
فذهبت معه فسأل أبا ) :  ٤( أن ينكحها فجاء يستفيت قال )  ٣( طلق رجل امرأته ثالثا قبل أن يدخل هبا مث بدا له 

قال . واحدة )  ٦( إمنا كان طالقي إياها : حىت تنكح زوجا غريه فقال )  ٥( ال ينكحها : هريرة وابن عباس فقاال 
  من يدك ما كان لك من فضل )  ٧( أرسلت : ابن عباس 
طلقها ثالثا مجيعا فوقعن عليها )  ٩( ة والعامة من فقهائنا ألنه وهو قول أيب حنيف. نأخذ )  ٨( وهبذا : قال حممد 

عليها فتقع عليها الثانية )  ١٠( مجيعا معا ولو فرقهن وقعت األوىل خاصة ألهنا بانت هبا قبل أن يتكلم وال عدة 
  والثالثة ما دامت يف العدة 

 _________  
  قبل أن يدخل هبا اختلف فيه : قوله )  ١( 

  يقع الثالث وهو قول أيب هريرة وعلي وعمر وابن عباس ومجهور العلماء : ا فقال أصحابن
  يقع واحدة ألهنا تبني بقوله أنت طالق : وقال احلسن وعطاء وجابر بن زيد 

  ولنا أن الثالث صفة للطالق الذي أوقعه واملوصوف ال يوجد بدون صفته كذا قال القاري 



  ابة قاله الزرقاين ثقة ووهم من ذكره من الصح. تابعي )  ٢( 
  أي ظهر له وخطر بباله أن ينكحها )  ٣( 
  أي ابن بكري )  ٤( 
  بصيغة الغيبة أو اخلطاب )  ٥( 
  أي ألهنا كانت غري مدخولة )  ٦( 
أرسلت من يدك أي كان لك ذلك لو اقتصرت على الواحدة والثنتني فإذا أرسلت الثالثة مجلة واحدة : قوله )  ٧( 

  ما بقي لك شيء 
  وهبذا نأخذ لظاهر القرآن وملا مر من فتوى أيب هريرة وابن عباس : قوله )  ٨( 
ألنه طلقها ثالثا مجيعا أي جمموعا ال متفرقا والوقوع فرع اإليقاع فإذا أوقع الثالث دفعة وقع ولو : قوله )  ٩( 

ن الواو ملطلق العطف أنت طالق وطالق وطالق أو بالتكرير من غري عطف وقعت األوىل خاصة أل: فرقهن بأن قال 
وقال مالك والشافعي يف القدمي واألوزاعي والليث بن . وليس يف آخر الكالم ما يغري أوله من شرط أو استثناء 

  سعد يطلق ثالثا كذا قال القاري 
  يعين إن كانت له العدة كما للمدخولة تقع عليها الثانية والثالثة وإذ ليست فليست )  ١٠( 

  قبل)  ٢( رجال فيطلق )  ١( يطلقها زوجها فتتزوج باب املرأة (  - ١٦

  ) الدخول 
أن رفاعة بن : بن رفاعة القرظي عن الزبري بن عبد الرمحن بن الزبري )  ٣( أخربنا مالك أخربنا املسور  - ٥٨١

الرمحن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثا فنكحها عبد )  ٥( امرأته متيمة بنت وهب يف عهد )  ٤( مسوال طلق 
ومل ميسها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها )  ٧( عنها فلم يستطع أن ميسها ففارقها )  ٦( بن الزبري فأعرض 

ال حتل لك حىت : لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنهاه عن تزوجيها وقال )  ٨( األول الذي طلقها فذكر ذلك 
  العسيلة )  ٩( تذوق 

خذ وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا ألن الثاين مل جيامعها فال حيل أن ترجع إىل نأ)  ١٠( وهبذا : قال حممد 
  األول حىت جيامعها الثاين 

 _________  
  " فتزوج : " يف نسخة )  ١( 
  أي الزوج اآلخر )  ٢( 
بضم  -لك القرظي املسور بكسر امليم وإسكان املهملة وفتح الواو ابن رفاعة بكسر الراء ابن أيب ما: قوله )  ٣( 

مرفوعا هذا احلديث الواحد وليس " املوطأ " القاف وفتح الراء نسبة إىل بين قريظة املدين تابعي صغري مقبول له يف 
عن الزبري بن عبد الرمحن بن الزبري بن باطيا . هـ  ١٣٨له رواية يف الكتب الستة وثقه ابن حبان مات سنة 

وحة والباء مكسورة عند سائر رواة املوطأ عن مالك إال ابن بكري فإنه روي عنه القرظي املدين والزاء يف االمسني مفت
" الصحيح فيهما الفتح أي عن مالك وقال ابن حجر يف : ضم الزاء يف األول وفتحها يف الثاين وقال ابن عبد الرب 

بكسر السني وإسكان امليم أن رفاعة بن مسوال . هو بضم الزاء خبالف جده فإنه بفتحها وكسر املوحدة " : اإلصابة 
القرظي الصحايب كذا أرسله أكثر الرواة عن مالك ووصله ابن وهب عن مالك وتابعه ابن القاسم وعلي بن زيادة 



وإبراهيم بن طهمان وعبيد اهللا بن عبد احلميد كلهم عن مالك عن املسور عن الزبري بن عبد الرمحن بن الزبري عن 
: سحيمة وقيل : امسها أميمة وقيل : بضمها وقيل : أته متيمة بفتح التاء وقيل أبيه أن رفاعة بن مسوال طلق امر

عائشة بنت وهب القرظية الصحابية وال أعلم هلا غري هذه القصة فنكحها عبد الرمحن بن الزبري كان صحابيا وأبوه 
  الزبري قتل يهوديا يف غزوة بين قريظة كذا قال السيوطي والزرقاين 

  يقات كما يف رواية الصحيحني وغريمها أي ثالث تطل)  ٤( 
  أي يف زمانه )  ٥( 
  أي مل يقدر على جمامعتها لعنة )  ٦( 
  أي طلقها قبل الدخول )  ٧( 
ويف . فذكر ذلك الظاهر أنه معروف أي ذكر رفاعة ذلك وحيتمل أن يكون جمهوال أي فذكره ذاكر : قوله )  ٨( 

لت إمنا معه مثل اهلدبة وأخذت هبدبة جلباهبا شبهته بذلك لصغر ذكره رواية للبخاري أن املرأة هي اليت ذكرت وقا
  أو استرخائه 

تذوق العسيلة هو تصغري العسلة واملراد به اجلماع وأفاد به أن جمرد النكاح الثاين ال حيلل بل يشترط : قوله )  ٩( 
ومسلم والنسائي وابن جرير وقد روى هذا احلديث الذي فيه قصة العسيلة البخاري . معه وطء الزوج الثاين 

الدر " والبيهقي والشافعي وابن سعد والبزار والطرباين وأبو داود وغريهم بألفاظ متقاربة بسطها السيوطي يف 
  " املنثور 

وهبذا نأخذ وبه قال مجهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم بل قيل مل خيالف فيه أحد إال سعيد بن : قوله )  ١٠( 
بكفاية النكاح الثاين للتحليل من غري وطء أخذا بظاهر القرآن واألحاديث الواردة يف اشتراطه املسيب حيث حكم 

  حجة عليه 

  )باب املرأة تسافر قبل انقضاء عدهتا (  - ١٧

أن : بن شعيب عن سعيد بن املسيب )  ١( أخربنا مالك حدثنا محيد بن قيس املكي األعرج عن عمرو  - ٥٨٢
  )  ٣( مينعهن احلج )  ٢( املتوىف عنهن أزواجهن من البيداء عمر بن اخلطاب كان يرد 

وهبذا نأخذ وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا ال ينبغي المرأة أن تسافر يف عدهتا حىت تنقضي من : قال حممد 
  أو موت )  ٤( طالق كانت 

 _________  
د اهللا بن عمرو بن العاص القرشي وكثريا ما عن عمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب بن حممد بن عب: قوله )  ١( 

إذا روى عنه الثقات فهو ثقة حيتج به : قال ابن القطان . يأيت يف كتب احلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
رأيت أمحد بن حنبل وعلي بن املديين وإسحاق بن راهويه وعامة أصحابنا حيتجون حبديث عمرو : وقال البخاري 

  " إسعاف السيوطي " ، كذا يف  ١١٨عن جده ما تركه أحد من املسلمني مات سنة بن شعيب عن أبيه 
  هو طرف ذي احلليفة قريب املدينة )  ٢( 
  من احلج : يف نسخة )  ٣( 
املعتدة من الوفاة ليس هلا أن خترج إىل احلج وال إىل غريه روي ذلك عن عمر وعثمان : قال املوفق ( العدة )  ٤( 

ب والقاسم ومالك والشافعي وأبو عبيدة وأصحاب الرأي والثوري وإن خرجت ومات زوجها يف وبه قال ابن املسي



ترد ما مل حترم والصحيح إن البعيدة : وقال مالك . الطريق رجعت إن كانت قريبة وإن تباعدت مضت يف سفرها 
الصالة وهذا قول أيب حنيفة إال ال ترد ألنه يضر هبا وعليها مشقة وال بد هلا من سفر وحيد القريب مبا ال تقصر فيه 

إذا كان بينها وبني مسكنها دون ثالثة أيام فعليها الرجوع إليه وإن : أنه ال يرى القصر إال يف مسرية ثالثة أيام فقال 
. إن فارقت البنيان فلها اخليار بني الرجوع والتمام : وقال الشافعي . كان فوق ذلك لزمها املضي إىل مقصدها 

  )  ٢٥٢/  ١٠سالك انظر أوجز امل

  )املتعة )  ١( باب (  - ١٨

واحلسن ابين حممد بن علي عن أبيهما عن علي بن أيب )  ٢( أخربنا مالك أخربنا الزهري عن عبد اهللا  - ٥٨٣
)  ٤( هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن متعة النساء يوم خيرب : قال البن عباس )  ٣( أنه : طالب جدمها 

  حلوم احلمر اإلنسية )  ٥( وعن أكل 
 _________  

متعت نفسك بكذا وكذا : صورة نكاح املتعة أن يقول حبضرة الشهود : باب املتعة قال القاري : قوله )  ١( 
رخص : ويذكر مدة من الزمان وقدرا من املال وذلك ال يصح ملا روى مسلم عن إياس بن سلمة بن األكوع قال 

قال . وعام أوطاس وعام الفتح واحد ألنه بعده بيسري : قال البيهقي . مث هنى عنها  رسول اهللا عام أوطاس يف املتعة
إهنا أبيحت مرتني وحرمت مرتني فكانت حالال قبل خيرب وحرمت يوم خيرب مث أبيحت يوم فتح مكة وهو : النووي 

  يوم أوطاس وحرمت بعد ذلك بعد ثالثة أيام مؤبدا إىل يوم القيامة 
بد اهللا هو ابن حممد بن علي بن أيب طالب اهلامشي املدين وثقه العجلي وابن سعد والنسائي مات عن ع: قوله )  ٢( 

: هـ وأخوه احلسن كان من أفاضل أهل البيت وأعلم الناس باالختالف وثقه العجلي وقال الدارقطين  ٩٨سنة 
ة وهي خولة من بين اليمامة هـ وأبومها حممد املعروف بابن احلنفي ١٠١: هـ وقيل  ٩٥صحيح احلديث مات سنة 

  " إسعاف السيوطي " كذا يف  ٧٣زوجة علي رضي اهللا عنه وثقه العجلي وغريه ومات سنة 
أنه قال البن عباس يف رواية عبيد اهللا عن ابن شهاب بإسناده عن علي أنه مسع ابن عباس يلني يف متعة : قوله )  ٣( 

  هنى عنها مهال يا ابن عباس فإن رسول اهللا : النساء فقال 
يوم خيرب هكذا اتفق مالك وسائر أصحاب الزهري وروى عبد الوهاب الثقفي عن حيىي القطان عن : قوله )  ٤( 

أن : وهم فيه القطان وزعم ابن عبد الرب : أخرجه النسائي والدارقطين وقاال . حنني : فقال . مالك يف هذا احلديث 
يعرفه أحد من أهل السري وقال ابن عيينة إن تاريخ خيرب يف حديث إنه شيء ال : ذكر يوم خيرب غلط وقال السهيلي 

يشبه أنه كما قال وتعقب هذا كله بأنه بعد اتفاق : إمنا هو يف النهي عن حلوم احلمر اإلنسية قال البيهقي : علي 
يوم خيرب حترميها : أصحاب الزهري عنه على ذلك ال ينبغي أن يقال حنو ذلك وهم حفاظ وهلذا قال القاضي عياض 

  صحيح ال شك فيه كذا يف شرح الزرقاين 
بكسر : وعن أكل حلوم احلمر بضمتني مجع محار واإلنسية رواه األكثر بفتح اهلمزة والنون وقيل : قوله )  ٥( 

اهلمزة وهو احتراز عن الوحشية وقد كان أكل احلمر األهلية جائزا مث نسخ قال كمال الدين الدمريي حممد بن 
: حيرم أكله عند أكثر أهل العلم وإمنا رويت الرخصة عن ابن عباس وقال أمحد " : حياة احليوان " ه عيسى يف كتاب

كره أكله ستة عشر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وادعى ابن عبد الرب اإلمجاع اآلن على حترميه ولو 
  ىل غريه بلغ ابن عباس أحاديث النهي الصرحية الصحيحة يف حترميه ملا صار إ



بنت حكيم دخلت على عمر بن )  ١( أن خولة : أخربنا مالك أخربنا الزهري عن عروة بن الزبري  - ٥٨٤
جير رداءه فقال )  ٣( بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر فزعا )  ٢( إن ربيعة : اخلطاب فقالت 

  فيها لرمجت )  ٤( هذه املتعة لو كنت تقدمت : 
عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيما جاء )  ٧( هنى )  ٦( فال ينبغي فقد )  ٥( املتعة مكروهة : قال حممد 

)  ٩( من عمر على التهديد )  ٨( لو كنت تقدمت فيها لرمجت إمنا نضعه : يف غري حديث وال اثنني وقول عمر 
  قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا )  ١٠( وهذا 

 _________  
  يقال هلا أم شريك السلمية الصحابية زوجة عثمان بن مظعون ذكره السيوطي  ) ١( 
ال أغرب : أسلم يوم الفتح وشهد حجة الوداع مث إن عمر غربه يف اخلمر إىل خيرب فلحق هبرقل فتنصر فقال )  ٢( 

" ن حجر يف كما ذكره اب) اهلند . ط  ٣٠٧/  ٤ال أغرب بعده أحدا أبدا : ويف أوجز املسالك ( بعده أبدا 
  " اإلصابة 

  أي خائفا باجلملة )  ٣( 
  أي لو تقدمت فيها بالنهي واحلكم العام مث فعله أحد بعد ذلك لرمجته )  ٤( 
  مكروهة أي حمرمة فإن عند حممد كل مكروه حرام : قوله )  ٥( 
  وقد : ويف نسخة )  ٦( 
جاء يف غري حديث وال اثنني أي جاء هنيه يف  فقد هنى عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيما: قوله )  ٧( 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو قائم بني الركن والباب أيها الناس إين : فعن سربة قال : أحاديث كثرية 
: وعن مسلمة بن األكوع . كنت أذنت لكم يف االستمتاع أال وإن اهللا حرمها إىل يوم القيامة أخرجه أمحد ومسلم 

أخرجه ابن أيب شيبة . رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف متعة النساء عام أوطاس ثالثة أيام مث هنى بعده  رخص لنا
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املتعة وإمنا كانت ملن مل جيد : وأخرج البيهقي عن علي . وأمحد ومسلم 

إمنا أحلت ألصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ذر  وعن أيب. فلما نزل النكاح والطالق والعدة واملرياث نسخ 
قيل لعبد اهللا بن : وأخرج الطرباين يف األوسط عن سامل بن عبد اهللا قال . سلم ثالثة أيام مث هنى عنها أخرجه البيهقي 

وهل كان :  إنه يأمر به قال: سبحان اهللا ؟ ما أظنه يفعل هذا قالوا : إن ابن عباس يأمر بنكاح املتعة فقال : عمر 
ابن عباس إال غالما صغريا يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املتعة 

إن رسول اهللا أذن لنا يف املتعة ثالثا مث هنى عنه : وعن عمر أنه خطب حني استخلف فقال . وما كنا مسافحني 
انظر جممع الزوائد ( وغريه " الدر املنثور " أخبار وآثار كثرية مبسوطة يف  ويف الباب. أخرجه ابن املنذر والبيهقي 

  ويعلم من جمموعها أن املتعة أحلت مرات وحرمت مرات مث دام التحرمي من زمن فتح مكة )  ٢٦٤/  ٤للهيثمي 
  أي حنمله على أنه قال ذلك زجرا ال أنه يرجم فاعلها ألن احلدود تدرأ بالشبهات )  ٨( 
  لريتدع الناس عن ذلك )  ٩( 
وهذا قول أيب حنيفة وبه قال مالك والشافعي وأمحد والليث واألوزاعي وغريهم من فقهاء األمصار : قوله )  ١٠( 

كان ذلك " : املعامل " عن مالك أنه أجاز ذلك فهو سهو تعقبه عليه شراحها وقال اخلطايب يف " اهلداية " وما نقل يف 
رم ومل يبق فيه خالف ألحد إال بعض الروافض وكان ابن عباس جيوزه للمضطر مث مباحا يف صدر اإلسالم مث ح

ونسب ابن حزم إىل جابر وابن مسعود وابن عباس ومعاوية وأيب سعيد اخلدري " . البناية " أمسك عنه كذا يف 



نه رجع عنه وغريهم احلكم بتحليلها وتعقب بأنه مل يصح عنهم ذلك واملشهور عن ابن عباس هو احلل لكن ثبت أ
والقول الفيصل أن من أفىت حبله مل تبلغه أحاديث النهي فهو معذور يف ذلك وال اعتداد بقول أحد بعد قول رسول 
( اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقصة إنكار علي وابن عمر وابن الزبري على ابن عباس مشهورة مروية يف كتب األئمة 

  )  ٤٠١/  ٩الك ، وأوجز املس ٣٣٤/  ٣انظر املنتقى للباجي 

  )إحدامها على األخرى )  ١( باب الرجل تكون عند امرأتان فيؤثر (  - ١٩

حممد بن سلمة )  ٤( أنه تزوج ابنة ) :  ٣( بن خديج )  ٢( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن رافع  - ٥٨٥
)  ٧( ق فطلقها واحدة مث أمهلها الطال)  ٦( الشابة عليها فناشدته )  ٥( فكانت حتته فتزوج عليها امرأة شابة فآثر 

الشابة فناشدته الطالق فطلقها واحدة مث أمهلها حىت كادت )  ٩( حتل ارجتعها مث عاد فآثر )  ٨( حىت إذا كادت 
( إمنا بقيت واحدة فإن شئت استقررت )  ١٠( ما شئت : أن حتل ارجتعها مث عاد فآثر الشابة فناشدته الطالق فقال 

بل أستقر على األثرة فأمسكها على ذلك ومل ير : وإن شئت طلقتك قالت )  ١٢( ن األثرة على ما ترين م)  ١١
  رافع أن عليه يف ذلك إمثا حني رضيت أن تستقر على األثرة 

وهو قول أيب حنيفة والعامة . عنه إذا بدا هلا )  ١٣( ال بأس بذلك إذا رضيت به املرأة وهلا أن ترجع : قال حممد 
  من فقهائنا 

___ ______  
  من اإليثار مبعىن االختيار أي يفضلها وحيبها )  ١( 
  ، ذكره السيوطي  ٧٤صحايب مشهور شهد أحدا وما بعدها مات يف أول سنة )  ٢( 
  بفتح اخلاء )  ٣( 
ابنة حممد بن سلمة كذا يف نسختني ولعله حممد بن مسلمة كما يف نسختني وهو معدود يف الصحابة : قوله )  ٤( 

  " أسد الغابة " أو غري ذلك ذكره يف  ٤٧أو سنة  ٤٦مات سنة 
  : أن اإليثار على أربعة أضرب : باملد والفتح اختار ومال بنفسه إليها وذكر الباجي : آثر ( أي اختار )  ٥( 

  اإليثار مبعىن احملبة ألحدمها فهذا ال ميلك أحد دفعه وال االمتناع عنه : أحدها 
اإلنفاق والكسوة وسعة املسكن ولكن ذلك حبسب ما تستحقه كل واحدة منهما  إيثار إحدامها يف سعة: والثاين 

نفقة مثلها ومؤونة مثلها ومسكن مثلها على قدر شرفها ومجاهلا وشباهبا ومساحتها فهذا اإليثار واجب ليس لألخرى 
  االعتراض فيه وال للزوج االمتناع منه ولو امتنع حلكم به عليه 

عطي كل واحدة منهما من النفقة والكسوة ما جيب هلا مث يؤثر إحدامها بأن يكسوها اخلز من اإليثار أن ي: الثالث 
من رواية ابن القاسم عن مالك أن ذلك له فهذا الضرب من اإليثار ليس ملن وفيت " العتبية " واحلرير واحللي ففي 

  حقها أن متنع الزيادة لضرهتا وال جيرب عليه الزوج وإمنا له فعله إذا شاء 
أن يؤثر إحدامها بنفسه مثل أن يبيت عند إحدامها أكثر وجيامعها وجيلس عندها يف يوم األخرى أو ينقص : لرابع ا

إحدامها من نفقة مثلها ويزيد األخرى أو جيري عليها ما جيب هلا فهذا الضرب من اإليثار ال حيل للزوج فعله إال 
)  ٤٦٠/  ٩، واألوجز  ٣٥٣/  ٣انظر املنتقى . ستعداء عليه بإذن املؤثر هلا فإن فعله كان هلا االعتراض فيه واال

  الشابة يف االستمتاع 
  أي طلبته منه باملبالغة )  ٦( 



  أي تركها منتظرا قرب العدة )  ٧( 
  أي قاربت أن خترج من العدة )  ٨( 
  بيان للعود )  ٩( 
  أي أنت خمرية يف أمرك )  ١٠( 
  اختياري للشابة أي أقمت عندنا على ما ترينه من )  ١١( 
  مبعىن االختيار : بفتح اهلمزة والثاء وبالكسر والسكون )  ١٢( 
  أي عن الرضاء إىل طلب حقها إذا ظهر له ذلك )  ١٣( 

  )اللعان )  ١( باب (  - ٢٠

العن امرأته يف زمان رسول اهللا صلى اهللا )  ٣( أن رجال : نافع عن ابن عمر )  ٢( أخربنا مالك أخربنا  - ٥٨٦
  الولد باملرأة )  ٦( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينهما وأحلق )  ٥( من ولدها ففرق )  ٤( ه و سلم فانتفى علي

وهو قول أيب حنيفة . أمه )  ٧( إذا نفى الرجل ولد امرأته والعن فرق بينهما ولزم الولد . وهبذا نأخذ : قال حممد 
  والعامة من فقهائنا رمحهم اهللا تعاىل 

_______ __  
باب اللعان بالكسر من اللعن وهو الطرد واإلبعاد ويف الشرع عبارة عن كلمات معروفة حجة : قوله )  ١( 

واختري هذا اللفظ على لفظ الشهادة والغضب مع . مسي به الشتماله على اللعن . للمضطر إىل قذف زوجته بالزنا 
ألن اللعن واقع يف جانب الرجل والغضب يف جانب عليهما أيضا ) وهو خطأ " اشتماهلا : " يف األصل ( اشتماله 

  املرأة وجانب الرجل أقوى وأقدم واللعن بالنسبة إىل الشهادة لفظ زاجر فاختص به 
أخربنا نافع هكذا أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن من طريق مالك وتابعه عبيد اهللا بن عمر : قوله )  ٢( 

 شيخه نافع سعيد بن جبري عن ابن عمر عند الشيخني وغريمها بنحوه كذا عن نافع يف الصحيحني وغريمها وتابعه يف
  قال الزرقاين 

" أن رجال هو عومير العجالين وزوجته خولة بنت قيس العجالنية كما ذكره احلافظ ابن حجر يف : قوله )  ٣( 
أحدمها عومير بن : يني وقد وقع اللعان يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صحاب" مقدمة فتح الباري 

األنصاري العجالين رمى زوجته بشريك بن سحماء فتالعنا وكان ذلك سنة تسع من  -وقيل ابن احلارث  -أبيض 
  بالل بن أمية بن عامر األنصاري وخربمها مروي يف صحيح البخاري ومسلم وغريمها : وثانيهما . اهلجرة 

  أي أنكر الرجل انتساب الولد إليه )  ٤( 
: فيه تنبيه على أن التفرقة بينهما ال تكون إال بتفريق القاضي واحلاكم وقال زفر : ففرق قال القاري : قوله  ) ٥( 

تقع الفرقة بلعان : وقال الشافعي ( تقع الفرقة بنفس تالعنهما وهو املشهور من مذهب مالك واملروي عن أمحد 
  )  ٢٧٥/  ٢الكوكب الدري . الزوج 

ولد باملرأة أي يف النسب والوراثة فريث ولد املالعنة منها وترث منه وال وراثة بني املالعن وأحلق ال: قوله )  ٦( 
جعل النيب صلى اهللا عليه و سلم مرياث ولد املالعنة ألمه : ويف حديث مكحول قال . وبينه وبه قال مجهور العلماء 

حترز املرأة : ه واحلاكم عن واصلة مرفوعا ولورثتها من بعده وأخرج الترمذي وحسنه والنسائي وأبو داود وابن ماج



  ثالثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي العنت فيه 
  فيكون نسبه منها ال منه )  ٧( 

  )الطالق )  ١( باب متعة (  - ٢١

لكل مطلقة متعة إال اليت تطلق وقد فرض هلا صداق ومل متس : أخربنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر قال  - ٥٨٧
  نصف ما فرض هلا )  ٢( ها فحسب

املتعة اليت جيرب عليها صاحبها إال متعة واحدة هي متعة الذي يطلق )  ٤( وليست ) .  ٣( وهبذا نأخذ : قال حممد 
املتعة لباسها يف )  ٦( هلا فهذه هلا املتعة واجبة يؤخذ هبا يف القضاء وأدىن )  ٥( امرأته قبل أن يدخل هبا ومل يفرض 

  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا رمحهم اهللا . وامللحفة واخلمار )  ٧( الدرع : بيتها 
 _________  

  هي ما تعطى املرأة عند الطالق تتمتع هبا حاال )  ١( 
  أي كافيها نصف مهرها )  ٢( 
  أي بل هي مستحبة جربا إلحياش املرأة بالطالق )  ٣( 
لقة ال خيلو إما أن تكون مدخولة أو غري مدخولة وعلى كل تقدير ال إىل آخره املط... وليست املتعة : قوله )  ٤( 

خيلو من أن يكون املهر مسمى يف العقد أو مل يكن مسمى فإن كانت غري مدخولة واملهر غري مسمى وجبت املتعة 
ى املوسع وال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن فرضة ومتعوهن عل{ : عندنا لقوله تعاىل 

فإن ظاهر األمر للوجوب وبه قال ابن عمر وابن عباس ) .  ٢٣٦اآلية : سورة البقرة ( } قدره وعلى املقتر قدره 
واحلسن وعطاء وجابر بن زيد والشعيب والنخعي والزهري والثوري والشافعي يف رواية وعنه أنه جيب نصف مهر 

وإن كانت غري مدخولة واملهر مسمى فال . اجبة بل مستحبة ليست بو: وقال مالك والليث وابن أيب ليلى . املثل 
سورة البقرة ( } وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم { : متعة لقوله تعاىل 

ة وعند الشافعي جتب املتعة لكل مطلقة إال لغري املدخول. ويف الصورتني الباقيتني تستحب املتعة )  ٢٣٧اآلية : 
  وغريها " البناية " إهنا مستحبة يف اجلميع كذا يف : واملهر غري مسمى وقال مالك 

  أي مل يعني هلا مهرا عند العقد )  ٥( 
إن املتعة معتربة حبال الزوج يف يساره وإعساره نص عليه أمحد وهو وجه : قال املوفق ( وأدىن املتعة : قوله )  ٦( 

مث اختلفت الرواية عن أمحد فيها فروي عنه أعالها ... معتربة حبال الزوجة :  ألصحاب الشافعي والوجه اآلخر قالوا
  خادم هذا إذا كان موسرا وإن كان فقريا متعها كسوهتا درعا ومخارا وثوبا تصلي فيه وحنو ذلك 

نية درع ومخار وملحفة والرواية الثا: واألوزاعي وعطاء ومالك وأبو عبيد وأصحاب الرأي قالوا : قال الثوري 
التقدير بثالثة أثواب مروي عن )  ١٦١/  ١٠يرجع إىل تقدير احلاكم وهو أحد قويل الشافعي انظر أوجز املسالك 

عائشة وابن عباس وسعيد بن املسيب واحلسن والشعيب وهي درع وملحفة ومخار فالدرع بالكسر هو القميص 
أعالها خادم " : املغين " تحف به املرأة وقال يف املالءة تل -بكسر امليم  -واخلمار ما تغطي به رأسها وامللحفة 

يروى ذلك عن ابن عباس وأدناها كسوة جتوز فيها الصالة فإن كان فقريا ميتعها درعا ومخارا وثوبا تصلي فيه كذا 
  " البناية " يف 
  ) بالفارسية ( برياهن زن )  ٧( 



  )باب ما يكره للمرأة من الزينة يف العدة (  - ٢٢

 ٣( على عبد اهللا )  ٢( بنت أيب عبيد اشتكت عينيها وهي حاد )  ١( مالك أخربنا نافع أن صفية  أخربنا - ٥٨٨
  )  ٤( بعد وفاته فلم تكتحل حىت كادت عيناها أن ترمصا ) 

الذرور وحنوه فال )  ٦( وال تتطيب فأما )  ٥( وهبذا نأخذ ال ينبغي أن تكتحل بكحل الزينة وال تدهن : قال حممد 
  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا . ن هذا ليس بزينة بأس به أل

 _________  
  زوجة عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه )  ١( 
شرح الزرقاين . بغري هاء ألنه نعت للمؤنث ال يشركه فيه املذكر كطالق وحائض : حاد ( وهي حاد : قوله )  ٢( 
  لزينة بعد وفاة زوجها يقال حد حيد حدادا وحداد املرأة ترك ا)  ٢٣٥/  ٣
: ال منافاة بينه وبني ما يف الصحيحني أن ابن عمر رجع من احلج فقيل له : على عبد اهللا قال الزرقاين : قوله )  ٣( 

إن صفية يف السياق فأسرع السري ومجع مجع تأخري وكان ذلك يف إمارة ابن الزبري ألهنا عوفيت مث مات زوجها يف 
  حياهتا كما ههنا 

  أن ترمصا بفتح امليم وبصاد مهملة من الرمص وهو الوسخ الذي جيمد يف موق العني : قوله )  ٤( 
  ألن الدهن ال خيلو عن نوع طيب )  ٥( 
  فأما الذرور بضم الذال املعجمة هو ما يذر يف العني وحنوه للدواء فال بأس به قاله القاري : قوله )  ٦( 

)  ٢( أن : مجيعا )  ١( ت أيب عبيد عن حفصة أو عائشة أو عنهما أخربنا مالك حدثنا نافع عن صفية بن - ٥٨٩
ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث ليال إال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  على زوج 
وال تدهن )  ٤( تتطيب للمرأة أن حتد على زوجها حىت تنقضي عدهتا وال )  ٣( ينبغي . وهبذا نأخذ : قال حممد 

  لزينة وال تكتحل لزينة حىت تنقضي عدهتا وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا 
 _________  

عن حفصة وعائشة وكذا أليب مصعب والبن بكري والقعنيب وآخرين عن عائشة : أو عنهما عند حيىي : قوله )  ١( 
  " التنوير " أو حفصة على الشك كذا يف 

فأخرج اجلماعة إال . إخل هذا احلديث روي من رواية مجاعة ... أن رسول اهللا قال ال حيل المرأة  :قوله )  ٢( 
ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث ليال إال على : الترمذي عن أم عطية مرفوعا 

وال متس طيبا إال إذا طهرت نبذة من  زوج أربعة أشهر وعشرا وال تلبس ثوبا مصبوغا إال ثوب عصب وال تكتحل
وأخرج اجلماعة إال ابن ماجه عن أم حبيبة أنه ملا تويف أبوها أبو سفيان دعت بالطيب مث مست . قسط أو أظفار 

ال حيل المرأة : واهللا ما يل بالطيب حاجة غري أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : بعارضيها مث قالت 
احلديث وأخرجه مسلم من حديث حفصة وعائشة وزينب كما بسطه الزيلعي ... ليوم اآلخر أن حتد تؤمن باهللا وا

  وغريه 
ينبغي أي جيب فإن اإلحداد على املعتدة سواء كانت مطلقة مبتوتة بالطالق الواحد البائن أو الثالث : قوله )  ٣( 

ووافقنا يف الثانية الثوري ومالك والشافعي وأمحد . وكذا املختلعة فإن اخللع طالق بائن أو كانت تويف عنها زوجها 



األصح : قال احلافظ ( وقال الشعيب واحلسن واحلكم بن عيينة بعدم الوجوب ووافقنا يف األوىل الشافعي . وإسحاق 
: ور عند الشافعية أن ال إحداد على املطلقة أما الرجعية فاإلحداد عليها إمجاعا وإمنا االختالف يف البائن فقال اجلمه

عليها اإلحداد وبه قال بعض الشافعية واملالكية واملطلقة قبل الدخول ال إحداد : ال إحداد عليها وقالت احلنفية 
" يف رواية وأمحد يف رواية وخالفا يف رواية أخرى كذا ذكره العيين يف )  ٤٨٦/  ٩انظر فتح الباري . عليها اتفاقا 

  " البناية 
  اد بيان ملا ينبغي يف احلد)  ٤( 

  املرأة تنتقل من منزهلا قبل انقضاء عدهتا من موت أو)  ١( باب (  - ٢٣

  ) طالق 
حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد وسليمان بن يسار أنه مسعهما يذكران أن )  ٢( أخربنا مالك أخربين  - ٥٩٠
عبد الرمحن )  ٦( قلها بن احلكم البتة فانت)  ٥( عبد الرمحن )  ٤( بن سعيد بن العاص طلق بنت )  ٣( حيىي 

فقال مروان يف )  ٩( اتق اهللا واردد املرأة إىل بيتها : وهو أمري املدينة )  ٨( إىل مروان )  ٧( فأرسلت عائشة 
شأن فاطمة )  ١٢( أوما بلغك : وقال يف حديث القاسم )  ١١( غلبين )  ١٠( إن عبد الرمحن : حديث سليمان 

إن كان بك الشر فحسبك : أن ال تذكر حديث فاطمة قال مروان )  ١٣( ال يضرك : بنت قيس ؟ قالت عائشة 
  ما بني هذين من الشر 

أو )  ١٥( ال ينبغي للمرأة أن تنتقل من منزهلا الذي طلقها فيه زوجها طالقا بائنا . نأخذ )  ١٤( وهبذا : قال حممد 
  من فقهائنا  وهو قول أيب حنيفة والعامة. غريه أو مات عنها فيه حىت تنقضي عدهتا 

 _________  
إخل اختلف العلماء يف هذا الباب فذهب عمر بن اخلطاب من الصحابة وآخرون وبه ... باب املرأة : قوله )  ١( 

وإن { : قال أصحابنا للمطلقة املبتوتة النفقة والسكىن يف العدة وإن مل تكن حامال أما النفقة للحامل فلقوله تعاىل 
وأما غري احلامل فالسكىن لقوله ) .  ٦اآلية : سورة الطالق ( } يهن حىت يضعن محلهن كن أوالت محل فأنفقوا عل

والنفقة ألهنا حمبوسة عليه وقال )  ٦اآلية : سورة الطالق ( } أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم { : تعاىل 
جيب : لشافعي وغريمها وقال مالك وا. ال نفقة هلا وال سكىن وحجتهم حديث فاطمة بنت قيس : ابن عباس وأمحد 

وأما املتوىف عنها زوجها فال نفقة هلا باإلمجاع واألصح وجوب السكىن . السكىن لآلية دون النفقة حلديث فاطمة 
" كذا ذكره النووي يف )  ١٨٤/  ١٠أوجز املسالك : انظر ( وأما املطلقة الرجعية فيجب هلا النفقة والسكىن 

  " شرح صحيح مسلم 
  أخربنا : يف نسخة )  ٢( 
ـ  ٨٠تابعي ثقة مات يف حدود سنة : قال الزرقاين )  ٣(    ه
  أظنها عمرة " : مقدمة الفتح " قال ابن حجر يف )  ٤( 
  هو أخو مروان بن احلكم بن العاص )  ٥( 
  أي نقلها أبوها إىل مكانه )  ٦( 
  أم املؤمنني )  ٧( 
  وهو عم املرأة املطلقة )  ٨( 



  أي لتعتد فيه )  ٩( 
  هذا مقول قول مروان يف رواية سليمان بن يسار )  ١٠( 
  أي مل أقدر على منعها )  ١١( 
أوما بلغك شأن فاطمة ؟ هي بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية : هذا قول مروان يف رواية القاسم قوله )  ١٢( 

قرشي املخزومي أخت الضحاك بن قيس كانت من املهاجرات وزوجها أبو عمرو بن حفص بن عمرو بن املغرية ال
امسه كنيته وكان خرج مع علي بن أيب طالب ملا بعثه رسول اهللا صلى اهللا : أمحد وقيل : امسه عبد اجمليد وقيل : قيل 

عليه و سلم إىل اليمن فبعث من هناك بتطليقة لفاطمة وكانت آخر تطليقاته مث خطبها معاوية وأبو جهم وحذيفة 
" فأشار عليها بأسامة بن زيد فتزوجت به كذا ذكره ابن عبد الرب يف  فاستشارت النيب صلى اهللا عليه و سلم

طلقين زوجي ثالثا فخاصمته إىل رسول اهللا : وأشار مروان بشأن فاطمة إىل ما روي عنها أهنا قالت " . االستيعاب 
وأبو داود  صلى اهللا عليه و سلم فلم جيعل يل سكىن وال نفقة وأمرين أن أعتد يف بيت ابن مكتوم أخرجه مسلم

فإن خربها هذا يدل على أن السكىن . والترمذي والنسائي وابن ماجه وأمحد والطرباين وغريهم مطوال وخمتصرا 
: والنفقة ليستا بواجبتني إال للمطلقة الرجعية ال للمطلقة البائنة بل ورد صرحيا يف بعض طرق حديثها عند الطرباين 

امسعي يا بنت قيس إمنا النفقة للمرأة على زوجها ما كانت عليها رجعة :  فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
وهذه الزيادة إن ثبتت كانت أيضا يف الباب لكنها مل تثبت كما . فإذا مل تكن عليها رجعة فال نفقة هلا وال سكىن 

  بسطه الزيلعي وغريه 
عابت عائشة : ويف البخاري . ه كان لعلة ال يضرك أن ال تذكر حديث فاطمة ألنه ال حجة فيه ألن: قوله )  ١٣( 

إن فاطمة كانت يف مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك رخص هلا : على فاطمة بنت قيس أشد العيب وقالت 
إمنا كان ذلك من سوء اخللق : وأليب داود عن سليمان بن يسار . رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف االنتقال 

ان بك الشر أي إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة ما وقع بينها وبني أقارب زوجها إن ك: فقال مروان لعائشة 
من الشر فحسبك أي يكفيك يف جواز انتقال عمرة ما بني هذين أي عمرة وحيىي بن سعيد من الشر اجملوز لالنتقال 

  " شرح الزرقاين " كذا يف 
فعن ابن مسعود . مرفوعا أيضا بسند ضعيف  وهبذا نأخذ وبه قال مجع من الصحابة وروي ذلك: قوله )  ١٤( 

املطلقة ثالثا هلا السكىن والنفقة أخرجه الطرباين يف معجمه عن علي بن عبد العزيز نا حجاج نا أبو : وعمر قاال 
للمطلقة ثالثا السكىن : قال النيب صلى اهللا عليه و سلم : وعن جابر قال . عوانة عن سليمان عن إبراهيم عنهما 

أحكامه " قال عبد احلق يف . عن حرب بن أيب العالية عن أيب الزبري عن جابر " سننه " خرجه الدارقطين يف والنفقة أ
وقد ( وأخرج الترمذي عن عمر . حرب ال حيتج به ضعفه حيىي بن معني يف رواية عنه واألشبه وقفه على جابر " : 

 ١١بذلك اجملهود . و سلم فلم ينكر عليه منكر  أنكر عمر رضي اهللا عنه حبضرة أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه
  وقد مر بعض ما يتعلق هبذا املبحث سابقا " نصب الراية " أنه كان جيعل هلا النفقة والسكىن كذا يف )  ٣٣/ 
  واحدا كان أو أكثر )  ١٥( 

فأنكر ذلك )  ٢( سعيد بن زيد بن نفيل طلقت البتة فانتقلت )  ١( أخربنا مالك أخربنا نافع أن ابنة  - ٥٩١
  عليها ابن عمر 

 _________  
العدوي أحد العشرة املبشرة  -بضم النون  -أن ابنة سعيد هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل : قوله )  ١( 



  وكانت حتت عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفان األموي لقبه املطرف بسكون الطاء وفتح الراء كذا يف الزرقاين 
  فيه  من بيت طلقت)  ٢( 

بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب ابنة كعب بن عجرة أن )  ١( أخربنا مالك أخربنا سعد  - ٥٩٢
أهنا أتت رسول اهللا صلى ) :  ٤( وهي أخت أيب سعيد اخلدري أخربته )  ٣( بنت مالك بن سنان )  ٢( الفريعة 

)  ٧( له أبقوا )  ٦( إن زوجي خرج يف طلب أعبد ف)  ٥( اهللا عليه و سلم تسأله أن ترجع إىل أهلها يف بين خدرة 
فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و )  ١٠: ( أدركهم فقتلوه فقالت )  ٩( القدوم )  ٨( حىت إذا كان بطرف 

نعم : فقال )  ١١( سلم أن يأذن يل أن أرجع إىل أهلي يف بين خدرة فإن زوجي مل يتركين يف مسكن ميلكه وال نفقة 
كيف قلت : له فقال )  ١٤( أمر من دعاين فدعيت )  ١٣( حىت إذا كنت باحلجرة دعاين أو )  ١٢( فخرجت . 

)  ١٨( يبلغ الكتاب )  ١٧( يف بيتك حىت )  ١٦( امكثي : عليه القصة اليت ذكرت له فقال )  ١٥( ؟ فرددت 
أرسل إيل فسألين عن )  ٢٠( فلما كان أمر عثمان : فيه أربعة أشهر وعشرا قالت )  ١٩( فاعتددت : أجله قالت 

  )  ٢١( ذلك فأخربته بذلك فاتبعه وقضى به 
 _________  

وسعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة القضاعي املدين " : اإلسعاف " أخربنا سعد قال السيوطي يف : قوله )  ١( 
زوجة أيب سعيد  ، وعمتها زينب بنت كعب ١٤٠حليف األنصار وثقه ابن معني والنسائي وغريمها ومات بعد سنة 

... مالك عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته " موطأ حيىي " ويف . انتهى . اخلدري وثقها ابن حبان 
عند أكثر الرواة سعد بسكون العني وهو األشهر وهذا احلديث أخرجه أصحاب السنن : إخل قال ابن عبد الرب 

اهوية وأبو داود الطيالسي والشافعي وأبو يعلى وأخرجه األربعة قال الترمذي حسن صحيح وأمحد وإسحاق بن ر
: احلاكم من طريق سعد بن إسحاق املذكور ومن طريق إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة عن عمته زينب وقال 

هو حديث صحيح حمفوظ : هذا احلديث صحيح اإلسناد من الوجهني مجيعا ومل خيرجاه وقال حممد بن حيىي الذهلي 
روى عنهما مجيعا حيىي بن سعيد األنصاري : بن إسحاق وهو أشهرمها وإسحاق بن سعد وقد  ومها اثنان سعد

أعله عبد " التلخيص احلبري " وقال احلافظ ابن حجر يف " . نصب الراية " كذا يف . انتهى . فارتفعت عنهما اجلهالة 
هور بالعدالة وتعقبه ابن القطان بأن احلق يف أحكامه تبعا البن حزم جبهالة حال زينب وبأن سعد بن إسحاق غري مش

وقد . وذكرها ابن فتحون وابن األثري يف الصحابة : سعدا وثقه النسائي وابن حبان وزينب وثقها الترمذي قلت 
روى عن زينب غري سعد ففي مسند أمحد من رواية سليمان بن حممد بن كعب بن عجرة عن عمته زينب وكانت 

  انتهى . يف فضل علي رضي اهللا عنه  حتت أيب سعيد عن أيب سعيد حديث
  بضم الفاء وفتح الراء مساها بعض الرواة عند النسائي الفارعة وعند الطحاوي الفرعة )  ٢( 

فريعة بنت مالك بن سنان أخت أيب سعيد اخلدري يقال هلا " : االستيعاب " أن الفريعة قال ابن عبد الرب يف : قوله 
حبيبة بنت عبد اهللا بن سلول روت حديثها زينب بنت كعب بن عجرة يف  الفارعة شهدت بيعة الرضوان وأمها

  سكىن املتوىف عنها زوجها استعمله أكثر فقهاء األمصار 
  بكسر السني )  ٣( 
وليس بظاهر فإن هذه . انتهى . أي أخاها : أخربته كذا يف عدة نسخ من هذا الكتاب قال القاري : قوله )  ٤( 

  أخربهتا أي زينب : ليحىي " املوطأ " ريعة ال عن أيب سعيد والظاهر ما يف القصة روهتا زينب عن الف
  بالضم قبيلة )  ٥( 



  مجع العبد : بفتح اهلمزة فسكون فضم )  ٦( 
  بفتح املوحدة أي هربوا )  ٧( 
  بطريق )  ٨( 
  موضع على ستة أميال من املدينة : بالفتح والتشديد : قال ابن األثري )  ٩( 
  عة الفري)  ١٠( 
  أي وال يف نفقة )  ١١( 
  نعم : أي بعد قوله عليه السالم )  ١٢( 
  شك من الفريعة )  ١٣( 
  أي نوديت وطلبت عنده )  ١٤( 
  أي أعدت عليه ما قلته سابقا )  ١٥( 
  أي اسكين )  ١٦( 
زموا عقدة وال تع{ : حىت يبلغ الكتاب أجله أي حىت تنقضي العدة وهو اقتباس عن قوله تعاىل : قوله )  ١٧( 

ونظائر االقتباس يف األخبار كثرية وال عربة لقول )  ٢٣٥اآلية : سورة البقرة ( } النكاح حىت يبلغ الكتاب أجله 
  من كرهه كما بسطه السيوطي يف اإلتقان يف علوم القرآن 

  يعين املكتوبة أي العدة )  ١٨( 
إن أمره صلى اهللا عليه و سلم : سكىن قال من قال بوجوب ال: إخل قال البغوي ... فاعتددت : قوله )  ١٩( 

أمرها : امكثي يف بيتك ومن مل يوجب السكىن قال : لفريعة أوىل بالرجوع إىل أهلها صار منسوخا بقوله آخرا 
وأما ما أخرجه . وال خيفى أن سياق القصة يقتضي أن األمر للوجوب . انتهى . باملكث استحبابا ال وجوبا 
أيب مالك النخعي عن عطاء عن علي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر املتوىف عنها الدارقطين عن حمبوب عن 

وحمبوب : مل يسنده غري أيب مالك وهو ضعيف وقال ابن القطان : زوجها أن تعتد حيث شاءت فقال الدارقطين فيه 
  بن حمرر أيضا ضعيف وعطاء خملط وأبو مالك أضعفهم ذكره الزيلعي 

  ته أي زمان خالف)  ٢٠( 
  أي حكم به عثمان )  ٢١( 

أنه سئل عن املرأة يطلقها زوجها وهي يف بيت بكراء : أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد عن ابن املسيب  - ٥٩٣
فإن مل يكن : قالوا )  ٢( فعليها : فإن مل يكن عند زوجها ؟ قال : على زوجها قالوا : ؟ قال )  ١( على من الكراء 

  )  ٣( األمري فعلى : عندها ؟ قال 
 _________  

  أي على من جيب عليه كراء البيت )  ١( 
  أي فعلى املرأة )  ٢( 
  أي من بيت املال )  ٣( 

أن ابن عمر طلق امرأته يف مسكن حفصة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم : أخربنا مالك أخربنا نافع  - ٥٩٤
البيوت إىل املسجد كراهة أن يستأذن )  ٢( ن أدبار يف حجرهتا فكان يسلك الطريق األخرى م)  ١( وكان طريقه 



  )  ٤( حىت راجعها )  ٣( عليها 
للمرأة أن تنتقل من منزهلا الذي طلقها فيه زوجها إن كان الطالق بائنا أو )  ٥( وهبذا نأخذ ال ينبغي : قال حممد 

  فقهائنا  وهو قول أيب حنيفة والعامة من. غري بائن أو مات عنها فيه حىت تنقضي عدهتا 
 _________  

  أي طريق ابن عمر إىل املسجد كان من حجرة حفصة )  ١( 
  أي من خلف البيت  -بضمتني  -بالفتح مجع دبر )  ٢( 
  فيه املوافقة للباب فإنه يدل على أن املطلقة اعتدت يف بيت حفصة )  ٣( 
  دل هذا على أن طالقه كان رجعيا )  ٤( 
إخل وأما حديث فاطمة بنت قيس أنه طلقها زوجها ثالثا فلم يفرض هلا رسول اهللا .. .ال ينبغي للمرأة : قوله )  ٥( 

صلى اهللا عليه و سلم النفقة والسكىن فقد أنكر عليها ذلك اخلرب مجع من الصحابة فلم يبق مما يعتمد عليه حق 
لم عن أيب إسحاق إن ذلك كان لعذر وسبب خاص كان بفاطمة ال عام فأخرج أبو مس: وقال بعضهم . االعتماد 

ويلك حتدث مبثل هذا قال عمر : حدث الشعيب حبديث فاطمة فأخذ األسود كفا من حصى فحصبه به فقال : قال 
وكان عمر جيعل : ال ندع كتاب ربنا وال سنة نبينا بقول امرأة ال ندري أهنا حفظت أم نسيت وزاد الترمذي فيه : 

ما لفاطمة خري أن تذكر هذا يعين قوله ال سكىن وال نفقة : قالت هلا النفقة والسكىن ويف صحيح مسلم عن عائشة 
أمل تسمعي من قول فاطمة : أن عروة بن الزبري قال : ما لفاطمة أال تتقي اهللا ؟ ويف لفظ : قالت : ويف لفظ البخاري 

لسعيد بن  قدمت املدينة فقلت: ليس هلا خري وعند النسائي من طريق ميمون ابن مهران قال : ؟ فقالت عائشة 
وأليب داود من طريق سليمان . إهنا كانت لسنة : إن فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها ؟ فقال : املسيب 
أن فاطمة عابت عليها عائشة أشد العيب : وله أيضا عن هشام عن أبيه . أن ذلك كان لسوء اخللق : بن يسار 
وأما . فلذلك رخص هلا النيب صلى اهللا عليه و سلم . إهنا كانت يف مكان وحش فخيف عليها ناحيتها : وقالت 

إن الراوي أبو الزناد عن هشام ضعيف جدا فقد تعقب فيه بأن من طعن فيه مل يذكر ما يدل على : قول ابن حزم 
وقد رد عليها زوجها أسامة بن زيد أيضا . ترك روايته وقد جزم حيىي بن معني بأنه أثبت الناس يف هشام بن عروة 

" فتح الباري " و " شرح مسند اإلمام " ي تزوجت به باستشارة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كذا يف وهو الذ
  وغريمها 

  )الولد )  ١( باب عدة أم (  - ٢٤

  )  ٢( عدة أم الولد إذا تويف عنها سيدها حيضة : أنه كان يقول : أخربنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر  - ٥٩٥
 _________  

  اجلارية اليت ولدت من سيدها فإهنا بعد وفاة سيدها تصري حرة  هي)  ١( 
حيضة أي واحدة وبه قال الشافعي ومالك إال أهنا إذا مل حتض فشهر عند الشافعي وأشهر عند مالك : قوله )  ٢( 

. قاري عدهتا عدة حرة وبه قال علي وابن سريين وعطاء أخرجه احلاكم كذا قال ال: وقال أصحابنا . وبه قال أمحد 
مسعت القاسم وذكر له أن عبد امللك بن مروان فرق : ويؤيد األول ما أخرجه ابن أيب شيبة عن حيىي بن سعيد قال 

كن أمهات أوالد نكحن  -)  ٢٥٧/  ١٠" : األوجز " كذا يف . أي ماتوا عنهن فعتقن لذلك ( بني نساء ورجاهلن 
والذين { : سبحان اهللا إن اهللا يقول يف كتابه : فقال حىت تعتدن أربعة أشهر وعشرا  -بعد حيضة أو حيضتني 



فكيف يعتدون عدة األزواج ( أتراهن من األزواج )  ٢٤٠اآلية : سورة البقرة ( } يتوفون منكم ويذرون أزواجا 
إمنا يصح أن حيتج به على من يوجب ذلك من اآلية . إخل ... يقول اهللا يف كتاب : وقول القاسم : قال الباجي 

إن اسم األزواج ال يتناول أمهات األوالد وإمنا يتناول : ق بعمومها فيصح من القاسم أن مينعه من ذلك ويقول ويتعل
وأما من مل يتعلق بذلك فال يصح أن حيتج عليه مبا قال القاسم جلواز أن يثبت هذا احلكم هلن من غري . الزوجات 

/  ٤املنتقى . ن القاسم يتعلق بدليل اخلطاب من اآلية اآلية بقياس أو غري ذلك من أنواع األدلة وحيتمل أن يكو
ويؤيد الثاين ما أخرجه ابن أيب شيبة نا عيسى بن يونس عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري أن عمرو بن ) .  ١٤٠

وأخرج أيضا عن علي . العاص أمر أم ولد أعتقت أن تعتد بثالث حيض وكتب إىل عمر فكتب إليه حبسن رأيه 
وروى ابن حبان يف صحيحه عن قبيصة بن ذؤيب عن . ثالث حيض إذا مات عنها يعين أم الولد : قاال  وعبد اهللا

وأخرجه . ال تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد املتوىف عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا : عمرو بن العاص قال 
جه الدارقطين مث البيهقي يف سننهمها كذا وأخر. على شرط الشيخني ومل خيرجاه : وقال " املستدرك " احلاكم يف 

  ذكره الزيلعي 

بن اجلزار )  ٤( عن حيىي )  ٣( عن احلكم بن عيينة )  ٢( احلسن بن عمارة )  ١( أخربنا مالك أخربين  - ٥٩٦
  عدة أم الولد ثالث حيض : عن علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه أنه قال 

 _________  
  أخربنا : يف نسخة )  ١( 
  بضم العني وختفيف امليم )  ٢( 
  عتيبة : هكذا يف النسخ والصحيح )  ٣( 
و " التقريب " عن حيىي بن اجلزار بفتح اجليم وتشديد الزاي املعجمعة بعد األلف وراء مهملة قال يف : قوله )  ٤( 
بزاي  -بيه زبان الكويف قيل اسم أ -بضم املهملة وفتح الراء مث نون  -حيىي بن اجلزار العرين " : الكاشف " 

  روى عن علي وعائشة وعنه احلكم واحلسن العرين ثقة صدوق رمي بالغلو يف التشيع  -وموحدة 

بن حيوة أن عمرو بن العاص سئل عن عدة أم الولد )  ٢( بن يزيد عن رجاء )  ١( أخربنا مالك عن ثور  - ٥٩٧
  )  ٥( عدهتا عدة حرة  أمة فإن)  ٤( علينا يف ديننا إن تك )  ٣( ال تلبسوا : ؟ فقال 

  وهبذا نأخذ وهو قول أيب حنيفة وإبراهيم النخعي والعامة من فقهائنا : قال حممد 
 _________  

عن ثور بن يزيد بفتح الثاء املثلثة وسكون الواو ابن زياد الكالعي ويقال الرجيب أبو خالد احلمصي : قوله )  ١( 
وعنه السفيانان ومالك وغريهم وثقه ابن سعد وأمحد . ريهم روى عن مكحول ورجاء بن حيوة وعطاء وعكرمة وغ

  " هتذيب التهذيب " ، كذا يف  ٥٥ابن صاحل ودحيم وحيىي بن سعيد ووكيع وغريهم مات سنة 
بفتح املهملة وسكون التحتانية وفتح الواو  -رجاء بن حيوة " : التقريب " عن رجاء بالفتح قال يف : قوله )  ٢( 
   ١١٢ ثقة فقيه مات سنة الكندي الفلسطيين -
  أي ال ختلطوا علينا أمر شرعنا )  ٣( 
  أي يف ابتداء حاهلا )  ٤( 
  ألهنا صارت حرة بعد موت سيدها )  ٥( 



  )الطالق )  ١( باب اخللية والربية وما يشبه (  - ٢٥

)  ٤( ثالث )  ٣(  والربية)  ٢( اخللية : أخربنا مالك أخربنا نافع عن عبد اهللا بن عمر أنه كان يقول  - ٥٩٨
  تطليقات كل واحدة منهما 

 _________  
وما يشبه الطالق أي من حنو بتة وبتلة وحرام وغريها من كنايات الطالق اليت ال يقع الطالق فيها إال : قوله )  ١( 

لقرآن إن لفظ الطالق والفراق والسراح صريح لورود ذلك يف ا: بالنية وقد اختلف فيها فقال الشافعي يف اجلديد 
إن الصريح هو لفظ الطالق وما يؤدي معناه وما سواه كناية وقد رجح مجاعة : وما سواه كناية وقال يف القدمي عنه 

  " فتح الباري " من الشافعية هذا القول وهو قول احلنفية كذا يف 
  بفتح اخلاء وكسر الالم وتشديد الياء )  ٢( 
  تحتانية بفتح الباء وكسر الراء وتشديد الياء ال)  ٣( 
هذا حممول على ما إذا نوى الثالث فأما إذا مل ينو شيئا أو نوى واحدة : ثالث تطليقات قال القاري : قوله )  ٤( 

واملسألة خمتلفة بني . يقع هبا رجعي إن مل ينو الثالث : أو اثنتني يقع واحدة بائنة وقال مالك والشافعي وأمحد 
موطأ " ويف . انتهى . الواقع هبا بائن : رجعي وقال علي وزيد بن ثابت الواقع : الصحابة فقال عمر وابن مسعود 

أحلف . ( ببناء اجملهول من التديني أي يوكله إىل دينه ويصدق ديانة فيما بينه وبني اهللا ) يدين . (  ٢٩/  ٢" ( حيىي 
ال يبينها وال ( من اإلخالء  بضم أوهلا مضارع. بضم التحتانية وسكون اخلاء وكسر الالم ) ال خيلي ( من اإلفعال ) 

قال مالك يف الرجل يقول المرأته ) :  ٢٨/  ١٠كما يف األوجز . بضم أوهلا مضارع من اإلبانة واإلبراء ) يربئها 
إهنا ثالث تطليقات للمرأة اليت قد دخل هبا ويدين يف اليت مل يدخل هبا واحدة أراد أم : أنت خلية أو برية أو بائنة 

واحدة أحلف على ذلك وكان خاطبا من اخلطاب ألنه ال خيلي املرأة اليت قد دخل هبا زوجها وال  :ثالثا فإن قال 
واملعىن أن هذه األلفاظ . فاعل للكل ( يبينها وال يربئها إال ثالث تطليقات واليت مل يدخل هبا ختليها وتربئها الواحدة 

املدخول هبا إال بالثالث ألن قبلها يقدر الزوج  تدل على قطع الوصلة والعصمة بينهما وقطع العصمة ال يتفق يف
. وغري املدخول هبا تبني بواحدة . على رجعتها مىت شاء فهي باقية على عصمتها فلم ختل عنه ومل تنب ومل تربأ منه 

 ٢٨/  ١٠أوجز املسالك . فإن ادعى ذلك وحلف عليه يصدق قوله ألن اللفظ حيتملها لتحقق البينونة حينئذ أيضا 
  وهذا أحسن ما مسعت يف ذلك : قال مالك ) . 

: فقال ألهلها )  ١( كان رجل حتته وليدة : أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد قال  - ٥٩٩
  أهنا تطليقة )  ٤( الناس )  ٣( فرأى : هبا ؟ قال القاسم )  ٢( شأنكم 

ث تطليقات فهي ثالث تطليقات وإذا أراد هبا واحدة فهي وبالربية ثال)  ٥( إذا نوى الرجل باخللية : قال حممد 
  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا . واحدة بائن دخل بامرأته أو مل يدخل 

 _________  
  أي جارية )  ١( 
  احلقي بأهلك : شأنكم هبا أي الزموها واملكوها شأهنا وهو مبعىن قول الرجل ألهله : قوله )  ٢( 
  ورأى : يف نسخة )  ٣( 
  أي فقهاء ذلك العصر )  ٤( 



أنت بائن وبتة وبتلة وحرام واحلقي بأهلك وحبلك على غاربك وال ملك : باخللية والربية وكذا بقوله : قوله )  ٥( 
يل عليك وفارقتك وأمرك بيدك وأنت حرة وتقنعي وختمري واخرجي وقومي وابتغي األزواج إىل غري ذلك من 

وقال زفر . ا واحدة فواحدة بائنة وإن نوى ثالثا فثالث وإن نوى ثنتني فواحدة أيضا ألفاظ الكنايات فإن نوى هب
  " البناية " و " اهلداية " هو عندي ثالث كذا يف : يقع ما نوى وقال أمحد : ومالك والشافعي 

  ) ) ٢( الشبه )  ١( باب الرجل يولد له فيغلب عليه (  - ٢٦

رجال من أهل البادية أتى )  ٣( أن : عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب  - ٦٠٠
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ٤( إن امرأيت ولدت غالما أسود : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

نعم : ؟ قال )  ٦( فهل فيها من أوراق : قال )  ٥( محر : ما ألواهنا ؟ قال : نعم قال : هل لك من إبل ؟ قال : 
نزعه )  ١٠( فلعل ابنك : نزعه عرق يا رسول اهللا قال )  ٩( أراه : كان ذلك ؟ قال )  ٨( فبما )  ٧: ( قال 

  عرق 
  من ولده هبذا وحنوه )  ١٢( أن ينتفي )  ١١( ال ينبغي للرجل : قال حممد 

 _________  
  أي على الولد )  ١( 
  بفتحتني أي مشاهبة غريه )  ٢( 
هو ضمضم بن قتادة رواه " : مقدمة فتح الباري " أن رجال من أهل البادية قال احلافظ ابن حجر يف : قوله )  ٣( 

ومل أعرف اسم امرأته لكن يف الرواية " . الذيل " وابن فتحون من طريقه وأبو موسى يف " املبهمات " عبد الغين يف 
  من بين عجل تقدمن فأخربن أنه كان هلا جدة سوداء أن نسوة : األخرى أهنا امرأة من بين عجل ويف احلديث 

زاد يف رواية : قال احلافظ ابن حجر ( وإين أنكرته : أي لونه أسود خمالف للون أبويه زاد يف رواية الشيخني )  ٤( 
. ضا وإين أنكرته أي استنكرته بقليب ومل يرد أنه أنكر كونه ابنه بلسانه وإال لكان تصرحيا بالنفي ال تعري: يونس 

  )  ٤١٩/  ١٠انظر بذل اجملهود 
  محر بضم احلاء وسكون امليم مجع أمحر أي هي على لون احلمرة : قوله )  ٥( 
هو ما يكون فيه بياض إىل السواد ولونه : يعين أمسر اللون وقيل " املغرب " من أورق أي آدم كذا يف : قوله )  ٦( 

  يشبه الرماد 
فأىن ترى ذلك جاءها ؟ : فأىن له ذلك ؟ ويف رواية الصحيحني : نسخة قال  قال فبما كان ذلك ويف: قوله )  ٧( 

  أي من أين جاءها هذا اللون وأبواها ليسا هبذا اللون 
  أي فلم كان هذا لونه أبويه خالفه )  ٨( 
أي قلعها وأخرجها من ألوان فحلها  -بكسر العني وسكون الراء  -قال أراه أي أظنه نزعه عرق : قوله )  ٩( 

األصل يقال فالن له عرق يف الكرم واملعىن أن ورقها إمنا جاء ألنه كان يف أصوله البعيدة ما : ولقاحها عرق ويقال 
  للقاري " شرح املشكاة " كان هبذا اللون فاختلط لونه كذا يف 

مبجرد كونه ويف احلديث دليل على أنه ال جيوز لألب أن ينفي ولده : قال الشوكاين ( فلعل ابنك : قوله )  ١٠( 
خمالفا له يف اللون وقد حكى القرطيب وابن رشد اإلمجاع على ذلك وتعقبهما احلافظ بأن اخلالف يف ذلك ثابت عند 

إن مل ينضم إىل املخالفة يف اللون قرينة زنا مل جيز النفي فإن اهتمها فأتت بولد على لون الرجل : الشافعية فقالوا 



/  ١٠بذل اجملهود . يح عندهم وعند احلنابلة جيوز النفي مع القرينة مطلقا الذي اهتمها به جاز النفي على الصح
أفاد احلديث عدم جواز نفي الولد مبجرد الوهم واخليال من دون دليل قوي وفيه إثبات القياس واالعتبار )  ٤١٨

  وضرب األمثال 
  هذا متفق عليه )  ١١( 
  ينفي : يف نسخة )  ١٢( 

  )زوجها  باب املرأة تسلم قبل(  - ٢٧

بنت احلارث بن هشام كانت حتت عكرمة بن أيب )  ١( أن أم حكيم : أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب  - ٦٠١
أم حكيم )  ٤( عكرمة هاربا من اإلسالم حىت قدم اليمن فارحتلت )  ٣( وخرج )  ٢( جهل فأسلمت يوم الفتح 

عليه و سلم فلما رآه النيب صلى اهللا عليه و سلم  حىت قدمت فدعته إىل اإلسالم فأسلم فقدم على النيب صلى اهللا
  )  ٧( وما عليه رداؤه حىت بايعه )  ٦( إليه فرحا )  ٥( وثب 

إذا أسلمت املرأة وزوجها كافر يف دار اإلسالم مل يفرق بينهما حىت يعرض على الزوج اإلسالم فإن : قال حممد 
أيب )  ١٠( وهو قول . نهما وكانت فرقتهما تطليقة بائنة أن يسلم فرق بي)  ٩( وإن أىب )  ٨( أسلم فهي امرأته 

  حنيفة وإبراهيم النخعي 
 _________  

أم حكيم بنت احلارث بن هشام املخزومي زوجة " : االستيعاب " أم حكيم قال ابن عبد الرب يف : قوله )  ١( 
عكرمة فقتل عنها بأجنادين  كانت أم حكيم حتت: نا عبد احلميد بن جعفر نا أيب قال : عكرمة ذكر الواقدي 

وعكرمة بكسر العني وإسكان الكاف ابن أيب جهل عمرو بن . فاعتدت وتزوجت بعده خالد بن سعيد بن العاص 
  هشام املخزومي وهو ابن عمها 

  أي فتح مكة )  ٢( 
رمة ملا أن عك: وخرج عكرمة يف رواية ابن مردويه والدارقطين واحلاكم عن سعيد بن أيب وقاص : قوله )  ٣( 

واهللا لئن مل : أخلصوا فإن آهلتكم ال تغين شيئا فقال عكرمة : ركب البحر أصاهبم عاصف فقال أصحاب السفينة 
ينجين يف البحر إال اإلخالص فال ينجيين يف الرب غريه اللهم إن لك عهدا علي إن عافيتين مما أنا فيه أن آيت حممدا 

يا رسول : أن امرأته قالت : ويف رواية البيهقي ) . دي وهو حتريف يده يف ي: يف األصل ( حىت أضع يدي يف يده 
هو آمن فخرجت يف طلبه فأدركته وركب سفينة : اهللا قد ذهب عكرمة إىل اليمن وخاف أن تقتله فآمنه فقال 

يا ابن عم جئتك من عند أبر الناس وأوصل الناس وخري الناس ال هتلك نفسك إين قد : وجاءت أم حكيم تقول 
أنا مسلمة وأنت كافر فلما واىف مكة قال : أمنت لك رسول اهللا فرجع معها وجعل يطلب مجاعها فأبت وقالت است

  يأتيكم عكرمة مؤمنا فال تسبوا أباه فإن سب امليت يؤذي احلي : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألصحابه 
  من مكة بإذن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ٤( 
  إليه بسرعة أي قام )  ٥( 
  مصدر : صفة مشبهة أو بفتح الراء : بكسر الراء )  ٦( 
  وقال له مرحبا بالراكب املهاجر )  ٧( 
  أي باقية على ما كانت )  ٨( 



  أي امتنع بعد العرض )  ٩( 
قاضي إذا أسلمت املرأة وزوجها كافر عرض ال" : البناية " و " اهلداية " وهو قول أيب حنيفة قال يف : قوله )  ١٠( 

عليه اإلسالم فإذا أسلم فهي امرأته وإن أىب عن اإلسالم فرق بينهما وكان ذلك طالقا عند حممد وأيب حنيفة ال 
وإن أسلم . فسخا ألنه فات اإلمساك باملعروف من جانبه فتعني التسريح بإحسان فإن طلق وإال فالقاضي نائب منابه 

مت فهي امرأته وإذا أبت فرق القاضي بينهما ومل تكن الفرقة الزوج وحتته جموسية عرض عليها اإلسالم فإذا أسل
وذكر فيه .  ٤١٥/  ٩قد بسط الكالم على ذلك يف األوجز ( طالقا وقال أبو يوسف ال يكون طالقا يف الوجهني 

  ) فارجع إليه . عدة مسائل يف هذا الباب وفاقية وخالفية 

  )باب انقضاء احليض (  - ٢٨

بنت )  ٢( حفصة )  ١( انتقلت : نا ابن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة قالت أخربنا مالك أخرب - ٦٠٢
ذلك لعمرة بنت عبد الرمحن )  ٤( يف الدم من احليضة الثالثة فذكرت )  ٣( عبد الرمحن بن أيب بكر حني دخلت 

: فقالت } ثالثة قروء { : إن اهللا عز و جل يقول : فيه ناس وقالوا )  ٦( وقد جادهلا )  ٥( صدق عروة : فقالت 
  )  ٨( وتدرون ما األقراء ؟ إمنا األقراء األطهار )  ٧( صدقتم 

 _________  
  أهنا حفصة أي عائشة نقلت حفصة من بيت العدة " : موطأ حيىي " يف )  ١( 
  زوجة املنذر بن العوام )  ٢( 
  أي شرعت )  ٣( 
  " موطأ حيىي " هذا قول ابن شهاب كذا صرح به يف )  ٤( 
  أي فيما روى )  ٥( 
  أي نازع عائشة )  ٦( 
  أي يف قراءتكم القرآن )  ٧( 
إمنا األقراء األطهار هو مجع قرء وكذلك القروء وهو بفتح القاف وضمها لغتان حكامها القاضي : قوله )  ٨( 

بني احليض  واتفقوا على أنه من األضداد مشترك. عياض وأشهرمها الفتح وهو الذي اقتصر عليه أكثر أهل اللغة 
" هتذيب األمساء واللغات " والطهر وهلذا وقع االختالف بني الصحابة يف تفسري القروء وكذا ذكره النووي يف 

واختالف الصحابة فيه على قولني فمنهم من اختار أن القرء يف اآلية حممول على الطهر فتمضي العدة مبضي ثالثة 
إمنا األقراء األطهار أخرجه عنها مالك والشافعي وعبد : قالت  أطهار وإن مل تنقض احليضة الثالثة منهم عائشة

الرزاق وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والدارقطين والبيهقي ومنهم ابن عمر وزيد بن ثابت 
ي عن وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن محيد والبيهق. كما أخرجه عبد الرزاق والبيهقي وابن جرير 

إذا دخلت املطلقة يف احليضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت لألزواج وأخرج مالك والشافعي وعبد : زيد قال 
إذا دخلت يف احليضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت : الرزاق وعبد بن محيد والبيهقي عن عائشة قالت 

كنت : وبه قال الشافعي ومالك وقال أمحد . يين لألزواج وأخرج مالك والشافعي والبيهقي عن ابن عمر قال الع
احليض وإليه ذهب : الصحيح عن أمحد أن األقراء : قال القاضي ( أقول باألطهار مث رجعت إىل قول األكابر 

وذهب مجع من الصحابة إىل أن القرء هو . انتهى ) .  ٤٥٣/  ٧انظر املغين . أصحابنا ورجع عن قوله باألطهار 



من ذلك ما أخرجه عبد الرزاق وعبد بن محيد والبيهقي عن " الدر املنثور " لسيوطي رواياهتم يف احليض وقد بسط ا
علقمة أن رجال طلق امرأته مث تركها حىت إذا مضت حيضتان وأتاها الثالثة وقد قعدت يف مغتسلها لتغتسل فأتاها 

أرى أنه أحق : ما تقول فيها ؟ قال : ود قد راجعتك ثالثا فأتيا عمر بن اخلطاب فقال عمر البن مسع: زوجها وقال 
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن أيب عبيدة . وأنا أرى ذلك : هبا حىت تغتسل من الثالثة وحيل هلا الصالة فقال عمر 

أرسل عثمان بن عفان إىل أيب يسأله عن رجل طلق امرأته مث راجعها حني دخلت يف : بن عبد اهللا بن مسعود قال 
وأخرج البيهقي من طريق احلسن عن عمر بن عبد اهللا . إين أرى أنه أحق هبا ما مل تغتسل : ثة فقال أيب احليضة الثال

وبه قال اخللفاء األربعة والعبادلة وأيب : قال العيين . هو أحق هبا ما مل تغتسل من احليضة الثالثة : وأيب موسى قاال 
وأبو موسى األشعري ومعبد اجلهين وهو قول طاوس  بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وعبادة بن الصامت

وعطاء وابن املسيب وسعيد بن جبري واحلسن بن حي وشريك القاضي واحلسن البصري والثوري واألوزاعي وابن 
. شربمة وربيعة وأيب عبيدة وجماهد ومقاتل وقتادة والضحاك وعكرمة والسدي وإسحاق وأمحد وأصحاب الظاهر 

  انتهى 

( مالك أخربنا ابن شهاب عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام أنه كان يقول مثل ذلك أخربنا  - ٦٠٣
١  (  

 _________  
  أي كقول عمرة وعائشة )  ١( 

)  ١( أخربنا مالك أخربنا نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن رجال من أهل الشام يقال له  - ٦٠٤
ال : وقال بنوه )  ٣( أنا وارثته : حني دخلت يف الدم من احليضة الثالثة فقالت  مث مات)  ٢( األحوص طلق امرأته 

من أهل الشام )  ٦( بن عبيد وناسا )  ٥( فاختصموا إىل معاوية بن أيب سفيان فسأل معاوية فضالة )  ٤( ترثينه 
إذا دخلت يف الدم من احليضة زيد بن ثابت فكتب إليه زيد بن ثابت أهنا )  ٧( فلم جيد عندهم علما فيه فكتب إىل 

  )  ٨( الثالثة فإهنا ال ترثه وال يرثها وقد برأت منه وبرئ منها 
 _________  

يقال له األحوص باحلاء املهملة والصاد املهملة ابن عبد بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف ذكر ابن : قوله )  ١( 
ومقتضاه أن يكون له صحبة وإنه عمر ألن أباه مات . ن أنه كان عامال ملعاوية على البحري: الكليب والبالذري 

كافرا ومن ولده منصور بن عبد اهللا بن األحوص له ذكر بالشام يف أيام بين مروان وكان ابنه عبد اهللا عامال أيضا 
 ويف رواية ابن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار أن األحوص بن فالن أو فالن بن األحوص قال ابن. ملعاوية 
" األقوى أن القصة لألحوص بن عبد وحيتمل أن يكون لولده عبد اهللا ومل يسم يف رواية الزهري قاله يف : احلذاء 

  " شرح الزرقاين " فإن فيه تصرحيا باسم األحوص كذا يف " املوطأ " وهذا االحتمال ال جيري يف رواية " . اإلصابة 
   طلقة أو طلقتني كما يف رواية ابن أيب شيبة)  ٢( 
  أي ألنه مات وأنا يف العدة )  ٣( 
  أي ألنك خرجت من العدة ويف نسخة ال ترثه )  ٤( 
من الصحابة األنصار شهد أحدا وما بعدها مث انتقل إىل الشام  -بالضم  -فضالة بالفتح ابن عبيد : قوله )  ٥( 

  " االستيعاب " ، كذا يف  ٥٣وسكن هبا وكان قاضيا ملعاوية ومات بدمشق سنة 



  أي وعلماء آخرين )  ٦( 
  أي إىل املدينة )  ٧( 
  أي انقطعت العالقة بينهما )  ٨( 

  أخربنا مالك أخربنا نافع موىل ابن عمر عن عبد اهللا بن عمر مثل ذلك  - ٦٠٥
  الطهارة من الدم من احليضة الثالثة إذا اغتسلت منها )  ١( انقضاء العدة عندنا : قال حممد 

 _________  
عندنا قد عرفت أن املسألة خمتلف فيها من عهد الصحابة إىل من بعدهم لكن ما اختاره أصحابنا من : قوله )  ١( 

احليض وأن انقضاء العمدة باالغتسال من احليضة الثالثة مرجح } ثالثة قروء { : أن املراد بالقرء يف قوله تعاىل 
باب احلرة تكون حتت " كما مر ذكره يف .  أنه موافق حلديث طالق األمة تطليقتان وعدهتا حيضتان: لوجوه منها 

فإنه يدل على أن املراد بالقرء الواقع يف عدة املطلقات احلرة احليض وإال لكانت عدة األمة طهرين ال " العبد 
لو : حيضتني فإن عدة األمة نصف عدة احلرة وملا مل يكن التجزي للحيضة جعلت حيضتني يدل عليه قول عمر 

كتاب " األمة حيضا ونصفا فعلت أخرجه عبد الرزاق والشافعي وابن أيب شيبة والبيهقي يف استطعت أن أجعل عدة 
واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة { : أن اهللا تعاىل بعد ما عمم املطلقات بقوله يف سورة البقرة : ومنها " املعرفة 
ئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم والالئي ي{ : قال يف سورة الطالق )  ٢٢٨اآلية : سورة البقرة ( } قروء 

فذكر فيه مقدار عدة اآليسة وأشار بذكر احمليض إىل أن املراد )  ٤اآلية : سورة الطالق ( } فعدهتن ثالثة أشهر 
ألن املعهود يف لسان الشرع القرء مبعىن احليض ومل يعهد يف لسانه استعماله ( بالقروء يف اآلية السابقة هو احليض 

أن الطالق : ومنها )  ٤٥٣/  ٧انظر املغين . يف موضع فوجب أن حيمل كالمه على املعهود يف لسانه  مبعىن الطهر
السين هو الطالق يف الطهر فإن كان املراد بالقرء الطهر فإن احتسب الطهر الذي وقع فيه الطالق كان اجملموع أقل 

خبالف ما إذا محل القرء على } ثالثة قروء { :  من ثالثة قروء وإن مل حيتسب كان أزيد منها وهو خالف قوله تعاىل
ويف املقام أحباث طويلة عريضة مذكورة يف حبث اخلاص . احليض فإنه حينئذ ال يبطل مؤدى الثالثة يف الطالق السين 

أنه مذهب اخللفاء األربعة والعبادلة وأكابر الصحابة فكان أوىل بالقبول بالنسبة إىل : ومنها . من كتب األصول 
  ل أصاغر الصحابة قو

ميلك الرجعة مث تركها حىت )  ٢( أن رجال امرأته تطليقة : عن إبراهيم )  ١( أخربنا أبو حنيفة عن محاد  - ٦٠٦
قد راجعتك : فقال هلا )  ٥( ماءها فأتاها )  ٤( وأدنت )  ٣( انقطع دمها من احليضة الثالثة ودخلت مغتسلها 

أراه : فقال )  ٧( قل فيها برأيك : نده عبد اهللا بن مسعود فقال عمر عمر بن اخلطاب عن ذلك وع)  ٦( فسألت 
وأنا أرى ذلك مث : عمر رضي اهللا عنه : يا أمري املؤمنني أحق برجعتها ما مل تغتسل من حيضتها الثالثة فقال )  ٨( 

  ملئ علما )  ٩( كنيف : قال عمر لعبد اهللا بن مسعود 
 _________  

  ابن أيب سليمان )  ١( 
  أي طالقا رجعيا )  ٢ (
  أي مكان غسلها : على املفعول )  ٣( 
  أي قربت إليها ماءها لتغتسل )  ٤( 



  زوجها )  ٥( 
  تلك املرأة )  ٦( 
  لعدم التصريح الصريح بذلك يف الكتاب )  ٧( 
  أي أظنه )  ٨( 
 -والكنيف . الراعي  الكنف بكسر القاف وسكون النون وعاء آالت: كنيف ملئ علما قال القاري : قوله )  ٩( 

املصباح " و " املغرب " لقب به ابن مسعود تشبيها له بوعاء الراعي والتصغري للمدح والتعظيم على ما يف  -كزبري 
  وال يبعد أن يكون للتشبيه فإن ابن مسعود كان قصريا جدا واملعىن بأنه كان صغريا يف املبىن إال أنه كبري يف املعىن " 

: قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه : بن عيينة عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب قال أخربنا سفيان  - ٦٠٧
  أحق هبا حىت تغتسل من حيضتها الثالثة )  ١( هو 

 _________  
  أي الزوج أحق باملرأة للرجعة )  ١( 

صحاب رسول اهللا عن الشعيب عن ثالثة عشر من أ)  ٢( بن أيب عيسى اخلياط املديين )  ١( أخربنا عيسى  - ٦٠٨
ومسعت سعيد : قال عيسى . الرجل أحق بامرأته حىت تغتسل من حيضتها الثالثة : صلى اهللا عليه و سلم كلهم قالوا 

  الرجل أحق بامرأته حىت تغتسل من حيضتها الثالثة : بن املسيب يقول 
  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا . وهبذا نأخذ : قال حممد 

 _________  
عيسى بن أيب عيسى اخلياط روى عن أبيه " : الكاشف " عيسى بن أيب عيسى اخلياط قال الذهيب يف : قوله )  ١ (

يف ( والشعيب وعدة وعنه وكيع وابن أيب فديك وعدة ضعفوه وهو كويف سكن املدينة وكان خياطا وحناطا يبيع 
عيسى بن أيب عيسى احلناط " : التقريب " ويف . انتهى .  ١٥١احلنطة مات سنة ) وهو خطأ " يباع : " األصل 

الغفاري أبو موسى املديين أصله من الكوفة واسم أبيه ميسرة ويقال فيه اخلياط باملعجمة والتحتانية وباملوحدة 
هو كان كوفيا انتقل إىل املدينة كان خياطا مث ترك ذلك وصار ( وباملهملة والنون وكان قد عاجل الصنائع الثالثة 

متروك من السادسة )  ٢٢٤/  ٨انظر هتذيب التهذيب . رك ذلك وصار يبيع اخلبط متروك احلديث حناطا مث ت
  مات سنة إحدى ومخسني وقيل قبل ذلك 

املديين هو واملدين كالمها نسبة إىل مدينة الرسول صلى اهللا عليه و سلم والقياس حذف الياء ومن : قوله )  ٢( 
األنساب املتفقة يف اخلط املتماثلة يف " حممد بن طاهر املقدسي يف كتاب  أثبتها فهو على األصل وروى أبو الفضل

املديين بالياء هو الذي أقام باملدينة ومل يفارقها واملدين الذي حتول : بإسناده إىل البخاري أنه قال " النقط والضبط 
  " شرح صحيح مسلم " عنها وكان منها كذا ذكره النووي يف 

  فتحيض حيضة أو)  ١( ها زوجها طالقا ميلك الرجعة باب املرأة يطلق(  - ٢٩

  ) حيضتني مث ترتفع حيضتها 
عند جده )  ٤( كان )  ٣( أنه : حممد بن حيىي بن حبان )  ٢( أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد عن  - ٦٠٩

وهي )  ٩( ض وكانت ال حتي)  ٨( هي ترضع )  ٧( فطلق األنصارية و )  ٦( وأنصارية )  ٥( امرأتان هامشية 



أنا : زوجها حبان عند رأس السنة أو قريب من ذلك مل حتض فقالت )  ١٠( ترضع فمر هبا قريب من سنة مث هلك 
فقضى هلا باملرياث فالمت  -رضي اهللا عنه  -إىل عثمان بن عفان )  ١٢( فاختصموا )  ١١( أرثه ما مل أحض 
علي بن )  ١٦( علينا بذلك يعين )  ١٥( هو أشار )  ١٤( هذا عمل ابن عمك : فقال )  ١٣( اهلامشية عثمان 

  أيب طالب كرم اهللا وجهه 
 _________  

  أي طال قا رجعيا )  ١( 
كانت عند : عن حممد بن حيىي بن حبان بفتح احلاء املهملة وتشديد املوحدة هو مدين ثقة فقيه قال : قوله )  ٢( 

  صحايب كذا قال الزرقاين جدي حبان بن منقذ بذال معجمة األنصاري املازين ال
  ضمري الشان )  ٣( 
إخل هذا األثر يف هذا الباب غري موافق ملا عنون به الباب فإن املقصود يف الباب ... أنه كان عند جده : قوله )  ٤( 

ذكر حكم من ارتفع حيضها بعد حيضة أو حيضتني ويف هذه القصة زوجة حبان مل تكن آيسة وال كان ارتفع 
ة أو حيضتني فإهنا إن كانت آيسة فقد مضت عدهتا بعد ثالثة أشهر من وقت الطالق فكيف ميكن حيضها بعد حيض

أن حيكم بتوريثها من حبان وكان موته عند رأس السنة من وقت الطالق بل كانت هي مرضعة عند الطالق 
ويوضحه ما أخرجه .  واملرضعة ال حتيض فعدهتا كانت باحليض فما مل حتض مل خترج من العدة فلذلك ورثها عثمان

الشافعي عن عبد الرمحن بن أيب بكر أن رجال من األنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي 
إن املرأة تريد أن : ترضع ابنته فمكثت سبعة عشر شهرا ال حتيض مينعها الرضاع أن حتيض مث مرض حبان فقلت له 

وه إليه فذكر له شأن امرأته وعنده علي بن أيب طالب وزيد بن ثابت امحلوين إىل عثمان فحمل: ترث فقال ألهله 
يف ( نرى أهنا ترثه إن مات ويرثها إن ماتت فإهنا ليست من القواعد الاليت : ما تريان ؟ فقاال : فقال هلما عثمان 

وهو حتريف " ليت ا: " يف األصل ( قد يئسن من احمليض وليست من األبكار الاليت ) وهو حتريف " اليت : " األصل 
مل يبلغن احمليض مث هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثري فرجع حبان إىل أهله وأخذ ابنته فلما فقدت ) 

الرضاع حاضت حيضة مث حاضت حيضة أخرى مث تويف حبان قبل أن حتيض الثالثة فاعتدت عدة املتوىف عنها 
وميكن أن يقال املقصود يف الباب ذكر حكم من تأخر أو " . ر الدر املنثو" زوجها وورثته كذا أورده السيوطي يف 

  ارتفع حيضها مطلقا آيسة كانت أو غري آيسة وما ذكره يف عنوان الباب ليس قيدا احترازيا 
  أي من قبيلة بين هاشم )  ٥( 
  أي من قبيلة األنصار )  ٦( 
  الواو حالية )  ٧( 
  حال آخر )  ٨( 
  أي ألجل الرضاع )  ٩( 
  أي مات  ) ١٠( 
وذلك أن ارتفاع حيض املطلقة : قال الباجي ( ألهنا مل تبلغ من اإلياس فما دام مل حتض مل تنقض العدة )  ١١( 

يكون لسبب معروف أو غري معروف فأما ما كان بسبب معروف كالرضاع واملرض فإهنا تؤخر للرضاع فإهنا ال 
  )  ٨٧/  ٤املنتقى . أبو حممد يف ذلك باإلمجاع تعتد إال باألقراء طال الوقت أو قصر وقد احتج القاضي 

  أي ورثة حبان معها )  ١٢( 



  يف حكمه بالتوريث )  ١٣( 
  خطاب إىل اهلامشية )  ١٤( 
  أي أشار علينا هبذا احلكم ابن عمك علي ولست أنا مبتفرد ومستقل يف هذا الرأي )  ١٥( 
  أي يريد عثمان بابن عمها عليا )  ١٦( 

قال : وحيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب أنه قال )  ١( ك أخربنا يزيد بن عبد اهللا بن قسيط أخربنا مال - ٦١٠
حيضتها فإهنا )  ٣( أميا امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتني مث رفعت : عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه )  ٢( 

بعد التسعة ثال ثة أشهر مث )  ٧( وإال اعتدت )  ٦( فإن استبان هبا محل فذلك )  ٥( تسعة أشهر )  ٤( تنتظر 
  )  ٨( حلت 

 _________  
  مصغرا )  ١( 
األمر عندنا يف املطلقة اليت ترفع : وشرحه قال مالك " موطأ حيىي " إخل يف ... قال عمر رضي اهللا عنه : قوله )  ٢( 

بل أن تستكمل حيضتها أهنا تنتظر تسعة أشهر فإن مل حتض فيهن اعتدت ثالثة أشهر بعد التسعة فإن حاضت ق
األشهر الثالثة استقبلت احليض ألهنا صارت من ذوات القروء فإن مرت هبا تسعة أشهر قبل أن حتيض حيضة ثانية 

اعتدت ثالثة أشهر فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل أشهر الثالثة استكملت عدة احليض وحلت فإن مل حتض 
االنتظار واالستقبال الرجعة قبل أن حتل لبقاء عدهتا إال أن  ولزوجها عليها يف ذلك أي مدة. استكملت ثالثة أشهر 
  وفيه خالف ألصحابنا كما بينه املصنف بإيراد روايتني من غري طريق مالك . انتهى . يكون قد بت طالقها 

  بصيغة اجملهول )  ٣( 
  إلتيان احليضة )  ٤( 
  ألنه غالب وضع احلمل )  ٥( 
  أي فال حتل إال بوضع احلمل )  ٦( 
  ملا أنه علم حينئذ أهنا آيسة )  ٧( 
اليت حتيض يف عدهتا مث ترفعها حيضتها تنتظر تسعة أشهر وهو قول : قال الباجي ( أي خرجت من العدة )  ٨( 

إن كانت ممن حتيض فحاضت حيضة أو حيضتني مث رفعتها : عامة أصحابنا على اإلطالق غري ابن نافع فإنه قال 
 أقصى أمد احلمل وإن كانت يائسة من احمليض اعتدت بالسنة تسعة أشهر مث ثالثة حيضتها فإهنا تنتظر مخس سنني

وأصحابنا ال يفرقون بينهما وما قاله اجلمهور أوىل ألن التسعة أشهر هي أمد احلمل املعتاد مث : أقراء قال سحنون 
رأت احليض ولو مرة يف حائض وغري حائض وأما احلائض فهي اليت قد : واملعتدة من الطالق على ضربني : قال 

فهذه إذا طلقت فحكمها أن تعتد باألقراء فإن مل تر حيضا انتظرت تسعة أشهر . عمرها مث مل تبلغ سنة اإلياس منها 
تنتظر احليض أبدا : وهذا مذهب عمر رضي اهللا عنه وبه قال ابن عباس واحلسن البصري وقال أبو حنيفة والشافعي 

وابن عباس وليس يف  -رضي اهللا عنه  -مجاع الصحابة ألنه روي عن عمر والدليل على ما نقوله أن هذا إ
تكون يف عدة أبدا : وبقول مالك قال أمحد وقال الشافعي يف اجلديد .  ١٠٨/  ٤املنتقى للباجي . الصحابة خمالف 

. الشافعي  حىت حتيض أو تبلغ سن اإلياس فتعتد حينئذ بثالثة أشهر ومذهب أيب حنيفة يف ذلك موافق جلديد قول
  )  ٢٠٨/  ١٠انظر األوجز 



أن علقمة بن قيس طلق امرأته طالقا ) :  ٢( عن إتراهيم )  ١( أخربنا أبو حنيفة عن محاد : قال حممد  - ٦١١
فسأل )  ٤( عشر شهرا مث ماتت )  ٣( ميلك الرجعة فحاضت حيضة أو حيضتني مث ارتفع حيضها عنها مثانية 

  اهللا عليك مرياثها فكله )  ٥( هذه امرأة حبس : ذلك فقال علقمة عبد اهللا بن مسعود عن 
 _________  

  ابن أيب سليمان )  ١( 
  ابن يزيد النخعي )  ٢( 
سبعة عشر شهرا أو مثانية : مثانية عشر شهرا أخرجه البيهقي أيضا عن علقمة بسند صحيح وقال فيه : قوله )  ٣( 

  " التلخيص " ذكره ابن حجر يف 
  ة قبل أن تكمل العدة باحليضة أي املرأ)  ٤( 
  أي أوقفه لك بتطويل العدة )  ٥( 

عن ذلك )  ٢( أن علقمة بن قيس سأل ابن عمر ) :  ١( أخربنا عيسى بن أيب عيسى اخلياط عن الشعيب  - ٦١٢
  مرياثها )  ٤( فأمره بأكل )  ٣( 

وهو قول أيب حنيفة . نأخذ )  ٧( ذا من تسعة أشهر وثالثة أشهر بعدها فبه)  ٦( أكثر )  ٥( فهذا : قال حممد 
)  ١٠( للحامل ) :  ٩( العدة يف كتاب اهللا عز و جل على أربعة أوجه ال خامس هلا )  ٨( والعامة من فقهائنا ألن 

قد يئست من احمليض ثالثة أشهر واليت حتيض )  ١٢( تبلغ احليضة ثالثة أشهر واليت )  ١١( حىت تضع واليت مل 
  ليس بعدة احلائض والغريها )  ١٣( ي ذكرمت ثالث حيض فهذا الذ

 _________  
  امسه عامر )  ١( 
  ابن معمر : يف بعض النسخ )  ٢( 
  أي عن حكم ما تقدم )  ٣( 
  بأكله : يف نسخة )  ٤( 
  أي العدد املذكور يف قصة علقمة )  ٥( 
فإن عمر أفىت يف مثل ذلك بأهنا أكثر يشري به إىل معارضة فتوى عمر بفتوى ابن مسعود وابن عمر : قوله )  ٦( 

تنتظر تسعة أشهر مث تعتد بثالثة أشهر وابن مسعود أفىت بعدم انقضاء العدة وإن مضت مثانية عشر شهرا من وقت 
  الطالق ما مل حتض وذلك ألهنا ليست بآيسة بل ارتفع حيضها بالرضاع أو غريه فال خترج من العدة ما مل حتض 

  أي بقول ابن مسعود )  ٧( 
إخل توجيه لترجيح فتوى ابن مسعود وحاصله أن العدة املذكورة يف كتاب اهللا على ... ألن العدة : قوله )  ٨ (

العدة للحامل سواء كانت مطلقة أو متوىف عنها زوجها وهي وضع احلمل يف قوله : أربعة أوجه ألربعة أقسام أحدها 
العدة لآليسة اليت أيست : وثانيها )  ٤اآلية : الطالق  سورة( } وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن { : تعاىل 

واالئي { : العدة للصغرية اليت مل تبلغ مبلغ احليض وهي ثالثة قروء يف قوله تعاىل : ثالثها . لكربها فارتفع حيضها 
) .  ٤: اآلية : سورة الطالق ( } يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم فعد هتن ثالثة أشهر والالئي مل حيضن 

( } واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء { : العدة للمطلقة اليت حتيض وهي ثالثة قروء يف قوله تعاىل : ورابعها 
وهو عدة املتوىف عنها زوجها غري احلامل يف : ووجه خامس . وهذه كلها للمطلقة ) .  ٢٢٨اآلية : سورة البقرة 



اآلية : سورة البقرة ( } أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا  والذين يتوفون منكم ويذرون{ : قوله تعاىل 
وهذا الذي أفىت به عمر يف املطلقة اليت ارتفع حيضها بعد حيضة أو حيضتني من االنتظار إىل تسعة أشهر ) .  ٢٤٠

" رجع الشافعي يف : قال البيهقي ( مث االعتداد ثالثة أشهر ليس بعدة احلائض وال غريها فالقول ما قال ابن مسعود 
قد حيتمل قول عمر رضي : إىل قول ابن مسعود رضي اهللا عنه ومحل كالم عمر على كالم عبد اهللا فقال " اجلديد 

اهللا عنه أن يكون يف املرأة قد بلغت السن اليت من بلغها من نسائها يئسن من احمليض فال يكون خمالفا لقول ابن 
  )  ٢٠٨/  ١٠أوجز املسالك : انظر . نا وذلك وجه عند -رضي اهللا عنه  -مسعود 

  هلن : يف نسخة )  ٩( 
  للحامل حىت تضع سواء كانت مطالقة أو متوىف عنها زوجها : قوله )  ١٠( 
اليت مل تبلغ احليضة إما لصغرها أو لبلوغها بالسن فإهنا إذا بلغت بالسن خبمس عشرة سنة فعدهتا : قوله )  ١١( 

  أيضا بالشهور 
واختلف يف سن اإلياس فقال حممد يف الروميات مخس ومخسون سنة . واليت قد يئست أي لكربها  :قوله )  ١٢( 

مخسون سنة وبه قال سفيان : ويف املولدات ستون سنة وعن أيب حنيفة من مخس ومخسني إىل ستني وقال الزعفراين 
اختالف البالد واألوقات كذا  سبعون سنة وقيل غري مقدر بشيء بل هو خمتلف حبسب: الثوري وابن املبارك وقيل 

  " البناية " يف 
  من االعتداد ثالثة أشهر بعد انتظار تسعة أشهر )  ١٣( 

  ) ) ١( باب عدة املستحاضة (  - ٣٠

  )  ٢( عدة املستحاضة سنة : أن سعيد بن املسيب قال : أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب  - ٦١٣
اليت كانت جتلس فيما مضى وكذلك قال إبراهيم النخعي )  ٣( ئها املعروف عندنا أن عدهتا على أقرا: قال حممد 

أهنا تترك الصالة أيام أقرائها )  ٤( وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا أال ترى . وغريه من الفقهاء وبه نأخذ 
ان ذلك أقل بانت إن ك)  ٥( اليت كانت جتلس ألهنا فيهن حائض ؟ فكذلك تعتد هبن فإذا مضت ثالثة قروء منهن 

  من سنة أو أكثر 
 _________  

  املستحاضة اليت ترى الدم أكثر من أكثر احليض أو أكثر من النفاس أو أقل من أقل احليض : قوله )  ١( 
وإن ميزت فباألقراء ذكره . سنة به قال مالك يف رواية ويف أخرى أنه إن مل متيز بني الدمني فسنة : قوله )  ٢( 

  )  ٢١٢/  ٣( الزرقاين 
قال املوفق ( أقرائها بالفتح أي أيام حيضها اليت كانت اعتادت احليض فيها قبل أن تبتلى باالستحاضة : قوله )  ٣( 
يف عدة املستحاضة ال ختلو إما أن يكون هلا حيض حمكوم به بعادة أو متييز أوال تكون ؟ فإن كان هلا حيض حمكوم : 

املستحاضة تعتد : مرت هلا ثالثة قروء فقد انقضت عدهتا قال أمحد به بذلك فحكمها فيه حكم غري املستحاضة إذا 
أيام أقرائها اليت كانت تعرف وإن علمت أن هلا يف كل شهر حيضة ومل تعلم موضعها فعدهتا ثالثة أشهر وإن شكت 

ف هلا وقتا يف شيء تربصت حىت تستيقن أن القروء الثالث قد انقضت وإن كانت مبتدأة ال متييز هلا أو ناسية ال تعر
تعتد سنة ال تدري ما رفعها وهو : أن عدهتا ثالثة شهور والرواية الثانية : وال متييزا فعن أمحد فيها روايتان إحدامها 

  )  ٤٦٧/  ٧انظر املغين . هـ  ١. قول مالك وإسحاق 



  تأييد لكون العدة باأليام املعتادة )  ٤( 
  أي من تلك األيام )  ٥( 

  ) ) ١( باب الرضاع (  - ٣١

 ٣( يف الصغر )  ٢( ال رضاعة إال ملن أرضع : أن عبد اهللا بن عمر كان يقول : أخربنا مالك أخربنا نافع  - ٦١٤
 (  

 _________  
الرضاع والرضاعة بفتح الراء وكسرها : باب الرضاع بفتح الراء وكسرها لغة وقال القاضي عياض : قوله )  ١( 

عة وهو مص الرضيع من ثدي اآلدمية يف وقت خمصوص وهو يفيد التحرمي فيهما وأنكر األصمعي الكسر يف الرضا
قليال كان أو كثريا إذا حصل يف مدة الرضاع كذا روي عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وبه قال 
احلسن البصري وسعيد بن املسيب وطاوس وعطاء ومكحول والزهري وقتادة وعمرو بن دينار واحلكم ومحاد 

هو قول أكثر الفقهاء : والثوري وابن املبارك والليث بن سعد وجماهد والشعيب والنخعي وقال ابن املنذر  واألوزاعي
ال يثبت التحرمي : هو قول مجهور العلماء وهو قول أيب حنيفة ومالك وأمحد يف رواية وقال الشافعي : وقال النووي 

الث ومدة الرضاع ثالثون شهرا عند أيب حنيفة إال خبمس رضعات وبه قال أمحد يف رواية وإسحاق وعن أمحد ث
يف  ٤٢/  ١٠بسط يف البذل ( زفر ثالث سنني : سنتان وبه قال الشافعي وأمحد وقال : وقال أبو يوسف وحممد 

  " البناية " كذا يف ) تقدير املدة اليت يقتضي الرضاع فيه التحرمي تسعة مذاهب للعلماء فارجع إليه لو شئت التفصيل 
  يغة اجملهول بص)  ٢( 
  أي ال يثبت الرضاعة يف الكرب حكمها )  ٣( 

أن رسول اهللا : عن عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة )  ١( أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن أيب بكر  - ٦١٥
يا رسول ) :  ٢( فقلت : صلى اهللا عليه و سلم كان عندها وإهنا مسعت رجال يستأذن يف بيت حفصة قالت عائشة 

حلفصة من )  ٥( فالنا لعم )  ٤( أراه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ٣( هذا رجل يستأذن يف بيتك اهللا 
 ٨( نعم ) :  ٧( يا رسول اهللا لو كان عمي فالن من الرضاعة حيا دخل علي ؟ قال : عائشة )  ٦( الرضاعة قالت 

 (  
 _________  

  ابن حممد بن عمرو بن حزم )  ١( 
  ا استبعدت استئذان األجنيب يف بيت حفصة فأخربت مريدة االطالع على حقيقة األمر كأهن)  ٢( 
  الذي فيه حفصة )  ٣( 
  أي أظنه )  ٤( 
لعم حلفصة تفسري لفالنا وكان النيب صلى اهللا عليه و سلم مساه أو ذكره مبا تعرفه ومل تذكر عائشة : قوله )  ٥( 

مل " : مقدمته " و )  ١٤١/  ٩فتح الباري " ( الفتح " افظ ابن حجر يف امسه وال ما يعرف به يف روايتها وقال احل
لو كان عمي فالنا : أقف على اسم عم حفصة املذكور يف هذه الرواية وكذا على اسم عم عائشة املذكور يف قوله 

كنه عاش حيا ووهم من فسره بأخي أيب القعيس والد عائشة من الرضاعة فإن أفلح وإن كان عمها من الرضاعة ل



حىت جاء يستأذن على عائشة فامتنعت فأمرها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن تأذن له واملذكور ههنا عمها أخو 
أبيها أيب بكر من الرضاعة أرضعتهما امرأة واحدة وحيتمل أهنا ظنت أنه مات لبعد عهدها به مث قدم بعد ذلك 

  فاستأذن 
  كم خاص بعم حفصة أم عام كأهنا أرادت استكشاف أن هذا احل)  ٦( 
إن الرضاعة حترم ما حترم الوالدة وكذا رواه البخاري ومسلم : بعده " موطأ حيىي " نعم زاد يف : قال : قوله )  ٧( 

ويف رواية للبخاري ومسلم والنسائي عن عائشة وأمحد ومسلم . وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق مالك 
  س حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب ذكره القاري والنسائي والبخاري عن ابن عبا

فإذا أرضعت " إن الرضاعة حترم ما حترم الوالدة : " يف رواية حيىي زيادة ( أي كان جيوز أن يدخل عليك )  ٨( 
املرأة رضيعا حيرم على الرضيع وعلى أوالده من أقارب املرضعة كل من حيرم على ولدها من النسب وال حترم 

. ى أيب الرضيع وال على أخيه وال حيرم عليك أم أختك من الرضاع إذا مل تكن أمك وال زوجة أبيك املرضعة عل
  )  ٢٩٦/  ١٠أوجز املسالك . ويتصور هذا يف الرضاع وال يتصور يف النسب 

أن رسول اهللا صلى اهللا : سليمان بن يسار عن عائشة )  ١( أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن دينار عن  - ٦١٦
  )  ٢( حيرم من الرضاعة ما حيرم من الوالدة : عليه و سلم قال 
 _________  

عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبري عن عائشة قال ابن عبد " : موطأ حيىي " عن سليمان يف : قوله )  ١( 
وغريه " املوطأ " وظ يف أي زيادة الواو ومل يتابعه أحد من رواة املوطأ عليه واحلديث حمف: هذا خطأ من حيىي : الرب 

  عن سليمان عن عروة عن عائشة 
  أي مثل ما حيرم من النسب )  ٢( 

من )  ٢( عن عائشة أنه كان يدخل عليها )  ١( أخربنا مالك أخربنا عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه  - ٦١٧
  إخواهتا )  ٣( أرضعته أخواهتا وبنات أخيها وال يدخل عليها من أرضعته نساء 

_____ ____  
  القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق )  ١( 
  أي يف بيتها من غري حجاب )  ٢( 
نساء إخوهتا ألن املرضع إمنا هو املرأة دون الرجل فال حيرم عند مجاعة كابن عمر وجابر ومجاعة من : قوله )  ٣( 

علية كما حكاه ابن عبد الرب وقال ) داود بن علية سقط الواو بني داود وبني ابن : يف األصل ( التابعني وداود وابن 
حجتهم أن عائشة كانت تفيت خبالف ما روي من قصة أفلح وهو ما روى مالك وغريه أن عمها أفلح أخا أيب : 

القعيس والدها من الرضاعة جاء يستأذن عليها بعد ما أنزل احلجاب فأبت عائشة أن تأذن له فأمرها رسول اهللا 
تربت ميينك حيرم من : إمنا أرضعتين املرأة ومل يرضعين الرجل فقال : له فقلت  صلى اهللا عليه و سلم أن تأذن
: قال ابن عبد الرب . ومن املعلوم أن العربة عند قوم برأي الصحايب إذا خالف مرويه . الرضاعة ما حيرم من النسب 

 يعلم أهنا حجبت عمن وال حجة هلم يف ذلك ألن هلا أن تأذن ملن شاءت من حمارمها وحتجب ممن شاءت ولكن مل
وقد . انتهى . ذكر إال خبرب واحد كما علمنا املرفوع خبرب واحد فوجب علينا العمل بالسنة إذ ال يضر من خالفها 

واستبعده بعضهم مع مشافهة النيب صلى اهللا عليه و سلم . نسب املازري إىل عائشة القول بأن لنب الفحل ال حيرم 



اإلسناد إليها صحيح وكثريا ما خيالف الصحايب مرويه لدليل قام عنده : وقيل  إياها يف حديث أفلح بأنه حيرم
انظر شرح ( فيحتمل أهنا فهمت أن ترخيصه هلا يف أفلح ال يقتضي تعميم احلكم يف كل ذكر كذا يف شرح الزرقاين 

اهتا أي إذا وبه يظهر خطأ القاري حيث كتب حتت قوله نساء إخو) .  ٣٠٤/  ١٠واألوجز  ٢٤٢/  ٣الزرقاين 
  كان لبنهن من غري إخواهتا 

أن ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان : بن الشريد )  ١( أخربنا مالك أخربين الزهري عن عمرو  - ٦١٨
  واحد )  ٣( ال اللقاح : فأرضعت إحدامها غالما واألخرى جارية فسئل هل يتزوج الغالم اجلارية ؟ قال )  ٢( 

 _________  
الثقفي الطائفي من ثقات التابعني قاله الزرقاين  -بفتح املعجمة  -عن عمرو بفتح العني بن الشريد :  قوله)  ١( 

  وغريه 
  جاريتان : ويف رواية )  ٢( 
" النهاية " اللقاح واحد بفتح الالم أي ماء الفحل يعين أن سبب العلوق واحد كذا قال ابن األثري يف : قوله )  ٣( 

لفحل حيرم وبه قال مجهور الصحابة ومن بعدهم وبه قال أبو حنيفة وتابعوه واألوزاعي وابن وفيه إخبار بأن لنب ا
وحجتهم حديث عائشة يف قصة أفلح أخي أيب القعيس وحكي . جريج ومالك والشافعي وأمحد وإسحاق وغريهم 

ئشة وبه قال سعيد بن خالفه عن ابن عمر وابن الزبري ورافع بن خديج وزينب بنت أم سلمة ونقله ابن بطال عن عا
املسيب والقاسم وسليمان بن يسار وإبراهيم النخعي وأبو قالبة وإياس بن معاوية وغريهم وال خيفى على ذوي 

" هو كتاب " ( مسند اإلمام " العقول أن القول ما قال الرسول صلى اهللا عليه و سلم والبحث مبسوط يف شرح 
  لبعض األعالم )  ١٤٢مد حسن السنبهلي ص للعالمة حم" تنسيق النظام يف مسند اإلمام 

أنه سأل سعيد بن املسيب عن الرضاعة ؟ فقال ) :  ٣( بن عقبة )  ٢( أخربنا إبراهيم )  ١( أخربنا مالك  - ٦١٩
)  ٨( وما كان بعد احلولني فإمنا )  ٧( واحدة فهي حترم )  ٦( كانت مصة )  ٥( وإن )  ٤( ما كان يف احلولني : 

  طعام يأكله 
 _________  

  أخربنا مالك أخربنا الزهري عن إبراهيم بن عقبة : ويف بعض النسخ )  ١( 
  وثقه أمحد وحيىي والنسائي " : اإلسعاف " قال يف )  ٢( 
  بضم العني املدين )  ٣( 
  هو مدة الرضاع )  ٤( 
  ولو : يف نسخة )  ٥( 
قطرة املصة بفتح : مصة يف نسخة : وقوله أي وإن كانت قطرة واحدة دخلت يف جوف الطفل مبصة واحدة )  ٦( 

  امليم وتشديد الصاد 
  من التحرمي )  ٧( 
فإمنا هو طعام يأكله أي هو يف حكم الغذاء ال حيرم شيئا وال يثبت حكم الرضاعة فال يكون رضاعة : قوله )  ٨( 

أخرجه أبو داود " . لعظم ال رضاع إال ما أنبت اللحم وأنشز ا: " الكبري مفيدة بشيء ويؤيده من األخبار حديث 
وأخرج عبد الرزاق وابن . من حديث أيب موسى اهلاليل عن أبيه عن ابن مسعود وأخرجه البيهقي من وجه آخر 



والوالدات { : سئل ابن عمرو وابن عباس عن الرضاع بعد احلولني فقرأ : جرير وابن أيب حامت عن الزهري قال 
وأخرج ابن جرير . وال نرى رضاعا حيرم بعد احلولني شيئا )  ٢٣٣آلية ا: سورة البقرة ( } ... يرضعن أوالدهن 

ال رضاع إال يف هذين احلولني وأخرج الترمذي وصححه عن : مسعت ابن عباس يقول : من طريق أيب الضحى قال 
وأخرج .  ال حيرم من الرضاع إال ما فتق األمعاء وكان قبل الفطام: أم سلمة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ال حيرم من الرضاع إال ما كان يف احلولني وأخرج : ابن عدي والدارقطين والبيهقي عن ابن عباس مرفوعا 
وأخرجه الطرباين يف معجمه . ال رضاع بعد فصال وال يتم بعد احتالم : الطياليسي والبيهقي عن جابر مرفوعا 

يعين أنه إذا احتلم مل . بسكون التاء : ال يتم . [ وطي وعبد الرزاق عن علي مرفوعا مثله كذا ذكره الزيلعي والسي
  ] جتر عليه أحكام صغار األيتام 

ما قال سعيد بن )  ١( أنه سأل عن عروة بن الزبري فقال له مثل : أخربنا مالك أخربنا إبراهيم بن عقبة  - ٦٢٠
  املسيب 

 _________  
  من أن ما كان يف احلولني حيرم وما ال فال )  ١( 

ما كان يف احلولني وإن كانت مصة : أن ابن عباس كان يقول : بن زيد )  ١( أخربنا مالك أخربنا ثور  - ٦٢١
  واحدة فهي حترم 
 _________  

" ، كذا يف  ١٣٥ثور بن زيد الديلي موالهم املدين وثقه ابن معني وأبو زرعة والنسائي مات سنة : قوله )  ١( 
  " اإلسعاف 

أن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا : ا نافع موىل عبد اهللا بن عمر أن سامل بن عبد اهللا أخربه أخربنا مالك أخربن - ٦٢٢
رضعات )  ٣( أرضعيه عشر : بنت أيب بكر فقالت )  ٢( به وهو يرضع إىل أختها أم كلثوم )  ١( عنها أرسلت 

فلم )  ٤( غري ثالث مرار حىت يدخل علي فأرضعتين أم كلثوم بنت أيب بكر ثالث رضعات مث مرضت فلم ترضعين 
  يل عشر رضعات )  ٦( على عائشة من أجل أن أم كلثوم مل تتم )  ٥( أكن أدخل 

 _________  
أرسلت به أي أرسلت بسامل بن عبد اهللا بن عمر واحلال أنه كان يرضع بصيغة اجملهول أي كان صغريا : قوله )  ١( 

  ها بعد البلوغ أيضا يرضع إىل أختها لترضعه فيكون هلا حمرما فيدخل علي
أم كلثوم بضم الكاف تابعية مات أبوها أبو بكر رضي اهللا عنه وهي محل فوضعت بعد وفاته وقد : قوله )  ٢( 

  أرسلت حديثا فذكرها بسببه ابن منده وابن السكن يف الصحابة فومها كذا قال الزرقاين 
هذه خصوصية ألزواج النيب صلى اهللا عليه ) :  ٤٣/  ٢" ( التنوير " عشر رضعات قال السيوطي يف : قوله )  ٣( 

كان : عن معمر أخربين ابن طاوس عن أبيه قال " مصنفه " و سلم خاصة دون سائر النساء قال عبد الرزاق يف 
ألزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم رضعات معلومات وليس لسائر النساء رضعات معلومات مث ذكر حديث عائشة 

لعله مل يظهر لعائشة نسخ العشر : وقوله . بعده وحينئذ فال حيتاج إىل تأويل الباجي  هذا وحديث حفصة الذي
وبه يرد إشارة ابن عبد الرب إىل شذوذ رواية نافع هذه بأن : قال الزرقاين . انتهى . باخلمس إال بعد هذه القصة 



مخس رضعات فوهم من روى أصحاب عائشة الذين هم أعلم هبا من نافع وهم عروة والقاسم وعمرة رووا عنها 
عنها عشر رضعات ألنه صح عنها أن اخلمس نسخن العشر وحمال أن تعمل باملنسوخ كذا قال وهذا سهو ألن نافعا 

إن ساملا أخربه عن عائشة وكل منهما ثقة حجة حافظ وقد أمكن اجلمع بأهنا خصوصية للزوجات الشريفة : قال 
  كما قاله طاوس 

  مرات : يف نسخة )  ٤( 
  أي من غري حجاب )  ٥( 
  حىت أكون حمرما هلا )  ٦( 

أهنا أخربته أن حفصة أرسلت بعاصم بن عبد اهللا : ابنة أيب عبيد )  ١( أخربنا مالك أخربنا نافع عن صفية  - ٦٢٣
)  ٥( فكان يدخل )  ٤( عليها ففعلت )  ٣( ترضعه عشر رضعات ليدخل )  ٢( بن سعد إىل فاطمة بنت عمر 

  )  ٧( يوم أرضعته صغري يرضع )  ٦( عليها وهو 
 _________  

  زوجة مواله ابن عمر )  ١( 
  ابن اخلطاب )  ٢( 
  أي إذا بلغ )  ٣( 
  أي أرضعته فاطمة عشر رضعات )  ٤( 
  أي على حفصة بعد بلوغه )  ٥( 
  أي كان عاصم حني أرضعته فاطمة صغريا يرضع )  ٦( 
  معروف من الرضاعة أو جمهول من اإلرضاع )  ٧( 

كان فيما أنزل اهللا تعاىل من ) :  ١( أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن أيب بكر عن عمرة عن عائشة قالت  - ٦٢٤
عشر رضعات معلومات حيرمن مث نسخن خبمس معلومات فتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهن مما : القرآن 

  يقرأ من القرآن 
 _________  

بضم } عشر رضعات معلومات حيرمن { : خل أي كان سابقا يف القرآن هذه اآلية إ... قالت كان : قوله )  ١( 
الياء وتشديد الراء املكسورة متلوة مث نسخن تلك العشرة خبمس معلومات ونزلت مخس رضعات معلومات حيرمن 

ر نسخ فتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وآية اخلمس تتلى يف القرآن يعين أن العشر نسخت خبمس وتأخ
وبعض الناس مل يبلغه نسخه فصار يتلوه قرآنا فالعشر على . اخلمس حىت تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

به متسك الشافعي يف : قوهلا منسوخة التالوة واحلكم واخلمس منسوخة التالوة فقط كآية الرجم قال ابن عبد الرب 
وأجيب عنه بأنه مل يثبت قرآنا وهي قد أضافته إىل . وف ال يقع التحرمي إال خبمس رضعات تصل إىل اجل: قوله 

ال حجة فيه ألنه مل يثبت إال من طريقها والقرآن : القرآن واختلف العمل عنها فليس بسنة وال قرآن وقال املازري 
وذكر ابن " . شرح الزرقاين " ال يثبت باآلحاد وهلذا مل يأخذ به اجلمهور من الصحابة والتابعني ومن بعدهم كذا يف 

أنه ال خيلو إما أن يقال بنسخ اخلمس أيضا أوال ؟ على الثاين يلزم ذهاب شيء من القرآن : اهلمام وغريه ما حاصله 
مل يثبته الصحابة وال يثبت بقول عائشة وحدها كونه من القرآن وعلى األول فلما ثبت نسخ التالوة فبقاء حكمه 



وأما ثبوت رجم . يرفعه ) يف األصل نسخ الدال والظاهر ما أثبتناه ( ل حيتاج إىل دليل وإال فاألصل أن النسخ األو
الزاين مع كون آية منسوخة التالوة فبإمجاع الصحابة وههنا ال إمجاع من الصحابة بل كثري من الصحابة أفتوا 

  )  ٢٣آلية ا: سورة النساء ( } وأمهاتكم االيت أرضعنكم { : بالتحرمي مبصة واحدة ويؤيده إطالق قوله تعاىل 

عند دار )  ٢( إىل عبد اهللا بن عمر وأنا معه )  ١( جاء رجل : أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن دينار قال  - ٦٢٥
كانت يل : رجل إىل عمر بن اخلطاب فقال )  ٣( جاء : القضاء يسأله عن رضاعة الكبري فقال عبد اهللا بن عمر 

دونك : فقالت امرأيت )  ٧( امرأيت إليها فأرضعتها فدخلت عليها )  ٦( فعمدت )  ٥( فكنت أصيبها )  ٤( وليدة 
فإمنا الرضاعة رضاعة )  ١٠( وائت جاريتك )  ٩( أوجعها : واهللا قد أرضعتها قال عمر رضي اهللا عنه ) :  ٨( 

  )  ١١( الصغري 
 _________  

جبري األنصاري سأل ابن عمر عن رضاعة هو أبو عبس عبد الرمحن بن : قال الباجي ( مل يسم : قال الزرقاين )  ١( 
أبو عيسى رجل من أكابر الصحابة شهد بدرا وما بعدها : الكبري فأخربه ابن عمر مبا عنده يف ذلك عن أبيه قلت 

ومل يذكروا ابن عمر رضي اهللا عنه يف مشاخيه وفسر الزرقاين " التقريب " هـ عن سبعني سنة كما يف  ٢٤تويف سنة 
  )  ٣١٤/  ١٠أوجز املسالك . أيب عمر الرجل السائل عن عمر بذلك حكاية عن  ٢٤٦/  ٣
وأنا معه أي مع عبد اهللا بن عمر عند دار القضاء باملدينة وهي دار كانت لعمر بن اخلطاب فلما : قوله )  ٢( 

  ) استشهد كان عليه دين فبيعت لقضاء دينه فسميت دار القضاء قاله ابن الصالح كذا قاله القاري 
  الرجل هو أبو عبس بن جبري األنصاري مث احلارثي البدري : جاء رجل قال ابن عبد الرب : قوله )  ٣( 
  أي أمة )  ٤( 
  أي أجامعها )  ٥( 
  أي توجهت امرأيت إليها وقصدت أن حترم علي فأرضعتها )  ٦( 
  أي على امرأيت أو على األمة )  ٧( 
  أي خذ حذرك منها فإهنا حرمت عليك )  ٨( 
  أدب امرأتك  أي)  ٩( 
  أي حيل لك أن جتامع اجلارية )  ١٠( 
  يعين رضاعة الكبري ال حترم )  ١١( 

)  ٢( عروة بن الزبري أن )  ١( أخربين : أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب وسئل عن رضاعة الكبري ؟ فقال  - ٦٢٦
)  ٤( وكان تبىن )  ٣( بدرا  أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شهد

بن حارثة فأنكح أبو حذيفة )  ٧( رسول اهللا زيد )  ٦( الذي يقال له موىل أيب حذيفة كما كان تبىن )  ٥( ساملا 
أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي من )  ١١( ابنة )  ١٠( أنه ابنه أنكحه )  ٩( يرى )  ٨( ساملا وهو 

{ : أيامى قريش فلما أنزل اهللا تعاىل يف زيد ما أنزل )  ١٣( وهي يومئذ من أفضل )  ١٢( املهاجرات األول 
)  ١٥( رد كل أحد تبين إىل أبيه فإن مل يكن يعلم أبوه رد إىل مواليه )  ١٤( } ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللا 

 عامر بن لؤي إىل رسول اهللا من بين)  ١٨( امرأة أيب حذيفة وهي )  ١٧( بنت سهيل )  ١٦( فجاءت سهلة . 
)  ٢١( ساملا ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل )  ٢٠( كنا نرى : فقالت )  ١٩( صلى اهللا عليه و سلم فيما بلغنا 



)  ٢٣( فيما بلغنا : يف شأنه ؟ فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ٢٢( وليس لنا إال بيت واحد فما ترى 
( ابنا من الرضاعة فأخذت )  ٢٦( بلبنك أو بلبنها وكانت تراه )  ٢٥( عات فتحرم مخس رض)  ٢٤( أرضعيه 

 ٣١( حتب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أم كلثوم )  ٣٠( فيمن )  ٢٩( عائشة )  ٢٨( بذلك )  ٢٧
صلى اهللا عليه و سائر أزواج النيب )  ٣٤( أن يدخل عليها وأىب )  ٣٣( يرضعن من أحبنب )  ٣٢( وبنات أخيها ) 

واهللا ما نرى الذي أمر به رسول اهللا صلى اهللا : سلم أن يدخل عليهم بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن لعائشة 
هلا يف رضاعة سامل وحده من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال )  ٣٥( عليه و سلم سهلة بنت سهيل إال رخصة 

  هذا كان رأي أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم يف رضاعة الكبري )  ٣٦( فعلى . يدخل علينا هبذه الرضاعة أحد 
 _________  

هذا حديث يدخل يف املسند أي املوصول للقاء عروة عائشة وسائر : أخربين عروة قال ابن عبد الرب : قوله )  ١( 
ل ويونس وابن جرير عن أزواجه صلى اهللا عليه و سلم وللقائه سهلة بنت سهيل وقد وصله مجاعة منهم معمر وعقي

ابن شهاب عن عروة عن عائشة مبعناه ورواه عثمان بن عمر وعبد الرزاق كالمها عن مالك عن ابن شهاب عن 
. لكنه عند أكثر الرواة عن مالك مرسل : قال احلافظ بعد ما بسط الكالم على طرق الرواية ( عروة عن عائشة 

  )  ٣٠٨/  ١٠أوجز املسالك : انظر 
أن أبا حذيفة هو أبو حذيفة بضم احلاء ابن عتبة بضم العني ابن ربيعة بن عبد مشس بن عبد مناف :  قوله)  ٢( 

هشم بضم اهلاء كان من فضالء الصحابة هاجر اهلجرتني وشهد بدرا وأحدا واخلندق : القرشي امسه هاشم وقيل 
وزوجته سهلة بفتح السني بنت .  عنه واحلديبية واملشاهد كلها وقتل يوم اليمامة شهيدا يف عهد ايب بكر رضي اهللا

سهل بن عمرو القرشية العامرية ولدت أليب حذيفة حممد بن أيب حذيفة وولدت لشماخ بن سعيد بكري بن مشاخ 
  " االستيعاب " وولدت لعبد الرمحن بن عوف سامل بن عبد الرمحن كذا يف 

  أي حضر غزوة بدر وغريها )  ٣( 
  أي جعله متبىن )  ٤( 
يقال هلا ليلى ويقال ثبيتة بضم الثاء : كان موىل امرأة من األنصار قال ابن حبان : ساملا قال البخاري : وله ق)  ٥( 

وفتح الباء وسكون الياء بنت يعار بفتح التحتية ابن زيد بن عبيد وكانت امرأة أيب حذيفة بن عتبة وهبذا جزم ابن 
هو سامل بن معقل موىل فاطمة بنت يعار : أيب داود يقول مسعت ابن : امسها سلمى وقال ابن شاهني : سعد وقيل 

األنصارية أعتقته سائبة فواىل أبا حذيفة فتبناه أي اختذه ابنا وكان مع أيب حذيفة يف معركة اليمامة وكان معه لواء 
ل جبنيب يف األص( فأضجعوين جبنبه : قتل فقال : ما فعل أبو حذيفة ؟ فقيل : املهاجرين وقاتل إىل أن صرع فقال 

فجعله يف بيت املال رواه ابن . إمنا أعتقته سائبة : فمات فأرسل عمر مرياثه إىل معتقته ثبيتة فقالت ) وهو حتريف 
  )  ٢٤٤/  ٣( املبارك كذا يف شرح الزرقاين 

  أي أخذ ابنا )  ٦( 
القرشي نسبا اهلامشي  زيد بن حارثة هو أبو أسامة زيد بن حارثة بن شرحبيل بن كعب بن عبد العزى: قوله )  ٧( 

والء موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحبه وأبو حبه كان أمه خرجت به تزور قومها فأغارت عليهم بنو 
القني فأخذوا زيدا وقدموا به سوق عكاظ فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خدجية فوهبته للنيب صلى اهللا عليه و سلم 

ما كنا ندعوه إال زيد بن حممد حىت نزل قوله تعاىل : ل ابن عمر رضي اهللا عنهما وهو ابن مثان سنني فأعتقه وتبناه قا
وهاجر إىل املدينة وشهد بدرا واخلندق واحلديبية وغريها ومل )  ٥اآلية : سورة األحزاب ( } ادعوهم آلبائهم { : 



فلما قضى زيد { : زيدا بقوله  يذكر اهللا يف القرآن من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم وغريه من األنبياء إال
هتذيب " اآلية استشهد يف غزوة مؤتة سنة مثان من اهلجرة كذا يف )  ٣٧اآلية : سورة األحزاب ( } منها وطرا 

  للنووي " األمساء واللغات 
 دعاه وهو يرى أنه ابنه ألنه كان التبين يف اجلاهلية وأوائل اإلسالم أمرا معتربا وكان من تبىن رجال: قوله )  ٨( 

أي دعاؤهم } هو { أي املتبنني آلبائهم ال ملن تبناه } ادعوهم { : الناس إليه وورث مرياثه إىل أن نزل قوله تعاىل 
} فإخوانكم { أي آباءهم الذين هم من مائهم } عند اهللا فإن مل تعلموا آباءهم { أي أعدل } أقسط { إىل آباءهم 

يد بن حارثة متبىن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعند ذلك رد كل نزل ذلك يف ز. أي فهم إخوانكم يف الدين 
  أحد تبين إىل أبيه ومل ينسب إىل من تبناه وال حكم بوراثته منه بل من أبيه 

  أي أبو حذيفة يظن أن ساملا املتبىن ابنه )  ٩( 
  أعاده لوقوع الفصل )  ١٠( 
هند بنت : بن ربيعة ويف رواية يونس وشعيب عن الزهري ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة : قوله )  ١١( 

  الوليد والصواب فاطمة قاله ابن عبد الرب 
  بضم األلف وخفة الواو املفتوحة )  ١٢( 
  من أفضل أيامي قريش مجع أمي هو من ال زوج هلا بكرا كانت أو ثيبا : قوله )  ١٣( 
  بيان ملا أنزل )  ١٤( 
  أي نسب إىل مواليه )  ١٥( 
  بفتح السني وسكون اهلاء )  ١٦( 
  بصيغة التصغري )  ١٧( 
  فهي قرشية عامرية وأبوها صحايب شهري )  ١٨( 
  هذا قول الزهري )  ١٩( 
  أي نظن أنه ولد للتبين )  ٢٠( 
عليها ثوب : أي مكشوفة الرأس والصدر وقيل : وأنا فضل بضم الفاء وسكون الضاد قال الباجي : قوله )  ٢١( 

  أصحها الثاين : متوشحة بثوب على عاتقها خالفت بني طرفيها قال ابن عبد الرب : عليها وقيل  واحد ال إزار
إين أرى يف وجه أيب حذيفة من : فما ترى يف شأنه ؟ ويف رواية ملسلم عن القاسم عن عائشة قالت : قوله )  ٢٢( 

لرجال وعقل ما عقلوه وإنه يدخل علينا إن ساملا قد بلغ ما يبلغ ا: دخول سامل وهو حليفه وله من وجه آخر قالت 
  وإين أظن أن يف نفس أيب حذيفة من ذلك شيئا 

  هذا قول الزهري )  ٢٣( 
عشر رضعات والصواب رواية : أرضعيه مخس رضعات يف رواية حيىي بن سعيد عن ابن شهاب : قوله )  ٢٤( 

رجل كبري ؟ فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه كيف أرضعه وهو : قالت : ويف رواية ملسلم . مالك قاله ابن عبد الرب 
لعلها : قال القاضي عياض " : شرح صحيح مسلم " قال النووي يف . قد علمت أنه رجل كبري : و سلم وقال 

. حلبته مث شربه من غري أن ميس ثديها وهذا حسن وحيتمل أنه عفا عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكرب 
كانت سهلة حتلب : سعد عن الواقدي عن حممد بن عبد اهللا ابن أخي الزهري عن أبيه قال ويف رواية ابن . انتهى 

يف مسعط قدر رضعة فيشربه سامل يف كل يوم حىت مضت مخسة أيام فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر رأسها 



  رخصة من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لسهلة 
ديد الراء املفتوحة أي فصار حراما بلبنك أي بسبب رضاعك واخلطاب بتش: فتحرم قال القاري : قوله )  ٢٥( 

وال خيفى ما يف ضبطه والظاهر أن . انتهى . للمرأة أو بلبنها شك من الراوي وهو إما التفات يف املبىن أو نقل باملعىن 
يكون ثالثيا وميكن  حترم صيغة احلاضر خطابا إىل سهلة أي فتحرمه عليك بلبنك هذا إذا كان من التفعيل وميكن أن

  فيحرم بلبنها " موطأ حيىي " أن يكون على صيغة اجملهول ويف 
  أي كانت سهلة تظن ساملا ابنا هلا من الرضاعة بعد ما أرضعته )  ٢٦( 
  أي استدلت به وعملت حبسبه )  ٢٧( 
  أي حبكم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف هذه القصة )  ٢٨( 
يثبت حرمة : قالت عائشة وداود الظاهري " : شرح صحيح مسلم " النووي يف  عائشة قال: قوله )  ٢٩( 

الرضاع برضاع البالغ كما يثبت برضاع الطفل هلذا احلديث وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعني وعلماء 
: نصف وقال زفر سنتني و: إنه ال يثبت الرضاع إال برضاع من دون سنتني إال أبا حنيفة فقال : األمصار إىل اآلن 

والوالدات يرضعن أوالدهن حولني { : ثالث سنني وعن مالك رواية سنتني وأيام واحتج اجلمهور بقوله تعاىل 
إمنا الرضاعة من اجملاعة وبأحاديث مشهورة : وباحلديث الذي ذكره مسلم )  ٢٣٣اآلية : سورة البقرة ( } كاملني 

وذكر ابن عبد الرب وغريه أن بقول عائشة قال عطاء . انتهى . ومحلوا حديث سهلة على أنه خمتص هبا وبسامل 
وال يكون ألحد : لعمر اهللا إنه لقوي كيف ولو كان ذلك خاصا بسامل لقال هلا : وقال أبو بكر ابن العريب . والليث 

  وفيه ما ال خيفى على صاحب الفطنة . بعدك كما قال أليب بردة يف اجلذعة 
هر الرواية شاهدة بأن عائشة أخذت به يف باب احلجاب وظنت أن رضاعة الكبري فيمن حتب ظا: قوله )  ٣٠( 

  أيضا حتل رفع احلجاب مطلقا ال خاصا بسهلة وسامل وقيل إهنا ظنت بتحرمي رضاعة الكبري مطلقا 
  ابنة أيب بكر الصديق )  ٣١( 
  عبد الرمحن بن أيب بكر )  ٣٢( 
  أحببت : يف نسخة )  ٣٣( 
 أي امتنعت بقية أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم عن أن يدخل عليهن بالرضاعة يف الكرب وأىب: قوله )  ٣٤( 

وجعلن هذا احلكم خاصا بسهلة وسامل ويف رواية ملسلم عن زينب بنت أم سلمة أم املؤمنني عن أمها أهنا كانت تقول 
واهللا ما نرى : الرضاعة وقلن لعائشة أىب سائر أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك : 

( هذا إال رخصة أرخصها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لسامل خاصة فما هو بداخل علينا أحد هبذه الرضاعة 
  )  ٦٣٥/  ٣صحيح مسلم باب حكم رضاعة الكبري : انظر 

  وقد كان لرسول اهللا أن خيص من شاء مبا شاء من األحكام )  ٣٥( 
فعلى هذا أي على عدم اعتبار رضاعة الكبري كان رأي أمهات املؤمنني غري عائشة ويوافقهم ما  :قوله )  ٣٦( 

دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعندي رجل قاعد : أخرجه البخاري ومسلم وغريمها عن عائشة قالت 
تكن من الرضاعة فإمنا الرضاعة انظرن إخوا: إنه أخي من الرضاعة فقال : يا رسول اهللا : فاشتد ذلك عليه فقلت 

  ويف الباب أخبار أخر قد مر نبذ منها . من اجملاعة 

( ال رضاعة إال يف املهد : أنه مسعه يقول : سعيد عن سعيد بن املسيب )  ١( أخربنا مالك أخربنا حيىي بن  - ٦٢٧
  اللحم والدم )  ٣( وال رضاعة إال ما أنبت )  ٢



مصة واحدة )  ٥( اع إال ما كان يف احلولني فما كان فيها من الرضاع وإن كان الرض)  ٤( ال حيرم : قال حممد 
فهي حترم كما قال عبد اهللا بن عباس وسعيد بن املسيب وعروة بن الزبري وما كان بعد احلولني مل حيرم شيئا ألن اهللا 

فتمام )  ٧( } لرضاعة أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم ا)  ٦( والوالدات يرضعن { : عز و جل قال 
بستة أشهر بعد )  ٩( وكان أبو حنيفة رمحه اهللا حيتاط . شيئا )  ٨( الرضاعة احلوالن فال رضاعة بعد متامهما حترم 

ثالثون شهرا وال حيرم )  ١١( ما كان يف احلولني وبعدمها إىل متام ستة أشهر وذلك )  ١٠( حيرم : احلولني فيقول 
. أنه ال حيرم ما كان بعد احلولني )  ١٥( حيرم ونرى )  ١٤( أنه )  ١٣( ال نرى )  ١٢ (وحنن . ما كان بعد ذلك 
من الرضاعة )  ١٧( فإنا نراه حيرم ونرى أنه حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب فاألخ )  ١٦( وأما لنب الفحل 

إذا كان لبنهما من رجل واحد  خمتلفتني)  ١٨( من األب حترم عليه أخته من الرضاعة من األب وإن كانت األمان 
  وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا . فبهذا نأخذ . اللقاح واحد : كما قال ابن عباس 

 _________  
مالك : ويف بعضها " موطأ حيىي " حيىي بن سعيد هكذا يف بعض النسخ وهو الصحيح املوافق ملا يف : قوله )  ١( 

: وكذا ما يف بعضها . و غلط واضح فإن مالكا مل يدرك ابن املسيب إخل وه... أخربنا سعيد بن املسيب أنه مسعه 
  إخل ... مالك أخربنا حيىي بن سعيد بن املسيب أنه مسعه 

  أي يف حالة الصغر أي حني يكون الطفل يف املهد )  ٢( 
  وهو رضاعة الصغري ما مل يتغذ )  ٣( 
  بصيغة املعروف الغائب من التحرمي )  ٤( 
ال حترم املصة وال املصتان أخرجه ابن حبان : كان مصة واحدة وأما حديث عائشة مرفوعا وإن : قوله )  ٥( 

وعن . أو منسوخ } وأمهاتكم الاليت أرضعنكم { : ومسلم وغريمها فهو إما متروك بإطالق الكتاب وهو قوله تعاىل 
بكر الرازي ومثله روي عن ابن فأما اليوم فالرضعة الواحدة حترم حكاه عنه أبو . كان ذلك : ابن عباس أنه قال 

أحاديث عائشة يف هذا الباب مضطربة فوجب تركها والرجوع إىل كتاب اهللا تعاىل كذا : مسعود وقال ابن بطال 
  " البناية " يف 
  خرب مبعىن األمر أي لريضعن )  ٦( 
سورة ( } عليهما  فإن أرادا فصاال عن تراض منهما وتشاور فال جناح{ : مفهومه ما ذكره تعاىل بعده )  ٧( 

  )  ٢٣٣اآلية : البقرة 
حترم شيئا وعليه يتفرع أن الزوج لو مص ثدي زوجته ودخل يف حلقه لبنها ال حترم عليه إذا كان : قوله )  ٨( 

  ليحىي " املوطأ " كبريا بذلك أفىت ابن مسعود ورجع إليه أبو موسى األشعري بعد ما أفىت خالفه كما رواه مالك يف 
حيتاط فيه إشارة إىل أنه حكم مبين على االحتياط وليس أمرا ثابتا بالنص وال خيفى أنه ال احتياط بعد : قوله )  ٩( 

  ورود النصوص باحلولني مع أن االحتياط هو العمل بأقوى الدليلني وأقوامها دليال قوهلما 
  أي حيرم الرضاع يف مدة حولني ونصف حول )  ١٠( 
  أي جمموعة )  ١١( 
  ه نفسه وأبا يوسف وغريمها من العلماء يعين ب)  ١٢( 
إخل هذا هو األصح املفىت به وقول أيب حنيفة وإن ذكروا يف توجيهه أمورا فال خيلو عن ... ال نرى : قوله )  ١٣( 

ومدة احلمل أدناه ستة } ومحله وفصاله ثالثون شهرا { : هلما قوله تعاىل " : فتح القدير " شيء قال ابن اهلمام يف 



ال رضاع بعد حولني رواه الدارقطين عن ابن عباس يرفعه : قي للفصال حوالن وقال صلى اهللا عليه و سلم أشهر فب
فجعل } والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة { : وأظهر األدلة هلما قوله تعاىل . 

وأليب حنيفة هذه اآلية ووجهه أنه تعاىل ذكر شيئني . التمام هبما وال مزيد على التمام هبما وال مزيد على التمام 
: وضرب هلما مدة فكانت لكل منهما بكماهلا إال أنه قام املنقص يف أحدمها يعين يف مدة احلمل وهو قول عائشة 
الولد ال يبقى يف بطن أمه أكثر من سنتني ولو بقدر فلكة مغزل ومثله ال يقال إال مساعا فبقي مدة الفصال على 

غري أن هذا يستلزم كون لفظ ثالثني مستعمال يف إطالق واحد يف مدلول ثالثني ويف أربعة وعشرين وهو  ظاهره
بناء على أن املراد } والوالدت يرضعن أوالدهن { : اجلمع بني احلقيقي واجملازي وميكن أن يستدل له بقوله تعاىل 

فإن )  ٢٣٣اآلية : سورة البقرة ( } ن باملعروف وعلى املولود له رزقهن وكسوهت{ من الوالدات املطلقات بقرينة 
منها يف اعتباره إجياب النفقة للزوجة ألن ذلك معلوم : الفائدة يف جعلها نفقتها من حيث كوهنا ظئرا أوجه 

متعلق بريضعن أي يرضعن لآلباء الذين أرادوا متام الرضاعة وعليهم } ملن أراد { بالضرورة قبل البعثة والالم يف 
ورزقهن باملعروف أجرة هلن واحلاصل حينئد يرضعن حولني كاملني ملن أراد من اآلباء أن يتم الرضاعة كسوهتن 

باألجرة هذا ال يقتصي أن انتهاء مدة الرضاعة باحلولني بل مدة استحقاق األجرة باإلرضاع مث يدل على بقائها يف 
ن حولني فعلق الفصال بعد احلولني على تراضيهما عطفا بالفاء على يرضع} فإن أرادا فصاال { : اجلملة قوله تعاىل 

أين الدليل على انتهائها بستة أشهر بعد احلولني ؟ وما ذكر يف وجه زيادهتا ال يفيد سوى أنه إذا أريد : وقد يقال 
من متام الفطام حيتاج إليها ليتعود فيها غري اللنب قليال قليال لتعذر نقله دفعة وأما أنه جيب ذلك بعد احلولني ويكون 

مدة التحرمي شرعا فال وال شك أن الشرع مل حيرم إطعامه من غري اللنب قبل احلولني ليلزم منها زيادة مدة التعود 
عليهما فجاز أن يعود مع اللنب غريه قبل احلولني حبيث قد استقرت العادة مع انقضائهما فكان األصح قوهلما وهو 

فإن أرادا { : ى هذا أوىل بالبطالن وهوظاهر وحينئذ فقوله تعاىل وقول زفر من ثالث سنني عل. خمتار الطحاوي 
  ملخصا . انتهى . املراد به قبل احلولني } فصاال 

  أي ما كان بعد احلولني )  ١٤( 
  تكرير تأكيدي )  ١٥( 
  أي الرجل وهو زوج املرضعة الذي لبنها منه )  ١٦( 
  تصوير للنب الفحل )  ١٧( 
  خت أي أم األخ وأم األ)  ١٨( 

  )وما جيزئ منها )  ١( كتاب الضحايا ( 

  الثين فما فوقه )  ٢( أن عبد اهللا بن عمر كان يقول يف الضحايا والبدن : أخربنا مالك أخربنا نافع  - ٦٢٨
 _________  

الضحايا هي مجع ضحية كهدية وهدايا وأما األضاحي فهو مجع أضحية وهي ما يذبح يف يوم من أيام : قوله )  ١( 
  حر على وجه التقرب كذا قال القاري الن
والبدن بضم الباء وسكون الدال مجع بدنة حمركة مبعىن اإلبل والبقر عندنا فهو ختصيص بعد تعميم : قوله )  ٢( 

من اإلبل ما له مخس سنني وطعن يف السادسة ومن البقر ما له سنتان وطعن يف الثالثة ومن الغنم  -ككرمي  -والثين 
  يف الثانية كذا قال القاري ما له سنة وطعن 



من الضحايا والبدن وعن )  ٢( عما مل تسن )  ١( أنه كان ينهى : أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر  - ٦٢٩
  نقص من خلقها )  ٣( اليت 

 _________  
  كان يتقي " : موطأ حيىي " وهو يف )  ١( 
لسني وتشديد النون يقال أسن اإلنسان وغريه إذا كرب بضم التاء وكسر ا: عما مل تسن قال القاري : قوله )  ٢( 

روي مل " : شرح الزرقاين " ليس معىن إسنان البقر وغريه كربمها بل معناه طلوع األسنان ويف : وقال األزهري 
ال : قال الزرقاين ( تسن بكسر السني من السن ألن معروف مذهب ابن عمر أنه ال يضحى إال بثين املعز والضأن 

   ٧٢/  ٣شرح الزرقاين . نده اجلذع من الضأن وهذا خالف اآلثار املرفوعة وخالف اجلمهور جيوز ع
وال جيزئ إال اجلذع من الضأن والثين من غريه وهبذا قال مالك والليث والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور : قال املوفق 

  ن قتيبة وهي اليت مل تنبت أسناهنا واإلبل والبقر وروي بفتح السني قال اب)  ٦٢٢/  ٦املغين . وأصحاب الرأي 
  أي عن اليت نقص من خلقتها نقصانا يوجب نقصان القيمة وتأذي البهيمة )  ٣( 

مرة باملدينة فأمرين أن أشتري له كبشا )  ١( أنه ضحى : أخربنا مالك أخربنا نافع عن عبد اهللا بن عمر  - ٦٣٠
مث محل إليه فحلق )  ٦( الناس ففعلت )  ٥( حى يف مصلى يوم األض)  ٤( مث أذحبه له )  ٣( أقرن )  ٢( فحيال 

ليس : وكان عبد اهللا بن عمر يقول : مريضا مل يشهد العيد مع الناس قال نافع )  ٧( رأسه حني ذبح كبشه وكان 
  عبد اهللا بن عمر )  ٩( الرأس بواجب على من ضحى إذا مل حيج وقد فعله )  ٨( حالق 

عظيما أجزأ )  ١٢( من الضأن إذا كان )  ١١( واحدة اجلذع )  ١٠( إال يف خصلة وهبذا كله نأخذ : قال حممد 
من األضحية جيزئ مما جيزئ منه الفحل )  ١٦( اخلصي : جاءت اآلثار )  ١٥( واألضحية بذلك )  ١٤( يف اهلدي 

وهو . يوم النحر  يف)  ١٧( إنه ليس بواجب على من مل حيج : وأما احلالق فنقول فيه بقول عبد اهللا بن عمر . 
  قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا 

 _________  
  بتشديد احلاء أي أراد أن يضحي )  ١( 
حيتمل أن يراد به ال : فحيال أي ذكرا ال أنثى ويف زيادة ياء النسبة إشارة إىل حتقيق ذكورته وقيل : قوله )  ٢( 

  أي قويا عظيم اجلثة : خصيا وقيل 
  أي ذا قرن )  ٣( 
  معطوف على اشترى أي أذبح البن عمر يف مصلى العيد )  ٤( 
  يف مصلى الناس اتباعا ملا ورد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ينحر باملصلى بعد صالة العيد : قوله )  ٥( 
ففعلت أي فعلت ما أمرت من الشراء والذبح يف املصلى مث محل الكبش املذبوح إىل ابن عمر فحلق : قوله )  ٦( 
بن عمر رأسه حني محل إليه والظرفية يف قوله حني الذبح جمازية للقرب وحيتمل أن تكون حقيقة والتجوز يف التعقب ا

  احلاصل بثم 
وكان أي ابن عمر مريضا يف تلك األيام ولذا مل يشهد صالة العيد ومل يذبح األضحية بيده مع أنه : قوله )  ٧( 

  األفضل بل أمر نافعا به 
  ه أي حلق شعر الرأس بكسر أول)  ٨( 
وقد فعله والظاهر أن حلقه وقع اتفاقا أو أراد به التشبه باحلاج استحبابا فال : قوله . مقولة نافع : وقد فعله )  ٩( 



إنه صدر اتباعا لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أراد : ينايف نفيه إجيابا كذا قال القاري واألظهر أن يقال 
الل ذي احلجة فال يأخذ من شعره وأظفاره حىت يضحي أخرجه مسلم وغريه فلعل ابن عمر مل أن يضحي ورأى اهل

يف ( يأخذ شعره وأظفاره حىت ضحى فحلق شعره وأخذ أظفاره ويف احلديث إشارة إىل استحباب التشبه بالصاحلني 
اب الشافعي إىل أنه ذهب سعيد بن املسيب وربيعة وأمحد وإسحاق وداود وبعض أصح: عن الشوكاين " البذل " 

مكروه كراهة : حيرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حىت يضحي يف وقت األضحية وقال الشافعي وأصحابه 
وما ورد يف صحيح مسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و " . شرح املنية " تنزيه ومذهب احلنفية يف ذلك ما يف 

احلديث حممول على الندب دون الوجوب باإلمجاع فنفي  ...إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي : سلم 
الوجوب ال ينايف االستحباب فيكون مستحبا إال أن يستلزم الزيادة وقت إباحة التأخري وهنايته ما دون األربعني فإنه 

  )  ٢٣٩/  ٩أوجز املسالك . انتهى . ال يباح ترك قلم األظفار وحنوه فوق األربعني 
   أي يف صفة واحدة)  ١٠( 
وغريه واجلذع " منح الغفار " اجلذع من الضأن هو ذوات الصوف من الغنم اليت له ألية كما يف : قوله )  ١١( 

بفتح اجليم والذال املعجمة عند أهل اللغة من الشاة ما متت له سنة وطعنت يف الثانية ومن البقر ابن سنة ومن اإلبل 
: ن مامتت له ستة اشهر وهو املرجح عند احلنفية وقال بعضهم ابن أربع سنني ويف اصطالح الفقهاء اجلذع من الضأ

ما متت سبعة أشهر وقيل ستة أو سبعة والتقييد بالضأن ألن اجلذع من اإلبل والبقر والغنم ال جيزئ بل ال جيزئ منها 
  وغريمها " البناية " و " اهلداية " إال الثين كذا يف 

حبيث لو خلط بالثنايا أشتبه على الناظر من بعيد كذا فسره صاحب  إذا كان عظيما أي عظيم اجلثة: قوله )  ١٢( 
  وغريه " اهلداية " 
  أي يف هدي احلاج وأضحية يوم األضحى )  ١٣( 
: ويف سنن أيب داود وابن ماجه عن هالل مرفوعا . بذلك أي بإجزاء اجلذع من الضأن أضحيته : قوله )  ١٤( 

نعمت األضحية اجلذع من : ويف جامع الترمذي عن أيب هريرة مرفوعا . نعمت األضحية اجلذع من الضأن أضحيته 
ويف صحيح مسلم . أن اجلذع يويف مما يويف عنه الثين : ويف سنن أيب داود وابن ماجه عن جماشع مرفوعا . الضأن 

ل اجلمهور وهبذه اآلثار وغريها قا. ال تذحبوا إال مسنة إال أن يعسر عليكم فتذحبوا جذعة من الضأن : عن جابر 
يستحب لكم أن : جبواز اجلذع من الضأن ال من غريه ومحلوا التقييد املذكور يف رواية مسلم على األفضل واملعىن 

ال تذحبوا إال مسنة إال أن يعسر عليكم فتذحبوا جذعة من الضأن وجوزوا اجلذع من الضأن مع وجود غريه وحكى 
ال جيزئ مطلقا من الضأن كان أو من غريه وبه قال ابن حزم  ابن املنذر وغريه عن ابن عمر والزهري أن اجلذع

  لبعض األعالم " شرح مسند اإلمام " وعزاه جلماعة من السلف كذا يف 
واخلصي أي مقطوع اخلصيتني جيزئ مما جيزئ منه الفحل أي غري املقطوع ملا قد ثبت أن النيب صلى : قوله )  ١٥( 

  خرجه أمحد وأبو داود وابن ماجه وغريهم اهللا عليه و سلم ذبح بكبشني موجوأين أ
  وأما احلاج فيجب عليه احللق والقصر )  ١٦( 

  أخربنا مالك أخربنا نافع أن عبد اهللا بن عمر مل يكن يضحي عما يف بطن املرأة  - ٦٣١
  عما يف بطن املرأة )  ١( وهبذا نأخذ ال يضحى : قال حممد 

 _________  
عليه أن يضحي عما يف محل املرأة ألنه مل خيرج إىل اآلن إىل دار األحكام وأما  ال يضحي أي ال جيب: قوله )  ١( 



جيب األضحية عن نفسه وعن : بعد خروجه من بطن الزوجة فقد اختلف أصحابنا وغريهم فيه فمنهم من قال 
  واملسألة مبسوطة يف كتب الفقه . ال جيب إال عن نفسه : أوالده الصغار ومنهم من قال 

  )ما يكره من الضحايا  باب(  - ١

بن عازب )  ٣( بن فريوز أخربه أن الرباء )  ٢( بن احلارث أن عبيد )  ١( أخربنا مالك أخربنا عمرو  - ٦٣٢
 ٧( أربع : بيده وقال )  ٦( يتقى من الضحايا ؟ فأشار )  ٥( ماذا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ٤( سأل 

البني ظلعها )  ٩( وهي العرجاء  -من يده )  ٨( يدي أقصر : ده ويقول وكان الرباء بن عازب يشري بي -) 
  والعوراء البني عورها واملريضة البني مرضها العجفاء اليت ال تنقي 

وإن كانت ال متشي مل )  ١١( على رجلها فهي جتزئ )  ١٠( فأما العرجاء فإذا مشت . وهبذا نأخذ : قال حممد 
من نصف البصر أجزأت وإن ذهب النصف فصاعدا مل )  ١٢( ي من البصر األكثر جتزئ وأما العوراء فإن كان بق

  ملرضها والعجفاء اليت ال تنقى فإهنما ال جيزئان )  ١٣( جتزئ وأما املريضة اليت فسدت 
 _________  

ه ابن معني أخربنا عمرو هو ابن احلارث بن يعقوب بن عبد اهللا األنصاري موالهم أبو أمية املصري وثق: قوله )  ١( 
  " اإلسعاف " ، كذا يف  ١٤٩، وقيل  ١٤٨والنسائي وغري واحد مات سنة 

أن عبيد بن فريوز ضبطه القاري بفتح الفاء وسكون الياء وضم الراء وسكون الواو يف آخره زاء : قوله )  ٢( 
مل خيتلف الرواة : د الرب وذكر السيوطي أن عبيد بن فريوز أبو الضحاك الكويف وثقه النسائي وأبو حامت وقال ابن عب

عن مالك يف هذا احلديث وإمنا رواه عمرو عن سليمان بن عبد الرمحن عن عبيد فسقط ملالك ذكر سليمان وال 
يعرف احلديث إال له ومل يروه غريه عن عبيد وال يعرف عبيد إال هبذا احلديث وروى عن سليمان مجاعة منهم شعبة 

  والليث عن عمرو 
لرباء هو بفتح الباء وختفيف الراء املفتوحة وباملدين عازب بكسر الزاء املعجمة ابن احلارث بن أن ا: قوله )  ٣( 

، كذا يف  ٧٢أول مشاهده اخلندق نزل الكوفة ومات هبا يف أيام مصعب بن الزبري سنة . عدي األنصاري األوسي 
  " جامع األصول " 
  حلاكم أيضا من طريق عبيد هذا احلديث أخرجه أصحاب السنن األربعة وأمحد وا)  ٤( 
دل هذا على أن للضحايا صفات يتقى بعضها ولو مل يعلم أهنا يتقى : ماذا يتقى أي جيتنب قال الباجي : قوله )  ٥( 

  منها شيء لسئل هل يتقى من الضحايا شيء ؟ 
وهو يشري  -سلم أصبعي أقصر من أصبع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : يف رواية أشار بأصبعه وقال الرباء )  ٦( 

  ال جيوز من الضحايا أربع أورده ابن عبد الرب : ويقول  -بأصبعه 
واألوجز  ٧١/  ٣شرح الزرقاين . ال جيوز من الضحايا أربع : ويف رواية قال : قال الزرقاين ( أي يتقى أربع )  ٧( 
٢٢٧/  ٩  (  
  أي حقيقة أو فضال وشرفا )  ٨( 
سكون الراء البني ظلعها بفتح الظاء وسكون الالم أي عرجها والعوراء اليت العرجاء بفتح العني و: قوله )  ٩( 

البني عورها أي الظاهر فإن كان به مانع حقري ال مينع  -ويلحق به العمياء بداللة النص  -ذهبت إحدى عينيه 
: وقال الشافعي اإلبصار فال بأس به واملريضة البني مرضها أي اليت يتبني أثر املرض عليها وهو شامل لكل مرض 



هذا تقييد للمطلق وختصيص للعموم والعجفاء بفتح العني مؤنث أعجف مبعىن الضعيفة : املراد به اجلرباء قال العيين 
: إخل وقيل ... أي اليت ال نقي هلا وهو بكسر النون وسكون القاف  -بضم التاء وكسر القاف  -اليت ال تنقي 

  الشحم كذا قال الزرقاين والعيين 
  أي إىل املرعى أو املذبح )  ١٠( 
فهي جتزئ ملا يدل عليه قوله عليه السالم البني ظلعها وفيه أن ظهور العرج ال يتوقف على أن تصل : قوله )  ١١( 

  إىل حد عدم املشي بل مع املشي إذا مل تقدر على اللحوق بنفسها مع أبناء جنسها فهي عرجاء بني عرجها 
  فإن لألكثر حكم الكل )  ١٢( 
  أي تغريت )  ١٣ (

  )باب حلوم األضاحي (  - ٢

أن : بن واقد أن عبد اهللا بن عمر أخربه )  ٢( عن عبد اهللا )  ١( أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن أيب بكر  - ٦٣٣
قال عبد اهللا بن أيب بكر فذكرت ) .  ٣( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن أكل حلوم الضحايا بعد ثالث 

ناس )  ٧( دف : عائشة أم املؤمنني تقول )  ٦( مسعت )  ٥( صدق : لعمرة بنت عبد الرمحن فقالت )  ٤( ذلك 
الثلث )  ٩( ادخروا : يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال )  ٨( من أهل البادية حضرة األضحى 

اهللا لقد كان الناس ينتفعون يف يا رسول ) :  ١٢( بعد ذلك قيل )  ١١( مبا بقي فلما كان )  ١٠( وتصدقوا 
قال رسول اهللا صلى اهللا )  ١٦( األسقية )  ١٥( ويتخذون منها )  ١٤( منها الودك )  ١٣( ضحاياهم جيملون 

هنيت عن إمساك حلوم األضاحي بعد ثالث ؟ : قالوا  -قال )  ١٨( كما  -؟ )  ١٧( وما ذاك : عليه و سلم 
الدافة اليت كانت دفت حضرة األضحى فكلوا )  ١٩( إمنا هنيتكم من أجل : م فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

  وادخروا )  ٢٠( وتصدقوا 
 _________  

  ابن حممد بن عمرو بن حزم )  ١( 
  ، قاله السيوطي  ١١٩هو عبد اهللا بن واقد بن عبد اهللا بن عمر العمري املدين وثقه ابن حبان مات سنة )  ٢( 
أوهلا يوم النحر فمن ضحى فيه : ث اختلف يف أول الثالثة اليت كان االدخار فيها جائزا فقيل بعد ثال: قوله )  ٣( 

أوهلا يوم يضحي فلو ضحى من : جاز له أن ميسك يومني بعده ومن ضحى بعده أمسك ما بقي له من الثالثة وقيل 
كان النهي عن أكل حلوم األضاحي : آخر أيام النحر جاز له أن ميسك ثالثا بعدها وحكى البيهقي عن الشافعي قال 

)  ٣٦اآلية : سورة احلج ( } فكلوا منها وأطعموا القانع واملعتر { : بعد ثالث للتنزيه وهو كاألمر يف قوله تعاىل 
كنا منلح الضحية فنقدم به على النيب صلى اهللا : هو الصحيح ملا أخرجه البخاري عن عائشة قالت : قال املهلب 

" شرح املسند " ال تأكلوا إال ثالثة أيام وليست بعزمية ولكن أراد أن يطعم منه كذا يف : ة فقال عليه و سلم باملدين
  )  ١٩٨تنسيق النظام ص ( 
  أي حديث ابن عمر )  ٤( 
  أي ابن عمر فيما أخرب به أو عبد اهللا بن واقد يف ما نقله )  ٥( 
ي رواه عبد اهللا بن واقد عن جده وإن كان صادقا مسعت عائشة كأهنا أشارت إىل أن خرب النهي الذ: قوله )  ٦( 

بعد ما أخرج أحاديث النهي عن أكل " كتاب الناسخ واملنسوخ " لكنه منسوخ بدليل خرب عائشة قال احلازمي يف 



ممن ذهب إىل هذه األخبار علي بن أيب طالب وعبد اهللا : حلم األضحية فوق ثالث من طريق ابن عمر وعلي غريمها 
عبد اهللا بن عمر وخالفهم يف ذلك مجاهري العلماء من الصحابة والتابعني ومن بعدهم ورأوا جواز ذلك بن واقد بن 

مث ذكر أخبارا تدل على النسخ من طريق جابر وأيب بريدة . انتهى . ومتسكوا يف ذلك بأخبار تدل على نسخ ذلك 
و سلم يف النهي وحديث عبد اهللا بن  حديث علي عن النيب صلى اهللا عليه: وعائشة ونقل عن الشافعي أنه قال 

واقد متفقان وفيهما داللتان أن عليا مسع النهي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأن النهي بلغ عبد اهللا بن واقد 
وداللة أن الرخصة من النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يبلغ عليا وال عبد اهللا ولو بلغتهما ما حدثا بالنهي والنهي 

  منسوخ 
الدافة قوم يسريون مجاعة سريا ليس بالشديد : دف بتشديد الفاء وفتح الدال أي جاء قال أهل اللغة : قوله )  ٧( 
يعين : زيادة " موطأ حيىي " ويف . ودافة األعراب من يرد منهم املصر واملراد ههنا ضعفاء األعراب للمواساة ( 

كذا )  ٢٥٠/  ٩واألوجز  ٧٦/  ٣انظر الزرقاين  -الرواة تفسري من بعض  -بالدافة قوما مساكني قدموا املدينة 
  قال ابن حجر 

  أي يف وقت األضحى )  ٨( 
  بتشديد الدال املهملة أي احبسوا اللحوم إىل ثالث ليال وتصدقوا مبا بقي بعد ذلك )  ٩( 
ب األضحية فأما وتصدقوا مبا بقي فيه إشارة إىل أن النهي عن األكل فوق ثالث كان خاصا بصاح: قوله )  ١٠( 

يا نيب اهللا أرأيت قد هني : قلت : من أهدي له أو تصدق عليه فال وقد جاء يف حديث الزبري عند أمحد وغريه 
  أما ما أهدي إليكم فشأنكم : املسلمون أن يأكلوا حلم نسكهم فوق ثالث فكيف نصنع مبا أهدي إلينا ؟ قال 

ذي بعد عام النهي كما ورد يف حديث سلمة بن األكوع عند فلما كان بعد ذلك أي يف العام ال: قوله )  ١١( 
البخاري وورد عند أمحد وغريه ما يدل على أن حكم النسخ صدر أيضا يف حجة الوداع ولعله إمنا خطب به هناك 

  ليشيع حكم النسخ وال يبقى فيه ريب 
م فهموا أن النهي كان بسبب خاص إهن: قيل الظاهر أهنم أرادوا توسيع األمر فذكروا له ذلك وقيل : قوله )  ١٢( 

وهو الدافة وترددوا يف أنه هل اختص احلكم به أم صار عاما ؟ فذكروا للنيب صلى اهللا عليه و سلم ما ذكروا ففتح 
  النيب صلى اهللا عليه و سلم بالرخصة 

  أي يذيبون : بالضم وباجليم )  ١٣( 
  الشحم : بفتحتني )  ١٤( 
  أي من جلودها )  ١٥( 
  مجع سقاء أي القربة )  ١٦( 
  ما الذي منعهم من ذلك ؟ : أي )  ١٧( 
  شك من الراوي )  ١٨( 
  أي من أجل اجلماعة اليت جاءت إليكم لتوسعوا عليهم )  ١٩( 
  األمر لالستحباب )  ٢٠( 

ه و سلم أن رسول اهللا صلى اهللا علي: أخربنا مالك أخربنا أبو الزبري املكي عن جابر بن عبد اهللا أنه أخربه  - ٦٣٤
  )  ٢( كلوا وتزودوا وادخروا : ذلك )  ١( مث قال بعد . هنى عن أكل حلوم الضحايا بعد ثالث 

يف ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه )  ٣( ال بأس باالدخار بعد ثالث والتزود وقد رخص . وهبذا نأخذ : قال حممد 



وهو قول أيب . س باالدخار والتزود من ذلك ناسخ لألول فال بأ)  ٤( و سلم بعد أن كان هنى عنه فقوله اآلخر 
  حنيفة والعامة من فقهائنا 

 _________  
  أي بعد النهي يف العام اآلخر )  ١( 
  واألمر فيه وكذا يف التزود لإلباحة . بتشديد الدال املهملة )  ٢( 
  فهو من قبيل نسخ السنة بالسنة )  ٣( 
  أي املتأخر )  ٤( 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان : بو الزبري املكي أن جابر بن عبد اهللا أخربه أخربنا مالك أخربنا أ - ٦٣٥
  كلوا وادخروا وتصدقوا : عن أكل حلوم الضحايا بعد ثالث مث قال بعد ذلك )  ١( ينهى 

وما حنب له أن )  ٣( الرجل من أضحيته ويدخر ويتصدق )  ٢( ال بأس بأن يأكل . وهبذا نأخذ : قال حممد 
  )  ٤( تصدق بأقل من الثلث وإن تصدق بأقل من ذلك جاز ي

 _________  
  هنى : يف نسخة )  ١( 
  بل يستحب له ذلك كما فعله النيب صلى اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ٢( 
  )  ٣٦اآلية : سورة احلج ( } فكلوا منها وأطعموا القانع واملعتر { : لقوله تعاىل )  ٣( 
  بشي  وكذا لو مل يتصدق)  ٤( 

  )يوم األضحى )  ١( باب الرجل يذبح أضحيته قبل أن يغدو (  - ٣

بن أشقر ذبح أضحيته قبل أن يغدو )  ٢( أن عومير : أخربنا مالك أخربين حيىي بن سعيد عن عباد بن متيم  - ٦٣٦
  خرى أ)  ٤( ذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمره أن يعود بأضحية )  ٣( يوم األضحى وأنه 

 ٧( العيد فيه فذبح قبل أن يصلي اإلمام فإمنا )  ٦( إذا كان الرجل يف مصر يصلى . نأخذ )  ٥( وهبذا : قال حممد 
)  ٩( أو حنوها من القرى النائية )  ٨( هي شاة حلم وال جيزئ من األضحية ومن مل يكن يف مصر وكان يف بادية ) 

  وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا . ني تطلع الشمس أجزأه وح)  ١٠( عن املصر فإذا ذبح حني يطلع الفجر 
 _________  

  أي قبل أن يذهب صباحا إىل املصلى )  ١( 
بفتح األلف وسكون الشني املعجمة  -ابن أشقر  -بضم العني وكسر امليم مصغرا  -عومير هو عومير : قوله )  ٢( 

خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن ابن أشقر بن عدي بن : بن عوف األنصاري وقيل  -بعدها قاف 
" جامع األصول " النجار األنصاري املازين شهد بدرا وروى عنه عباد بن متيم املازين مرسال كذا قال ابن األثري يف 

مل خيتلف عن مالك يف هذا احلديث وظاهره االنقطاع ألن عبادا مل يدرك " : شرح املوطأ " وقال ابن عبد الرب يف 
لوقت ولذا زعم ابن معني أنه مرسل لكن مساع عباد بن متيم ممكن وقد صرح به يف رواية عبد العزيز ذلك ا

  الدراوردي عن حيىي بن سعيد عن عباد أن عومير بن أشقر أخربه 
أنه ذكر ذلك الظاهر أنه معروف والضمريان يعودان إىل عومير أي أن عوميرا ذكر ذحبه قبل الصالة : قوله )  ٣( 



  اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمره أن يذبح بأخرى وذهب القاري إىل أنه جمهول والضمري للشأن لرسول 
بأضحية أخرى وقع يف رواية ابن ماجه وابن حبان أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أذن عوميرا أن : قوله )  ٤( 

يف قصة أيب بردة املروية يف يضحي جبذع من املعز وهو حممول على اخلصوصية أو على كونه منسوخا بدليل ما 
وقد ورد التخصيص لعقبة بن عامر ( لن جيزئ عن أحد بعدك : الصحاح أن النيب عليه السالم أجاز له جبذعة وقال 

: أيضا فوفق بينهما باحتمال صدورمها يف وقت واحد أو أن خصوصية األول نسخت بثبوت اخلصوصية للثاين قيل 
أربعة أو مخسة لكن ليس التصريح بالنفي إال يف قصة أيب بردة بن نيار يف  ذكر بعضهم أن الذين ثبت هلم رخصة

  ، فارجع إليه  ٢٤٢/  ٩وبسط الشيخ الكالم يف األوجز .  ١٩٨تنسيق النظام ص . الصحيحني وعقبة بن عامر 
صالة العيد  يف احلديث أن األضحية إمنا تذبح بعد فراغ اإلمام من: وهبذا نأخذ قال شارح املسند : قوله )  ٥( 

سواء ذبح أو مل يذبح وسواء كان قبل اخلطبة أو بعدها لكن بعدها أحب وإن أخروا صالة العيد لعذر إىل الغد جاز 
أن يضحي بعد مضي وقت الصالة وهذه املراعاة إمنا هي يوم النحر خاصة ويف الثاين والثالث جيوز الذبح قبل 

رى فيجوز هلم بعد طلوع فجر يوم النحر ولو قبل طلوع الشمس وأما أهل الق. الصالة وهذا كله ألهل األمصار 
وقت ذبح األضحية إمنا يدخل بعد اخلطبة والصالة وذبح اإلمام : وهذا كله مذهب أيب حنيفة وأصحابه وقال مالك 

إذا مضى من يوم النحر بعد طلوع الشمس مقدار ما يصلى فيه صالة العيد واخلطبتني بعدها : وقال الشافعي 
  وي يف ذلك عنده أهل املصر والبوادي ويست

  بصيغة اجملهول صفة للمصر )  ٦( 
شاة ذحبت ألكل اللحم ال لتقرب النحر يشري إىل ما ورد عن النيب صلى اهللا : فإمنا هي شاة حلم أي : قوله )  ٧( 

خرجه من صلى صالتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصالة فتلك شاة حلم أ: عليه و سلم 
  أبو داود وغريه 

  أي صحراء )  ٨( 
  الغائبة أي البعيدة : يف نسخة )  ٩( 
  أي فجر يوم النحر الصادق )  ١٠( 

  )باب ما جيزئ من الضحايا عن أكثر من واحد (  - ٤

صاحب رسول اهللا )  ٢( بن صياد أن عطاء بن يسار أخربه أن أبا أيوب )  ١( أخربنا مالك أخربنا عمارة  - ٦٣٧
 ٤( وعن أهل بيته مث تباهى )  ٣( كنا نضحي بالشاة الواحدة يذحبها الرجل عنه : اهللا عليه و سلم أخربه قال صلى 

  )  ٥( الناس بعد ذلك فصارت مباهاة ) 
الرجل يكون حمتاجا فيذبح الشاة الواحدة يضحي هبا عن نفسه فيأكل ويطعم أهله فأما شاة )  ٦( كان : قال حممد 

وهو قول أيب حنيفة . فهذا ال جيزئ وال جيوز شاة إال عن الواحد )  ٧( ني أو ثالثة أضحية واحدة تذبح عن اثن
  والعامة من فقهائنا 
 _________  

عمارة بضم العني وفتح امليم هو عمارة بن عبد اهللا بن صياد بفتح الصاد وتشديد الياء األنصاري أبو : قوله )  ١( 
أبوه هو الذي قيل عنه إنه الدجال وثقه ابن معني والنسائي مات بعد سنة أيوب املدين وقد ينسب إىل جده صياد و

  " إسعاف السيوطي " ، كذا يف  ١٣٠



  خالد بن زيد األنصاري )  ٢( 
  أي عن نفسه )  ٣( 
  أي تفاخر )  ٤( 
  أي مث صارت األضحية مفاخرة يتفاخرون هبا ويذحبون لكل نفس واحدة فأكثر )  ٥( 
إخل ملا كان أثر أيب أيوب داال على أن الشاة الواحدة جتزئ عن الرجل وأهل بيته أوله ... ل كان الرج: قوله )  ٦( 

إىل أنه حممول على ما إذا كان الرجل حمتاجا إىل اللحم أو فقريا ال جيب عليه األضحية فيذبح الشاة الواحدة عن 
راك يف الشاة الواحدة يف األضحية نفسه ويطعم اللحم أهل بيته أو يشركهم يف الثواب فذلك جائز فأما االشت

الواجبة فال فإن االشتراك خالف القياس وإمنا جوز يف البقر واإلبل لورود النص من طرق متكثرة أهنم اشتركوا يف 
عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف البقرة واإلبل وال نص يف الشاة فيبقى على األصل وأما ما أخرجه احلاكم 

بن سعيد عن جده عبد اهللا بن هشام وكان قد أدرك النيب صلى اهللا عليه و سلم وذهبت به أمه  عن أيب عقيل زهرة
كان رسول اهللا يضحي بالشاة الواحدة عن مجيع أهله : زينب بنت محيد إليه وهو صغري فمسح رأسه ودعا له قال 

يضحي وجيعل ثواهبا هبة ألهل بيته صحيح اإلسناد فال يدل على وقوعه عن اجلماعة بل معناه أنه كان : قال احلاكم 
وهبذه األخبار ذهب مالك وأمحد والليث واألوزاعي إىل جواز الشاة عن . وهذا كما ورد أنه ضحى كبشا عن أمته 

  " البناية شرح اهلداية " أكثر من واحد كذا ذكره العيين يف 
  أي يف األضحية الواجبة )  ٧( 

رسول اهللا صلى اهللا )  ٢( مع )  ١( حنرنا : كي عن جابر بن عبد اهللا قال أخربنا مالك أخربنا أبو الزبري امل - ٦٣٨
  عن سبعة والبقرة عن سبعة )  ٤( البدنة )  ٣( عليه و سلم باحلديبية 

كانوا أو )  ٧( متفرقني )  ٦( يف األضحية واهلدي )  ٥( البدنة والبقرة جتزئ عن سبعة . وهبذا نأخذ : قال حممد 
  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا رمحهم اهللا . واحد أو غريه )  ٨( يت جمتمعني من أهل ب
 _________  

  أي ذحبنا )  ١( 
  أي حني حصروا هبا ورفضوا إحرام العمرة هناك وذحبوا اهلدايا )  ٢( 
وبعض أهل باحلديبية بضم احلاء وفتح الدال املهملة وختفيف الياء كذا قال الشافعي وأهل اللغة : قوله )  ٣( 

هي قرية ليست " : مطالع األنوار " بتشديد الياء ومها وجهان مشهوران قال صاحب : احلديث وقال أكثر احملدثني 
بكبري ومسيت ببئر هناك عند مسجد الشجرة على حنو مرحلة من مكة وكان الصحابة الذين بايعوا حتت الشجرة 

هتذيب األمساء واللغات " ألفا ومخس مائة وقيل غري ذلك كذا يف : بيعة الرضوان يوم احلديبية ألفا وأربع مائة وقيل 
  للنووي " 
هي من البقر واإلبل مسيت بذلك  -بضم الدال وسكوهنا  -البدنة بفتح الباء والدال جيمع على بدن : قوله )  ٤( 

يف كتب احلديث حيث أطلقت " : التهذيب " وقال النووي يف " حياة احليوان " لعظم أبداهنا ذكره الدمريي يف 
  والفقه فاملراد هبا البعري ذكرا كان أو أنثى وأكثر أهل اللغة أطلقوه على اإلبل والبقر 

عن سبعة وكذا عن ستة وثالثة ومخسة بالطريق األوىل وال جيوز عن مثان حلديث جابر يف قصة احلديبية : قوله )  ٥( 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نشترك يف اإلبل والبقر كل أمرنا رسول : أخرجه اجلماعة إال البخاري ويف لفظ ملسلم 

البقر عن سبعة واجلزور عن سبعة وأما ما : قال النيب صلى اهللا عليه و سلم : سبعة منا يف بدنة ويف رواية أليب داود 



غريب  حسن: وقال  -حنرنا يوم احلديبية سبعني بدنة البدنة عن عشرة وأخرج الترمذي : أخرجه احلاكم عن جابر 
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فحضر األضحى فاشتركنا يف : والنسائي عن ابن عباس قال  -

حديث جابر : البقرة سبعة ويف اجلزور عشرة حممول على االشتراك يف القيمة ال يف التضحية على أن البيهقي قال 
  " البناية " والعيين يف " ختريج أحاديث اهلداية " يف اشتراكهم يف اجلزور سبعة أصح كذا ذكره ابن حجر يف 

  واهلدي أي هدي احلاج احملصر وغريه حلديث جابر فإنه نص فيه واألضحية مبعناه : قوله )  ٦( 
  أي سواء كان السبعة متفرقني من األجانب أو جمتمعني )  ٧( 
إىل الرد على ما حكاه بعض أصحابنا  من أهل بيت واحد أو غريه أي من بيوت متعددة وفيه إشارة: قوله )  ٨( 

. عن مالك أنه جوز اشتراك أهل بيت واحد وإن زادوا على السبعة ومل جيز اشتراك أهل بيتني وإن كانوا أقل 
وشرحه أنه جيوز االشتراك يف البقر واإلبل والغنم يف األجر بأن يذحبه أحد منهم " موطأ حيىي " والذي يفهم من 

هدي التطوع ال يف األضحية الواجبة واهلدي الواجب ومحل حديث جابر على االشتراك يف ويشركهم يف األجر ويف 
األجر فإن احملصر بعدو ال جيب عليه عنده هدي فكان اهلدي الذي حنروه تطوعا لكن ال خيفى على ناظر كتب 

  احلديث أن صريح بعض األحاديث ترده 

  )باب الذبائح (  - ٥

( له بأحد )  ٢( كان يرعى لقحة )  ١( أن رجال : بن أسلم عن عطاء بن يسار  أخربنا مالك أخربنا زيد - ٦٣٩
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أكلها )  ٧( فسأل )  ٦( بشظاظ )  ٥( املوت فذكاها )  ٤( فجاءها )  ٣

  )  ٨( ال بأس هبا كلوها : فقال 
 _________  

هو مرسل عند مجيع : قال ابن عبد الرب " موطأ حيىي " ثة كما يف أن رجال أي من األنصار من بين حار: قوله )  ١( 
ووصله أبو العباس حممد بن إسحاق السراج من طريق أيوب والبزار من طريق جرير بن حازم " املوطأ " رواة 

  ... كالمها عن زيد عن عطاء عن أيب سعيد اخلدري أن رجال 
  " التنوير " ه السيوطي يف ناقة ذات لنب كذا ذكر: بكسر الالم وفتحها )  ٢( 
  جبل عظيم بقرب املدينة : بضمتني )  ٣( 
  أي قرب موهتا وجاءت مقدماته )  ٤( 
  أي ذحبها : بتشديد الكاف )  ٥( 
وفسر يف بعض طرق احلديث . العود احملدد الطرف : شظاظ بكسر الشني املعجمة وإعجام الظائني : قوله )  ٦( 

  " التنوير " بالوتد كذا يف 
  فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فسأله فأمره بأكلها : يف رواية )  ٧( 
  إشارة إىل إباحة أكل ما ذبح احملدد : أمر إباحة )  ٨( 

أن : أو سعد بن معاذ أخربه )  ٢( نافع عن رجل من األنصار أن معاذ بن سعد )  ١( أخربنا مالك أخربنا  - ٦٤٠
مث ذحبتها )  ٦( منها شاة فأدركتها )  ٥( فأصيبت )  ٤( نما له بسلع لكعب بن مالك كانت ترعى غ)  ٣( جارية 

  )  ٧( ال بأس هبا كلوها : حبجر فسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك فقال 



األوداج وأهنر الدم فذحبت به فال بأس بذلك إال السن والظفر )  ٨( وهبذا نأخذ كل شيء أفرى : قال حممد 
  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا . بشيء منه )  ٩( ه أن تذبح والعظم فإنه مكرو
 _________  

أخربنا نافع أي موىل ابن عمر عن رجل من األنصار إخل روى البخاري هذا احلديث عن املقدمي عن : قوله )  ١( 
أباه أخربه أن جارية هلم معمر عن عبيد اهللا بن عمر العمري عن نافع أنه مسع ابن كعب بن مالك خيرب ابن عمر أن 

ال تأكلوا حىت آيت النيب : كانت ترعى غنما بسلع فأبصرت بشاة موتا فكسرت حجرا فذحبتها فقال كعب ألهله 
مث روى من طريق جويرية عن نافع عن رجل . صلى اهللا عليه و سلم فأسأله فأتاه أو بعث إليه من سأله فأمره بأكلها 

وابن كعب املذكور يف . احلديث ... مر أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنما من بين سلمة أخرب عبد اهللا بن ع
ورجح احلافظ ابن حجر أنه عبد الرمحن بن " األطراف " الرواية األوىل هو عبد اهللا بن كعب جزم به املزي يف 

فع عن ابن عمر رواه الليث عن نافع مسع رجال من األنصار خيرب عبد اهللا وقيل فيه عن نا: كعب وقال الدارقطين 
هو كما " : مقدمة فتح الباري " وال يصح واالختالف فيه كثري وقد اختلف فيه على نافع وأصحابه قال احلافظ يف 

  قال 
  " اإلصابة " وذكر معاذ بن سعد بن مندة وأبو نعيم يف الصحابة قاله يف . كذا وقع الشك : قال الزرقاين )  ٢( 
  ال يعرف امسها " : تح مقدمة الف" قال ابن حجر يف )  ٣( 
  جبل باملدينة : بفتح السني وسكون الالم )  ٤( 
  أي جاءته مقدمات املوت )  ٥( 
  اجلارية )  ٦( 
  يستنبط من احلديث جواز ذبيحة املرأة بال كراهة )  ٧( 
هنار وهي عروق حتيط باحللق واإل -بفتحتني  -أفرى األوداج اإلفراء القطع واألوداج مجع ودج : قوله )  ٨( 

متفق عليه من حديث عدي ويف " أهنر الدم مبا شئت : " اإلسالة كذا ذكره العيين ويف هذا التعبري إشارة إىل ما ورد 
كل ما : ويف رواية ابن أيب شيبة عن رافع . ما أهنر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكلوا : رواية هلما من حديث رافع 

  أفرى األوداج إال سنا أو ظفرا 
  يغة اجملهول أو املعروف املخاطب بص)  ٩( 

)  ٢( به إذا بضع )  ١( ما ذبح : أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب أنه كان يقول  - ٦٤١
  إليه )  ٣( فال بأس به إذا اضطررت 

)  ٥ (لك وإن ذبح بسن أو ظفر منزوعني )  ٤( ال بأس بذلك كله على ما فسرت . وهبذا نأخذ : قال حممد 
( قتلها قتال )  ٩( فإمنا )  ٨( مكروه فإن كانا منزوعني )  ٧( وذلك . أيضا )  ٦( فأفرى األوداج وأهنر الدم أكل 

  وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل . فهي ميتة ال تؤكل )  ١٠
 _________  

  بصيغة اجملهول )  ١( 
  أي قطع  إذا بضع بفتح الباء وتشديد الضاد وختفيفها: قوله )  ٢( 
بأن مل جتد السكني خرج خمرج الغالب ألن اإلنسان ال يعدل " : احمللى " قال صاحب ( إذا اضطررت : قوله )  ٣( 

. إليه بصيغة اجملهول املخاطب )  ١٣٦/  ٩األوجز : انظر . انتهى . من املدية وحنوها إىل القضيب إال إذا مل جيدها 



ن ذكاة االختيار هو قطع األوداج وذكاة الضرورة جرح يف البدن أينما الظاهر أنه حممول على ذكاة االضطرار فإ
أن ما : إخل ... كان وهو ال حيل عند القدرة على ذكاة االختيار بل حبالة عدم القدرة عليه فمعىن قوله ما ذبح به 
ومحله . وز ذلك يذبح به إذا قطع موضعا من مواضع احليوان فال بأس به إذا اضطر إليه وإن مل يضطر إليه ال جي

" الزرقاين على أن معىن البضع قطع احللقوم والودجني وأن قوله إذا اضطرت إليه متعلق بتعميم مستفاد من كلمة 
أي ما ذبح به إذا قطع األوداج وإن كان غري حديد فال بأس به إذا اضطررت إليه وإال فاملستحب احلديد " ما 

  املشحوذ حلديث وليحد شفرته 
  سابقا  أي بينت)  ٤( 
  أي مقلوعني عن موضعهما )  ٥( 
وألن كال من السن والظفر وكذا القرن والعظم آلة . أكل أيضا لعموم األحاديث اليت مر ذكرها : قوله )  ٦( 

قال ابن ( وذكر العيين أن حلة أكل ما ذبح بالسن وغريه مذهب مالك . جارحة خترج الدم فيحصل ما هو املقصود 
أمجع العلماء على أن كل ما أهنر الدم وفرى األوداج من حديد أو صخر أو غريمها أن :  ٤٨٤/  ٢رشد يف البداية 

يف السن والظفر والعظم والخالف يف املذهب أن الذكاة بالعظم جائزة إذا : التذكية به جائزة واختلفوا يف ثالثة 
وبالفرق بني االنفصال واالتصال  أهنر الدم واختلف يف السن والظفر على األقاويل الثالثة أعين باملنع مطلقا

ما أهنر الدم : " املذبوح به ميتة حلديث رافع بن خديج مرفوعا : وقال الشافعي وأمحد . أيضا ) وبالكراهة ال املنع 
" وأما الظفر فمدى احلبشة . وذكر اسم اهللا عليه فكلوا ما مل يكن سنا أو ظفرا سأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم 

  لستة وهو حممول عندنا على غري املنزوع فإن احلبشة كانوا يفعلون كذلك إظهارا للجالدة أخرجه األئمة ا
ذلك أي ذلك الفعل يعين الذبح بالسن والظفر مكروه أما السن فألنه عظم وهو زاد إخواننا من اجلن : قوله )  ٧( 

أما الظفر فألن فيه تشبها فيجب االحتزار عن تنجيسه وهلذا منع عن االستنجاء به وذلك متصور يف الذبح و
  باحلبشة 

  بل قائمني يف موضعهما )  ٨( 
قد روي يف هذا عن ابن عباس ما قد حدثنا " : شرح معاين اآلثار " فإمنا قتلها قتال قال الطحاوي يف : قوله )  ٩( 

رجل من  خرجنا حجاجا فصاد: به سليمان بن شعيب نا احلصيب بن ناصح نا أبو األشعث عن أيب العطاردي قال 
لعلك أكلت معهم ؟ : القوم أرنبا فذحبها بظفره فأكلوها ومل آكل معهم فلما قدمنا املدينة سألت ابن عباس فقال 

أفال يرى أن ابن عباس قد بني يف حديثه هذا املعىن الذي حرم به أكل ما . أصبت إمنا قتلها خنقا : قال . ال : فقلت 
منا ذبح بكف فهو خمنوق فدل ذلك على أنه إمنا هني عن الذبح بالظفر ذبح بالظفر أنه اخلنق ألن ما ذبح به فإ

املركب يف الكف ال املنزوع وكذلك ما هني عنه مع ذلك من الذبح بالسن فإمنا هو على السن املركبة يف الفم ألن 
  وهذا قول أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد . ذلك يكون عضا فإما السن املنزوعة فال 

  بذبح شرعي  أي هو ليس)  ١٠( 

  )وغريها )  ١( باب الصيد وما يكره أكله من السباع (  - ٦

أن رسول اهللا : اخلشين )  ٣( عن أيب ثعلبة )  ٢( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن أيب إدريس اخلوالين  - ٦٤٢
  صلى اهللا عليه و سلم هنى عن أكل كل ذي ناب من السباع 

 _________  



  احليوان املفترس ذكره الدمريي : وإسكاهنا  مجع سبع بضم الباء)  ١( 
  بفتح اخلاء نسبة إىل خوالن قبيلة بالشام امسه عائذ اهللا ذكره السمعاين )  ٢( 
: امسه عمرو بن جرثوم وقيل : جرثوم بن ناشب وقيل ابن ناشم وقيل : عن أيب ثعلبة هو جرهم وقيل : قوله )  ٣( 

ه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل قومه فأسلموا ونزل الشام ومات غري ذلك كان ممن بايع حتت الشجرة وأرسل
ونسبته إىل خشني بضم اخلاء املعجمة " . االستيعاب " ، كذا يف  ٧٥يف زمن عبد امللك سنة : يف زمن معاوية وقيل 

  وفتح الشني املعجمة قبيلة من قضاعة ذكره السمعاين 

عن أيب هريرة عن )  ٢( بن سفيان احلضرمي )  ١( حكيم عن عبيدة  أخربنا مالك حدثنا إمساعيل بن أيب - ٦٤٣
  أكل كل ذي ناب من السباع حرام : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

من السباع وكل ذي خملب من الطري ويكره من )  ٤( أكل كل ذي ناب )  ٣( يكره . وهبذا نأخذ : قال حممد 
أيب حنيفة والعامة من )  ٧( وهو قول . مما له خملب أو ليس له خملب )  ٦( ما يأكل اجليف )  ٥( الطري أيضا 

  فقهائنا وإبراهيم النخعي 
 _________  

  " اإلسعاف " بفتح العني ثقة وثقة النسائي والعجلي كذا يف )  ١( 
  بفتح احلاء وسكون الضاد نسبة إىل حضرموت من بالد اليمن ذكره السماين )  ٢( 
  أي حيرم )  ٣( 
أكل كل ذي ناب هو الذي يفترس بأنيابه ويعدو كاألسد والذئب والفهد وغري ذلك وبه قال : قوله )  ٤( 

الشافعي وأمحد وأكثر أهل العلم وعن بعض أصحاب مالك مباح وبه قال الشعيب وسعيد بن جبري لعموم قوله تعاىل 
بكسر  -وكذا ال جيوز ذو خملب من الطري )  ١٤٥األية : سورة األنعام ( } قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما { : 

هو للطائر كالظفر لإلنسان كالصقر والشاهني والعقاب وبه قال الشافعي وأمحد وأكثر أهل العلم وقال  -امليم 
ال حيرم من الطري شيء وقد ورد النهي عن أكل ذي ناب من السباع وذي خملب من : مالك والليث واألوزاعي 
أخرجه مسلم وأبو داود والبزار وخالد بن الوليد أخرجه أبو داود وعلي بن أيب طالب  الطري من حديث ابن عباس

وورد من حديث أيب ثعلبة عند األئمة الستة وأيب " . خمتصره " أخرجه أمحد يف مسنده وجابر أخرجه الكرخي يف 
خبالفها وأحلق النهي عن ذي ناب من السباع وهذه الروايات حجة على من حكم : هريرة عند مسلم وغريه 

  للعيين " البناية " أصحابنا بسباع البهائم سباع الطري كذا يف 
  )  ١٥٧اآلية : سورة األعراف ( } وحيرم اخلبائث { : لدخوله يف قوله تعاىل )  ٥( 
  اجليف بكسر اجليم وفتح الياء مجع جيفة )  ٦( 
. يعين الصحابة كانوا يكرهون ما يأكل اجليف  وهو قول أخرج ابن أيب شيبة عن إبراهيم النخعي أهنم: قوله )  ٧( 

  " التلخيص " وعن جماهد أنه سئل عنه فعافه ذكره ابن حجر يف 

  ) ) ١( باب أكل الضب (  - ٧

بن )  ٢( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد اهللا بن عباس عن خالد  - ٦٤٤
زوج النيب صلى اهللا عليه )  ٤( دخل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيت ميمونة )  ٣( أنه : الوليد بن املغرية 



إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يده فقال بعض النسوة الاليت )  ٦( فأهوى )  ٥( و سلم فأيت بضب حمنوذ 
هو ضب ) :  ٨( ل منه فقلن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبا يريد أن يأك)  ٧( أخربوا : كن يف بيت ميمونة 

قومي فأجدين )  ١٣( ولكنه مل يكن بأرض )  ١٢( ال : هو ؟ قال )  ١١( أحرام ) :  ١٠( يده فقلت )  ٩( فرفع 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينظر )  ١٧( فأكلت ورسول )  ١٦( فاجتررته ) :  ١٥( قال ) .  ١٤( أعافه 

 _________  
  حيوان معروف بري يقال له سومسار كوه باللغة األردية : باء بفتح الضاد وتشديد ال)  ١( 
خالد هو ابن خالة ابن عباس أبو سفيان املخزومي أسلم بعد احلديبية وقبل الفتح وشهد غزوة مؤتة : قوله )  ٢( 

  " اإلسعاف " باملدينة كذا يف : ، وقيل  ٢١مات حبمص سنة 
أهنما : وقال ابن بكري عن ابن عباس وخالد " . املوطأ " ة من رواة كذا قال حيىي ومجاع: قال ابن عبد الرب )  ٣( 

  دخال مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  هي خالة ابن عباس وخالد )  ٤( 
  بالذال املعجمة أي مشوي )  ٥( 
  أي أمال إليه يده للتناول لألكل )  ٦( 
  أي مسوا له ليعرف حله وحرمته )  ٧( 
  ن ميمونة كما عند الطرباين وبقية النساء مل يسمني كذا ذكره ابن حجر وغريه فقلن منه: قوله )  ٨( 
  معرضا عن أكله )  ٩( 
  هذا قول خالد )  ١٠( 
  أي أأعرضت عن أكله حلرمته ؟ )  ١١( 
  أي ليس حبرام )  ١٢( 
  أي مكة وأطرافها )  ١٣( 
  بفتح اهلمزة أي أجد نفسي أكرهه )  ١٤( 
  أي خالد )  ١٥( 
  ي جررته إىل نفسي أ)  ١٦( 
الواو حالية والغرض منه بيان تقريره عليه السالم على أكله الدال على حله فإنه لو كان حراما ملنعه عن )  ١٧( 

  أكله 

نادى رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه : أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر أنه قال  - ٦٤٥
  بآكله والحمرمه )  ٢( لست : يف أكل الضب ؟ قال )  ١(  كيف ترى يا رسول اهللا: و سلم فقال 

  يف أكله اختالف فأما حنن فال نرى أن يؤكل )  ٣( قد جاء : قال حممد 
 _________  

  أي ما حكمه ؟ )  ١( 
  أي ال أحرمه ولكن ال آكله ال لتحرميه بل ملا مر )  ٢( 
 جواز أكله وعدمه أحاديث خمتلفة فإن حديث ابن عمر وكذا قد جاء يف أكله اختالف أي وردت يف: قوله )  ٣( 

حديث خالد املذكورين سابقا يدالن على احلل من غري كراهة وحديث عائشة وعلي املذكورين الحقا يدالن على 



/  ١٦قد مجع الشيخ يف بذل اجملهود ( النهي والكراهة وإذا تعارضت األخبار يف احلل وعدمه رجحت أخبار عدمه 
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أباحه أوال ولكن ترك أكله تقذرا : ني هذه الروايات املتعارضة وقال ب ١٢١

واعتذر بأنه مل يكن يف أرض قومي فأجدين أعافه مث تردد فيه باحتمال كونه من املمسوخات فلم يأمر فيه بشيء ومل 
فصار حراما وهذا الوجه أوىل ألن فيه تغليب احلظر ينه عنه فكان يف حكم اإلباحة األصلية مث بعد ذلك هنى عنه 

  احتياطا ) على اإلباحة 
أخرج أبو داود عن عبد الرمحن ) :  ١٩٢تنسيق النظام ص : أي " ( شرح مسند اإلمام " قال بعض األعالم يف 

اش عن ويف إسناده إمساعيل بن عي. أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن أكل حلم الضب : ابن شبل 
ابن ) والظاهر أحاديث . يف األصل هكذا ( وحديث : ضمضم بن زرعة عن عتبة عن أيب راشد عنه قال احلافظ 

ليس بإسناده بذلك وهبذا متسك أبو : عياش عن الشاميني مقبولة وهؤالء ثقات شاميون وال يلتفت إىل قول اخلطايب 
ث يف أكل الضب بعضها تشتمل على النهي لعلة حنيفة وأصحابه وقالوا بامتناع أكل الضب وقد وردت أحادي

ما أخرجه أمحد والبزار وأبو يعلى : املسخ وبعضها على أن النيب عليه السالم مل يأكل منه ومل ينه عنه فمن األول 
كنا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فأسفر فنزلنا منزال : والطرباين بإسناد رجاله ثقات عن عبد الرمحن بن حسنة 

إن أمة : كثرية الضباب فأصبنا ضبا وذحبنا فبينما القدر يغلي إذ خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال  أرضا
  وإنا جياع : من بين إسرائيل فقدت وإين أخاف أن تكون هي فاكفؤوها فكفأناها ويف رواية 

إين يف غائط : عليه و سلم فقال ما أخرجه مسلم عن أيب سعيد أن أعرابيا أتى رسول اهللا صلى اهللا : ومن الثاين 
وإنه عام )  ٦٦٣/  ٩فتح الباري . أي كثرية الضباب  -بضم أوله وكسر املعجمة  -مضبة : قال احلافظ ( مضبة 

يا أعرايب إن اهللا لعن على سبط من : عاوده فعاوده فلم جيبه ثالثا مث ناداه يف الثالثة وقال : طعام أهلي فلم جيبه فقلنا 
وعند أيب . فمسخهم دواب يدبون على األرض فال أدري لعل هذا منها فلست آكلها وال أهنى عنها بين إسرائيل 

فلما كانت األحاديث يف الضب كما ترى اختلف العلماء يف . داود والنسائي من حديث ثابت بن وديعة حنو ذلك 
يوسف وحممد ونقله ابن  أكله فمنهم من حرمه حكاه عياض عن قوم ومنهم من كرهه وهو رأي أيب حنيفة وأيب

وقالوا يف األحاديث اليت ورد النهي فيها لعلة املسخ . املنذر عن علي ومنهم من قال بإباحة أكله وهو قول اجلمهور 
ليس فيها ما يدل على اجلزم بأن الضب ممسوخ وإمنا توقف يف ذلك وهذا ال يكون إال قبل أن يعلم اهللا نبيه أن 

سئل رسول اهللا عن القرود واخلنازير وهي مما : الطحاوي مث أخرج عن ابن مسعود  املمسوخ ال ينسل وهبذا أجاب
إن اهللا ال يهللك قوما فيجعل هلم نسال فلما علم أن املمسوخ ال نسل له وكان صلى اهللا عليه و سلم : قال . مسخ 

ية يف حق من يتقذره ورجح يستقذره فال يأكله وال حيرمه وأكل على مائدته دل على اإلباحة وتكون الكراهة تنزيه
األصح أن الكراهة عند : حملمد عن العيين أنه قال " شرح املوطأ " الطحاوي إباحة أكله ونقل الشيخ بريي زاده يف 

واملعروف عن أكثر احلنفية فيه كراهة : قال احلافظ ( أصحابنا تنزيهية ال حترميية لألحاديث الصحيحة أنه ليس حبرام 
انظر فتح . إىل التحرمي ويبدو أن الطحاوي أيضا فهم عن حممد أن الكراهية فيه للتحرمي التنزيه وجنح بعضهم 

  )  ٦٦٦/  ٩الباري 

ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي

  

http://www.islamicbook.ws/


احلسن: كتاب  بن  ية حممد  وطأ اإلمام مالك روا   م
األصبحي : املؤلف  عبداهللا  و  أب بن أنس   مالك 

هلا ضب فأتاها رسول )  ٢( أنه أهدي )  ١: ( أخربنا أبو حنيفة عن محاد عن إبراهيم النخعي عن عائشة  - ٦٤٦
أن تطعمها إياه فقال هلا )  ٤( أرادت سائلة ف)  ٣( اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسألته عن أكله فنهاها عنه فجاءت 

  مما ال تأكلني ؟ )  ٥( أتطعمينها : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
 _________  

هتذيب " عن عائشة هذه الرواية منقطعة فإن النخعي مل يسمع من عائشة شيئا كما ذكره ابن حجر يف : قوله )  ١( 
الذي مجعه " مسنده " الذي مجعه احلصفكي ويف " إلمام أيب حنيفة مسند ا" وقد وجدنا هذا احلديث يف " التهذيب 

شرح معاين " أبو حنيفة عن محاد عن إبراهيم عن األسود عن عائشة وكذا أخرجه الطحاوي يف : اخلوارزمي هكذا 
قد دل ذلك على أن رسول اهللا : ونقل عن حممد أنه احتج هبذا احلديث على كراهة أكل الضب وقال " اآلثار 
ما يف : قيل له : لى اهللا عليه و سلم كره لنفسه ولغريه أكل الضب فبذلك نأخذ مث أجاب عنه الطحاوي بقوله ص

هذا دليل على ما ذكرت فقد جيوز أن يكون كره أن تطعمه السائل ألهنا إمنا فعلت ذلك من أجل أهنا عافته ولوال 
سلم أن ال يكون ما يتقرب به إىل اهللا إال من خري الطعام كما أهنا عافته ملا أطعمته إياه فأراد النيب صلى اهللا عليه و 

  قد روي أنه هنى عن أن يتصدق بالتمر الرديء 
  بصيغة اجملهول )  ٢( 
  فجاء سائل : يف رواية الطحاوي )  ٣( 
  أي عائشة )  ٤( 
  من باب اإلطعام مع مهزة االستفهام للزجر واملالم )  ٥( 

عن ابن عباس اهلمداين عن عزيز بن مرثد عن احلارث عن علي بن أيب طالب كرم  ) ١( أخربنا عبد اجلبار  - ٦٤٧
  )  ٢( أنه هنى عن أكل الضب والضبع : اهللا وجهه 
  وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل . فتركه أحب إلينا : قال حممد 

 _________  
على وزن فعيل  -إىل مهدان قبيلة عن عزيز أخربنا عبد اجلبار عن ابن عباس اهلمداين بالفتح نسبة : قوله )  ١( 

بفتح امليم والثاء املثلثة بينهما راء مهملة ساكنة  -بن مرثد  -بزائني معجمتني بينهما ياء حتتية مثناة أوهلا عني مهملة 
عن احلارث عن علي بن أيب طالب إخل هكذا وجدنا العبارة يف كثري من النسخ ويف بعضها عن أيب عباس مكان  -

بن عباس ويف بعضها مكانه عن ابن عياش بتشديد الباء املثناة التحتية بعد العني املهملة آخره شني معجمة عن ا
عبد اجلبار " هتذيب التهذيب " والذي أظن أن هذا كله تصحيف والصحيح عبد اجلبار ابن عباس اهلمداين قال يف 

أيب إسحاق السبيعي وعدي بن ثابت وسلمة بن بن العباس الشبامي اهلمداين الكويف وشبام جبل باليمن روى عن 
كهيل وقيس بن وهب وعون وعثمان بن املغرية الثقفي وعريب بن مرثد املشرقي وعدة وعنه ابن املبارك وإمساعيل 

وأبو أمحد الزبريي واحلسن بن . بن حممد بن جحادة ومسلم بن قتيبة وإبراهيم بن يوسف بن أيب إسحاق السبيعي 
أرجو أن ال يكون به بأس وكان يتشيع وقال ابن معني وأبو : م قال عبد اهللا بن أمحد عن أبيه صاحل ووكيع وغريه



انتهى . صويلح ال بأس به : أحاديثه مستقيمة وقال العجلي : ثقة وقال البزار : ليس به بأس وقال أبو حامت : داود 
بكسر الشني املعجمة بعدها  -بلدة باليمن بعد ذكر أن الشبامي نسبة إىل شبام " أنساب السمعاين " ويف . ملخصا 

املشهور بالنسبة إليها عبد اجلبار بن عباس الشبامي اهلمداين من أهل الكوفة يروي عن عون بن أيب  -باء موحدة 
وفيه أيضا بعد ما . انتهى . جحيفة وعطاء بن السائب وروى عنه ابن أيب زائدة والكوفيون كان غاليا يف التشيع 

وضبطه بفتح امليم وسكون الشني املعجمة وكسر الراء املهملة يف آخره قاف نسبة إىل مشرق بطن من ذكر املشرقي 
مهدان واملشهور بالنسبة إليه عريب بن مرثد املشرقي اهلمداين يروي املقاطيع روى عنه عبد اجلبار بن العباس 

وأما احلارث فهو : ز فليحرر هذا املقام ومنه يعلم أن شيخ عبد اجلبار امسه عريب ال عزي. الشبامي انتهى ملخصا 
ابن عبد اهللا األعور اهلمداين الكويف روى عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وعنه الشعيب وأبو إسحاق السبيعي 

وأبو إسحاق وعلي بن املديين " مقدمة صحيحة " وعطاء بن أيب رباح ومجاعة كذبه الشعيب على ما أخرجه مسلم يف 
هـ وقال أمحد  ٦٥كان غاليا يف التشيع واهيا يف احلديث مات سنة : ىي بن معني وقال ابن حبان وغريهم ووثقه حي

فقد قال الشعيب : احلارث األعور ثقة ما أحفظه وما أحسن ما روى عن علي وأثىن عليه قيل له : بن صاحل املصري 
النسائي مع تعنته يف : قال الذهيب و. مل يكن يكذب يف احلديث وإمنا كان كذبه يف رأيه : كان يكذب ؟ قال : 

الرجال قد احتج به واجلمهور على توهينه مع روايتهم حلديثه يف األبواب وهذا الشعيب يكذبه مث يروي عنه والظاهر 
  " هتذيب التهذيب " أنه يكذب يف حكاياته ال يف احلديث كذا يف 

وهو حالل عند الشافعي وأمحد وإسحاق وأيب ) ية بالفارس( والضبع هو كالسبع وزنا ويقال له كفتار : قوله )  ٢( 
ال حيل أكله وبه قال : ثور وكرهه مالك واملكروه عنده ما يأمث آكله وال يقطع بتحرميه وقال أبو حنيفة وأصحابه 

إن الضبع سبع ذو ناب وذهب اجلمهور إىل التحرمي لتحرمي كل ( سعيد بن املسيب والثوري حمتجني بأنه ذو ناب 
وبذل اجملهود  ١٠/  ٣انظر الكوكب الدري . السباع وحلديث الترمذي من رواية خزمية بن جزء  ذي ناب من

كذا ذكره الدمريي وقد ورد النهي عن أكله يف روايات عديدة أخرجها الترمذي وابن أيب شيبة )  ١٢٨/  ١٦
  ستدل به املخالفون مع اجلواب عما ا" البناية " وأمحد وإسحاق وأبو يعلى وغريهم كما بسطه العيين يف 

  )وغريه )  ٢( البحر من السمك الطايف )  ١( باب ما لفظه (  - ٨

)  ٤( بن أيب هريرة سأل عبد اهللا بن عمر عما لفظه )  ٣( أخربنا مالك حدثنا نافع أن ابن عبد الرمحن  - ٦٤٨
قال )  ٨( } البحر وطعامه  ) ٧( صيد )  ٦( أحل لكم { : فدعا مبصحف فقرأ )  ٥( البحر ؟ فنهاه عنه مث انقلب 

  ليس به بأس فكله )  ١٠( أن )  ٩( فأرسلين إليه : نافع 
)  ١٣( عنه املاء إمنا )  ١٢( ال بأس مبا لفظه البحر ومبا حسر . نأخذ )  ١١( وبقول ابن عمر اآلخر : قال حممد 

  هللا أيب حنيفة والعامة من فقهائنا رمحهم ا)  ١٤( وهو قول . يكره من ذلك الطايف 
 _________  

  أي رماه على الساحل وحنوه )  ١( 
طفا الشيء فوق املاء يطفو طفوا إذا عال ومنه السمك الطايف وهو الذي ميوت يف املاء : الطايف يقال : قوله )  ٢( 

  وغريه " املغرب " ويعلو على املاء وال يرسب كذا يف 
وقد . انتهى " . املوطأ " الرمحن هذا حديث غري هذا يف  قيل ليس لعبد: أن عبد الرمحن قال القاري : قوله )  ٣( 

  ذكره ابن حبان يف ثقات التابعني 



عما لفظه البحر أي رماه البحر على الساحل من أكلت التمرة ولفظت النواة أي رميتها ومنه قوله : قوله )  ٤( 
طالق اللفظ على امللفوظ ألنه مرمي وإ)  ٦٩اآلية : سورة ق ( } ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد { : تعاىل 

  من الفم 
أخرج " : الدر املنثور " مث انقلب أي انصرف إىل بيته ورجع إىل أهله كما يعلم مما ذكره السيوطي يف : قوله )  ٥( 

عبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن عساكر عن نافع أن عبد الرمحن بن أيب هريرة سأل ابن عمر عن حيتان 
نعم فنهاه فلما رجع عبد اهللا إىل أهله أخذ املصحف فقرأ سورة املائدة فأتى : أميتة هي ؟ قال : البحر ؟ فقال  ألقاها

وبه يظهر ما يف كالم القاري . انتهى . طعامه هو الذي ألقاه فاحلقه فمره بأكله : فقال } وطعامه { على هذه اآلية 
  انتهى . حيث فسر انقلب بقوله أي رجع عن قوله 

  اخلطاب إىل احملرمني )  ٦ (
طعامه ما لفظه ميتا أخرجه ابن جرير وابن أيب حامت مرفوعا : صيد البحر وطعامه قال أبو هريرة : قوله )  ٧( 

صيده ما حويت عليه وطعامه ما لفظه عليك أخرجه أبو الشيخ ويف رواية عبد بن : وموقوفا وقال أبو بكر الصديق 
صيد البحر ما نصطاده بأيدينا وطعامه ما الثه البحر ومثله أخرجه البيهقي : عنه  محيد وابن جرير وابن أيب حامت

  " الدر املنثور " ويف الباب آثار أخر مذكورة يف . وغريه عن ابن عباس 
  )  ٩٦اآلية : سورة املائدة ( } متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد الرب مادمتم حرما { : بعده )  ٨( 
  الرمحن بن أيب هريرة  أي إىل عبد)  ٩( 
  بيان للمرسل به أي هبذا احلكم )  ١٠( 
  بكسر اخلاء أي املتأخر )  ١١( 
  أي انكشف عنه ونضب وغار )  ١٢( 
إمنا يكره من ذلك الطايف ملا أخرجه أبو داود وابن ماجه عن حيىي بن سليم عن إمساعيل بن أمية عن : قوله )  ١٣( 

وأعله البيهقي . وما مات فيه وطفا فال تأكلوه : ألقى البحر أو جزر عنه فكلوا ما : أيب الزبري عن جابر مرفوعا 
إنه كثري الوهم سيئ احلفظ وقد رواه غريه موقوفا ورده العيين بأنه أخرج له الشيخان وهو : بيحىي بن سليم وقال 

وه وما وجدمتوه ميتا ما اصطدمتوه وهو حي فكل: ثقة وزاد الرفع وأخرج الترمذي من حديث جابر مرفوعا بلفظ 
ما جزر عنه البحر فكل وما ألقى فكل وما وجدته " : أحكام القرآن " ويف رواية الطحاوي يف . طافيا فال تأكلوه 

  طافيا فوق املاء فال تأكل 
وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا وهو قول جابر وعلي وابن عباس وسعيد بن املسيب وأيب الشعثاء : قوله )  ١٤( 

وطاوس والزهري ذكر عنهم ذلك ابن أيب شيبة وعبد الرزاق وغريمها وأخرج الدارقطين والبيهقي إباحة والنخعي 
هو الطهور : الطايف عن أيب بكر وأيب أيوب وبه قال الشافعي ومالك وأمحد وبعض التابعني أخذا من إطالق حديث 

ك واجلراد وأما الدمان فالكبد والطحال أحلت لنا ميتتان ودمان أما امليتتان فالسم: ماؤه احلل ميتته وحديث 
أخرجه ابن ماجه وأمحد وعبد بن محيد والدارقطين وابن مردويه وغريهم وأجاب عنه أصحابنا بأن ميتة البحر ما 

لفظه البحر أو احنسر املاء عنه ليكون موته مضافا إىل البحر ال ما مات فيه حتف أنفه من غري آفة وطفا على املاء 
  )  ١٤١/  ١٦انظر بذل اجملهود " ( الدراية " و " اية البن" كذا يف 

  )باب السمك ميوت يف املاء (  - ٩



 ٢( سألت ابن عمر عن احليتان : قال )  ١( أخربنا مالك أخربنا زيد بن أسلم عن سعيد اجلاري بن اجلار  - ٦٤٩
ليس به بأس : قال  -بردا )  ٥( وميوت )  ٤: ( ويف أصل ابن الصواف )  ٣( يقتل بعضها بعضا وميوت صردا ) 
  وكان عبد اهللا بن عمرو بن العاص يقول مثل ذلك )  ٦: ( قال . 

بعضها بعضا فال بأس بأكلها فأما إذا )  ٨( احليتان من حر أو برد أو قتل )  ٧( إذا ماتت . وهبذا نأخذ : قال حممد 
  لك فال بأس به فهذا يكره من السمك فأما سوى ذ)  ١٠( نفسها فطفت )  ٩( ماتت ميتة 

 _________  
عن سعيد موىل عمر بن " موطأ حيىي " عن سعيد اجلاري بن اجلار هكذا وجد يف نسخ عديدة ويف : قوله )  ١( 

اخلطاب وذكره السمعاين يف امسه سعد بغري ياء حيث ذكر أن اجلاري نسبة إىل اجلار بليدة على الساحل بقرب 
بن نوفل اجلاري كان عامل عمر روى عن أيب هريرة وعبد اهللا بن عمر وعنه زيد املدينة النبوية واملنتسب إليها سعد 

  " جامع األصول " وكذا مساه ابن األثري اجلزري يف . انتهى . بن أسلم 
  بكسر احلاء مجع احلوت )  ٢( 
  بفتحتني أي بردا )  ٣( 
  البن الصواف وهو من املشايخ " املوطأ " أي يف نسخة )  ٤( 
ما قتل بعضه بعضا من احليتان أو مات صردا جيوز أكله وهو مما : قال الباجي ( وميوت صردا : ن أي مكا)  ٥( 

/  ٩أوجز املسالك . وكذلك عند أمحد : قلت . انتهى . اتفق عليه مالك وأبو حنيفة والشافعي ألنه مات بسبب 
١٧٤  (  

  أي سعيد اجلاري )  ٦( 
  يف البحر )  ٧( 
  ى حر أو فعل ماض وما بعده فاعل معطوف على فعل سابق مصدر مضاف معطوف عل)  ٨( 
  بكسر امليم أي ماتت من غري آفة خارجة بل مبوتة نفسه )  ٩( 
  أي علت على املاء )  ١٠( 

  )ذكاة أمه )  ٢( اجلنني )  ١( باب ذكاة (  - ١٠

ذكاهتا )  ٣( كاة ما يف بطنها إذا حنرت الناقة فذ: أخربنا مالك أخربنا نافع أن عبد اهللا بن عمر كان يقول  - ٦٥٠
  ونبت شعره فإذا خرج من بطنها ذبح حىت خيرج الدم من جوفه )  ٥( إذا كان قد مت خلقه )  ٤( 

 _________  
  مبعىن الذبح )  ١( 
  هو الولد ما دام يف بطن أمه )  ٢( 
  فذكاة ما يف بطنها يف ذكاهتا " : موطأ حيىي " يف . من الولد )  ٣( 
  زء منها فذكاهتا ذكاة جلميع أجزائها ألنه ج)  ٤( 
  أي يف أجزائها )  ٥( 
فإذا خرج من بطنها أي حيا ذبح أي : فإذا خرج محله القاري على خروجه حالة احلياة حيث قال : قوله )  ٦( 

كره والظاهر ما ذ. انتهى . اتفاقا حىت خيرج الدم أي دم املذاحبة من جوفه أي جوف اجلنني الشامل حللقه وأوداجه 



فإذا خرج من بطن أمه ذبح أي ندبا كما يفيده السياق حىت خيرج الدم من جوفه فذحبه إمنا هو : الزرقاين حيث قال 
: " روى أبو داود واحلاكم عن ابن عمر مرفوعا : إلنقائه من الدم ال لتوقف احلل عليه وهذا جاء مبعناه مرفوعا 

ذكاة :  ينصاب ما فيه من الدم ويعارضه حديث ابن عمر رفعه ولكنه يذبح حىت" ذكاة اجلنني إذا أشعر ذكاة أمه 
ذكاة : اجلنني ذكاة أمه أشعر أو مل يشعر لكن فيه مبارك بن جماهد ضعيف ولتعارضهما مل يأخذ هبما الشافعية فقالوا 

اده باملوقوف ال مطلقا ومالك ألغى الثاين لضعفه وأخذ باألول العتض: اجلنني ذكاة أمه مطلقا وال احلنفية فقالوا 
  انتهى . فقيد به حديث ذكاة اجلنني ذكاة أمه 

ذكاة ما كان : عن سعيد بن املسيب أنه كان يقول )  ١( أخربنا مالك أخربنا يزيد بن عبد اهللا بن قسيط  - ٦٥١
  )  ٢( يف بطن الذبيحة ذكاة أمه إذا كان قد نبت شعره ومت خلقه 

فأما أبو حنيفة فكان يكره أكله حىت . فذكاته يف ذكاة أمه فال بأس بأكله  خلقه)  ٣( وهبذا نأخذ إذا مت : قال حممد 
ال تكون ذكاة نس ذكاة ) :  ٧( عن إبراهيم أنه قال )  ٦( يروي عن محاد )  ٥( وكان )  ٤( خيرج حيا فيذكى 

  نفسني 
 _________  

  بصيغة التصغري )  ١( 
  يف أعضائه )  ٢( 
ج من بطن الذبيحة جنني ميت فإن كان تام اخللق نابت الشعر يؤكل وإن مل يكن إذا مت يعين إذا خر: قوله )  ٣( 

ال : تام اخللقة فهو مضغة ال تؤكل وبه قال مالك والليث وأبو ثور وقال أمحد والشافعي حبله مطلقا وقال أبو حنيفة 
ل مطلقا أو مقيدا بتمام يؤكل مطلقا وبه قال زفر واحلسن بن زياد فأن خرج حيا ذبح اتفاقا ودليل من قال باحل

أبو سعيد اخلدري أخرج حديثه : اخللقة حديث ذكاة اجلنني ذكاة أمه رواه أحد عشر نفسا من الصحابة األول 
جابر أخرج حديثه أبو داود : والثاين . باللفظ املذكور أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه وابن حبان وأمحد 

صحيح اإلسناد ويف سنده عبد اهللا بن سعيد املقربي : حديثه احلاكم وقال  أبوهريرة أخرج: الثالث . وأبو يعلى 
ابن عمر أخرج حديثه احلاكم والدارقطين : الرابع . متفق على ضعفه الدارقطين ويف سند عمرو بن قيس ضعيف 

 ابن مسعود أخرج حديثه الدارقطين: السادس . أبو أيوب أخرج حديثه احلاكم : اخلامس . ويف سنده ضعف 
. كعب بن مالك حديثه عند الطرباين : الثامن . ابن عباس أخرجه الدارقطين : السابع . ورجاله رجال الصحيح 

علي رضي اهللا عنه حديثه : احلادي عشر . أبو أمامة وأبو الدرداء حديثهما عند البزار والطرباين : التاسع والعاشر 
الصحابة والتابعني وغريهم أن اجلنني ال يؤكل إال باستيناف  مل يرو عن أحد من: عند الدارقطين وقال ابن املنذر 

الذكاة إال عن أيب حنيفة وال أحسب أصحابه وافقوه وفيه نظر فقد وافقه من أصحابه زفر واحلسن وشيخ شيخه 
 حرمت{ : ال يترك القرآن وهو قوله تعاىل : وقال . واختار هذا القول أيضا ابن حزم الظاهري . إبراهيم النخعي 

" وقال عبد احلق يف : وقال : بسط ختريج هذه الروايات كلها الزيلعي يف نصب الراية ( باخلرب } عليكم امليتة 
املذكور )  ١٤٠/  ٩أوجز املسالك : انظر . هذا حديث ال حيتج بأسانيده كلها وأقره ابن القطان عليه " : أحكامه 

ه ال يصح وفيه نظر فإن احلديث صحيح وضعف بعض بأن حديث ذكاة اجلنني ذكاة أم" املبسوط " وأجاب يف 
أن هذا احلديث لعله مل يبلغ أبا حنيفة فإنه ال تأويل له ولو بلغه ملا خالفه وهذا " األسرار " طرقه غري مضر وذكر يف 

بالنصب فهو على التشبيه أي كذكاة " ذكاة اجلنني ذكاة أمه " وغريها أنه روي " العناية " حسن وذكر صاحب 
لسان الوزير لسان األمري وفيه نظر فإن احملفوظ عن أئمة الشأن الرفع صرح به املنذري يوضحه ما : كما يقال أمه 



يا رسول اهللا إنا ننحر اإلبل والناقة ونذبح البقر فنجد يف بطنها : ورد يف بعض طرق أيب سعيد اخلدري قال السائل 
وباجلملة فقول من قال مبوافقة احلديث أقوى . ذكاته ذكاة أمه كلوه إن شئتم فإن : اجلنني أفنلقيه أم نأكله ؟ فقال 

  " البناية " هذا ملخص ما ذكره العيين يف . 
  أي يذبح )  ٤( 
  أي أبو حنيفة )  ٥( 
  ابن أيب سليمان )  ٦( 
  هذا استبعاد مبجرد الرأي فال عربة به مبقابلة النصوص ولعلها مل تبلغه أو محلها على غري معناها )  ٧( 

  ) ) ١( باب أكل اجلراد (  - ١١

عبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه )  ٢( أخربنا مالك حدثنا  - ٦٥٢
  من جراد فآكل منه )  ٤( أن عندي قفعة )  ٣( وددت : سئل عن اجلراد ؟ فقال 

س بأكله إن أخذ حيا أو ميتا وهو ذكي على كل حال كله ال بأ)  ٦( فجراد ذكي . نأخذ )  ٥( وهبذا : قال حممد 
  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا . 

 _________  
أنه خلق من الطينة اليت " نوادره " باب أكل اجلراد بفتح اجليم حيوان معروف ذكر الترمذي يف : قوله )  ١( 

" الكالم فيه مبسوط يف . أبو يعلى وغريه فضلت من خلق آدم ومن مث ورد أن أول اخللق هالكا اجلراد أخرجه 
  " حياة احليوان 

  أخربنا : يف نسخة )  ٢( 
  أي متنيت )  ٣( 
  بفتح القاف وسكون الفاء فعني مهملة شيء شبيه بالزنبيل قاله القاري )  ٤( 
قل النووي اإلمجاع وقد ن( قالت األئمة األربعة حبله " : حياة احليوان " وهبذا نأخذ قال الدمريي يف : قوله )  ٥( 

وملخص مذهب مالك إن . على حل أكل اجلراد وخصه ابن العريب بغري جراد األندلس ملا فيه من الضرر احملض 
سواء مات حتف أنفه أو بذكاة أو باصطياد جموسي أو مسلم )  ١٩٥تنسيق النظام ص . قطع رأسه حل وإال فال 

والدليل على عموم . ؤكل وعن مالك إن قطع رأسه حل وإال فال قطع منه شيء أو ال وعن أمحد إذا قتله الربد مل ي
  أحلت لنا ميتتان ودمان الكبد والطحال والسمك واجلراد رواه الشافعي والبيهقي والدارقطين : حله حديث 

  ذكي كله أي مذبوح كله أي يف حكمه )  ٦( 

  )نصارى العرب )  ١( باب ذبائح (  - ١٢

نصارى )  ٣( بن عباس أنه سئل عن ذبائح )  ٢( بن زيد الديلي عن عبد اهللا  أخربنا مالك أخربنا ثور - ٦٥٣
  } ومن يتوهلم منكم فإنه منهم { )  ٤( ال بأس هبا وتال هذه اآلية : العرب ؟ فقال 

  وهو قول أيب حنيفة والعامة . وهبذا نأخذ : قال حممد 
 _________  

  كان أو غريه  ذبح الكتايب حالل حربيا كان أو ذميا عربيا)  ١( 



قطع ألن " عن عبد اهللا قال احلافظ ابن حجر العسقالين يف الكاف الشاف يف ختريج أحاديث لكشاف : قوله )  ٢( 
ثورا مل يلق ابن عباس وإمنا أخذه عن عكرمة فحذفه مالك وروى ابن أيب شيبة من طريق عطاء بن السائب عن 

  تزوجوا نساءهم كلوا ذبائح بين تغلب و: عكرمة عن ابن عباس قال 
عن ذبائح نصارى العرب أي العرب الذين تنصروا ومنهم قوم معروفون ببين تغلب وإمنا سئل عنه : قوله )  ٣( 

أي ذبائحهم عاما )  ٥اآلية : سورة املائدة ( } وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم { : وإن كان إطالق قوله تعاىل 
قيقة فإهنم ليسوا من بين إسرائيل الذين هم أهل التوراة واإلجنيل فكان ألن نصارى العرب ليسوا من أهل الكتاب ح

ومن يتوهلم { : مظنة أن ال حيل ذبائحهم فأجاب ابن عباس بأنه ال بأس هبا أخذا من عموم اآلية وقرأ قوله تعاىل 
ن من توىل اليهود إشارة إىل أن اخلطاب يف هذه اآلية إىل العرب وغرضه سبحانه وتعاىل منه أ} منكم فإنه منهم 

والنصارى من العرب وأخذ بشرائعهم وعمل حسب عملهم فهو منهم فنصارى العرب إذا تدينوا بدين النصارى 
( صاروا منهم حكما وإن مل يكونوا منهم حقيقة فدخلوا يف عموم اآلية املذكورة وهبذا ظهر سخافة ما قال الزرقاين 

عل مراده بتالوهتا أهنا وإن جاز أكل ذبائحهم لكن ال ينبغي للمسلم ل) :  ١٣١/  ٩. واألوجز  ٨٢/  ٣. الزرقاين 
  فإن هذا التوجيه يقتضي أن يكون قراءة اآلية أمرا على حدة . انتهى . أن يتخذهم ذباحني ألن يف ذلك مواالة هلم 

من يتوهلم منكم فإنه يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض و{ : متامها )  ٤( 
  )  ٥١اآلية : سورة املائدة ( } منهم 

  ) ) ١( باب ما قتل احلجر (  - ١٣

فأصبتهما فأما أحدمها فمات )  ٣( وأنا باجلرف )  ٢( رميت طائرين حبجر : أخربنا مالك أخربنا نافع قال  - ٦٥٤
فمات قبل أن يذكيه )  ٧( يذكيه بقدوم عبد اهللا )  ٦( عبد اهللا بن عمر وأما اآلخر فذهب )  ٥( فطرحه )  ٤( 

  فطرحه أيضا 
أو يبضع )  ٩( ذكاته مل يؤكل إال أن خيرق )  ٨( ما رمي به الطري فقتل به قبل أن تدرك . وهبذا نأخذ : قال حممد 

  فإذا خرق وبضع فال بأس بأكله وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا 
 _________  

  أي بسبب ثقله عليه )  ١( 
  حبجرين : يف نسخة )  ٢( 
  بضم اجليم وضم الراء وسكون الراء موضع بقرب املدينة )  ٣( 
  أي قبل ذحبه )  ٤( 
يعين الذي الحد له : ال يؤكل ما قتل بالبندق أو احلجر ألنه موقوذ قال املوفق : قال اخلرقي ( ألنه صار ميتة )  ٥( 

بيح وإن قتل بعرضه أو ثقله فهو وقيذ ال يباح ووهذا قول عامة فأما احملدود كالصوان فهو كاملعراض إن قتل حبده أ
  فإن احلجر أصابه بثقله )  ١٤٤/  ٩. أوجز املسالك . الفقهاء 

  أي أراد أن يذحبه )  ٦( 
  آلة مشهورة للنجار : بفتح القاف وضم الدال )  ٧( 
  أو باملعروف فما بعده منصوب . بصغة اجملهول فما بعده مرفوع )  ٨( 



باملعجمة ويف بعضها خزف ) أي طعن ( مبعىن القطع وهو بالراء املهملة ويف بعض النسخ خزق . من اخلرق )  ٩( 
  باملعجمة آخره فاء 

  )قبل أن متوت )  ١( باب الشاة وغري ذلك تذكى (  - ١٤

 ٤( ا فتحرك أبا هريرة عن شاة ذحبه)  ٣( أنه سأل )  ٢( أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد عن أيب مرة  - ٦٥٥
  )  ٧( وهناه )  ٦( إن امليتة لتتحرك : بأكلها مث سأل زيد ابن ثابت فقال )  ٥( بعضها ؟ فأمره ) 

وإذا كان حتركها )  ١٠( أكلت )  ٩( الظن أهنا حية )  ٨( أكرب الرأي فيه و : إذا حتركت حتركا : قال حممد 
  ميتة مل تؤكل  وأكرب الرأي والظن يف ذلك أهنا)  ١١( شبيها باالختالج 
 _________  

  أي تذبح )  ١( 
  موىل عقيل بن أيب طالب : بضم امليم وتشديد الراء هو موىل أم هانئ ويقال )  ٢( 
وهذا جمرد . انتهى . هي كانت مريضة أو مضروبة وحنوها : أنه سأل أبا هريرة عن شاة قال القاري : قوله )  ٣( 

العليل وحقيقة الواقعة يف املتردية ففي رواية عند ابن عبد ) هو حتريف ال يسقى و: يف األصل ( احتمال ال يشفي 
فلم : ( يف األصل ( كانت عناق كرمية فكرهت أن أذحبها فلم ألبث : الرب عن يوسف بن سعد عن أيب مرة قال 

كره فأمره أبو هريرة أن يأكلها ذ) فتحرك بعضها ( أن ترددت فذحبتها فركضت برجلها ) وهو حتريف ) ألبس 
  )  ١٣٧/  ٩وكذا يف األوجز  ٨٣/  ٣( الزرقاين 

  أي بعد ذحبها )  ٤( 
: فأمره بأكلها أي ألن احلركة دليل احلياة فيكون مذكى ويوافقه ما أخرجه ابن جرير عن علي قال : قوله )  ٥( 

  إذا أدركت ذكاة املوقوذة واملتردية والنطيحة وهي تتحرك يدا أو رجال فكلها 
  ذحبها  فال يفيد)  ٦( 
وقد خالفه . ال أعلم أحدا من الصحابة وافق زيدا على ذلك : قال ابن عبد الرب . وهناه أي عن أكلها : قوله )  ٧( 

  أبو هريرة وابن عباس وعليه األكثر 
  عطف تفسريي )  ٨( 
  أي كانت حية قبل الذبح )  ٩( 
  أي جاز أكلها )  ١٠( 
  أي باضطراب األعضاء )  ١١( 

  )أذكي هو أم غري ذكي )  ١( رجل يشتري اللحم فال يدري باب ال(  - ١٥

( أنه قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقيل )  ٢( أخربنا مالك أخربنا هشام بن عروة عن أبيه  - ٦٥٦
قال  عليها أم ال ؟)  ٦( بلحمان فال ندري هل مسوا )  ٥( من أهل البادية يأتون )  ٤( يا رسول اهللا إن ناسا ) :  ٣
  اهللا عليها مث كلوها )  ٨( مسوا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : فقال )  ٧( 

  )  ١٠( وذلك يف أول اإلسالم ) :  ٩( قال 
)  ١٢( مسلما أو من أهل الكتاب )  ١١( وهو قول أيب حنيفة إذا كان الذي يأيت هبا . وهبذا نأخذ : قال حممد 



  ومل يؤكل بقوله )  ١٤( مسلما ذحبه أو رجال من أهل الكتاب مل يصدق  وذكر أن)  ١٣( فإن أتى بذلك جموسي 
 _________  

  أي ال يعلم أن ذلك اللحم من احليوان املذبوح الشرعي أم ال )  ١( 
إخل مل خيتلف عن مالك يف إرساله وتابعه احلمادان ... عن أبيه أنه قال : قوله . هو عروة بن الزبري بن العوام )  ٢( 

التوحيد " من طريق أسامة بن حفص املدين ويف " الذبائح " ينة وحيىي القطان عن هشام ووصله البخاري يف وابن عي
من طريق الطفاوي حممد بن عبد الرمحن اإلمساعيلي ومن طريق " البيوع " من طريق أيب خالد سليمان األمحر ويف " 

ن والبزار من طريق أيب أسامة الستة عن هشام عن عبد العزيز الدراوردي وابن أيب شيبة عن عبد الرحيم بن سليما
وإرساله أشبه بالصواب يعين ألن رواته أضبط وأحفظ وأجيب بأن احلكم للوصل : أبيه عن عائشة قال الدارقطين 

إذا زاد عدد من وصل على من أرسل واحتف بقرينة تقوي الوصل كما ههنا إذ عروة معروف بالرواية عن عائشة 
  " شرح الزرقاين " إن هشاما حدثه به على الوجهني مرسال وموصوال كذا يف : واألوىل أن يقال 

إن قوما : إن قوما قالوا للنيب صلى اهللا عليه و سلم : فقيل عند البخاري يف الذبائح : قوله . بيان للسؤال )  ٣( 
  وكانوا أي القوم السائلون حديثي عهد بالكفر : يأتونا باللحم ويف آخره قالت عائشة 

  إن ناسا من األعراب : عند النسائي )  ٤( 
  يأتوننا : يأتون بلحمان بضم الالم مجع حلم ويف روايتنا : قوله )  ٥( 
  أي عند الذبح )  ٦( 
  الضمري إىل عروة )  ٧( 
هذا من أسلوب احلكيم كأنه " : حواشي املشكاة " مسوا اهللا عليها قال الطييب يف : قوله . أي عند األكل )  ٨( 
: وقال القسطالين . انتهى . هلم ال هتتموا بذلك وال تسألوا عنه والذي يهمكم اآلن أن تذكروا اسم اهللا عليه  قيل

ليس املراد منه أن تسميتهم على األكل قائمة مقام التسمية عند الذبح بل طلب التسمية اليت مل تفت وهي التسمية 
: قال احلافظ ( أن التسمية عند الذبح ليس بشرط للحل  واستدل هبذا احلديث من ذهب إىل. انتهى . على األكل 

أهنا سنة فمن تركها : اختلفوا يف كوهنا شرطا يف حل األكل فذهب الشافعي وطائفة وهي رواية عن مالك وأمحد 
إىل أهنا واجبة جلعلها شرطا يف : عمدا أو سهوا مل يقدح يف حل األكل وذهب أمحد يف الراجح عنه وأبو ثور وطائفة 

ديث عدي وذهب أبو حنيفة والثوري ومالك ومجاهري العلماء إىل اجلواز ملن تركها ساهيا العمدا لكن اختلف ح
انظر . عن املالكية هل حترم أو تكره ؟ وعند احلنفية حترم وعند الشافعية يف العمد ثالثة أوجه أصحها يكره األكل 

لو كانت التسمية شرطا ملا أمرهم النيب صلى اهللا عليه  حىت لو ترك التسمية عامدا حل فإنه)  ٦٠١/  ٩فتح الباري 
و سلم باألكل عند الشك فيها وأجاب عنه العيين وغريه من أصحابنا أن هذا احلديث دليل لنا فإهنم ملا سألوا عن 
رهم حالة اللحم الذي شك يف التسمية فيه علم أنه كان من املعروف عندهم اشتراط التسمية وإال ملا سألوه وإمنا أم

إنكم لستم مبأمورين حلصول : باألكل إشعارا بأن الظاهر من حال الذابح املسلم أن ال يدع التسمية فكأنه قال 
التيقن والتجسس إليراثه إىل الوسوسة واحلرج فسموا اهللا عند األكل وكلوا وال تلقوا أنفسكم يف الشك 

  والوسوسة 
  وذلك يف أول اإلسالم : قال مالك " . حيىي  موطأ" الضمري راجع إىل مالك كما صرح به يف )  ٩( 
وذلك يف أول اإلسالم كأنه يشري إىل أنه ال يصح االستدالل هبذا احلديث على عدم وجوب التسمية : قوله )  ١٠( 

( } وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه وإنه لفسق { : عند الذبح فإنه كان يف أول اإلسالم قبل نزول قوله تعاىل 



هذا قول ضعيف ال دليل عليه وال يعرف وجهه واحلديث نفسه : وقال ابن عبد الرب )  ١٢١اآلية : ة األنعام سور
يرده ألنه أمرهم فيه بالتسمية عند األكل فدل على أن اآلية كانت قد نزلت وأيضا اتفقوا على أن اآلية مكية وأن 

يف الوجه األول نظر فإن اآلية ال تدل على التسمية : ول أق. انتهى . هذا احلديث باملدينة وأن املراد أهل باديتها 
عند اآلكل بل على التسمية عند الذبح فال داللة لسياق احلديث على ما ذكره واحلق أن سياق احلديث ال يثبت ما 

  أثبتوه من عدم اشتراط التسمية بل اشتراطة كما ذكرنا 
  أي باللحمان )  ١١( 
  أي من اليهود والنصارى )  ١٢( 
  وكذا الوثين وغريه من الكفار غري أهل الكتاب )  ١٣( 
مل يصدق أي ذلك الكافر يف قوله ومل يؤكل املذبوح مبجرد قوله فإن الكافر غري مقبول يف باب : قوله )  ١٤( 

  الديانة واحلل واحلرمة 

  )باب صيد الكلب املعلم (  - ١٦

كل ما أمسك عليك : املعلم )  ١( يف الكلب : يقول  أخربنا مالك أخربنا نافع أن عبد اهللا بن عمر كان - ٦٥٧
  أو مل يقتل )  ٢( وإن قتل 
فإمنا )  ٤( ما مل يأكل منه فإن أكل فال تأكل )  ٣( كل ما قتل وما مل يقتل إذا ذكيته . وهبذا نأخذ : قال حممد 

أيب حنيفة والعامة من وهو قول . بلغنا عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنه )  ٥( وكذلك . أمسكه على نفسه 
  فقهائنا رمحهم اهللا 
 _________  

يف الكلب املعلم بصيغة املفعول من التعليم وهو الذي إذا زجر انزجر وإذا أرسل أطاع واألصل يف : قوله )  ١( 
 أحل لكم الطيبات وما علمتم من اجلوارح مكلبني تعلموهنن مما علمكم اهللا فكلوا مما{ : هذا الباب قوله تعاىل 

ذكر شيخنا يف األوجز حول هذه اآلية عدة )  ٤اآلية : سورة املائدة ( } أمسكن عليكم واذكروا اسم اهللا عليه 
  )  ١٥٥/  ٩. أحباث فارجع إليه 

  لكن إذا مل يقتل وأدركه صاحبه حيا حيتاج إىل التذكية )  ٢( 
  متعلق مبا إذا مل يقتل أي ذحبته )  ٣( 
. وإن أكل فال تأكل فإمنا أمسك على نفسه " : الصحيح " ح قويل الشافعي ملا يف فال تأكل وهو أص: قوله )  ٤( 

واملسألة . منهم ابن عمر وسلمان الفارسي وسعد وبه قال مالك والشافعي يف رواية : ورخص بعضهم يف األكل 
  وشروحها " اهلداية " مبسوطة بتفاريعها ودالئلها يف 

آية املعلم من الكالب أن ميسك صيده فال يأكل منه حىت يأتيه : فإنه قال  كذلك بلغنا عن ابن عباس: قوله )  ٥( 
" إذا أكل الكلب فال تأكل فإمنا أمسك على نفسه أخرجهما ابن جرير ذكره السيوطي يف : وقال أيضا . صاحبه 

إن :  عليه و سلم ويوافقه من املرفوع حديث عدي بن حامت عند األئمة الستة وفيه قال النيب صلى اهللا" الدر املنثور 
وخيالفه حديث أيب ثعلبة اخلشين عند أيب داود والنسائي وابن ماجه قال . أكل فال تأكل فإمنا أمسك على نفسه 

: قال اجلمهور ( وإن أكل : وإن أكل قال : إذا أرسلت كلبك املعلم وذكرت اسم اهللا عليه فكل قال : رسول اهللا 
ه قال احلنفية وهو أصح قويل أمحد وأصح قويل الشافعي وعند مالك جيوز إذا قتل الكلب وأكل منه فهو حرام وب



" وهو حديث معلول أعله البيهقي كذا ذكره احلافظ يف ) .  ٩٨/  ١٣انظر هامش بذل اجملهود . حلديث أيب ثعلبة 
  " التلخيص 

  )العقيقة )  ١( باب (  - ١٧

بين ضمرة عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم من )  ٢( أخربنا مالك حدثنا زيد بن أسلم عن رجل  - ٦٥٨
( من ولد له ولد فأحب ) :  ٥( إمنا كره االسم وقال )  ٤( العقوق فكأنه )  ٣( ال أحب : سئل عن العقيقة ؟ قال 

  )  ٨( عن ولده فليفعل )  ٧( أن ينسك )  ٦
 _________  

هي الذبيحة )  ٢٢٣ - ٢٠٣/  ٩انظر أوجز املسالك . يف العقيقة عشرة أحباث لطيفة ( باب العقيقة : قوله )  ١( 
هي مباحة وال : عن املولود يوم السابع وقد اختلف فيه فعند مالك والشافعي هو سنة مشروعة وقال أبو حنيفة 

وهي عن . إهنا مستحبة وعن أمحد روايتان أشهرمها أهنا سنة والثانية أهنا واجبة واختارها بعض أصحابه : أقول 
عن الغالم أيضا شاة وهو يف اليوم السابع باالتفاق وال ميس رأس : اتان وعن اجلارية واحدة وقال مالك الغالم ش

يستحب أن ال تكسر عظام العقيقة بل يطبخ أجزاؤها تفاؤال : وقال الشافعي وأمحد . املولود بدم العقيقة باالتفاق 
وقد ورد يف هذا الباب أحاديث كثرية تدل على " . رمحة األمة يف اختالف األئمة " بسالمة املولود كذا يف 
أمرنا رسول اهللا أن نعق عن الغالم بشاتني وعن اجلارية بشاة : من ذلك حديث عائشة . مشروعيتها واستحباهبا 

الغالم مرهتن : ومن ذلك حديث مسرة مرفوعا . أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي واللفظ البن ماجه 
عنه يف اليوم السابع وحيلق رأسه ويسمى أخرجه أمحد وأصحاب السنن واحلاكم والبيهقي من حديث بعقيقة يذبح 

يسمى أصح : قال أبو داود . ويدمى : ويف رواية هلم . احلسن عن مسرة وصححه الترمذي واحلاكم وعبد احلق 
ية شاة أخرجه أبو داود عن الغالم شاتان وعن اجلار: ومن ذلك حديث أم كرز مرفوعا . ويدمى غلط من مهام 

ومن ذلك حديث عبد اهللا بن بريدة . وله طرق عند األربعة والبيهقي . وابن ماجه والنسائي واحلاكم وابن حبان 
كنا يف اجلاهلية إذا ولد ألحد غالم ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء اهللا باإلسالم كنا نذبح شاة : عن أبيه 

ومن ذلك حديث ابن عباس . جه أبو داود واحلاكم والبيهقي من حديث عائشة وحنلق رأسه ونلطخه بزعفران أخر
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم عق عن احلسني واحلسن كبشا كبشا أخرجه أبو داود والنسائي وصححه عبد احلق 

وأمر أن مياط  اليوم السابع ومسامها: وابن دقيق العيد ورواه البيهقي واحلاكم وابن حبان من حديث عائشة بزيادة 
وكان أهل اجلاهلية جيعلون قطنة يف دم العقيقة : عن رؤوسهما األذى وصححه ابن السكن بأمت من هذا وفيه 

ورواه أمحد والنسائي . وجيعلوهنا على رأس املولود فأمرهم النيب صلى اهللا عليه و سلم أن جيعلوا مكان الدم خلوقا 
املعجم " ث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والطرباين يف من حديث بريدة وسنده صحيح واحلاكم من حدي

هذا ملخص . من حديث قتاده عن أنس والبيهقي من حديث فاطمة والترمذي واحلاكم من حديث علي " الصغري 
وقال تلميذه مشس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوي " : التلخيص احلبري " ما أورده احلافظ ابن حجر يف 

ذكر البيهقي عن : الغالم مرهتن بعقيقته : بعد ذكر حديث " ارتياح األكباد بأرباح فقد األوالد " ه املصري يف كتاب
حيرم شفاعة ولده : ما مرهتن بعقيقته ؟ فقال : قلت لعطاء اخلراساين : سليمان بن شرحبيل نا حيىي بن محزة قال 

تكلم الناس يف هذا وأجود ما : خلطايب حيث قال وكذا قال اإلمام أمحد إنه مرهتن عن الشفاعة لوالديه واستحسنه ا
معناه : وقيل . قيل فيه ما ذهب إليه أمحد أن هذا يف الشفاعة يريد أنه إذا مل يعق عنه فمات طفال مل يشفع يف والديه 



ويف الباب أخبار وأحاديث أخر أيضا مذكورة يف مظاهنا وهي كلها تشهد مبشروعيته . انتهى . أنه مرهتن بشعره 
إهنا مباحة وليست : عقيقة بل بعضها يدل على الوجوب وبه استدل من قال به لكن أكثرها يدل على حيث قال ال

  وستطلع على زيادة التفصيل عن قريب . مبستحبة ولعل لكالمه وجها لست أحصله 
نيب صلى اهللا ال أعلمه روي معىن احلديث عن ال: عن رجل من بين ضمرة عن أبيه قال ابن عبد الرب : قوله )  ٢( 

: قال . عليه و سلم إال من هذا الوجه ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أبو داود والنسائي 
الشعر الذي يكون على رأس الصيب حني يولد ومسيت الشاة اليت تذبح : وأصل العقيقة كما قال األصمعي وغريه 

فهو من تسمية الشيء باسم غريه إذا كان معه أو : أبو عبيد عنه عقيقة ألنه حيلق عنه ذلك الشعر عند الذبح قال 
ويف هذا احلديث كراهية ما يقبح معناه من األمساء وكان : قال ابن عبد الرب ) .  ٩٦/  ٣شرح الزرقاين ( من سببه 

وكان الواجب بظاهر هذا احلديث أن يقال لذبيحة : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيب االسم احلسن قال 
املولود نسيكة وال يقال عقيقة لكين ال أعلم أحدا من العلماء مال إىل ذلك وال قال به وأظنهم تركوا العمل به ملا 

للسيوطي " تنوير احلوالك على موطأ مالك " كذا يف . انتهى . صح عندهم يف غريه من األحاديث من لفظ العقيقة 
اجملتهدون وإال فقد قال ابن أيب الدم عن :  من العلماء لعل مراد ابن عبد الرب" : شرحه " وقال الزرقاين يف 

  أصحاهبم الشافعية يستحب تسميتها نسيكة أو ذبيحة ويكره تسميتها عقيقة كما يكره تسمية العشاء عتمة 
وليس فيه توهني العقيقة وال إسقاط " : شرح سنن أيب داود " قال ال أحب العقوق قال اخلطايب يف : قوله )  ٣( 

  انتهى . ا وإمنا استبشع االسم وأحب أن يسميه بأحسن منه كالنسيكة والذبيحة لوجوهب
كراهة العقيقة بدليل أنه " ال أحب العقوق " إخل هذا قول بعض الرواة يعين أنه مل يرد بقوله ... فكأنه : قوله )  ٤( 

ي إطالق لفظ العقيقة فإنه من ولد له فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل بل إمنا كره االسم أ: رغب إليه بقوله 
وهذا كما كره النيب صلى اهللا . ينيبء عن العقوق وهو مستعمل يف العصيان وترك اإلحسان ومنه عقوق الوالدين 

عليه و سلم تسمية العشاء بالعتمة وتسمية املدينة النبوية بيثرب وحينئذ فال ميكن أن يستدل به أحد على نفي 
أو على أهنا كانت من عمل اجلاهلية مث نسخ كيف وهناك . نفي استحباهبا  مشروعية النسيكة للمولود أو على

  أخبار كثرية قد مر نبذ منها تدل على مشروعيتها والترغيب إليها 
  أي النيب صلى اهللا عليه و سلم )  ٥( 
أن العقيقة وغريه على " البدائع " فأحب أن ينسك استدل به مجاعة من أصحابنا احلنفية منهم صاحب : قوله )  ٦( 

ال خيفى أن املشيئة تنفي الفرضية : ليست بسنة ألنه علق العق باملشيئة وهذا أمارة اإلباحة ورده علي القاري بقوله 
من أراد منكم أن يضحي فال يأخذن من أظفاره وشعره " هذا احلديث نظري حديث : وأقول . انتهى . دون السنية 

اري وقد استدل به الشافعية على عدم وجوب األضحية بأنه علق أخرجه اجلماعة إال البخ" شيئا حىت يضحي 
" و " اهلداية " األضحية على اإلرادة واملشيئة ولو كان واجبا ملا فعل كذلك وأجاب عنه أصحابنا منهم صاحب 

حي وهذا من قصد منكم أن يض: وغريمها بأنه ليس املراد به التخيري بني الترك والفعل بل القصد فكأنه قال " البناية 
من أراد اجلمعة فليغتسل ومل يرد هناك : من أراد الصالة فليتوضأ وقوله : ال يدل على نفي الوجوب كما يف قوله 

إذا عرفت هذا فلقائل أن يقول مثل ذلك يف هذا احلديث بأنه ليس املراد بقوله من أحب أو من . التخيري فكذا هذا 
املشيئة بل املراد به القصد وحينئد فال يكون له داللة على نفي  شاء كما يف بعض الكتب التخيري والتعليق على

ليس املراد باحلب احلب الطبعي : الوجوب أيضا فضال عن نفي السنية أو االستحباب وأيضا لقائل أن يقول 
ة واملشيئة التخيريية بل املراد به احلب الشرعي فاملعىن من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده اتباعا للشريع



فليفعل وحينئذ ال داللة له على نفي السنية على أنه لو سلمنا أنه دال على نفي السنية فليس له داللة على نفي 
االستحباب الشرعي بوجه من الوجوه فإنه معلق باملشيئة البتة إذ ال حرج يف تركه فال يثبت به اإلباحة املعراة عن 

احلديث إن دل على نفي االستحباب والسنية دل عليه  هذا: االستحباب ومع عزل النظر عن ذلك كله نقول 
بإشارته وغريه من األحاديث دل على االستحباب بعبارته بل بعضها يدل على الوجوب واالستنان كما مر ذكرها 

معجمه " ومن النصوص الدالة على االستحباب ما أخرجه الطرباين يف . ومن املعلوم أن العبارة مقدمة على اإلشارة 
: سبع من السنة يف الصيب يوم السابع : يف ترمجة أمحد بن القاسم من حديث عطاء عن ابن عباس أنه قال "  األوسط

يسمى وخيتنت ومياط عنه األذى ويثقب أذنه ويعق عنه وحيلق رأسه ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو 
لت ال بأس فإن الضعيف يكفي يف فضائل فإن قلت فيه رواد بن جراح وهو ضعيف ؤكما ذكر ابن حجر ق. فضة 

ال إشكال فيه فلعل إماطة األذى يقع : ومياط عنه األذى مع قوله يلطخ بدم ؟ قلت : األعمال فإن قلت كيف يقول 
ذكر يف هذا احلديث التدمية ؟ : فإن قلت " : التلخيص " بعد التلطخ والواو ال يستلزم الترتيب قاله احلافظ يف 

من طريق مهام قال " سنن أيب داود " قد ذكر ذلك يف بعض األخبار املرفوعة أيضا ففي : ها قلت واجلمهور على منع
كل غالم رهينة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : نا قتادة عن احلسن البصري عن مسرة بن جندب قال : 

إذا ذحبت : لدم كيف يصنع به ؟ قال فكان قتاده إذا سئل عن ا. بعقيقته تذبح عنه يوم السابع وحيلق رأسه ويدمى 
العقيقة أخذت منها صوفه واستقبلت به أوداجها مث توضع على يافوخ الصيب حىت يسيل على رأسه مثل اخليط مث 

مث أخرج من طريق . ويدمى : هذا وهم من مهام ) :  ٨٤/  ١٣بذل اجملهود ( قال أبو داود . يغسل بعد وحيلق 
مث قال . كل غالم رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه وحيلق ويسمى : رة مرفوعا سعيد عن قتاده عن احلسن عن مس

. انتهى كالمه . يسمى أصح كذا قال سالم بن أيب مطيع عن قتاده وإياس بن دغفل وأشعث عن احلسن : أبو داود 
ل على أنه ضبطها أن يف يد: يدمى غلط من مهام قلت : قال أبو داود : بقوله " التلخيص " وقد رد عليه احلافظ يف 

رواية هبز عنه ذكر األمرين التسمية والتدمية وفيه أهنم سألوا قتادة عن هيئة التدمية فذكرها هلم فكيف يكون حتريفا 
ولعل هذا هو منشأ ذكر ابن عباس التدمية من مجلة . انتهى . من التسمية وهو يضبط أنه سأله عن كيفية التدمية 

مهور هبذا ملا مر من حديث عبد اهللا بن بريدة أنه كان من أعمال اجلاهلية وترك ذلك يف السنن وإمنا مل يأخذ اجل
يعق عن الغالم وال ميس : اإلسالم ولرواية ابن ماجه من حديث يزيد املزين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  رأسه بدم 
  بضم السني أي يذبح )  ٧( 
ن شعيب عن أبيه عن جده فلينسك عن الغالم شاتني مكافئتني وعن اجلارية ويف رواية أيب داود عن عمرو ب)  ٨( 

  شاة 

)  ٢( يسأله أحد من أهله عقيقة إال أعطاه )  ١( أخربنا مالك أخربنا نافع عن عبد اهللا بن عمر أنه مل يكن  - ٦٥٩
  إياه وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكر واألنثى 

 _________  
إخل أي مل يكن يسأله أحد من أهل بيته ذبيحة عقيقة ليذبح هبا يف يوم العقيقة إال ... يكن يسأله  إنه مل: قوله )  ١( 

أي من أوالده الذكور واإلناث بشاة شاة  -بفتحتني أو بضم األول  -أعطاها إياه وكان ابن عمر يعق عن ولده 
ح عن احلسن واحلسني كبشا كبشا وبه قال قياسا على األضحية واتباعا ملا روي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ذب

ثبت ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بطرق . عن الغالم شاتان وعن اجلارية شاة : وقال غريه . مالك 



أخرج النسائي ( عديدة قوال كما مر ذكرها واختلف يف فعله فروي عنه يف عقيقة احلسنني الواحد وروي االثنان 
،  ٢٢٣/  ٢اجلوهر النقي . عق عن احلسن واحلسني بكبشني كبشني : مة عن ابن عباس من حديث قتادة عن عكر

من عمل به فما أخطأ بل : فاملرجح يكون هو التعدد للغالم وهلذا قال ابن رشد املالكي )  ٥٩٠/  ٩وفتح الباري 
م شاتان وعن اجلارية أصاب ملا صححه الترمذي عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر أن يعق عن الغال

  ال خيفى أن االكتفاء بواحد ال ينايف فضل التعدد : بشاة نقله الزرقاين وقال القاري 
  ذكر الضمري اعتبارا ملا يذبح منه ويف رواية أعطاها )  ٢( 

فاطمة بنت )  ٣( وزنت : قال )  ٢( بن حممد بن علي عن أبيه أنه )  ١( أخربنا مالك أخربنا جعفر  - ٦٦٠
رضي اهللا عنهما وزينب وأم كلثوم فتصدقت بوزن )  ٤( اهللا صلى اهللا عليه و سلم شعر حسن وحسني  رسول

  ذلك فضة 
 _________  

إخل هو اإلمام أبو عبد اهللا جعفر الصادق اهلامشي املدين بن حممد املعروف بالباقر بن ... جعفر بن حممد : قوله )  ١( 
علي بن أيب طالب كان من سادات أهل البيت وعباد أتباع التابعني ولد  علي املعروف بزين العابدين بن حسني بن

هـ باملدينة روى عن أبيه وعطاء وعروة ومجاعة وعنه مالك وأبو حنيفة  ١٤٨هـ باملدينة ومات سنة  ٨٠سنة 
يسأل عن ثقة ال : ثقة مأمون وقال أبو حامت : وحيىي بن سعيد األنصاري وشعبة والسفيانان وغريهم قال ابن معني 

وأبوه حممد الباقر ثقة فاضل مسي بالباقر ألنه تبقر يف العلوم أي توسع مات " . إسعاف السيوطي " مثله كذا يف 
  " جامع األصول " و " التقريب " هـ كذا يف  ١١٩هـ وقيل سنة  ١١٨باملدينة سنة 

فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا  أنه قال هذا حديث مرسل فإن حممدا الباقر مل يدرك ذلك وال لقي: قوله )  ٢( 
وأخرجه البيهقي فزاد عن أبيه عن جده ورواه الترمذي " يف املراسيل " عليه و سلم وكذلك رواه أبو داود يف 

: واحلاكم من حديث حممد بن إسحاق عن عبد اهللا بن أيب بكر عن حممد بن علي بن احلسني عن أبيه عن علي قال 
يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة فوزناه : سلم عن احلسن شاة وقال  عق رسول اهللا صلى اهللا عليه و

: أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاطمة فقال : فكان وزنه درمها أو بعض درهم وعند احلاكم من حديث علي 
  "  التلخيص" زين شعر احلسني وتصدقي بوزنه فضة وأعطي القابلة رجل العقيقة ذكره احلافظ يف 

إن تصدق بزنة : وقال املوفق ( أهل العلم يستحبون ما فعلته فاطمة مع العقيقة أو دوهنا : قال ابن عبد الرب )  ٣( 
يستحب ملن ولد له ولد أن يسميه يوم أسبوعه وحيلق رأسه ويتصدق عند : شعره فضة فحسن وقال ابن عابدين 

البن أيب زيد أنه يستحب التصدق بوزنه من " الرسالة " عن " ى احملل" ويف . األئمة الثالثة بزنة شعره فضة أو ذهبا 
  )  ٢١٤/  ٩أوجز املسالك . ذهب وفضة 

ملا ولد احلسن مسيته حربا فجاء رسول اهللا صلى اهللا : شعر حسن وحسني روى أمحد عن علي قال : قوله )  ٤( 
سن فلما ولد احلسني فذكر مثله فقال بل هو بل هو ح: حربا قال : أروين ابين ما مسيتموه قلنا : عليه و سلم فقال 

يف ( مسيتهم بأمساء ولد هارون شرب وشبري ومبشر : بل هو حمسن مث قال : حسني فلما ولد حمسن ذكر مثله فقال 
  . ) بسر وهو حتريف : األصل 

اللسان " يف ، قال  ٥٢/  ٨جممع الزوائد " ، واهليثمي يف  ٧٦٨رقم احلديث " مسنده " واحلديث أخرجه أمحد يف 
بضم امليم  -وحمسن . وإسناده صحيح ) حسن وحسني وحمسن : معناها : شرب وشبري ومبشر :  ٣٩٣/  ٤" 

مات صغريا وزينب بنت فاطمة ولدت يف حياة جدها وكانت لبيبة عاقلة تزوجها عبد اهللا  -وكسر السني املشددة 



دا وأم كلثوم بنت فاطمة ولدت قبل وفاة جدها ابن عمها جعفر فولدت له عليا وأم كلثوم وعونا وعباسا وحمم
صلى اهللا عليه و سلم وتزوجها عمر بن اخلطاب فولدت له زيدا ورقية مث تزوجها بعد موته عون بن جعفر مث مات 

وكان وزن . فتزوجها أخوه حممد مث مات فتزوجها أخومها عبد اهللا بن جعفر فماتت عنده فتزوج أختها زينب 
حلسني بأمر أبيها صلى اهللا عليه و سلم ووزن شعر زينب وأم كلثوم حيتمل أن يكون بأمره فاطمة شعر احلسن وا

  " شرح الزرقاين " وحيتمل أهنا قاست ذلك على أمره هلا يف احلسن كذا يف 

وزنت فاطمة : قال )  ١( أخربنا مالك أخربين ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن حممد بن علي بن حسني أنه  - ٦٦١
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم شعر حسن وحسني فتصدقت بوزنه فضة  بنت رسول
فبلغنا أهنا كانت يف اجلاهلية وقد فعلت يف أول اإلسالم مث نسخ األضحى كل ذبح )  ٢( أما العقيقة : قال حممد 

قبله ونسخت )  ٣( كان قبله ونسخ صوم شهر رمضان كل صوم كان قبله ونسخ غسل اجلنابة كل غسل كان 
  كذلك بلغنا . كان قبلها )  ٤( كل صدقة  الزكاة

 _________  
قاله ابن " املوطأ " عن ربيعة عن أنس وهو خطأ والصواب ما يف : هذا أيضا مرسل ووصله بعضهم فقال )  ١( 

  عبد الرب ؟ 
" بارته يف إخل كأنه يشري إىل عدم مشروعية العقيقة اآلن أو إىل كراهته كما تفيده ع... أما العقيقة : قوله )  ٢( 

  انتهى . ال يعق ال عن الغالم وال عن اجلارية : حيث قال " اجلامع الصغري 
وحاصل كالمه ههنا أنه بلغه أن العقيقة كانت يف اجلاهلية وفعلت يف ابتداء اإلسالم مث صار منسوخا وأن مشروعية 

خت فرضية غسل األضحى نسخت كل ذبح كان قبله ومشروعية صوم رمضان نسخت كل صوم كان قبله ونس
  اجلنابة كل غسل كان قبله ونسخت الزكاة كل صدقة كانت قبلها 

أنا أبو حنيفة عن محاد : عن إبراهيم وحممد بن احلنفية حيث قال حممد " كتاب اآلثار " وبالغه األول قد أخرجه يف 
ا رجل عن ابن احلنفية أن كانت العقيقة يف اجلاهلية فلما جاء اإلسالم رفضت حممد أنا أبو حنيفة ن: عن إبراهيم 

  انتهى كالمه . وبه نأخذ وهو قول أيب حنيفة : العقيقة كانت يف اجلاهلية فلما جاء اإلسالم رفضت قال حممد 
وبالغه املشتمل على حديث النسخ أخرجه الدارقطين مث البيهقي يف سننهما عن املسيب بن شريك عن عقبة بن 

نسخت الزكاة كل صدقة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ل اليقظان عن الشعيب عن مسروق عن علي قا
قال . وضعفاه . ونسخ صوم رمضان كل صوم ونسخ غسل اجلنابة كل غسل ونسخت األضحى كل ذبح 

يف أواخر النكاح موقوفا على علي " مصنفه " املسيب بن شريك وعقبة متروكان ورواه عبد الرزاق يف : الدارقطين 
  ألحاديث اهلداية " خترجيهما " للزيلعي وابن حجر يف " البناية "  عنه كذا ذكره العيين يف رضي اهللا تعاىل

حديث علي مرفوعا من رواية الدار " لسان امليزان " واحلافظ ابن حجر يف " ميزان االعتدال " وذكر الذهيب يف 
ترك الناس : ليس بشيء وقال أمحد :  قطين يف ترمجة املسيب بن شريك بن سعيد الكويف وذكرا أن حيىي قال يف حقه

ضرب ابن معني وأمحد : متروك وقال حممود بن غيالن : سكتوا عنه وقال مسلم ومجاعة : حديثه وقال البخاري 
  انتهى . متروك احلديث له مناكري : وأبو خثيمة على حديثه وقال الساجي 

  : إذاعرفت هذا كله فاعلم أن يف املقام أحباثا عديدة 
أنه ماذا أريد من كون العقيقة يف اجلاهلية وكوهنا متروكة مرفوضة يف اإلسالم ؟ إن أريد أهنا كانت :  األول -

واجبة والزمة يف اجلاهلية وكان أهل اجلاهلية يوجبوهنا على أنفسهم فلما جاء اإلسالم رفض وجوبه ولزومه فهذا ال 



الضرورة فحسب وهو غري مستلزم لعدم املشروعية  يدل على نفي االستحباب أو املشروعية أو السنية بل على نفي
أو الكراهة وإن أريد أهنا كانت يف اجلاهلية مستحبة أو مشروعة فلما جاء اإلسالم رفض استحباهبا وشرعيتها فهو 

  فهذه كتب احلديث املعتربة مملوءة من أحاديث شرعية العقيقة واستحباهبا كما ذكرنا نبذا منها . غري مسلم 
األحاديث الدالة على واستحباهبا وشرعيتها ال شك أهنا واقعة يف اإلسالم وهي معارضة ملا بلغه من قول  :الثاين  -

  النخعي وابن احلنفية ومن املعلوم أن أحاديث النيب صلى اهللا عليه و سلم أحق باألخذ من قول غريه كائنا من كان 
سالم ملا عق النيب صلى اهللا عليه و سلم عن احلسن أنه لو كان مطلق مشروعية العقيقة مرتفعة عن اإل: الثالث  -

واحلسني فإن ادعى أن ذلك كان يف بدء اإلسالم احتيج إىل ذكر ما يدل على رفع كونه مشروعا بعد ما كان 
  مشروعا يف اإلسالم وإذ ليس فليس 

عليه و سلم بعده وقد أنه لو كانت مشروعيتها املطلقة مرتفعة ملا اختارها أصحاب النيب صلى اهللا : الرابع  -
مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبري " : موطأ حيىي " اختاروها كما مر من رواية نافع عن ابن عمر ويف 

  كان يعق عن بنيه الذكور واإلناث بشاة شاة 
اهلية فإهنم أن مراد ابن احلنفية وإبراهيم من كون العقيقة مرفوضة حيتمل أن يكون رفض عقيقة اجل: واخلامس  -

كانوا يذحبون ذبيحة ويلطخون صوفه يف دمه ويضعوهنا على رأس الصيب حىت تسيل عليه قطرات الدم فلما جاء 
اإلسالم أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم أن جيعلوا مكان الدم بزعفران وحنوه وعلى هذا ال يدل كالمهما على نفي 

   مشروعيتهما املطلقة بل على نفي الطريقة اخلاصة
وترك األحاديث الصرحية املرفوعة واملوقوفة . وباجلملة احلكم بنفي مشروعيتها يف اإلسالم مطلقا غري صحيح 

  الواردة يف هذا الباب بقول حمتمل غري متأصل غري جنيح 
  أن البالغ الثاين ال يثبت من طريق حمتج به حىت حيتج به : السادس  -

منسوخية وجوب العقيقة وحنوها فإن معناه نسخ األضحى لزوم كل  بعد تسليم ثبوته ظاهره يدل على: السابع 
ذبح كان قبله كالعقيقة وكالعترية وكالرجبية وكانتا يف اجلاهلية فإهنم كانوا إذا ولدت الناقة أو الشاة ذحبوا أول 

لتعظيم ولد فأكل وأطعم وكان بعضهم ينذر بأنه إذا بلغ شاته كذا ذبح من كل عشرة شاة وكانوا يذحبون شاة 
شهر رجب ويدل عليه ضمه بنسخ صوم شهر رمضان كل صوم كان قبله فإنه كان صوم يوم عاشوراء وأيام البيض 

فكما أن " كتاب الناسخ واملنسوخ " فرضا فلما نزل صوم رمضان نسخ وجوب ذلك على ما بسطه احلازمي يف 
روعيته وانتفاء فضيلته كذلك نسخ نسخ صوم رمضان ملا قبله مل يدل إال على عدم لزومه وال على عدم مش

" ذكر حممد يف " : البدائع " وقال صاحب . األضحى كل ذبح كان قبله ال يدل على انتفاء استحبابه وشرعيته 
وال يعق ال عن الغالم وال عن اجلارية وإنه إشارة إىل الكراهة ألن العقيقة كانت فضيلة ونسخ " : اجلامع الصغري 

راهة خبالف الصوم والصدقة فإهنما كانتا من الفرائض فإذا نسخت الفرضية جيوز التنفل هبما الفضل فال يبقى إال الك
. فيه حبث ألن الفضيلة إذا انتفت تبقى اإلباحة ألن النسخ ما توجه إال إىل زيادة : ورده القاري بقوله . انتهى . 

. قة أهنما على منواهلما يف كوهنما واجبة وهذا على تقدير أنه كان فضيلة وإال فالظاهر من ذكرها مع الصوم والصد
  انتهى 

فليتأمل يف هذا املقام فإنه من مزال األقدام وانظر ما ذكرنا يف هذا البحث يف سلك نظائره اليت مل يقف عليها 
  األعالم 

  مل أعرفه : قال القاري )  ٣( 



بن عباس أن قبل فرض الزكاة كانت هو ما روي عن ا: قلت . انتهى . هذا أيضا غري معروف : قال القاري )  ٤( 
  صدقة الفاضل من املال فرضا 

  " الدر املنثور " حىت نسخ أخرجه ابن جرير وابن أيب حامت وابن املنذر وغريهم على ما يف 

  ) ١( كتاب الديات 

هللا عن الكتاب الذي كان رسول ا)  ٢( أخربه )  ١( أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن أيب بكر أن أباه  - ٦٦٢
مائة من اإلبل ويف )  ٥( فكتب أن يف النفس )  ٤( لعمرو بن حزم يف العقول )  ٣( صلى اهللا عليه و سلم كتبه 

ثلث النفس ويف املأمومة مثلها ويف )  ٩( مائة من اإلبل ويف اجلائفة )  ٨( جدعا )  ٧( إذا أو أوعيت )  ٦( األنف 
مما هنالك عشر من اإلبل ويف السن )  ١١( مخسني ويف كل إصبع مخسني ويف اليد مخسني ويف الرجل )  ١٠( العني 

  مخس من اإلبل )  ١٣( مخس من اإلبل ويف املوضحة )  ١٢( 
  وهبذا كله نأخذ وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا : قال حممد 

 _________  
ى القاتل املقتول إذا أعطى ديته ود: كتاب الديات مجع دية بالكسر كعدة أصلها ودية كوعدة يقال : قوله )  ١( 

مسي به ألنه يودى عادة ألنه ) وهو اخلطأ " منها : " يف األصل ( وهو اسم لضمان جيب مبقابلة اآلدمي أو طرف منه 
والقيمة اسم ملا يقام مقام الفائت قصور لعدم املماثلة بينهما فلذاك ال يسمى . قل ما جيري العفو فيه حلرمة اآلدمي 

  املال يسمى قيمة وال يسمى دية كذا ذكر العيين وغريه قيمة وضمان 
  أي أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم املدين )  ١( 
وروي مسندا من وجه صاحل . ال خالف عن مالك يف إرسال هذا احلديث : أخربه قال ابن عبد الرب : قوله )  ٢( 

هري عن أيب بكر عن أبيه عن جده عن عمرو بن ورواه معمر عن عبد اهللا بن أيب بكر عن أبيه عن جده ورواه الز
  حزم 

بن زيد بن لوذان  -بالفتح  -أبو الضاحك عمرو بن حزم : كتبه لعمرو بن حزم هو أبو حممد وقيل : قوله )  ٣( 
أول مشاهده . بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار األنصاري اخلزرجي النجاري املدين  -بالفتح  -

 اخلندق واستعمله رسول اهللا على جنران باليمن وبعث معه كتابا فيه الفرائض والسنن والصدقات مع رسول اهللا
واجلروح والديات وكتابه هذا مشهور أخرجه أبو داود والنسائي وغريمها مفرقا وأكملهم له رواية النسائي يف 

  " هتذيب النوري " كذا يف على االختالف  ٥٤أو سنة  ٥٣أو سنة  ٥١الديات وكانت وفاته باملدينة سنة 
  بضم العني مجع عقل مبعىن الدية )  ٤( 
أن يف النفس أي يف قتل الرجل املسلم إذا كان ذكرا مائة من اإلبل ومن الذهب ألف دينار ومن : قوله )  ٥( 

من الورق اثنا عشر ألفا وبه قال أمحد وإسحاق ملا أخرجه أصحاب : الفضة عشرة آالف درهم وقال الشافعي 
ولنا . أن رجال من بين عدي قتل فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ديته اثنا عشر ألفا : السنن عن ابن عباس 

بلغنا عن عمر أنه فرض من : قال حممد بن احلسن : ما روى البيهقي من طريق الشافعي قال  -وهو قول الثوري  -
  ثنا بذلك أبو حنيفة عن العيثم عن الشعيب عن عمر الذهب يف الدية ألف دينار ومن الورق عشرة آالف درهم حد

ودية املرأة عندنا نصف دية الرجل يف النفس وما دوهنا وهو قول الثوري والليث وابن أيب ليلى وابن شربمة وابن 
وفيه خالف مالك وأمحد كذا . دية املرأة على النصف من دية الرجل : سريين ملا أخرجه البيهقي عن معاذ مرفوعا 



  القاري ذكر 
  أي يف قطع األنف )  ٦( 
وعى واستوعى من االستعاب وهو : يقال . إذا أوعي وهو من الوعي " : موطأ حيىي " إذا أوعيت يف : قوله )  ٧( 

  أوعبت بالباء املوحدة وهو مبعناه : أخذ الشيء كله أي إذا استوصلت قطعا حبيث مل يبق منه شيء ويف بعض النسخ 
   القطع بفتح اجليم مبعىن)  ٨( 
ويف اجلائفة هي الطعنة اليت بلغت اجلوف فإن مل تنفذ ففيها ثلث الدية وإن نفذت إىل جانب آخر ففيها : قوله )  ٩( 

الشجة الواصلة إىل أم الرأس الذي فيه الدماغ كذا يف  -باملد وتشديد امليم  -واملأمومة ويقال هلا اآلمة . ثلثا الدية 
  وغريه " املغرب " 
وكذا يف اليد الواحدة والرجل الواحدة . ويف العني مخسني أي من اإلبل وهي نصف دية النفس : ه قول)  ١٠( 

ففي الطرق املوصولة عن عمرو بن حزم عند أيب داود والنسائي وغريمها ويف اللسان الدية ويف . والشفة الواحدة 
  يف العينني الدية الشفتني الدية ويف البيضتني الدية ويف الذكر الدية ويف الصلب الدية و

هذه وهذه : " يف كل أصبع أي يف يد أو رجل أي وإن كان خنصرا كما يف رواية ابن عباس مرفوعا : قوله )  ١١( 
يعين اخلنصر واإلهبام فيكون يف كل منها عشر من اإلبل وهو مخس نصف الدية ففي األصابع اخلمس يكون " سواء 

  نصف الدية 
  ن سواء كان من الرباعية أو األضراس أي يف كل سن من األسنا)  ١٢( 
يف املوضحة مخس إن كان من الرأس والوجه اتفاقا وإال ففيها " احمللى " قال صاحب ( يف املوضحة : قوله )  ١٣( 

هي قسم من الشجاج وهي اليت توضح العظم أي )  ٨/  ١٣انظر األوجز . حكومة عدل عند مالك والشافعي 
  هامشة  تظهره وتكشفه فإن كسرته مسيت

  باب الدية يف الشفتني - ١

الدية فإذا قطعت السفلى )  ١( يف الشفتني : أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن سعيد بن املسيب أنه قال  - ٦٦٣
  ثلث الدية )  ٢( ففيها 

يف كل واحدة منهما نصف الدية أال ترى أن اخلنصر )  ٤( الشفتان سواء )  ٣( ولسنا نأخذ هبذا : قال حممد 
  وهذا قول إبراهيم النخعي وأيب حنيفة والعامة من فقهائنا . واإلهبام سواء ومنفعتهما خمتلفة 

 _________  
يف الشفتني الدية أي دية النفس كاملة وقد جاء ذلك مرفوعا عند النسائي يف رواية كتاب عمرو بن : قوله )  ١( 

  حزم 
لكن مل يأخذ هبذا مالك وال . نفع هبا أقوى بالنسبة إىل العليا ألن ال: ففيها ثلث الدية قال الزرقاين : قوله )  ٢( 

  فيهما نصف الدية : الشافعي ومن وافقهما قالوا 
  أي بالتفريق )  ٣( 
  هلا  -يف حكم الدية مع أن منفعتهما خمتلفة فإن منفعة اخلنصر اقل فعلم أنه ال اعتبار )  ٤( 

  ) ١( باب دية العمد  - ٢



شيئا من دية العمد إال )  ٢( السنة أن العاقلة ال حتمل )  ١( مضت : ربنا ابن شهاب قال أخربنا مالك أخ - ٦٦٤
  )  ٣( أن تشاء 
  وهبذا نأخذ : قال حممد 

 _________  
  أي قتل العمد )  ١( 
وقد روي ذلك موقوفا ومرفوعا فأخرج الدارقطين . مضت السنة أي السنة النبوية وسنة الصحابة : قوله )  ١( 

ويف إسناد عبد امللك بن . العمد والعبد والصلح واالعتراف ال تعقله العاقلة : قي من حديث عمر موقوفا والبيه
وروي أيضا عن ابن عباس وروى البيهقي . احملفوظ أنه عن عامر الشعيب قوله : حسني وهو ضعيف قال البيهقي 

من حديث عبادة " مسند الشاميني " لطرباين يف عن أيب الزناد عن الفقهاء من أهل املدينة حنوه وأخرج الدارقطين وا
وإسناد واه فيه حممد بن سعيد املصلوب كذاب واحلارث بن . ال جتعلوا على العاقلة من دية املعترف شيئا : مرفوعا 

  " تلخيص احلبري " نبهان منكر احلديث كذا يف 
  أي ال جتب عليهم أداؤها بل هي على القاتل )  ٢( 
  ) بأن يتربعوا بإعطاء اجلاين شيئا ( قلة حتمل الدية أي تشاء العا)  ٣( 

بن مسعود )  ٣( عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة )  ٢( بن أيب الزناد عن أبيه )  ١( أخربنا عبد الرمحن  - ٦٦٥
  العاقلة عمدا وال صلحا وال اعترافا وال ما جىن اململوك )  ٤( ال تعقل : عن ابن عباس قال 

  ا نأخذ وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا قال حممد وهبذ
 _________  

أخربنا : يف نسخة " ( التقريب " ، كذا يف  ٧٤هو صدوق فقيه مدين تغري يف حفظه ملا قدم بغداد مات سنة )  ١( 
  ) إخل ... مالك أخربنا عبد الرمحن 

  عبد اهللا بن ذكوان  -بكسر الزاي  -هو أبو الزناد )  ٢( 
  العني بضم )  ٣( 
ال تعقل العاقلة عمدا أي ال حتمل العاقلة دية القتل العمد كما إذا قتل عمدا جيب فيه القصاص وسقط : قوله )  ٤( 

فيه القصاص لشبهة مثل ما إذا قتل األب ابنه وكذا ال تعقل العواقل الدية اليت وجبت على القاتل بسبب الصلح بل 
عتراف به القاتل وكذا ما جىن اململوك ال يعقل عنه عاقلة مواله بل هو هي يف مال القاتل وكذا ال تعقل دية قتل ا

العاقلة ال حتمل العبد يعين إذا قتل العبد قاتل وجبت قيمته يف مال القاتل وال شيء على : قال املوفق ( على رقبته 
ق وأيب ثور عاقلته خطأ كان أو عمدا وهذا قول ابن عباس والثوري ومكحول والنخعي ومالك والليث وإسحا

وقال عطاء والزهري واحلكم ومحاد وأبو حنيفة حتمله العاقلة ألنه آدمي جيب بقتله القصاص والكفارة فحملت 
إذا : قال أبو حنيفة " : احمللى " ويف . وعن الشافعي كاملذهبني ووافقنا أبو حنيفة يف دية أطرافه . العاقلة بدله كاحلر 

على عاقلته ألنه بدل النفس وما دون النفس من العبد ال يتحمله العاقلة ألنه جىن احلر على العبد فقتله خطأ كان 
قول " : القاموس " وقال صاحب .  ٨٨/  ١٣انظر أوجز املسالك " . اهلداية " يسلك مسلك األموال كذا يف 

على العبد ال  ومعناها أن جيين احلر. ال تعقل العاقلة عبدا وال عمدا وليس حبديث كما توهم اجلوهري : الشعيب 
العبد على احلر كما توهم أبو حنيفة ألنه لو كان املعىن كما تومهه لكان الكالم ال تعقل العاقلة عن العبد ومل يكن 

كلمت يف ذلك أبا يوسف وكان حبضرة الرشيد فلم يفرق بني عقلته وعقلت عنه : قال األصمعي . وال تعقل عبدا 



ال تعقل العاقلة : عقلته يستعمل مبعىن عقلت عنه وسياق احلديث وهو قوله ورده القاري بأن . انتهى . حىت فهمته 
وال صلحا وال اعترافا يدالن على ذلك فإن معناه عن عمد وعن صلح وعن : عمدا وال عبدا وسياقه وهو قوله 

بعضها  واألحاديث يفسر. وال ما جىن اململوك صريح يف األمر الذي فيه اإلمام : اعتراف وبأن قول ابن عباس 
بعضا وبأن قوله ليس حبديث مردود عليه بأن املقطوع واملوقوف أيضا من أقسام احلديث وهو موقوف له حكم 

  الرفع إذ ال يقال مثله بالرأي 

  اخلطأ)  ١( باب دية  - ٣

( اخلطأ عشرون )  ٢( يف دية : ابن شهاب عن سليمان بن يسار أنه كان يقول )  ١( أخربنا مالك أخربنا  - ٦٦٦
  بنت خماض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة )  ٣

ابن مسعود عن النيب )  ٥( وقد رواه . نأخذ هبذا ولكنا نأخذ بقول عبد اهللا بن مسعود )  ٤( ولسنا : قال حممد 
عشرون بنت بنت خماض وعشرون ابن خماض و)  ٦( دية اخلطأ أمخاس عشرون : صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

فجعلها من بين )  ٨( سليمان بن يسار يف الذكور )  ٧( لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة أمخاس وإمنا خالفنا 
  اللبون وجعلها عبد اهللا بن مسعود من بين خماض وهو قول أيب حنيفة مثل قول ابن مسعود 

 _________  
القتل على : خربنا أبو حنيفة عن محاد عن إبراهيم قال أ" : كتاب اآلثار " دية اخلطأ قال املؤلف يف : قوله )  ١( 

قتل خطأ وقتل عمد وشبه العمد وقتل اخلطأ أن تريد الشيء فتصيب صاحبك بسالح أو غريه ففيه : ثالثة أوجه 
الدية أمخاسا والعمد إذا تعمدت صاحبك فضربته بسالح ففي هذا قصاص إال أن يصلحوا أو يعفوا وشبه العمد كل 

ضربه بسالح أو غريه ففيه الدية مغلظة على العاقلة إذا أتى ذلك على النفس وشبه العمد يف  شيء تعمدت
وهبذا كله نأخذ إال يف : قال حممد . اجلراحات كل شيء تعمدته بسالح فلم يستطع فيه القصاص ففيه الدية مغلظة 

  أيضا وهو قول أيب حنيفة األول خصلة واحدة ما ضربته من غري سالح وهو يقع موقع السالح وأشد ففيه القصاص 
مالك أن ابن شهاب وسليمان بن " : موطأ حيىي " أخربنا ابن شهاب هكذا يف نسخ عديدة والذي يف : قوله )  ١( 

  إخل ... دية اخلطأ : يسار وربيعة بن أيب عبد الرمحن كانوا يقولون 
والثوري وإسحاق والنخعي ومحاد والشعيب  دية هي واجبة على العاقلة عندنا وعند الشافعي وأمحد: قوله )  ٢( 

وغريهم وعن ابن سريين وابن شربمة وأيب ثور وقتادة والزهري واحلارث وأمحد يف رواية أنه على القاتل كذا ذكره 
  " البناية " العيين يف 

يصري ذات  عشرون بنت خماض هي الناقة اليت طعنت يف السنة الثانية مسيت هبا ألن أمها يف الغالب: قوله )  ٣( 
ألن أمها يف الغالب  -بفتح الالم  -خماض بالفتح وهو وجع الوالدة واليت دخلت يف السنة الثالثة تسمى بنت لبون 

بكسر احلاء وتشديد القاف اليت دخلت يف الرابعة لكوهنا مستحقة للحمل  -تصري ذات لنب مرة أخرى واحلقة 
  ة اليت دخلت يف اخلامس -بفتحات  -والركوب واجلذعة 

أن الصحابة " شرحها " والعيين يف " اهلداية " لسنا نأخذ هبذا أي مبا ذكره سليمان ذكر صاحب : قوله )  ٤( 
مخس وعشرون حقة ومخس وعشرون : أمجعوا على أن دية اخلطأ مائة من اإلبل واختلفوا يف أسناهنا فقال بعضهم 

ثالثون جذعة وثالثون بنات : ثمان وزيد وقال ع. جذعة ومخس وعشرون ابن لبون ومخس وعشرون بنت خماض 
وإمنا أخذنا بقول ابن " : كتاب اخلراج " ذكر ذلك أبو يوسف يف . لبون وعشرون بنت خماض وعشرون ابن لبون 



  مسعود ألنه أخف وأنه رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 
" رقطين والبيهقي وبسط الدارقطين يف وقد رواه أخرج روايته أمحد وأصحاب السنن والبزار والدا: قوله )  ٥( 

هذا : الكالم يف طرقه ورواه من طريق أيب عبيدة عن أبيه عبد اهللا بن مسعود وفيه عشرون بين لبون وقال " السنن 
إسناد حسن وقواه مبا أخرجه عن إبراهيم النخعي عنه على وفقه وتعقبه البيهقي بأن الدارقطين وهم فيه وقد رأيته 

عن املنصور عن إبراهيم عنه وعن أيب إسحاق عن علقمة عنه وعن عبد احلمن بن مهدي عن " وري جامع الث" يف 
" يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أيب خملب عن أيب عبيدة عنه وعند اجلميع بنو خماض كذا ذكره احلافظ يف 

  " التلخيص 
  بيان لألمخاس )  ٦( 
  ه ذهب الشافعي قد وافقته رواية عن ابن مسعود وإلي)  ٧( 
  أي يف تعينها )  ٨( 

  ) ١( باب دية األسنان  - ٤

أخربه أن مروان بن احلكم أرسله إىل ابن )  ٢( أن أبا غطفان )  ١( أخربنا مالك أخربنا داود بن احلصني  - ٦٦٧
ان إىل ابن فردين مرو) :  ٦( مخسا من اإلبل قال )  ٥( إن فيه : ؟ فقال )  ٤( يف الضرس )  ٣( عباس يسأله ما 

إال )  ٨( لوال أنك ال تعترب : فقال ابن عباس : مقدم الفم مثل األضراس ؟ قال )  ٧( فلم جتعل : عباس فقال 
  سواء )  ٩( باألصابع عقلها 

سواء يف كل إصبع عشر )  ١١( سواء وعقل األصابع )  ١٠( وبقول ابن عباس نأخذ عقل األسنان : قال حممد 
  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا )  ١٣( سن نصف عشر من الدية  ويف كل)  ١٢( من الدية 

 _________  
  مجع سن بالكسر )  ١( 
  مبهملتني مصغرا : احلصني )  ١( 
املدين من الثقات كذا  -بضم امليم وشد الراي  -امسه سعد بن طريف أو ابن مالك املري : هو بفتحات قيل )  ٢( 

  " التقريب " يف 
  من الدية إذا قلعت خطأ أي )  ٣( 
السن " : العناية شرح اهلداية " قال أكمل الدين البابريت يف . يف الضرس هو بالفتح قسم من األسنان : قوله )  ٤( 

اسم جنس يدخل حتته اثنان وثالثون أربع منها ثنايا وهي األسنان املتقدمة اثنان فوق واثنان أسفل ومثلها رباعيات 
مثلها أنياب وهو ما يلي الرباعيات ومثلها أضراس تلي األنياب واثنتا عشر سنا تسمى وهي ما يلي الثنايا و

بالطواحن من كل جانب ثالث فوق وثالث أسفل وبعدهن أسنان أخر وهي آخر األسنان وتسمى النواجذ وهي يف 
  أقصى األسنان وتسمى أسنان احللم ألهنا تنبت بعد البلوغ وقت كمال العقل 

  واحد من األضراس أي يف كل )  ٥( 
  أي أبو غطفان )  ٦( 
فلم جتعل أي ألي شيء جتعل مقدم الفم أي األسنان املقدمة مثل األضراس حيث حتكم خبمس من : قوله )  ٧( 

  اإلبل يف كل ضرس كما هو يف كل سن مقدم مع اختالف املنفعة والقياس أن جيب يف الضرس أقل مما جيب يف املقدم 



ال تعترب أي لو مل تكن تقيس األسنان إال باألصابع لكان كافيا لك فإن عقل األصابع سواء  لوال أنك: قوله )  ٨( 
  مع اختالف املنفعة واملقدار فكذا األسنان 

  أي لألصابع )  ٩( 
الثنية : عقل األسنان سواء قد ورد ذلك مرفوعا من حديث ابن عباس يف مسند البزار بلفظ : قوله )  ١٠( 

. سواء ) إليه هو حتريف : يف األصل ( أصابع الرجل واليد : وعنه مرفوعا . اس كلها سواء والضرس سواء واألضر
واألسنان سواء الثنية والضرس سواء وهذه وهذه يعين اخلنصر والبنصر أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن 

واألسنان سواء يف كل أصبع  األصابع: حبان وأليب داود وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
يف السن مخس من اإلبل : وغريه ويؤيده إطالق حديث " التلخيص " عشر من اإلبل ويف كل سن مخس كذا يف 

ولعل هذه األحاديث مل تبلغ عمر حيث قضى يف األضراس ببعري بعري ومعاوية حيث قضى يف األضراس خبمسة أبعرة 
ة تنقص يف قضاء عمر وتزيد يف قضاء معاوية فلو كنت أنا جلعلت يف فالدي: خبمسة أبعرة قال سعيد بن املسيب 

  مالك عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب " : موطأ حيىي " األضراس بعريين بعريين كما يف 
وعقل األصابع سواء روي ذلك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من حديث أيب موسى األشعري : قوله )  ١١( 

النسائي وابن عباس أخرجه الترمذي وعبد اهللا بن عمرو أخرجه ابن ماجه وبه قال علي وابن أخرجه أبو داود و
عباس والعامة وروى عن عمر أنه قضى يف اإلهبام بثالثة عشر إبال ويف اليت تليها اثين عشر ويف الوسطى عشرة ويف 

  " البناية " اليت تليها تسعة ويف اخلنصر ست وروي عنه كقول العامة كذا يف 
  أي عشر من اإلبل )  ١٢( 
  أي مخس من اإلبل )  ١٣( 

  السن السوداء والعني القائمة)  ١( باب أرش  - ٥

إذا أصيبت السن فاسودت ففيها : أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد أن سعيد بن املسيب كان يقول  - ٦٦٨
  )  ١( عقلها تاما 
وهو )  ٤( أو امحرت أو اخضرت فقد مت عقلها )  ٣( ت السن فاسود)  ٢( وهبذا نأخذ إذا أصيبت : قال حممد 

  قول أيب حنيفة 
 _________  

  دية اجلراحات : هو بفتح )  ١( 
يف ذلك  -رمحه اهللا  -وإن جىن على سنه فسودها فحكي عن أمحد : قال املوفق ( أي دية السن كاملة )  ١( 

روى هذا عن زيد بن ثابت وبه قال سعيد بن املسيب جتب ديتها كاملة وهو ظاهر كالم اخلرقي وي: رويتان إحدمها 
واحلسن وابن سريين وشريح والزهري وعبد امللك بن مروان والنخعي ومالك والليث وعبد العزيز بن أيب سلمة 

  والثوري وأصحاب الرأي وهو أحد قويل الشافعي 
يها ديتها وإن مل يذهب نفعها ففيها حكومة أنه إن أذهب منفعتها من املضغ عليها وحنوه فف: والرواية الثانية عن أمحد 

وهذا قول القاضي والقول الثاين للشافعي وهو املختار عند أصحابه ألنه مل يذهب مبنفعتها فلم تكمل ديتها كما لو 
  )  ٢٦/  ٨املغين . اصفرت 

  أي حبجر وحنوه من غري قلع )  ٢( 



  أي تغري لوهنا بالصدمة إىل أي لون كان )  ٣( 
  جب متام ديتها فهو مثل قلعها لفوات جنس املنفعة أي و)  ٤( 

يف العني القائمة إذا : أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت كان يقول  - ٦٦٩
  مائة دينار )  ١( فقئت 

ئة دينار أو أكثر من عدل فإن بلغت احلكومة ما)  ٣( ففيها حكومة )  ٢( ليس عندنا فيها أرش معلوم : قال حممد 
  هذا من زيد بن ثابت ألنه حكم بذلك )  ٤( ذلك كانت احلكومة فيها وإمنا نضع 

 _________  
  جمهول من الفقأ وهو الشق )  ١( 
  أي مقرر شرعا )  ٢( 
بدا تفسري حكومة العدل أن يقوم اجملين عليه عبدا بال هذا األثر مث يقوم ع: حكومة عدل قال القاري : قوله )  ٣( 

ومعه هذا األثر فقدر التفاوت بني القيمتني من الدية هو حكومة العدل وهذا تفسري احلكومة عند الطحاوي وبه أخذ 
احللواين وهو قول مالك والشافعي وأمحد وكل من حيفظ عنه العلم كذا قال ابن املنذر وقال بعض املشائخ يف 

  أن تربأ اجلراحة فيجب ذلك على اجلاين  أن ينظر إىل قدر حيتاج إليه من النفقة إىل: تفسريها 
  أي حنمل هذا القول من زيد على أنه حكومة اتفاقية ال تقديرية شرعية )  ٤( 

  جيتمعون على قتل واحد)  ١( باب النفر  - ٦

مخسة أو  -أن عمر بن اخلطاب قتل نفرا ) :  ١( أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب  - ٦٧٠
  به )  ٥( لو متاأل عليه أهل صنعاء قتلتهم : وقال )  ٤( قتلوه قتل غيلة )  ٣( برجل  -سبعة )  ٢( 

غيلة أو غري غيلة )  ٨( قتل )  ٧( من ذلك رجال عمدا )  ٦( وهبذا نأخذ إن قتل سبعة أو أكثر : قال حممد 
حنيفة والعامة من فقهائنا رمحهم أيب )  ١١( به كلهم وهو قول )  ١٠( حىت قتلوه قتلوا )  ٩( ضربوه بأسيافهم 

  اهللا 
 _________  

  واملراد به ههنا ما فوق الواحد " املغرب " هو بفتحتني من الثالثة إىل العشرة من الرجال كذا يف )  ١( 
رواية سعيد عنه متصلة ألنه رآه وصحح بعضهم : إخل قال الزرقاين ... عن سعيد بن املسيب أن عمر : قوله )  ١( 

سواء وهذا " املوطأ " ه ورواه ابن أيب شيبة بإسناد صحيح من طريق عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر بلفظ مساعه من
حدثين جرير بن : خمتصر من أثر وصله ابن وهب ورواه من طريقه قاسم بن أصبغ والطحاوي والبيهقي قال وهب 

اب عنها زوجها وترك يف حجرها ابنا له من أن امرأة بصنعاء غ: حازم أن املغرية بن حكيم الصنواين حدث عن أبيه 
إن هذا الغالم يفضحنا فاقتله فأىب فامتنعت : غريها غالما يقال له أصيل فاختذت املرأة بعد زوجها خليال فقالت له 

منه فطاوعها فاجتمع على قتل الغالم الرجل ورجل آخر واملرأة وخادمها فقتلوه مث قطعوه أعضاء وجعلوه يف عيبة 
فأخذ خليلها  -بئر يف ناحية القرية ليس فيها ماء : بشد حتتية  -فوضعوه يف ركية  -وعاء من أدم : لعني بفتح ا -

واهللا : بشأهنم إىل عمر فكتب عمر بقتلهم مجيعا وقال  -وهو يومئذ أمري  -فكتب يعلى . فاعترف واعترف الباقون 
  لو أن أهل صنعاء اشتركوا يف قتله لقتلتهم أمجعني 



  من الراوي  شك)  ٢( 
  أي بسبب قتل رجل امسه أصيل أي يف قصاصه )  ٣( 
لو متاأل عليه أي تعاون عليه وأصله املعاونة : وقوله . قتل غيلة باإلضافة وهو بالكسر أي خديعة وسر : قوله )  ٤( 

  " البناية " قصبة اليمن كذا يف  -باملد  -يف ملء الدلو مث عم وصنعاء 
ي بقصاصه وهذا األثر قد أخرجه الشافعي أيضا من طريق مالك والبخاري من طريق عبيد قتلتهم به أ: قوله )  ٥( 

اهللا عن نافع عن ابن عمر وكذا ابن أيب شيبة والدارقطين ويف رواية مغرية بن حكيم عن أبيه أن أربعة قتلوا صبيا 
لو أن مائة : عن ابن عباس قال  أخرجه عبد الرزاق بطوله ومسي الغالم املقتول أصيال ويف الباب. فقال عمر مثله 

وعن املغرية أنه قتل سبعة برجل أخرجه ابن أيب شيبة وعن علي مثله كذا . قتلوا رجال قتلوا به أخرجه عبد الرزاق 
  للزيلعي وغريه " ختريج أحاديث اهلداية " يف 
  أي أو أقل من ذلك )  ٦( 
  قيد به ألنه ال قصاص يف اخلطأ )  ٧( 
  أو عالنية أي قتل خفية )  ٨( 
  مجع سيف ومثله كل حمدد : بالفتح )  ٩( 
  بصيغة اجملهول )  ١٠( 
وهو قول أيب حنيفة وبه قال الشافعي ومالك وأمحد وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعني وقال : قوله )  ١١( 

قتلون بل جيب عليهم الدية ال ي: ابن الزبري والزهري وابن سريين وابن أيب ليلى وداود وابن املنذر وأمحد يف رواية 
وهو القياس ألن القصاص ينبئ عن املماثلة وال مماثلة بني الواحد واجلماعة وما ذهبنا إليه استحسان بأثر عمر وغريه 

والوجه فيه أن القتل بغري حق ال يكون عادة إال بالتغالب واجتماع نفر من الناس فلو مل جيب القصاص فيه انسد 
  مة املقصودة من شرعيته كذا ذكره العيين باب القصاص وفاتت احلك

  باب الرجل يرث من دية امرأته واملرأة ترث من دية زوجها - ٧

( من كان عنده علم : الناس مبىن )  ٢( ابن شهاب أن عمر بن اخلطاب نشد )  ١( أخربنا مالك أخربنا  - ٦٧١
كتب إيل رسول اهللا صلى اهللا ) :  ٧( ان فقال الضحاك بن سفي)  ٦( به فقام )  ٥( أن خيربين )  ٤( يف الدية )  ٣

حىت )  ١١( ادخل اخلباء : امرأته من ديته فقال عمر )  ١٠( أن ورث )  ٩( الضبايب )  ٨( عليه و سلم يف أشيم 
  به عمر بن اخلطاب )  ١٤( أخربه الضحاك بن سفيان بذلك فقضى )  ١٣( فلما نزل )  ١٢( آتيك 

وهو . نصيب امرأة كان الوارث أو زوجا أو غري ذلك )  ١٥( وارث يف الدية والدم وهبذا نأخذ لكل : قال حممد 
  أيب حنيفة والعامة من فقهائنا )  ١٦( قول 

 _________  
هكذا رواه مجاعة من أصحاب مالك ورواه مجاعة من : أخربنا ابن شهاب أن عمر قال ابن عبد الرب : قوله )  ١( 

إخل وروايته عن عمر جتري جمرى املتصل ألنه ... سعيد بن املسيب أن عمر أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب عن 
جاءت امرأة إىل عمر تسأله أن : قد رآه وصحح بعضهم مساعه منه ويف طريق هشيم عن الزهري عن سعيد قال 

أن ويف طريق معمر عن الزهري عن سعيد . ما أعلم لك شيئا فنشد الناس احلديث : يورثها من دية زوجها فقال 
ما أرى الدية إال للعصبة ألهنم يعقلون عنه فهل مسع أحد منكم عن رسول اهللا شيئا يف ذلك ؟ فقال : عمر قال 



  احلديث : الضحاك بن سفيان الكاليب وكان رسول اهللا استعمله على األعراب 
  أي طلب من الناس حني كان مبىن يف حجته )  ٢( 
  أي من النيب صلى اهللا عليه و سلم )  ٣( 
  أي يف باب توريثها )  ٤ (
  من اإلخبار )  ٥( 
فقام الضحاك هو الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب بن أيب بكر بن كالب بن ربيعة الكاليب : قوله )  ٦( 

عداده يف أهل املدينة وكان ينزل بنجد واله النيب  -بكسر الضاد املعجمة وفتح املوحدة املخففة  -العامري الضبايب 
جامع األصول " و سلم على من أسلم من قومه وكان من شجعان الصحابة كذا ذكره ابن األثري يف  صلى اهللا عليه

 "  
وغريمها أن هذا " خترجيي أحاديث اهلداية " إخل ذكر الزيلعي وابن حجر يف ... كتب إيل : فقال : قوله )  ٧( 

 كلهم من طريق سعيد بن املسيب احلديث أخرجه أمحد وأصحاب السنن األربعة وإسحاق وعبد الرزاق والطرباين
عن عمر وأخرج له الدارقطين شاهدا من رواية املغرية بن شعبة ويف رواية ابن شاهني من طريق ابن إسحاق عن 

ائتين على هذا مبا أعرف فنشدت الناس : حدثت عمر بقصة أشيم فقال : حدثت عن املغرية أنه قال : الزهري قال 
زرارة فحدثه عن رسول اهللا بذلك ويف رواية أيب يعلى بإسناد حسن عن املغرية أن يف املوسم فأقبل رجل يقال له 

  إن رسول اهللا كتب إىل الضحاك أن يورث امرأة أشيم الضبايب من دية زوجها : زرارة بن جرى قال لعمر 
  بفتح األلف وسكون الشني املعجمة وفتح الياء املثناة التحتية كذا ضبطه ابن األثري )  ٨( 
وإىل . الضبايب ذكر السيوطي والسمعاين أن الضبايب بالكسر نسبة إىل ضباب بن عامر بن صعصعة : قوله )  ٩( 

  حملة بالكوفة وبالفتح نسبة إىل ضباب بطن من بين احلارث ومن قريش 
  أن ورث من التوريث وأن بالفتح وسكون بيان للمكتوب : قوله )  ١٠( 
  بالكسر أي اخليمة )  ١١( 
  فأحتقق وأمسع منك مرة أخرى أي )  ١٢( 
  أي عمر باملنزل )  ١٣( 
: قال ابن شهاب : بعده " موطأ حيىي " فقضى به عمر أي حكم بتوريث الزوجة من دية الزوج ويف : قوله )  ١٤( 

  وكان قتل أشيم خطأ 
  أي يف طلب القصاص يف العمد )  ١٥( 
وهنا مستحقة للقصاص خالف ابن أيب ليلى ذكره وهو ويف توريث الزوجة من دية الزوج ويف ك: قوله )  ١٦( 

  القاري 

  ) ١( باب اجلروح وما فيها من األرش  - ٨

يف عضو من األعضاء )  ١( يف كل نافذة : أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب قال  - ٦٧٢
  عقل ذلك العضو )  ٢( ثلث 

  ول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا حكومة عدل وهو ق)  ٣( يف ذلك أيضا : قال حممد 
 _________  



  بالفتح مبعىن الدية )  ١( 
  أي جراحة تنفذ )  ١( 
كان ابن شهاب ال يرى ذلك : بعد هذه الرواية قال مالك " موطأ حيىي " ثلث عقل ذلك العضو يف : قوله )  ٢( 

والظاهر لكين كما " لكن " يف األصل ( كين وأنا ال أرى يف نافذة يف عضو من األعضاء يف اجلسد أمرا جمتمعا عليه ل
كرره ( أرى فيه االجتهاد جيتهد اإلمام يف ذلك وليس يف ذلك أمر جمتمع عليه عندنا )  ١٨٧/  ٤يف شرح الزرقاين 

  )  ٦٣/  ١٣وهو قول أيب حنيفة واجلمهور كذا يف األوجز " احمللى " تأكيدا قال صاحب 
  أي ليس فيه دية معينة شرعا )  ٣( 

  ) ١( باب دية اجلنني  - ٩

( يف اجلنني يقتل )  ٢( قضى )  ١( أن رسول اهللا : أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن سعيد بن املسيب  - ٦٧٣
( أغرم من ال شرب )  ٧( كيف : عليه )  ٦( الذي قضى )  ٥( عبد أو وليدة فقال )  ٤( يف بطن أمه بغرة )  ٣
 ١٠( إمنا : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ) :  ٩( ل ذلك يطل قال وال أكل وال نطق وال استهل ومث)  ٨
  هذا من أخوان الكهان ) 

 _________  
اجلنني ما دام يف بطن األم مسي به لكونه خمتفيا ومادة هذا اللفظ تدل االختفاء ومنه اجلن واجلنون : قوله )  ١( 

  عىن االختفاء واجلنة بالضم فإن يف كل منها م -بالفتح  -واجلنة 
ووصله مطرف وأبو عاصم " املوطأ " هذا مرسل عند رواة : إخل قال ابن عبد الرب ... أن رسول اهللا : قوله )  ١( 

واحلديث عند ابن شهاب . النبيل كالمها عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة عن أيب هريرة 
حيدثونه عنه هكذا وطائفة حيدثون عنه عن سعيد وحده عن أيب هريرة  عنهما مجيعا عن أيب هريرة فطائفة من أصحابه

وطائفة عنه عن أيب سلمة وحده عن أيب هريرة ومالك أرسل عنه حديث سعيد هذا ووصل حديث أيب سلمة 
  انتهى . واقتصر فيه على قصة اجلنني دون قتل املرأة 

  أي حكم )  ٢( 
  جمهول صفة للجنني )  ٣( 
والغرة بضم الغني وتشديد . عبد أو وليدة أي أمة هو صفة الغرة ويروى باإلضافة وهو أحسن  بغرة: قوله )  ٤( 

الراء هو خيار املال كالفرس والبعري النجيب والعبد واألمة العمدة ومسي بدل اجلنني به ألن الواجب عبد والعبد 
  " البناية "  يسمى غرة وقيل ألنه أول مقدار ظهر يف باب الدية وغرة كل شيء أوله كذا يف

فقال ويل املرأة اليت غرت ووليها هو ابنها : فقال الذي قضى عليه أي بالغرة ويف رواية للبخاري : قوله )  ٥( 
واألكثر على أن القائل زوجها محل بن النابغة اهلذيل وللطرباين أنه عمران بن عومير أخو . مسروح رواه عبد الغين 

فيه داللة قوية لقول مالك : قال الزرقاين . عدد القائلني كذا قال احلافظ ابن حجر فيحتمل ت. مليكة املرأة املقتولة 
وأصحابه ومن وافقهم أن الغرة على اجلاين ال على العاقلة كما يقوله أبو حنيفة والشافعي وأصحاهبما ألن املفهوم 

يعارض هذه : قائل أن يقول ول. انتهى ) .  ١٨٢/  ٤الزرقاين ( من اللفظ أن املقضي عليه واحد وهو اجلاين 
الداللة الروايات األخرى الصرحية ففي رواية أيب داود والترمذي والطحاوي من حديث املغرية بن شعبة أن امرأتني 

ويف . فقضى فيه غرة وجعل على عاقلة املرأة : وفيه . كانتا حتت رجل من هذيل فضربت إحدامها األخرى احلديث 



ويف روايته من . أن النيب صلى اهللا عليه و سلم جعل يف اجلنني غرة على عاقلة القاتلة رواية ابن أيب شيبة عن جابر 
  " ختريج أحاديث اهلداية " وأخرجه الدارقطين مطوال وزيادة التفصيل يف . مرسل ابن سريين جعل الغرة على العاقلة 

  معروف أو جمهول )  ٦( 
وله من حديث . كيف نديه وما استهل : بن عباس قالوا كيف أغرم أي أضمن وللبزار من حديث ا: قوله )  ٧( 

. من ال شرب وال أكل احلديث )  ٨٨/  ١٨بذل اجملهود . أي نؤدي دية اجلنني ( أندي : جابر فقالت العاقلة 
وهذا أيضا من مؤيدات من أوجب الدية على العاقلة وهذا كله صريح يف أن الغرة هو دية اجلنني ال دية املرأة كما 

   ٣٧/  ١٣وأوجز املسالك  ١١٧/  ٢" شرح معاين اآلثار " وم وقد بسط الكالم يف رده الطحاوي يف ظنه ق
كيف ندي اجلنني الذي : من ال شرب كأنه تعجب من إجياب الدية فإهنا عوض عن النفس احلية فقال : قوله )  ٨( 

اجلملة مل يوجد فيه أثر احلياة فمثل مل يشرب ومل يأكل ومل يستهل من االستهالل وهو رفع الصوت عند الوالدة وب
بطل باملوحدة وطاء مهملة مفتوحتني وخفة : أي يهدر ويبطل ويف رواية  -بتحتية مضمومة وشد الالم  -ذلك يطل 

  الالم من البطالن 
  أي سعيد بن املسيب )  ٩( 
مجع  -وتشديد اهلاء  بضم الكاف -إمنا هذا الساجع املناقض للحكم املبان من إخوان الكهان : قوله )  ١٠( 

  من أجل سجعه الذي سجع فيه ووجه ذمه أنه أراد بسجعه دفع احلكم الشرعي : كاهن زاد مسلم 

( من هذيل )  ١( أن امرأتني : أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة  - ٦٧٤
( جنينها )  ٥( إحدامها األخرى فطرحت )  ٤( سلم فرمت يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه و )  ٣( استبتا )  ٢
  فقضى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بغرة عبد أو وليدة )  ٦

غرة عبد أو أمة أو )  ٩( ففيه )  ٨( فألقت جنينا ميتا )  ٧( وهبذا نأخذ إذا ضرب بطن املرأة احلرة : قال حممد 
من أهل اإلبل أخذ منه )  ١٢( نصف عشر الدية فإن كان )  ١١ (دينارا أو مخس مائة درهم )  ١٠( مخسون 

  عشر الدية )  ١٣( مخس من اإلبل وإن كان من أهل الغنم أخذ منه مائة من الشاة نصف 
 _________  

كانت أخيت مليكة وامرأة منا يقال : أن امرأتني وكانتا ضرتني ففي رواية أمحد وغريه عن عومير اهلذيل : قوله )  ١( 
وللبيهقي . أم عفيف بنت مسروح من بين سعد بن هذيل حتت محل بن مالك بن النابغة فضربت أم عفيف مليكة  هلا

ومها واحدة " سنن أيب داود " عن ابن عباس تسمية الضاربة أم غطيف وكذا يف " كتاب املعرفة " وأيب نعيم قي 
  كذا ذكره ابن حجر 

  بضم اهلاء قبيلة )  ٢( 
  أي تشامتتا )  ٣( 
  حبجر أو بعمود فسطاط أو مسطح أي خشبة على اختالف الروايات )  ٤ (
  أي ألقت األخرى جنينها ميتا )  ٥( 
  جنينا : يف نسخة )  ٦( 
احلرة قيد به ألن جنني األمة إن كانت حامال من زوجها فيه نصف عشر قيمة األم يف الذكور وعشر : قوله )  ٧( 

فيه عشر قيمتة األم مطلقا : وقال الشافعي . ال أنوثته يؤخذ باملتيقن هذا عندنا قيمته يف األنثى وإن مل يعلم ذكورته و
أنه جزء منها وضمان األجزاء يؤخذ مقدارها من األصل فال خيتلف ضمانه بالذكورة و األنوثة كما يف جنني احلرة 



بدل نفسه وال يعترب كونه  ولنا أنه. وبه قال مالك وأمحد وابن املنذر واحلسن والنخعي والزهري وقتادة وإسحاق 
" جزء وإال مل جيب ضمانه إال إذا نقص األصل كما هو يف سائر األجزاء فيقدر بقيمة اجلنني ال بقيمة األم كذا يف 

  " البناية " و " اهلداية 
قته ميتا مث ميتا قيد به ألنه لو ألقته حيا مث مات ففيه الدية كاملة ألنه أتلف حيا بالضرب السابق وإن أل: قوله )  ٨( 

ماتت األم فعليه دية بقتل األم وغرة بإلقائها وإن ماتت األم بالضربة مث خرج اجلنني حيا مث مات فعليه دية يف األم 
ودية يف اجلنني وإن ماتت مث ألقت جنينا ميتا فعليه دية يف األم وال شيء يف اجلنني عندنا وعند مالك ألن موت األم 

  " البناية " و " اهلداية " قن موته بالضرب خالفا للشافعي وأمحد والظاهرية كذا يف أحد سبيب موت اجلنني فال يتي
إخل على أن املضمون ... كيف أغرم : احتج الشافعي بقوله يف احلديث : ففيه غرة عبد قال الزرقاين : قوله )  ٩( 

ألهنا مبنزلة قطع عضو وليست بدية  ختتص هبا األم: اجلنني ألن العضو ال يعترض فيه هبذا وقال أبو حنيفة وأصحابه 
إذ مل يعترب فيها الذكر واألنثى وكذا قال الظاهرية واحتج إمامهم داود بأن الغرة ال ميلكها اجلنني فتورث عنه ويرد 

أقول هذا الذي نسبه إىل أيب حنيفة ليس . عليه دية املقتول خطأ فإنه مل ميلكها وهي تورث عنه قاله أبو عمر انتهى 
ما جيب يف اجلنني موروث عنه أنه بدل نفسه فريثه ورثته وال يرثه الضارب حىت : وغريها " اهلداية " في بصحيح ف

" شرح معاين اآلثار " ويف . انتهى . لو ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميتا فعلى عاقلة األب غرة وال يرث منها 
م مع الدية املرأة بالغرة ثبت بذلك أن الغرة دية فلما حكم النيب صلى اهللا عليه و سل: للطحاوي بعد ذكر اآلثار 

. اجلنني ال هلا فهي موروثة عن اجلنني كما يورث ماله لو كان حيا فمات وهذا قول أيب حنبفة وحممد وأيب يوسف 
  انتهى 

ا يف ثالث سنني كسائر ديات قتل النفس ولنا م: مث وجوب الغرة عندنا على العاقلة يف سنة واحدة وقال الشافعي 
وهو " اهلداية " ذكره يف . بلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جعل على العاقلة سنة : روي عن حممد قال 

وإن مل جيده خمرجوا أحاديثه لكن قد ذكر مجع من املشائخ أن بالغات حممد يف احلكم املسندة وله وجه وهو أن دية 
اة نفسه وشبه بالعضو من حيث إنه متصل باألم فعملنا بالشبه شبه بالنفس من حيث إنه حي حبي: اجلنني هلا شبهان 

. األول يف حق التوريث وبالثاين يف حق التأجيل وبدل العضو إذا كان نصف العشر جيب يف سنة فكذا هذا 
  وحواشيها " اهلداية " والتفصيل يف 

عشر الدية من الذهب وهو ألف أو مخسون دينارا أي أن مل يعط الغرة فعليه مخسون دينارا نصف : قوله )  ١٠( 
دينار أو مخس مائة درهم وهو نصف عشر الدية من الفضة أي عشر آالف درهم أو مخس من اإلبل وهو نصف 

عشر الدية من اإلبل أي مائة إبل أو مائة من الغنم بذلك جاءت األخبار واآلثار على ما بسطه الزيلعي وغريه ففي 
كان فينا رجل يقال له محل بن مالك فذكر : م عن أيب املليح عن أبيه قال رواية الطرباين من طريق سلمة بن متا

دعين من رجز األعراب فيه غرة عبد أو أمة أو مخس مائة أو : القصة وفيه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
و سلم يف ولدها أن امرأة حذفت امرأة فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه : مائة شاة ويف رواية البزار عن بريدة 

خبمس مائة وهنى عن احلذف والبن أيب شيبة من طريق أسلم عن عمر أنه قوم الغرة خبمسني دينارا وأليب داود عن 
هي مخسون دينارا وإلبراهيم احلريب بإسناد صحيح : وقال ربيعة : الغرة مخس مائة قال : ابراهيم النخعي أنه قال 

  الغرة مخسون دينارا : واية عبد الرزاق عن قتادة الغرة مخس مائة ويف ر: عن الشعيب قال 
  خرب حملذوف أو بدل )  ١١( 



  أي الذي جيب عليه الغرة )  ١٢( 
  بيان خلمس إبل ومائة شاة )  ١٣( 

  يف الوجه والرأس)  ١( باب املوضحة  - ١٠

)  ١( إن مل تعب : جه أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال يف املوضحة يف الو - ٦٧٥
  ما يف املوضحة يف الرأس )  ٢( الوجه مثل 
والرأس سواء يف كل واحدة نصف عشر الدية وهو قول إبراهيم النخعي )  ٣( املوضحة يف الوجه : قال حممد 

  وأيب حنيفة والعامة من فقهائنا 
 _________  

  هي اليت تظهر العظم وتقطع اللحم )  ١( 
" : موطأ حيىي " عب من العيب وفيه إشارة إىل أهنما إن كانت تعيب يزاد يف عقلها كما يف إن مل ت: قوله )  ١( 

مالك عن حيىي بن سعيد أنه مسع من سليمان بن يسار يذكر أن املوضحة يف الوجه مثل املوضحة يف الرأس إال أن 
  يها مخسة وسبعون دينارا تعيب الوجه فيزداد يف عقلها ما بينها وبني عقل نصف املوضحة يف الرأس فيكون ف

  وهو مخس من اإلبل على ما مر )  ٢( 
يف الوجه والرأس قيد هبما ألن املوضحة وغريها من الشجاج من اهلامشة واملنقلة وغريها خمتصة بالوجه : قوله )  ٣( 

واليد ال  والرأس وما كانت يف غريمها يسمى جراحة فلو حتققت املوضحة وغريها يف غري الوجه والرأس حنو الساق
يكون له أرش مقدر وإمنا جيب حكومة عدل ألن التقدير بالتوقيف من الشارع وهو إمنا ورد فيما خيتص هبما 

  وتفصيله كتب الفقه 

  ) ١( باب البئر جبار  - ١١

أخربنا مالك حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن املسيب وعن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة أن  - ٦٧٦
جبار ويف )  ٣( جبار واملعدن )  ٢( العجماء جبار والبئر )  ١( جرح : لى اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا ص

  اخلمس )  ٤( الركاز 
والبئر )  ٧( املنفلتة جترح اإلنسان أو تعقره )  ٦( والعجماء الدابة )  ٥( واجلبار اهلدر . وهبذا نأخذ : قال حممد 

ويف ) .  ١٠( عليه فيقتله فذلك هدر )  ٩( له بئرا ومعدنا فيسقط  الرجل حيفر)  ٨( واملعدن الرجل يستأجر 
أو )  ١٣( أو حناس )  ١٢( اخلمس و الركاز ما استخرج من املعدن من ذهب أو فضة أو رصاص )  ١١( الركاز 

  حديد أو زيبق ففيه اخلمس وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا 
 _________  

  هو الذي ال غرم فيه : ء املخففة بضم اجليم وفتح البا)  ١( 
العجماء : جرح العجماء جبار هذا احلديث أخرجه أصحاب الكتب الستة وغريهم ويف رواية هلم : قوله )  ١( 

أخربنا " آثار صاحب الكتاب " ويف . العجماء جرحها جبار ويف بعضها الرجل جبار بكسر الراء : جبار ويف بعضها 
العجماء جبار والقليب جبار والرجل : وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : يم أبو حنيفة نا محاد عن إبراه

إذا سار على الدابة فنفحت برجلها وهي تسري : وفسر الرجل بقوله . جبار واملعدن جبار ويف الركاز اخلمس 



بئر والعجماء فقتلت رجال أو جرحته فذلك هدر وال جيب شيء على عاقلته وال على غريه وذكر يف تفسري ال
اجلرح بفتح اجليم على املصدر ال غري فأما بالضم فهو االسم " : شرح الزرقاين " ويف . واملعدن كما ذكره ههنا 

والعجماء بالفتح تأنيث أعجم ويقال لكل حيوان غري اإلنسان وملن ال يفصح واملراد ههنا البهيمة وقال أبو عمر ابن 
لعلماء على أن جنايتها هنارا وجرحها بال سبب فيه ألحد أنه هدر ال دية فيه وال جراحتها جنايتها وأمجع ا: عبد الرب 

إمنا نبه باجلرح ألنه األغلب أو هو : أرش فيه أي فال خيتص اهلدر باجلرح بل كل اإلتالفات ملحقة هبا وقال عياض 
  مثال نبه به على ما عداه 

  بكسر الباء بعدها ياء مهموزة وغري مهموزة )  ٢( 
مكان خيرج منه شيء من اجلواهر واألجساد املعدنية من الذهب والفضة والنحاس : بفتح امليم وكسر الدال )  ٣( 

  وغري ذلك من عدن باملكان إذا أقام به 
  اسم املال املركوز املدفون يف األرض : بكسر الراء )  ٤( 
  بفتحتني أي الباطل )  ٥( 
خلارجة من يد صاحبها بغري تصرفه وقيد به احترازا عن الدابة اليت هلا سائق الدابة املنفلتة أي املتنفرة ا: قوله )  ٦( 

  أو قائد أو راكب عليها فعطبت أو جرحت فإن الضمان هناك واجب على تفصيل مذكور يف كتب الفقه 
  من العقر مبعىن القطع )  ٧( 
  أي يأخذه أجريا حلفر البئر أو املعدن )  ٨( 
  دن على احلافر فيقتله أي يسقط البئر أو املع)  ٩( 
  ألنه ال ضمان فيه لعدم التسبب واملباشرة منه )  ١٠( 
ويف الركاز اخلمس املستخرج من املعدن إما أن يكون من خلق اهللا تعاىل كالذهب والفضة وغريمها : قوله )  ١١( 

األموال بفعل اإلنسان وهو من املعدنيات املخلوقة يف األرض وهو املعروف باسم املعدن وإما أن يكون مثبتا فيه من 
إذا عرفت هذا فاعلم أن مجعا من األئمة منهم الشافعي وغريه محلوا الركاز على الكنز . الكنز ويعمها الركاز 

وخصوا وجوب اخلمس به وحكموا بأنه ال مخس يف املعدن وليس فيه إال الزكاة وأصحابنا محلوا الركاز على املعىن 
عدن بسبب عطفه عليه بعد إفادة أنه جبار أي هدر ال شيء فيه وإال لتناقض فإن األعم وال يتوهم عدم إرادة امل

احلكم املعلق باملعدن ليس هو املتعلق يف ضمن الركاز ليختلف بالسلب واإلجياب إذ املراد به أن إهالكه لألجري 
وهو خالف اإلمجاع احلافر غري مضمون ال أنه ال شيء يف نفسه أصال وإال مل جيب فيه شيء أصال حىت الزكاة 

فحاصله أنه أثبت للمعدن خبصوصه حكما ونص على خصوصه امسا مث أثبت له حكما مع غريه فعرب باالسم الذي 
وقد مر نبذ مما . الركاز ههنا " صاحب الكتاب " وبه يظهر ما يف تفسري " . فتح القدير " يعمهما كذا حققه يف 

  يتعلق هبذا املقام يف كتاب الزكاة 
  ) تانبا : وحناس . بارة : لوها وزيبق : رانكا وحديد : رصاص : يف األردية ( الفتح ب)  ١٢( 
  بالضم )  ١٣( 

أن ناقة للرباء بن عازب ) :  ٢( بن سعيد بن حميصة )  ١( أخربنا مالك حدثنا ابن شهاب عن حازم  - ٦٧٧
و سلم أن على أهل احلائط حفظها فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه )  ٤( لرجل فأفسدت فيه )  ٣( دخلت حائطا 

  )  ٦( بالنهار وأن ما أفسدت املواشي بالليل فالضمان على أهلها )  ٥( 
 _________  



بن سعيد على وزن كبري هكذا رأيته يف نسخ متعدادة من  -باحلاء املهملة مث زاء معجمة  -عن حزام : قوله )  ١( 
: يف امسه ونسبه " إسعاف السيوطي " و " تقريب ابن حجر " للجزري و " جامع األصول " هذا الكتاب والذي يف 

حرام بن ساعدة بن حميصة : ويقال  -بسكون العني  -بن سعد  -بفتح احلاء املهملة بعدها راء مهملة  -حرام 
  باملدينة  ١١٣األنصاري املدين تابعي ثقة قليل احلديث مات سنة 

  ياء املثناة التحتية املكسورة بضم امليم وفتح احلاء املهملة وتشديد ال)  ٢( 
  أي بستانا )  ٣( 
  أي يف بستانه )  ٤( 
  أي من أن تفسد على حائطهم )  ٥( 
على أهلها أي مالك املواشي لقصور احلفظ من قبله وفيه حجة للشافعي وأمحد وأكثر أهل احلجاز أن : قوله )  ٦( 

أن ما رويناه مطلقا ومتفق عليه مشهور وهذا مرسل صاحب املنفلتة يضمن ما أفسدت ليال ال هنارا وذكر أصحابنا 
  وهو ليس حبجة عند االفعي ورده القاري أن املرسل حجة عند اجلمهور على أن املطلق قابل للتقييد 

  ) ٢( له عاقلة )  ١( باب من قتل خطأ ومل تعرف  - ١٢

كان أعتقه بعض احلجاج )  ٢( ائبة أن سليمان بن يسار أخربه أن س)  ١( أخربنا مالك أخربين أبو الزناد  - ٦٧٨
أبو )  ٦( فقتل السائبة ابن العابدي فجاء العابدي )  ٥( يلعب مع ابن رجل من بين عابد )  ٤( فكان )  ٣( 

: ليس له موىل فقال العابدي له : عمر أن يديه وقال )  ٨( دية ابنه فأىب )  ٧( املقتول إىل عمر بن اخلطاب فطلب 
( إذن كاألرقم )  ١٢( هو : خترجوا ديته قال العابدي )  ١١( إذن : ؟ قال )  ١٠( بين قتله لو أن ا)  ٩( أرأيت 
  إن يترك يلقم وإن يقتل ينقم )  ١٣

أبطل ديته عن القاتل وال نراه أبطل ذلك ألن له عاقلة )  ١٥( أن عمر )  ١٤( وهبذا نأخذ ال نرى : قال حممد 
الدية على العاقلة ولو أن عمر مل ير له موىل وال أن له عاقلة جلعل دية )  ١٧( فيجعل )  ١٦( ولكن عمر مل يعرفها 

رأى له عاقلة ومل يعرفهم ألن بعض احلجاج )  ٢٠( ولكنه )  ١٩( أو على بيت املال )  ١٨( من قتل يف ماله 
له عاقلة )  ٢٣( ولو كان ال يرى )  ٢٢( وال عاقلته فأبطل ذلك عمر حىت يعرف )  ٢١( أعتقه ومل يعرف املعتق 

  جلعل ذلك عليه يف ماله أو على املسلمني يف بيت ماهلم 
 _________  

  بصيغة اجملهول )  ١( 
أهل الديوان وهم أهل الرايات وهم اجليش الذي كتب أساميهم يف : العاقلة : عاقلة قال القاري : قوله )  ٢( 

اء خرجت يف ثالثة سنني أو أقل أو أكثر وقال الديوان وفرض هلم العطاء فتؤخذ الدية من عطاياهم مىت أخرجت سو
الدية على العشرية وهم العصبات واختلف يف اآلباء والبنني فقال : مالك والشافعي وأمحد وأكثر أهل العلم 

: ليس آباء القاتل وإن علوا وأبناؤه وإن سفلوا من العاقلة وقال مالك وأمحد يف رواية : الشافعي وأمحد يف رواية 
أول من : وهو قولنا عند عدم أهل الديوان وروى ابن أيب شيبة عن الشعيب عن إبراهيم قال . عاقلة تدخل يف ال

  فرض العطاء عمر بن اخلطاب وفرض فيه الدية كاملة والتفصيل يف كتب الفقه 
  بكسر الزاء عبد اهللا بن ذكوان )  ١( 
  أنت سائبة فيعتق وال والء للمعتق : الكه هو عبد يعتق بأن يقول له م: أن سائبة قال السيوطي : قوله )  ٢( 



  مجع احلاج )  ٣( 
  أي كان العبد السائبة يلعب مع ابن الرجل من بين عابد بالباء املوحدة )  ٤( 
بكسر املوحدة وبالدال املهملة نسبة إىل عابد بن عبد بن عمر بن خمزوم : من بين عابد قال القاري : قوله )  ٥( 

موطأ " وقي . والذال املعجمة نسبة إىل عائذ بن عمر بن بين شيبان ذكره السيوطي انتهى وبكسر املثناة التحتية 
  من بين عائذ وضبطه الزرقاين بتحتية وبذال معجمة " : حيىي 

  العائذي وكذا فيما بعده " موطأ حيىي " فيه )  ٦( 
  يعلم منه أن القتل كان خطأ )  ٧( 
  عن أن جيعل له دية ألن القاتل ممن ال موىل له أي فأنكر عمر رضي اهللا تعاىل عنه )  ٨( 
  أخربين ؟ : أي )  ٩( 
  أي السائبة )  ١٠( 
  لو كان كذلك وجب عليك وعلى قومك أن تعطوا ديته : أي قال عمر )  ١١( 
  أي السائبة )  ١٢( 
فيها محرة وسواد احلية اليت : كاألرقم هو احلية اليت فيها بياض وسواد كأنه رقم أي نقش وقيل : قوله )  ١٣( 

وهذا مثل ملن جيتمع عليه شران ال يدري كيف يصنع فيهما ومعناه هو كاألرقم إن تركته يلقمك أي جيعلك لقمة 
ويأكلك وإن قتلته أخذ منك عوضه نقمة وكانوا يف اجلاهلية يزعمون أن اجلن تطلب بثأر اجلان وهو احلية الدقيقة 

  للدمريي " حياة احليوان " ا هلذا مثال كذا يف فرمبا مات قاتلها ورمبا أصابه خبل فضربو
  أال ترى : ويف نسخة . أي ال نظن )  ١٤( 
إخل حاصله أن ما حكم به عمر ههنا من عدم وجوب دية ... أن عمر رضي اهللا تعاىل عنه أبطل ديته : قوله )  ١٥( 

حىت جيب عليهم ديته فإنه لو كان كذلك املقتول ابن العابدي مل يكن بسبب أن القاتل مل يكن له موىل وال له عاقلة 
حلكم بوجوب الدية يف مال القاتل إن كان غنيا أو يف بيت املال إن كان مسكينا ومل حيكم ببطالن ديته رأسا بل كان 

ذلك ألنه كان له موىل وعاقلة ولكنه مل يعرفه فإن القاتل كان معتقا لبعض احلجاج ومل يعرف من هو وأين هو 
  م لزوم الدية حىت يعرف العاقلة فيحكم عليهم بأداء الدية وحينئذ حيكم بعد

  بأعياهنا )  ١٦( 
  أي حىت جيعل غاية للمنفي )  ١٧( 
  أي يف مال القاتل إن كان موسرا )  ١٨( 
  هذا إذا كان القاتل معسرا )  ١٩( 
  أي عمر رضي اهللا تعاىل عنه )  ٢٠( 
  أي ال عينه وال مكانه )  ٢١( 
  تقه أو عاقلته أي يتبني مع)  ٢٢( 
  من بدو األمر )  ٢٣( 

  ) ١( باب القسامة  - ١٣



الغفاري أهنما حدثاه أن رجال )  ١( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك  - ٦٧٩
 منها الدم)  ٥( فنزف )  ٤( على إصبع رجل من بين جهينة )  ٣( فرسا فوطئ )  ٢( من بين سعد بن ليث أجرى 

أحتلفون مخسني ميينا ما مات منها ؟ )  ٩: ( عليهم )  ٨( عمر بن اخلطاب للذين ادعي )  ٧( فقال )  ٦( فمات 
)  ١٥( أنتم فأبوا )  ١٤( احلفوا ) :  ١٣( لآلخرين )  ١٢( من األميان فقال )  ١١( وحترجوا )  ١٠( فأبوا 

  الدية على السعديني )  ١٧( بشطر )  ١٦( فقضي 
 _________  

أشد البسط وذكر فيه الكالم  ١٥٠/  ١٣بسط الكالم على هذا الباب يف األوجز ( باب القسامة : قوله )  ١( 
  على مباحث كثرية يف هذا الباب 

إذا وجد قتيل يف حملة يقسم اخلمسون منهم ما قتلناه " : األوجز " وحاصل مذاهب األئمة يف ذلك كما بسط يف 
أهل احمللة الدية ومن مل حيلف حيبس حىت حيلف سواء كان لوث أم ال هذا عندنا وال علمنا له قاتال وتوزع على 

البينة على املدعي واليمني على من أنكر " وأما عند األئمة الثالثة فإن مل يكن ههنا لوث فعلى أصل الشرع . احلنفية 
د مالك وأمحد واملشهور عن فيربأون باليمني وإن كان هناك لوث وادعوا على واحد وحلفوا مخسني يقتص عنه عن" 

) الشافعي أن ال قود هبا وإن مل حيلف األولياء حلف أولياء القاتل وبرءوا عن الدية والقود وإن مل حيلفوا جتب الدية 
هو بفتح القاف مصدر قسم يقسم وقيل اسم مصدر ويف الشرع اسم األميان يقسم هبا على أهل حملة أو دار وجد 

باهللا ما قتلت وال علمت له قاتال وقد يطلق على القوم احلالفني وسببها وجود القتيل يف  :فيها قتيل بقول كل منهم 
باهللا ما قتلناه وال علمنا له قاتال وشرطها أن يكون القاسم رجال عاقال والنساء ال : احمللة وما يف معناه وركنها قوهلم 

ء بوجوب الدية بعد احللف سواء كان الدعوى تدخل يف القسامة عند أكثر أهل العلم خالفا ملالك وحكمها القضا
إن كان الدعوى يف القتل : يف القتل العمد أو اخلطأ هذا عند أكثر أهل العلم وقال مالك والشافعي يف القدمي وأمحد 

  وغريه والتفصيل يف كتب الفقه " البناية " العمد إذا حلف األولياء بعد ميني أهل احمللة أهنم يستحقون القود كذا يف 
وعراك بن مالك بكسر العني املهملة وفتح الراء املخففة كما مر ذكره يف كتاب الزكاة ال بفتح العني : قوله )  ١( 

  وتشديد الراء كما ظنه القاري ونسبته الغفاري بكسر الغني نسبة إىل بين غفار قبيلة 
  أي أسرعه جريا وسريا )  ٢( 
  أي حافر فرسه )  ٣( 
  سب إليها اجلهين بالتصغري قبيلة ين)  ٤( 
  نزف الدم بفتح الزاء أي سال : يقال )  ٥( 
  أي اجلهين )  ٦( 
  أي بعد إنكارهم أنه مات بسببه )  ٧( 
  بصيغة اجملهول )  ٨( 
  هبمزة االستفهام )  ٩( 
  أي أنكروا عن اليمني )  ١٠( 
  أي امتنعوا عنها وظنوا فيها حرجا )  ١١( 
 هذا يدل على عود احللف على املدعني بعد حتليف املدعى عليهم وقد اختلف إخل... فقال لآلخرين : قوله )  ١٢( 

فيه بني األئمة فذهب الشافعي وأمحد إىل أنه يبدأ بأميان املدعني حيث ال بينة فإن نكلوا حلف املدعى عليهم خبمسني 



حابنا وأهل العراق إىل أنه ميينا و يربأون وكذلك قال مالك يف البداية بأميان املدعني وهو قول اجلمهور وذهب أص
  ليس يف القسامة إال أميان املدعى عليهم كذا ذكره ابن عبد الرب وغريه 

  أي املدعني )  ١٣( 
  أي على أنه مات بسببه )  ١٤( 
  أي نكلوا عنه )  ١٥( 
  أي حكم عمر بنصف الدية )  ١٦( 
من بين سعد وهذا بظاهره مشكل ألنه إن  بشطر الدية على السعديني أي بنصفها على املدعى عليهم: قوله )  ١٧( 

ثبت عنده كون القتل بسببه جيب أن حيكم بكل الدية وإن مل يثبت يلزم أن ال حيكم بشيء فما معىن إجياب الشطر ؟ 
قال موالنا ويل اهللا احملدث . وجوابه أنه حكم مصلحة ورفعا للنزاع واستطابة لألنفس ال على وجه القضاء 

قال . بعد ذكر هذا األثر " إزالة اخلفاء عن خالفة اخللفاء " وين مذهب عمر املدرجة يف كتابه الدهلوي يف رسالة تد
إن البداية إما باملدعى عليهم فأظن أن عمر كان : مالك ليس العمل على هذا وقال الشافعي حنوا من ذلك قلت 

والبداية باملدعني حمول عن القياس احتياطا عنده أنه جيوز أن يبدأ هبؤالء وهؤالء فالبداية باملدعى عليهم هو القياس 
بعث : ألمر القتل وأما قضاؤه بنصف الدية على السعديني فيجري فيه ما قال البغوي يف حديث جرير بن عبد اهللا 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سرية إىل خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النيب 
أمر بنصف الدية استطابة ألنفس أهليهم أو : و سلم فأمر بنصف العقل احلديث فقال أي البغوي صلى اهللا عليه 

زجرا للمسلمني يف ترك التثبت عند وقوع الشبهة واألوجه عندي أنه على طريق الصلح يشهد له كتاب عمر إىل 
  انتهى . واحرص على الصلح إذا مل يستنب لك القضاء : أيب عبيدة بن اجلراح 

بن أيب حثمة أنه أخربه )  ٢( بن عبد اهللا بن عبد الرمحن عن سهل )  ١( أخربنا مالك حدثنا أبو ليلى  - ٦٨٠
)  ٧( من جهد )  ٦( خرجا إىل خيرب )  ٥( بن سهل وحميصة )  ٤( من كرباء قومه أن عبد اهللا )  ٣( رجال 

)  ١١( عني فأتى )  ١٠( أو )  ٩( فقري  أن عبد اهللا بن سهل قد قتل وطرح يف)  ٨( أصاهبما فأيت حميصة فأخرب 
هلم مث )  ١٣( على قومه فذكر ذلك )  ١٢( واهللا ما قتلناه مث أقبل حىت قدم : أنتم قتلتموه ؟ فقالوا : يهود فقال 

 ١٨( بن سهل فذهب )  ١٧( وعبد الرمحن  -)  ١٦( وهو أخوه أكرب منه  -)  ١٥( وحويصة )  ١٤( أقبل هو 
فتكلم )  ١٩( كرب كرب يريد السن : كان خبيرب فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  ليتكلم وهو الذي) 

يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا )  ٢٠( إما أن : حويصة مث تكلم حميصة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
واهللا ما قتلناه )  ٢٣( إنا :  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك فكتبوا له)  ٢٢( إليهم )  ٢١( حبرب فكتب 

وتستحقون دم )  ٢٥( حتلفون : وحميصة وعبد الرمحن )  ٢٤( فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلويصة 
رسول اهللا )  ٢٨( فوداه . مبسلمني )  ٢٧( ال ليسوا : فتحلف لكم يهود قالوا : قال )  ٢٦( ال : صاحبكم قالوا 

قال سهل بن أيب ) .  ٣٠( فبعث إليهم مبائة ناقة حىت أدخلت عليهم الدار )  ٢٩(  صلى اهللا عليه و سلم من عنده
  منها ناقة محراء )  ٣١( لقد ركضتين : حثمة 

بالدية )  ٣٢( أحتلفون وتستحقون دم صاحبكم يعين : إمنا قال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال حممد 
)  ٣٤( يف أول احلديث إما أن تدوا )  ٣٣( منا أراد الدية دون القود قوله أنه إ: ليس بالقود وإمنا يدل على ذلك 
حتلفون وتستحقون دم : وهو قوله )  ٣٥( فهذا يدل على آخر احلديث . صاحبكم وإما أن تؤذنوا حبرب 

( يقل النيب صلى اهللا عليه و سلم مل )  ٣٧( قد يستحق بالدية كما يستحق بالقود ألن )  ٣٦( صاحبكم ألن الدم 



) :  ٤١( فيكون هذا على القود وإمنا قال هلم )  ٤٠( حتلفون وتستحقون دم من ادعيتم ) :  ٣٩( هلم )  ٣٨
أول )  ٤٤( تستحقون دم صاحبكم بالدية ألن )  ٤٣( فإمنا عىن به )  ٤٢( حتلفون وتستحقون دم صاحبكم 

عمر بن )  ٤٦( أن تؤذنوا حبرب وقد قال  إما أن تدوا صاحبكم وإما: وهو قوله )  ٤٥( احلديث يدل على ذلك 
كثرية فبهذا نأخذ وهو قول )  ٤٩( الدم يف أحاديث )  ٤٨( وال تشيط )  ٤٧( القسامة توجب العقل : اخلطاب 

  أيب حنيفة والعامة من فقهائنا 
 _________  

امسه عبد اهللا تابعي : قال أبو ليلى هو أبو ليلى ابن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن سهل األنصاري وي: قوله )  ١( 
أبو ليلى ابن عبد اهللا بن عبد الرمحن : للسيوطي " إسعاف املبطأ " للزرقاين ويف " شرح املوطأ " صغري ثقة كذا يف 

بن سهل األنصاري املدين عن سهل بن أيب حثمة عن رجال من كرباء قومه حديث القسامة وعنه مالك وقال ابن 
أبو ليلى بن عبد " : تقريب التهذيب " انتهى ويف . بن عبد الرمحن وكذا هو املسند امسه عبد اهللا بن سهل : سعد 

وقد أخطأ القاري حيث ظن أن أبا . انتهى . امسه عبد اهللا ثقة : اهللا بن عبد الرمحن بن سهل األنصاري املدين يقال 
" قال صاحب املشكاة يف : حيث قال  ليلى هذا هو عبد الرمحن بن أيب ليلى الكويف املشهور بابن أيب ليلى أو والده

إن عبد الرمحن بن أيب ليلى مسع أباه وخلقا كثريا من الصحابة وعنه الشعيب وجماهد وهو يف الطبقة " : أمساء رجاله 
ويطلق أبو ليلى على الوالد وولده انتهى كالمه وهذا مبين على الغفلة . انتهى . األوىل من فقهاء الكوفة وتابعيها 

رجال فإن ابن أيب ليلى املشهور هو عبد الرمحن بن أيب ليلى وهو املراد بابن أيب ليلى إذا أطلق يف كتب عن كتب ال
صحايب وإذا أطلق ابن أيب ليلى يف كتب الفقه فاملراد به هو حممد بن  -ويقال داود  -احملدثني واسم أيب ليلى يسار 

وغريه وأبو ليلى املذكور ههنا ليس هو أبو ليلى " األصول  جامع" عبد الرمحن بن أيب ليلى كما بسطه ابن األثري يف 
  املذكور والد عبد الرمحن وال هو عبد الرمحن بل هو غريمها 

بفتح احلاء وسكون  -عن سهل بن أيب حثمة هو أبو عبد الرمحن وقيل أبو حيىي سهل بن أيب حثمة : قوله )  ٢( 
عامر بن ساعدة بن عامر بن عدي صحايب صغري بايع : عبد اهللا وقيل األنصاري املدين واسم أيب حثمة  -الثاء املثلثة 

هذا ال يصح وذكر ابن حبان والواقدي : حتت الشجرة وشهد املشاهد إال بدرا قاله ابن أيب حامت وقال ابن القطان 
ه و سلم إنه كان ابن مثان سنني حني مات النيب صلى اهللا علي: وأبو جعفر الطربي وابن السكن واحلاكم وغريه 
" جامع األصول " و " تقريب التهذيب " و " هتذيب التهذيب " وذكر الذهيب أنه مات يف خالفة معاوية كذا يف 

  وغريها 
هم حميصة وحويصة ابنا " : مقدمة فتح الباري " رجال من كرباء قومه قال احلافظ ابن حجر يف : قوله )  ٣( 

  مسعود وعبد الرمحن وعبد اهللا ابنا سهل 
أن عبد اهللا بن سهل هو وأخوه عبد الرمحن الذي بدر الكالم حضرة النيب صلى اهللا عليه و سلم يف : قوله  ) ٤( 

كرب كرب ابنان لسهل بن زيد بن كعب بن عامر بن عدي األنصاري : ذكر حديث قتل عبد اهللا فقال له رسول اهللا 
فشهد بدرا وأحدا واخلندق واملشاهد كلها واستعمله أما عبد اهللا فقتل خبيرب وبسببه كانت القسامة وأما عبد الرمحن 

ومها ابنا أخي حويصة وحميصة ابين مسعود بن كعب بن عامر بن عدي . عمر بن اخلطاب يف خالفته على البصرة 
احلارثي اخلزرجي شهد حميصة املشاهد كلها وهو أصغر من حويصة وقد أسلم قبله فإن إسالمه كان قبل اهلجرة 

  " أسد الغابة يف معرفة الصحابة " ويصة كذا ذكره ابن األثري اجلزري يف وعلى يده أسلم ح
  ضبطه ابن األثري بضم امليم وفتح احلاء املهملة وكسر الياء املثناة التحتية املشددة بعدها صاد مهملة )  ٥( 



  خرجوا إىل خيرب يف زمن رسول اهللا وهي يومئذ صلح وأهلها يهود : عند مسلم )  ٦( 
  ح اجليم وضمه أي قحط وفقر أصاهبما بفت)  ٧( 
  بصيغة اجملهول وكذا ما قبله )  ٨( 
" احلفرة اليت تكون حول النخل ويف : هو البئر القريبة القعر الواسعة الفم وقيل : يف فقري قال النووي : قوله )  ٩( 

  الفقري هو البئر : قال مالك " : موطأ حيىي 
  شك من الراوي )  ١٠( 
   أي حميصة)  ١١( 
  أي يف املدينة )  ١٢( 
  أي ما جرى له )  ١٣( 
  أي حميصة )  ١٤( 
جامع " بضم احلاء املهملة وفتح الواو وتشديد الياء املثناة التحتية املكسورة بعدها صاد مهملة كذا يف )  ١٥( 

  " األصول 
  أي من حميصة )  ١٦( 
  هو أخو املقتول )  ١٧( 
  فذهب عبد الرمحن ليتكلم : يف الواقعة ويف رواية ملالك  أي حميصة وإمنا بدر لكونه حاضرا)  ١٨( 
يريد السن أي يريد رسول اهللا من قوله كرب كرب كبري السن وفيه إرشاد إىل األدب يعين أنه ينبغي أن : قوله )  ١٩( 

  يتكلم األكرب سنا أوال 
أن يعطوا دية صاحبكم املقتول وإما أن  إما أن يدوا بفتح الياء وضم الدال املخففة من الدية يعين إما: قوله )  ٢٠( 

خيربوا ويعلموا حبرب من اهللا ورسوله والضمريان لليهود أي يهود خيرب الذين وجد القتيل فيهم ويف كثري من نسخ 
  هذا الكتاب إما أن تدوا وإما أن تؤذنوا بصيغة اخلطاب وحينئذ فاخلطاب لبعض اليهود واحلاضرين واألول أظهر 

  جال من أصحابه بكتابته أي أمر ر)  ٢١( 
  أي إىل يهود خيرب )  ٢٢( 
  وال علمنا قاتله : زاد يف رواية )  ٢٣( 
إخل هذا ظاهر يف عود احللف إىل املدعني بعد حتليف املدعى عليهم وهو خمصوص من ... حلويصة : قوله )  ٢٤( 

واستدل أصحابنا بعموم ذلك  وإليه ذهب مجع من األئمة" البينة على املدعي واليمني على من أنكر " حديث 
" شرح معاين اآلثار " ليس اليمني يف القسامة إال من جانب املدعى عليهم وذكر الطحاوي يف : احلديث وقالوا 

ناصرا هلم أن قوله صلى اهللا عليه و سلم لألنصار أحتلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ إمنا كان على النكري كأنه قال 
كيف نقبل أميان قوم كفار : ه قال هلم تربئكم يهود خبمسني ميينا باهللا ما قتلنا فقالوا أتدعون وتأخذون ؟ وذلك أن: 

أحتلفون أي أن اليهود وإن كانوا كفارا فليس عليهم فيما تدعون عليهم غري أمياهنم فال جيب على : ؟ فقال هلم 
ويف . م وأوجب عليهم الدية مث أخرج الطحاوي عن عمر أنه استحلف املدعى عليه. اليهود شيء مبجرد دعواكم 

  املقام تفصيل ليس هذا موضعه 
  أحتلفون ؟ هبمزة االستفهام " : موطأ حيىي " يف : قوله )  ٢٥( 
  أي ألنا مل نشاهده وإمنا نقول بالظن )  ٢٦( 



  فكيف نقبل أمياهنم ؟ )  ٢٧( 
  أي أعطى ديته )  ٢٨( 
داه مبائة إبل من الصدقة ومجع باحتمال أنه اشتراها من فو: من عنده ويف رواية للبخاري ومسلم : قوله )  ٢٩( 

/  ١٠، وال مع الدارري  ٤٥/  ١٨انظر بذل اجملهود ( أصح " من عنده " رواية " : املفهم " إبل الصدقة وقال يف 
٢٠٠  (  

  ذكر ذلك ليتبني ضبطه للواقعة )  ٣٠( 
  أي برجلها )  ٣١( 
  لقصاص أي يريد استحقاق الدم بالدية ال با)  ٣٢( 
إخل يعين أن قول النيب صلى اهللا عليه و سلم يف أول احلديث إما أن تدوا ... قوله يف أول احلديث : قوله )  ٣٣( 

صاحبكم وإما أن تؤذنوا حبرب يدل على أن الواجب ههنا الدية ال القود لعدم علم القاتل بعينه فهذا دليل واضح 
دم صاحبكم خطابا لألنصار استحقاق الدية ال القصاص كيف ولو على أن املراد بقوله يف آخر احلديث تستحقون 

كان كذلك لقال تستحقون دم من ادعيتم عليه ألن املستحق يف القصاص إمنا هو دم القاتل املدعى عليه ال دم 
  دم صاحبكم صار هذا دليال آخر على أن املراد الدية الذي هو بدل دم املقتول : املقتول فلما قال 

  ة اخلطاب خطاب لليهود وإضافة صاحبكم ألدىن مالبسة والظاهر فيه ويف قرينه الغيبوبة بصيغ)  ٣٤( 
  أي على ما هو املراد منه )  ٣٥( 
: فقوله . ألن الدم أي كما يطلق استحقاق الدم يف القصاص كذلك يطلق على استحقاق الدية : قوله )  ٣٦( 

ان يشمل املعىن اآلخر أيضا لكن صدر احلديث دل على تعيني تستحقون دم صاحبكم ال ينايف هذا املعىن وإنه وإن ك
  املراد 

ألن الظاهر أنه دليل آخر لكون املراد باستحقاق دم صاحبكم استحقاق الدية فلو كان حبرف : قوله )  ٣٧( 
  الفصل لكان أوىل 

  أي حىت يكون ظاهرا يف القود )  ٣٨( 
  أي لألنصار )  ٣٩( 
  يه أي عليه أي املدعى عل)  ٤٠( 
  أي األنصار )  ٤١( 
  أي املقتول )  ٤٢( 
  أي أراد به )  ٤٣( 
  ألن أول احلديث هذا عود إىل الدليل األول ولو مل يستعني به ههنا لكان أحسن : قوله )  ٤٤( 
على ذلك أي على وجوب الدية وهبذا يظهر أن قوله صلى اهللا عليه و سلم يف بعض طرق حديث : قوله )  ٤٥( 

م اليهود بأمياهنا ليس املراد منه الرباءة مطلقا كما اختاره الشافعي ومالك وأمحد والليث وأبو ثور القسامة يربئك
ال جتب الدية إذا حلف املدعى عليهم بل الرباءة من القصاص وقد ثبت عن عمر فيما أخرجه : حيث قالوا 

  ما بسطه العيين وغريه الطحاوي وعبد الرزاق وابن أيب شيبة وغريهم أنه مجع بني القسامة والدية ك
  وقد قال عمر استشهاد على وجوب الدية يف القسامة دون القود : قوله )  ٤٦( 
  بالفتح أي الدية )  ٤٧( 



وال تشيط من أشاط الدم أبطله وشاط دمه بطل من باب ضرب وأشاطه السلطان أي أبطله وأهدره : قوله )  ٤٨( 
  " املغرب " كذا يف 

  ه عمر وارد يف أحاديث كثرية أي هذا الذي أفاد)  ٤٩( 

  ) ٢( يف السرقة )  ١( كتاب احلدود 

  باب العبد يسرق من مواله - ١

بن عمرو احلضرمي جاء إىل عمر بن )  ١( أخربنا مالك حدثنا الزهري عن السائب بن يزيد أن عبد اهللا  - ٦٨١
المرأيت )  ٢( سرق مرآة : ق ؟ فقال وماذا سر: اقطع هذا فإنه سرق فقال : اخلطاب رضي اهللا عنه بعبد له فقال 

  عليه قطع خادمكم سرق متاعكم )  ٣( أرسله ليس : مثنها ستون درمها قال عمر 
حمرم منه أو من مواله أو من امرأة )  ٥( أميا رجل له عبد سرق من ذي رحم . نأخذ )  ٤( وهبذا : قال حممد 

يكون عليه القطع فيما سرق من أخته أو أخيه أو )  ٦( مواله أو من زوج موالته فال قطع عليه يف ما يسرق وكيف 
نفقتهم )  ١٠( حمتاجة أجرب على )  ٩( أو صغريا أو كانت )  ٨( لو كان حمتاجا زمنا )  ٧( عمته أو خالته وهو 

نصيب ؟ وهذا )  ١٤( يف ماله )  ١٣( من سرق ممن له )  ١٢( يف ماله نصيب فكيف يقطع )  ١١( فكان هلم 
   حنيفة والعامة من فقهائنا كله قول أيب

 _________  
  عقوبة مقدرة شرعا جتب حقا هللا مسي به لكوهنا زاجرة مانعة عن ارتكاب املعاصي : احلد )  ١( 
هي يف اللغة أخذ الشيء على سبيل اخلفية ويف الشرع أخذ مكلف خفية قدر : يف السرقة قال القاري : قوله )  ٢( 

: ( وقال احلافظ . وزن كل عشرة سبع مثاقيل كما يف الزكاة أو ما يبلغ قيمته وزن عشرة دراهم مضروبة جيدة و
ليس للسرقة نصاب معني إلطالق اآلية وملا روى الشيخان عن أيب : قال احلسن وداود )  ١٠٦/  ١٢فتح الباري 

: ه قال البخاري وأجيب بأن. لعن اهللا السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق احلبل فيقطع يده : هريرة مرفوعا 
: كانوا يرون أنه بيض احلديد واحلبل كانوا يرون أن منه ما يساوي دراهم وقال مالك وأمحد : قال األعمش 

اختلف أهل العلم يف قدر ( ربع دينار : نصاب السرقة ربع دينار أو ثالثة دراهم وقال الشافعي واألوزاعي والليث 
ن القطع يف ثالثة دراهم أو ربع دينار واختلفوا فيما يقوم به ما كان من ما يقطع به يد السارق فذهب اجلمهور إىل أ

غري الذهب والفضة فذهب مالك يف املشهور عنه إىل أنه يكون التقومي بالدراهم ال بربع الدينار إذا كان الصرف 
إن ثالث : ال األصل يف تقومي األشياء هو الذهب ألنه األصل يف جواهر األرض كلها ق: خمتلفا وقال الشافعي 

دراهم إذا مل تكن قيمتها ربع دينار مل توجب القطع وذهب العترة وأبو حنيفة وأصحابه وسائر فقهاء العراق إىل أن 
  )  ٣٣٠/  ١٧بذل اجملهود . النصاب املوجب للقطع هو عشرة دراهم 

اهللا بن عمار وهو ابن أخي أن عبد اهللا بن عمرو بفتح العني ابن احلضرمي بفتح املهملة امسه عبد : قوله )  ١( 
ومقتضى موت أبيه أن يكون له " : اإلصابة " العالء بن احلضرمي قتل أبوه يف السنة األوىل من اهلجرة كافرا قال يف 

  عند الوفاة النبوية حنو تسع سنني كذا ذكره الزقاين 
  آلة نظر الوجه : بكسر امليم وسكون الراء على وزن مفتاح )  ٢( 
يس عليه قطع أي ال جيب عليه بسرقته قطع اليد فإنه خادمكم سرق متاعكم واخلادم إذا سرق متاع ل: قوله )  ٣( 



وروى ابن املواز عن مالك أن عبد إذا سرق من متاع زوجة سيده من بيت أذن له يف ( مواله ال جيب عليه القطع 
ك عبد الزوجة يسرق من مال دخوله فال قطع عليه وإن سرقه من بيت مل يؤذن له يف دخوله فإنه يقطع وكذل

وقد أخرج هذا األثر الشافعي أيضا من طريق مالك والدارقطين من طريق سفيان عن .  ١٨٤/  ٧املنتقى . الزوجة 
  " التلخيص " الزهري ذكره يف 

نا من فعند" البناية " و " اهلداية " وهبذا نأخذ املسألة خمتلف فيها بني األئمة على ما هو مبسوط يف : قوله )  ٤( 
سرق من أبويه أو ولده أو ذي رحم حمرم منه كاألخ واألخت والعم واخلال ال يقطع وقال مالك وأبو ثور وابن 

يقطع السارق من أبويه وكذا من اجلد وإن عال وكذا من الولد ويف السرقة من : املنذر واخلرقي من أصحاب أمحد 
ندهم يقطع والوجه لنا أن يف مثل هذه القرابات يكون بسط ذي رحم حمرم غري قرابة الوالد خالف األئمة الثالثة فع

يف األموال والدخول يف احلرز بغري إذن خبالف غريها من القرابة البعيدة وكذلك السرقة من مال سيده أو سيدته أو 
وجة جيب القطع بسرقة العبد من مال سيدته أو من ز: زوجة سيده أو زوج سيدته وقال مالك وأبو ثور وابن املنذر 

  سيده أو من زوج سيدته وقال داود يقطع بسرقة مال السيد أيضا 
  أي ذي قرابة للعبد وحمرمه )  ٥( 
  أي كيف جيب عليه القطع )  ٦( 
  أي واحلال أن السارق )  ٧( 
  " املنتخب " كذا يف ) يف الفارسية ( الزمن بفتح األول وكسر الثاين مرد برجامانده ومبتالشده وآفت رسيده )  ٨( 
  أي األخت وغريها )  ٩( 
  أجربوا على نفقته فكان له يف ماهلم نصيب : الظاهر )  ١٠( 
  أي لكل واحد من السارق ومن سرق منه ممن ذكر يف مال اآلخر )  ١١( 
إخل يشري إىل أصل كلي وهو أن السارق إذا سرق من مال له فيه نصيب أو شركة ... فكيف يقطع : قوله )  ١٢( 

رجل له أي للسارق يف ماله أي ذلك الرجل نصيب بوجه من الوجوه ال جيب القطع ويتفرع  أو حق والسارق من
أن أيب شيبة أخرج عن وكيع عن " التلخيص " و " البناية " عليه فروع كثرية مذكورة يف كتب الفقه ويؤيده ما يف 

قطع عليه ما من أحد إال وله  ال: املسعودي عن القاسم أن رجال سرق من بيت املال فكتب فيه سعد إىل عمر فقال 
له فيه نصيب وهو خائن فلم : أن عليا أيت برجل سرق من املغنم فقال " مصنفه " وأخرج عبد الرزاق يف . فيه حق 

ويف سنن ابن ماجة بسند ضعيف عن ابن عباس أن عبدا سرق من اخلمس فرفع إىل . يقطعه وكان قد سرق مغفرا 
  مال اهللا يسرق بعضه بعضا : قطعه وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم فلم ي

  أي للسارق )  ١٣( 
  أي مال املسروق منه )  ١٤( 

  ) ٢( أو غري ذلك مما مل حيرز )  ١( باب من سرق مثرا  - ٢

 _________  
  باملثلثة )  ١( 
ألموال كالدور أن يكون باملكان املعد حلفظ ا: أحدمها : مما مل حيرز أي مل حيفظ واحلرز على نوعني : قوله )  ٢( 

  أن يكون بصاحب املتاع فإذا سرق ماال حمرزا وجب القطع وإال ال : والصندوق واحلانوت وغريها وثانيهما 



رسول اهللا صلى اهللا عليه و )  ٢( بن عبد الرمحن بن أيب حسني أن )  ١( أخربنا مالك حدثنا عبد اهللا  - ٦٨٢
آواه املراح أو اجلرين فالقطع )  ٦( فإذا )  ٥(  حريسة جبل وال يف)  ٤( يف مثر معلق )  ٣( ال قطع : سلم قال 

  )  ٧( يف ما بلغ مثن اجملن 
بالثمر )  ٩( فال قطع عليه فإذا أيت )  ٨( من سرق مثرا يف رأس النخل أو شاة يف املرعى . وهبذا نأخذ : قال حممد 

ء سارق سرق من ذلك شيئا يساوي مثن اجملن من حيفظها فجا)  ١٠( اجلرين أو البيت وأيت بالغنم املراح وكان هلا 
وهو قول أيب . دراهم وال يقطع يف أقل من ذلك )  ١٢( يساوي يومئذ عشرة )  ١١( ففيه القطع واجملن كان 

  حنيفة والعامة من فقهائنا رمحهم اهللا 
 _________  

بن احلارث بن عامر بن نوفل املكي  إخل هو عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب حسني... حدثنا عبد اهللا : قوله )  ١( 
كاشف " القرشي النوفلي روى عن أيب الطفيل وأيب بكر بن حزم وعنه شعبة ومالك وأمم ثقة عامل باملناسك كذا يف 

  " التقريب " و " الذهيب 
أ ومسند عند مرسل يف املوط" : احمللى " ويف ( مل خيتلف رواة املوطأ يف إرسال : أن قال ابن عبد الرب : قوله )  ٢( 

ويتصل معناه من حديث عبد اهللا " املوطأ " هذا احلديث يف )  ٢٨٥/  ١٣األوجز . الترمذي والنسائي بإسنادمها 
  بن عمرو وغريه 

  لعدم كونه حمرزا )  ٣( 
  أي على الشجر )  ٤( 
. رس يف اجلبل راعية املاشية اليت حت -واهللا أعلم  -حريسة جبل : قال الباجي ( وال يف حريسة جبل : قوله )  ٥( 

أي ليس فيما حيرس باجلبل إذا سرق قطع ألنه ليس " : النهاية " قال ابن األثري اجلزري يف )  ١٥٩/  ٧املنتقى 
: فعلية مبعىن مفعولة أي أن هلا من حيرسها وحيفظها ومنهم من جيعل احلريسة السرقة نفسها يقال : مبحرز واحلريسة 

  فيما يسرق من املاشية باجلبل قطع  حرس حيرس حرسا إذا سرق أي ليس
مبيت الغنم واإلبل الذي تروح إليه يف املساء : فإذا آواه مبد اهلمزة من اإلواء واملراح بضم امليم : قوله )  ٦( 

موضع جيفف فيه الثمار وفيه لف ونشر غري مرتب أي فإذا مجعت املاشية يف املراح والثمار  -بفتح اجليم  -واجلرين 
اتفقت األمة على أن شرط القطع : يف اجلرين فسرق منها شيء لزم القطع لوجود احلرز قال ابن العريب بعد القطع 

ال قطع يف كل فاكهة رطبة ولو : أن يكون املسروق حمرزا ممنوعا من الوصول إليه مبانع خالفا لقوله الظاهرية 
  فإذا آواه : حبرزها وليس مقصود احلديث ما ذهبوا إليه بدليل قوله 

  الترس وبالفارسية سرب : بكسر امليم وفتح اجليم وتشديد النون )  ٧( 
  بفتح امليم أي موضع الرعي )  ٨( 
  أي قطع ومجع يف اجلرين )  ٩( 
  كذا يف األصل والظاهر أنه أو كان هلا أي لكل من املذكورات : وكان هلا من حيفظها قال القاري : قوله )  ١٠( 
" : البناية " قال العيين يف . اوي يومئذ أي يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واجملن كان يس: قوله )  ١١( 

ثالثة دراهم : كان عشرة دراهم وقيل : اختلفوا يف مثن اجملن الذي قطع به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقيل 
واألخذ باملتيقن أوىل غري أن أقل ما نقل يف تقديره ثالثة دراهم : مخسة دراهم فقال الشافعي ومالك : وقيل 

كانت قيمة الدينار على عهد الرسول اثنا عشر درمها والثالثة ربعها واحتج مبا روى الترمذي عن : الشافعي قال 



أن : عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقطع يف ربع دينار واحتج مالك مبا روي عن نافع عن ابن عمر 
سلم قطع سارقا يف جمن قيمته ثالثة دراهم ولنا أن األخذ باألكثر يف هذا الباب أوىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  احتياطا للدرء واحلدود تندرئ بالشبهات 
: للمصنف " كتاب اآلثار " عشرة دراهم هذا منقول عن إبراهيم النخعي وابن عباس غريمها ففي : قوله )  ١٢( 

قال . ال يقطع يد السارق يف أقل من مثن اجملن وكان مثنه عشرة دراهم : أخربنا أبو حنيفة عن محاد عن إبراهيم قال 
. ال يقطع يف أقل من مثن اجملن وكان مثنه يومئذ عشرة دراهم وال يقطع يف أقل من ذلك : قال إبراهيم أيضا : 

بن من طريق حممد بن إسحاق عن أيوب عن موسى عن عطاء عن ا" شرح معاين اآلثار " وأخرج الطحاوي يف 
وأخرج عن عمرو بن . كان قيمة اجملن الذي قطع فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عشرة دراهم : عباس قال 

شعيب عن أبيه عن جده عبد اهللا بن عمرو مثله وأخرج من طريق سفيان عن منصور عن جماهد وعطاء عن أمين 
وكان يقوم يومئذ : قال . ع فيه السارق مثن اجملن أدىن ما يقط: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : احلبشي قال 

قال رسول اهللا صلى : وأخرج من طريق شريك عن منصور عن عطاء عن أمين بن أم أمين عن أم أمين قالت . بدينار 
ومثله . وقومت على عهد رسول اهللا دينارا أو عشرة دراهم . اهللا عليه و سلم ال تقطع يد السارق إال يف جحفة 

هذا حديث صحيح على : أخرجه احلاكم بسنده عن ابن عباس وقال ( النسائي وأيب داود واحلاكم  خمرج عند
عن ابن عباس وعند النسائي )  ٢٨٤/  ١٣انظر األوجز . وشاهده حديث أمين وأقره عليه الذهيب . شرط مسلم 

  وابن حجر للزيلعي " ختريج أحاديث اهلداية " عن أمين وعند ابن أيب شيبة وغريه والبسط يف 

من )  ٣( سرق وديا )  ٢( حممد بن حيىي بن حبان أن غالما )  ١( أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد عن  - ٦٨٣
)  ٧( وديه فوجده فاستعدى )  ٦( يف حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس )  ٥( رجل فغرسه )  ٤( حائط 

)  ١١( إىل رافع بن خديج )  ١٠( فانطلق سيد العبد يده )  ٩( بن احلكم فسجنه وأراد قطع )  ٨( عليه مروان 
( والكثر . ال قطع يف مثر وال كثر ) :  ١٣( فأخربه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول )  ١٢( فسأله 
( يده فأنا أحب أن متشي إليه )  ١٦( إن مروان أخذ غالمي وهو يريد قطع ) :  ١٥( قال الرجل . اجلمار )  ١٤
معه حىت أتى مروان فقال له رافع )  ١٨( فتخربه بالذي مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمشى )  ١٧

أريد قطع يده ) :  ٢٢: ( قال )  ٢١( فما أنت صانع : نعم قال ) :  ٢٠( غالم هذا ؟ فقال )  ١٩( أخذت : 
قطع يف مثر وال كثر فأمر مروان بالعبد فأرسل ال : فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ) :  ٢٣( قال 

 )٢٤  (  
وال يف  -)  ٢٦( اجلمار )  ٢٥( والكثر  -ال قطع يف مثر معلق يف شجر وال يف كثر . وهبذا نأخذ : قال حممد 

  وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا ) .  ٢٧( ودي وال يف شجر 
 _________  

إخل يف رواية الطحاوي من طريق سفيان بن عيينة عن حيىي بن ... الما عن حممد بن حيىي بن حبان أن غ: قوله )  ١( 
  سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان عن عمه واسع بن حبان أن عبدا سرق احلديث 

  " التمهيد " أي عبدا وكان لعمه واسع بن حبان وامسه فيل كما يف )  ٢( 
بفتح الواو وكسر الدال )  ١٨٢/  ٧املنتقى . لنخل الودي الفسيل وهو صغار ا: قال الباجي ( وديا : قوله )  ٣( 

  " املغرب " غصن من النخل يقطع منه فيغرس كذا يف : وتشديد الياء 
  احلائط مبعىن البستان )  ٤( 



  أي ذلك الودي )  ٥( 
  أي يطلبه )  ٦( 
ن فأعداه عليه أي استعدى فالن األمري على فالن أي استعا: أي صاحب الودي على العبد عند مروان يقال )  ٧( 

  " املغرب " نصره واالستعداء طلب املعونة كذا يف 
  وهو أمري املدينة من جهة معاوية )  ٨( 
  أي حبس مروان ذلك العبد وقصد قطعه )  ٩( 
  أي واسع بن حبان كما يف رواية )  ١٠( 
  بفتح اخلاء وكسر الدال )  ١١( 
  أي عن حكم هذه الواقعة )  ١٢( 
إخل هذا احلديث أخرجه أمحد واألربعة وصححه ابن حبان من طرق عن مالك ... ل ال قطع يقو: قوله )  ١٣( 

تلقت األئمة متنه : وقال الطحاوي . فإن كان فيه كالم فال يلتفت إليه : وغريه عن حيىي بن سعيد قال ابن العريب 
ا حديث منقطع ألن حممدا مل هذ: بن عبد الرب ) أبو عمرو وهو حتريف : يف األصل ( وقال أبو عمر . بالقبول 

ورواه سفيان بن . يسمعه من رافع وتابع مالكا عليه سفيان الثوري واحلمادن وأبو عوانة ويزيد بن هارون وغريهم 
وكذا رواه محاد بن دليل املدائين عن شعبة عن حيىي بن سعيد به . عيينة عن حيىي بن حممد عن عمه واسع عن رافع 

صحيح لكن قد خولف ابن عيينة يف ذلك ومل يتابع عليه إال ما رواه محاد بن دليل  فإن صح هذا فهو متصل مسند
عنه عن أيب ميمونة عن رافع وخولف عن محاد : عنه عن عمة له وقيل : عن حممد عن رجل من قومه وقيل : فقيل 

ح يف ثبوت أصل أيضا فرواه غريه عن شعبة عن حيىي عن حممد عن رافع والظاهر أن مثل هذا االختالف غري قاد
احلديث وله شاهد عند أيب داود من حديث عبد اهللا بن عمرو وعند ابن ماجه من حديث أيب هريرة وإسناد كل 

أن قوما منهم أبو حنيفة ذهبوا " شرح معاين اآلثار " وذكر الطحاوي يف " شرح الزرقاين " منهما صحيح كذا يف 
ه الرطبة مطلقا سواء أخذ من حائط صاحبه أو منزله بعد ما قطعه إىل أن ال يقطع يف شيء من الثمر والكثر والفواك

ال قطع يف جريد النخل وال يف خشبه ألن رافعا مل يسأل عن قيمة الودي وعما كان فيه : وأحرزه فيه وقالوا أيضا 
ر هذا الذي حكاه رافع حممول على الثم: من اجلريد واخلشب وخالفهم يف ذلك آخرون منهم أبو يوسف فقالوا 

والكثر املأخوذين من احلوائط اليت ليست حبرز فأما ما كان من ذلك مما قد أحرز فحكمه حكم سائر األموال جيب 
فإذا آواه املراح أو اجلرين : القطع على من سرق منه قدر املقدر الذي جيب فيه القطع واحتجوا يف ذلك حبديث 

فإذا آواه اجلرين خمرج على العادة فإن عادهتم كان : من قبل أيب حنيفة أن قوله " اهلداية " وأجاب عنه صاحب 
على أهنم ال يضعون يف اجلرين إال اليابس فال قيد القطع إال يف اليابس وهو كذلك عنده أيضا ال يف الفواكه الرطبة 

  وفيه نظر ظاهر 
هو : قال اجلوهري  -بضم اجليم وتشديد امليم يف آخره راء مهملة  -اجلمار : والكثر هو بفتحتني : قوله )  ١٤( 

مجعه على قفاه ومنه اجلمار للنخلة وهو شيء أبيض لني خيرج من النخلة : مجر شعره " : املغرب " شحم النخل ويف 
هذا التفسري مدرج ففي : قال الزرقاين . انتهى . اجلمار هو الودي وهو التافه من النخل فقد أخطأ : ومن قال 

  اجلمار : ما الكثر ؟ فقال : قلت ليحىي بن سعيد : رواية شعبة 
  هو واسع بن حبان )  ١٥( 
  أي بسبب سرقته )  ١٦( 



  أي إىل مروان )  ١٧( 
  أي رافع مع واسع )  ١٨( 
  بذكره " موطأ حيىي " استفهام حبذف حرفه ويف )  ١٩( 
  قال : يف نسخة )  ٢٠( 
  أي ما تفعل به ؟ )  ٢١( 
  أي مروان )  ٢٢( 
  أي رافع )  ٢٣( 
  أطلق من السجن أي )  ٢٤( 
  إعادة للتفسري السابق تنبيها على املوافقة )  ٢٥( 
  مغز ميانه درخت خرمه كه آنرا شحم النخل كويند : اجلمار " : املنتخب " قال يف )  ٢٦( 
/  ١٧" البذل " فعطف الودي على الكثر فاألوجه يف االستدالل ما قال الشيخ يف ( أي وال قطع يف ودي )  ٢٧( 

أثبت احلكم يف الودي مقايسة واجلامع عدم اإلحراز أو كونه " : التقرير " موالنا حيىي املرحوم يف  وكتب:  ٣٣٦
  وال يف شجر )  ٣٢٢/  ١٣أوجز املسالك . مما يتسارع إليه الفساد أو كونه تافها 

  ) ٣( فيه القطع فيهبه )  ٢( منه الشيء جيب )  ١( باب الرجل يسرق  - ٣

  رفعه إىل اإلمام ما ي)  ٤( السارق بعد 
: لصفوان بن أمية )  ٢( قيل : قال : بن عبد اهللا بن أمية )  ١( أخربنا مالك حدثنا الزهري عن صفوان  - ٦٨٤

على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ٥( براحلته فركبها حىت قدم )  ٤( من مل يهاجر هلك فدعا )  ٣( إنه 
إىل )  ٦( ارجع أبا وهب : هلك فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  إنه من مل يهاجر: إنه قد قيل يل : فقال 

( فأخذ )  ١٠( رداءه فجاءه سارق فأخذ رداءه )  ٩( متوسدا )  ٨( مكة فنام صفوان يف املسجد )  ٧( أباطح 
م بالسارق أن به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل)  ١٢( السارق فأتى )  ١١

هو عليه صدقة فقال رسول اهللا )  ١٥( هذا )  ١٤( يا رسول اهللا إين مل أرد : تقطع يده فقال صفوان )  ١٣( 
  قبل أن تأتيين به )  ١٦( فهال : صلى اهللا عليه و سلم 

لإلمام )  ١٩( احلد حده مل ينبغ )  ١٨( فوهب صاحب )  ١٧( إذا رفع السارق إىل اإلمام أو القاذف : قال حممد 
  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا ) .  ٢٠( أن يعطل احلد ولكنه ميضيه 

 _________  
  بصيغة املفعول )  ١( 
  صفة لشيء )  ٢( 
  أي يهب املسروق منه ذلك الشء للسارق ويعفو عنه )  ٣( 
ما يفهم من السابق أو راجع إىل بعد ما يرفعه أي بعد ما خيرب اإلمام عن القصة فالضمري راجع إىل : قوله )  ٤( 

  السارق أي يأيت به إىل اإلمام وهو األنسب ملا يأيت 
قال . بن عبد اهللا بن صفوان بن أمية اجلمحي املكي من التابعني  -بالفتح  -عن صفوان هو صفوان : قوله )  ١( 

ح القرشي صحايب من ثقة وجده صفوان صاحب القصة هو ابن أمية بن خلف بن وهب بن قدامة بن مج: العجلي 



  " التقريب " و " اإلسعاف " املؤلفة مات أيام قتل عثمان كذا يف 
رواه مجهور أصحاب مالك هكذا : قيل لصفوان بن أمية هو جد الراوي قال ابن عبد الرب : قال : قوله )  ٢( 

ن فوصله ورواه مرسال ورواه عاصم النبيل وحده عن مالك عن الزهري عن صفوان بن عبد اهللا عن جده صفوا
  شبابة بن سوار عن مالك عن الزهري عن صفوان بن عبد اهللا عن أبيه 

  ال هجرة بعد الفتح : كأن قائله ظن أن اهلجرة مفروضة ومل يسمع حبديث )  ٣( 
  أي صفوان )  ٤( 
  أي يف املدينة )  ٥( 
  كنية له )  ٦( 
  أي إىل واديها مجع أبطح بالفتح )  ٧( 
أي يف املسجد املدينة أو مسجد : سجد أي يف املسجد النبوي كما قاله الزرقاين وقال القاري يف امل: قوله )  ٨( 

أنه طاف بالبيت : مكة واحلديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأمحد يف مسنده من غري وجه عن صفوان 
إن هذا سرق ردائي فقال : ل وصلى مث لف رداءه فوضعه حتت رأسه فأخذه فأيت رسول اهللا صلى اهللا عله وسلم فقا

. انتهى . فلو كان قبل أن تأتيين به : ما كنت أريد أن تقطع يده يف ردائي قال : اذهب به فاقطعه فقال صفوان : 
قد راجعت السنن فليس يف سنن أيب داود وابن ماجه ذكر ملا ذكره بل فيهما نام يف املسجد من غري ذكر : أقول 

ت متعددة للنسائي بل يف بعضها تصريح مبسجد النيب صلى اهللا عليه و سلم وما الطواف وغريه وكذا يف روايا
والتصريح مبسجد النيب أيضا يف رواية واحدة : قلت : قال شيخنا ( ذكره إمنا هو رواية من طريق واحد للنسائي 

هر املسجد النبوي ويف للنسائي لكن الظاهر من سياق مجيع الروايات يف هذه القصة كوهنا يف املدينة املنورة فالظا
بينما صفوان مضطجع بالبطحاء إذ جاء إنسان فأخذ بردة من حتت رأسه ويف أخرى : رواية للبيهقي عن عطاء قال 

كان صفوان رجال من الطلقاء فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فأناخ راحلته ووضع رداءه عليها مث : له عن جماهد 
أوجز . وهذا خيالف مجيع الروايات الواردة يف القصة . احلديث . داءه تنحى يقضي احلاجة فجاء رجل فسرق ر

  )  ٢٩٧/  ١٣املسالك 
  أي جعله حتت رأسه كالوسادة )  ٩( 
  كنت نائما يف املسجد على مخيصة يل مثن ثالثني درمها : رداءه ويف رواية أيب داود وغريه : قوله )  ١٠( 
  وما بعده مفعول ما مل يسم فاعله معروف وما بعده مفعول به أو جمهول )  ١١( 
  أي أتى صفوان بالسارق إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ١٢( 
  أي بأن تقطع يده )  ١٣( 
  أي مل أقصد قطع يده عليه )  ١٤( 
  أي الرداء املسروق على السارق صدقة )  ١٥( 
إن وهبه قبل القضاء يسقط القطع بال ( فال أي لوال تصدقت قبل أن ترفعه إيل فكان ذلك نافعا وأما اآلن )  ١٦( 

ال يسقط وهو قول الشافعي وأما : وقال أبو يوسف . خالف وإن وهبه بعد القضاء قبل اإلمضاء يسقط عندمها 
  )  ٣٤٤/  ١٧: بذل اجملهود : انظر . هبة القطع ال تسقط احلد 

  أي من قذف أحدا ووجب عليه حد القذف )  ١٧( 
  ه أو املقذوف أي املسروق من)  ١٨( 



  أي ال جيوز له )  ١٩( 
  أي ينفذه )  ٢٠( 

  ما جيب فيه القطع)  ١( باب  - ٤

( النيب صلى اهللا عليه و سلم قطع )  ١( أن : أخربنا مالك أخربنا نافع موىل عبد اهللا بن عمر عن ابن عمر  - ٦٨٥
  يف جمن قيمته ثالثة دراهم )  ٢

 _________  
ه القطع أي ذكر مقداره وقد اختلف فيه فذهب احلسن وداود الظاهري واخلوارج باب ما جيب في: قوله )  ١( 

ال تقطع يف أقل من مخسة دراهم : وابن بنت الشافعي إىل أن يقطع يف القليل والكثري لعموم اآلية وقال ابن أيب ليلى 
هو املروي عن أيب هريرة وروي عن مالك مخسة دراهم و. تقطع يف ربع دينار أو ثالثة دراهم : وقال مالك وأمحد 

شرح معاين " وقال الطحاوي يف " البناية " وأيب سعيد اخلدري عند الشافعي التقدير بربع دينار كذا ذكره العيين يف 
بعد ذكر األخبار املختلفة الدال بعضها على القطع يف ثالثة دراهم وبعضها يف ربع دينار وبعضها يف عشرة " اآلثار 
أمجعوا )  ٣٨اآلية : سورة املائدة ) ( السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما : ( جل قال يف كتابه  إن اهللا عز و: دراهم 

على أن اهللا مل يعن بذلك كل سارق وإمنا عىن به خاصا من السراق مبقدار من املال املعلوم فال يدل فيما قد أمجعوا 
عشرة دراهم واختلفوا يف سارق ما هو دوهنا أهو ممن  أن اهللا عىن خاصا إال ما قد أمجعوا وقد أمجعوا أن اهللا قد عىن

ليس منهم فلم جيز لنا ملا اختلفوا يف ذلك أن تشهد على اهللا أنه عىن ما مل : هو منهم وقال قوم : عىن اهللا ؟ قال قوم 
يف اآلية وجعلنا وجاز لنا أن نشهد فيما أمجعوا أن اهللا عناه فجعلناه سارق العشرة فما فوقها داخال . جيمعوا أنه عناه 

  انتهى . ما دون العشرة خارجا من اآلية وهو قول أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد 
  هذا احلديث أصح حديث روي يف ذلك : قال ابن عبد الرب )  ١( 
  أي أمر بقطع يده )  ٢( 

شة زوج النيب أن عائ) :  ٢( عن عمرة بنت عبد الرمحن )  ١( أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن أيب بكر  - ٦٨٦
لبين عبد اهللا بن أيب بكر الصديق )  ٤( موالتان هلا ومعها غالم )  ٣( صلى اهللا عليه و سلم خرجت إىل مكة ومعها 

فأخذ ) :  ٨( خرقة خضراء قالت )  ٧( عليه )  ٦( بعث مع تينك املرأتني بربد مراجل قد خيطت )  ٥( وأنه 
)  ١٢( فلما . عليه )  ١١( أو فروة وخاط )  ١٠( ل مكانه لبدا عنه فاستخرجه وجع)  ٩( الغالم الربد ففتق 

( فلما فتقوا عنه وجدوا ذلك اللبد ومل جيدوا الربد فكلموا املرأتني )  ١٣( قدمنا املدينة دفعنا ذلك الربد إىل أهله 
)  ١٧( فاعترف  العبد فسئل عن ذلك)  ١٦( إليها واهتمتا )  ١٥( فكلمتا عائشة رضي اهللا عنها أو كتبتا )  ١٤

  فصاعدا )  ١٩( القطع يف ربع دينار : وقالت عائشة . يده )  ١٨( فأمرت به عائشة فقطعت 
 _________  

  ابن حممد بن عمرو بن حزم )  ١( 
  هو ابن سعد بن زرارة )  ٢( 
  مل أقف على اسم هؤالء الثالثة : ومعها موالتان هلا ومعها غالم قال الزرقاين : قوله )  ٣( 
  أي عبد )  ٤( 



بكسر اجليم  -ضمري أنه للشأن وبعث بصيغة اجملهول وبرد مراجل : إخل قال القاري ... وأنه بعث : قوله )  ٥( 
عليه " : اجملمع " يف ( فبعث مع املوالتني بربد مرجل " موطأ حيىي " ويف . انتهى . نوع برد من اليمن  -وفتح امليم 

األوجز . والصواب األول . اء مهملة وروي جبيم أي صور الرجال مرط مرحل أي نقش فيه تصاوير الرحال حب
هو باجليم واحلاء الذي عليه تصاوير الرجال أو الرحال كما أفاده أبو عبيد اهلروي : وقال الزرقاين )  ٢٨٩/  ١٣

انتهى . بتام  ومنع تصوير احليوان إمنا هو إذا مت تصويره وكان له ظل دائم وهذا جمرد وشي يف الربد ال ظل له وليس
  وظاهره أن عائشة بعثت الربد مع املوالتني إىل املدينة أو عمرة ليدفع ذلك يف املدينة إىل شخص . 
  أي كاللفافة له وجعل الربد خمفيا فيها )  ٦( 
  أي على الربد )  ٧( 
  أي عمرة )  ٨( 
  أي شق ونقض خياطة اخلرقة واستخرج الربد )  ٩( 
كون ما يتلبد من شعر أو صوف والفروة بالفتح ما يلبس من جلد الغنم وهذا شك لبدا بكسر فس: قوله )  ١٠( 

  من الراوي قاله الزرقاين 
  أي اخلرقة كما كانت )  ١١( 
فلما قدمنا بصيغة املتكلم مع الغري وكذا دفعنا على ما يف بعض النسخ وهي اليت شرح عليها القاري : قوله )  ١٢( 

" م مع الغري والثانية دفعتا بصيغة املاضي الغائب بإرجاع الضمري إىل املوالتني ويف ويف بعضها األول بصيغة املتكل
  فلما قدمتا املدينة دفعتا بصيغة املاضي الغائب املؤنث " : موطأ حيىي 

  الذي بعث إليه )  ١٣( 
  أي املوالتني )  ١٤( 
ند ذلك يف املدينة وحيتمل أهنما مل يشافهاها أو كتبتا إليها أي إىل عائشة وظاهره أن عائشة مل تكن ع: قوله )  ١٥( 

  ههنا للشك من الراوي " أو " بل كتباها بالقضية مع كوهنا يف املدينة و 
  أي بالسرقة )  ١٦( 
  أي أقر بالسرقة )  ١٧( 
  بصيغة اجملهول )  ١٨( 
  أي من الذهب )  ١٩( 

أن سارقا سرق يف : عمرة ابنة عبد الرمحن  عن)  ١( أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن أيب بكر عن أبيه  - ٦٨٧
اثين )  ٦( بثالثة دراهم من صرف )  ٥( فقومت )  ٤( فأمر هبا عثمان أن تقوم )  ٣( عثمان أترجة )  ٢( عهد 

  عشر درامها بدينار فقطع عثمان يده 
ورووا هذه األحاديث )  ٨( ربع دينار : فقال أهل املدينة : يقطع فيه اليد )  ٧( قد اختلف الناس فيما : قال حممد 

ذلك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم )  ١٠( ال تقطع اليد يف أقل من عشرة دراهم ورووا : وقال العراق )  ٩( 
جاء االختالف )  ١٢( فإذا ) .  ١١( وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن عبد اهللا بن مسعود وعن غري واحد 

   حنيفة والعامة من فقهائنا يف احلدود أخذ فيها بالثقة وهو قول أيب
 _________  

  هو أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم )  ١( 



  أي يف زمان خالفته )  ٢( 
وفيها . أفضل الثمار املأكولة : بضم اهلمزة وسكون التاء الفوقية وتشديد اجليم : أترجة قال القاري : قوله )  ٣( 

" التلخيص احلبري " ويف . انتهى . ة حبذف اهلمزة ذكره عياض لغات أترجنة بزيادة النون وأترجة حبذفها وترجن
كانت أترجة من ذهب قدر احلمصة : األترجة هي اليت يأكلها الناس وقال ابن كنانة : للحافظ ابن حجر قال مالك 

  جيعل فيها الطيب ورد عليه بأهنا لو كانت من ذهب مل تقوم 
  من التقومي )  ٤( 
  األيام غايل القيمة وكان األترج يف تلك )  ٥( 
أي كان الصرف يف تلك األيام ما يكون الدينار واثنا عشر درمها فيه متساويني فيكون ثالثة دراهم وربع )  ٦( 

إن العربة عند اإلمامني مالك وأمحد لربع دينار أو ثالثة دراهم يف الذهب والفضة وأما يف غريمها ( دينار متساويني 
 املشهور عنه وبثالثة دراهم ال غري عند مالك يف املشهور عنه وأما عند الشافعي فالعربة فالتقومي بأقلهما عند أمحد يف

لربع دينار مطلقا سواء كان املسروق من فضة أو غريها وعند احلنيفة العربة بعشرة دراهم سواء كان املسروق ذهبا 
  )  ٢٩١/  ١٣أوجز املسالك . أو غريه 

  أي يف مقداره )  ٧( 
  ة أو حكما كسرقة ما يبلغ مثنه ثالثة دراهم أي حقيق)  ٨( 
  املذكورة سابقا عن عائشة وعثمان وابن عمر )  ٩( 
أخربنا أبو حنيفة نا : قال " اآلثار " إخل فمن ذلك ما أخرجه املصنف يف كتاب ... ورووا ذلك : قوله )  ١٠( 

. د السارق يف أقل من عشرة دراهم ال يقطع ي: القاسم ابن عبد الرمحن عن أبيه عن عبد اهللا بن مسعود قال 
من طريق املسعودي عن : شرح معاين اآلثار " وأخرج الطحاوي يف . وأخرج عن إبراهيم مثله كما مر ذكره 

وأخرج عن ابن . ال يقطع اليد إال يف الدينار أو عشرة دراهم : القاسم بن عبد الرمحن أن عبد اهللا بن مسعود قال 
مسند اإلمام " ويف . لى قول عمرو بن شعيب ال يقطع اليد يف أقل من عشرة دراهم كان قول عطاء ع: جريج قال 

أبو حنيفة عن القاسم بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه عن عبد اهللا بن : الذي مجعه احلصفكي " 
إمنا كان : رواية كان يقطع اليد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف عشرة دراهم ويف : مسعود قال 

قد روي عن ابن : هبذا يظهر الرد على الترمذي حيث قال " : املسند " قال شارح . القطع يف عشرة دراهم 
ال قطع إال يف دينار أو عشرة دراهم وهو مرسل رواه القاسم بن عبد الرمحن عن ابن مسعود والقاسم مل : مسعود 

. أنه موقوف : األول أن يف احلديث انقطاعا والثاين : مران فظهر من كالمه أ. انتهى . يسمع من ابن مسعود 
ومن ذلك حديث . انتهى ملخصا . ما ينفي كال األمرين ولو كان موقوفا فله حكم الرفع : املسند " والثابت يف 

وي وحديث ابن عباس يف قيمة اجملن عند الطحا" اخلالفيات " أمين أخرجه الطحاوي والنسائي واحلاكم والبيهقي يف 
: ومن ذلك ما أخرجه النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال . واحلاكم وأيب داود وقد مر ذكرمها 

قال رسول اهللا : كان مثن اجملن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عشرة دراهم ويف رواية ابن أيب شيبة قال 
. وكان مثن اجملن عشرة دراهم : ن قال عبد اهللا بن عمرو ال تقطع يد السارق دون مثن اجمل: صلى اهللا عليه و سلم 

ال تقطع يد السارق يف أقل من عشرة دراهم : وأخرجه أمحد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا 
ومن ذلك ما أخرجه ابن أيب شيبة عن سعيد بن املسيب عن رجل من مزينة " مسنده " وكذا إسحاق بن راهويه يف 

أيت عمر : وأخرج أيضا عن القاسم قال . ما بلغ مثن اجملن قطعت يد صاحبه وكان مثن اجملن عشرة دراهم : مرفوعا 



فدرأ احلد فدل أنه كان ظاهرا معروفا فيما ( قومه فقومه مثانية دراهم فلم يقطعه : برجل سرق ثوبا فقال لعثمان 
" والكالم يف هذا املقام طويل مذكور يف .  ٢٨٨/  ١٣أوجز املسالك . بينهم أن النصاب يتقدر بعشرة دراهم 

  وغريمها " فتح القدير " و " البناية 
  أي من الصحابة ومن بعدهم )  ١١( 
فإذا جاء االختالف يعين ملا جاء االختالف يف ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعن : قوله )  ١٢( 

سخ واملنسوخ أخذنا فيه باألحوط املعتمد الذي ال يشك فيه وهو أصحابه بعده ومل يعرف املتقدم واملتأخر ليعرف النا
عشرة دراهم ألن احلدود تندرئ بالشبهات وال يثبت إال مبا ال شك فيه وهذا التقرير أحسن من رد أحاديث ربع 

  دينار وثالثة دراهم كما فعله بعض أصحابنا فإنه أمر مشكل جدا 

  أو يده ورجلهقد قطعت يده )  ١( باب السارق يسرق و  - ٥

)  ٣( من أهل اليمن أقطع )  ٢( أن رجال ) :  ١( أخربنا مالك أخربنا عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه  - ٦٨٨
)  ٦( اليمن ظلمه )  ٥( فنزل على أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه وشكا إليه أن عامل )  ٤( اليد والرجل قدم 

حليا ألمساء )  ٨( مث افتقدوا . ما ليلك بليل سارق )  ٧( بيك وأ: فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر : قال 
اللهم عليك مبن بيت أهل )  ١٢( معهم ويقول )  ١١( يطوف )  ١٠( امرأة أيب بكر فجعل )  ٩( بنت عميس 

)  ١٥( أن األقطع جاءه به فاعترف به األقطع وأشهد )  ١٤( عند صائغ زعم )  ١٣( هذا البيت الصاحل فوجدوه 
)  ١٨( على نفسه أشد )  ١٧( واهللا لدعاؤه : يده اليسرى قال أبو بكر )  ١٦( فأمر به أبو بكر فقطعت .  عليه

  عندي عليه من سرقته 
إمنا كان الذي سرق حلي أمساء ) :  ١٩( يروى ذلك عن عائشة أهنا قالت : قال ابن شهاب الزهري : قال حممد 

أقطع اليد والرجل وكان )  ٢١( اليسرى وكانت تنكر أن يكون  فقطع أبو بكر رجله)  ٢٠( أقطع اليد اليمىن 
عن عمر بن )  ٢٥( وقد بلغنا )  ٢٤( وحنوه من أهل بالده )  ٢٣( من غريه هبذا )  ٢٢( ابن شهاب أعلم 

بعد )  ٢٦( اخلطاب وعن علي بن أيب طالب أهنما مل يزيدا يف القطع على قطع اليمىن أو الرجل اليسرى فإن أيت به 
  قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا رمحهم اهللا )  ٢٨( وهو ) .  ٢٧( ك مل يقطعاه وضمناه ذل

 _________  
  الواو حالية )  ١( 
  أي القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق )  ١( 
صوال هذه الرواية منقطعة وقد روي مو" : ختريج أحاديث اهلداية " أن رجال قال احلافظ ابن حجر يف : قوله )  ٢( 

فشكى إليه أن يعلى بن أمية قطع يده ورجله : أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة وفيه 
/  ٤" ( التلخيص " كان امسه جرب أو جبري وذكره يف : قال ابن جريج : يف سرقة وهذا على شرط البخاري وفيه 

طريق أيوب عن نافع وسعيد بن منصور من طريق  والدارقطين من -مثل ما روى مالك  -أن القصة رواها )  ٧٠
  موسى بن عقبة عن نافع عن صفية بنت أيب عبيد وعبد الرزاق عن معمر عن نافع عن ابن عمر 

  أي مقطوع اليد اليمىن والرجل اليسرى )  ٣( 
  أي املدينة )  ٤( 
  هو يعلى بن أمية كما يف رواية عبد الرزاق )  ٥( 



  ه أي يف قطعه يده ورجل)  ٦( 
قسم على معىن ورب أبيك أو كلمة جرت على لسان العرب وال يقصدون به : وأبيك قال الزرقاين : قوله )  ٧( 

  ما ليلك أي ليس ليلك بليل سارق ألن قيام الليل ينايف السرقة : القسم وكان أبو بكر يقول ذلك تعجبا 
  فقدوا عقدا ألمساء " موطأ حيىي " يف )  ٨( 
  بالتصغري )  ٩( 
  أي املقطوع )  ١٠( 
  أي يدور مع الذين بعثوا لتفتيشه )  ١١( 
اللهم عليك أي خذ : ويقول أي كان ذلك الرجل وكان هو السارق يف الواقع إظهارا لرباءته داعيا : قوله )  ١٢( 

  بالعقوبة من بيت من التبييت أي أغار ليال على أهل هذا البيت الصاحل أي بيت أيب بكر الصديق 
  حللي املسروق أي ا)  ١٣( 
  إن األقطع جاء به عنده : أي قال الصائغ )  ١٤( 
  بصيغة اجملهول شك من الرواي )  ١٥( 
إن يف الثالثة يقطع اليد اليسرى ويف الرابعة رجله اليمىن : فقطعت يده اليسرى هبذا قال الشافعي : قوله )  ١٦( 

اقتلوه : أن رسول اهللا جيء بسارق فقال : عن جابر  ويوافقه ما أخرجه أبو داود وغريه. ويف اخلامسة يعزر وحيبس 
: إمنا سرق فقال : اقتلوه فقالوا : فاقطعوا مث جيء به يف املرة الثانية فقال : يا رسول اهللا إمنا سرق فقال : فقالوا 

. ك يف الرابعة اقطعوا وكذل: يا رسول اهللا إمنا سرق فقال : اقتلوه فقالوا : اقطعوه فقطع مث جيء به يف الثالثة فقال 
وأخرج . هو حديث منكر : اقتلوه فقتلناه واجتررناه وألقيناه يف البئر وقال النسائي : فلما جيء به يف اخلامسة قال 

اقطعوه مث : إمنا سرق فقال : اقتلوه فقالوا : أيت النيب صلى اهللا عليه و سلم بلص فقال : النسائي عن احلارث قال 
كان : عهد أيب بكر حىت قطعت قوائمه األربع مث سرق يف اخلامسة فقال أبو بكر سرق فقطعت رجله مث سرق على 

ههنا طرق كثرية " فتح القدير " قال ابن اهلمام يف . اقتلوه : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعلم هبذا حني قال 
احلديث غري " : املبسوط " ويف تتبعنا هذه اآلثار فلم جند له أصال : متعددة مل تسلم من الطعن ولذا قال الطحاوي 

صحيح وإال ال احتج به أحد يف مشاورة علي ولئن سلم حيمل على االنتساخ ألنه كان يف االبتداء تغليظ يف احلدود 
  )  ٦٩/  ٤التلخيص احلبري . هذا احلديث منسوخ ال خالف فيه عند أهل العلم : قال الشافعي ( 
  اللهم عليك : بقوله )  ١٧( 
ألن فيها حظا للنفس يف اجلملة خبالف الدعاء عليها أو ملا يف ذلك من عدم : أشد قال الزرقاين :  قوله)  ١٨( 

  املباالة بالكبائر 
: أهنا قالت خيالف ما أخرج عبد الرزاق عنها من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قال : قوله )  ١٩( 

بل : أرسلين معه فقال : حىت بعث ساعيا أو قال سرية فقال  كان رجل أسود يأيت أبا بكر فيدنيه ويقرئه القرآن
امكث عندنا فأىب فأرسله واستوصى به خريا فلم يغب إال قليال حىت جاء وقد قطعت يده فلما رآه أبو بكر فاضت 

ما زدت على أنه كان يوليين شيئا من عمله فخنت فريضة واحدة فقطع يدي فقال : ما شأنك ؟ فقال : عيناه فقال 
جتدون الذي قطع هذا خيون أكثر من عشرين فريضة واهللا لئن كنت صادقا ألقيدنك منه مث أدناه فكان : بو بكر أ

فلم يلبث إال قليال حىت : باهللا لرجل قطع يد هذا لقد اجترأ على اهللا قال : يقوم الليل فإذا مسع أبو بكر صوته قال 
ق احلي الليلة فقام األقطع فاستقبل القبلة ورفع يده الصحيحة طر: فقد آل أيب بكر حليا هلم ومتاعا فقال أبو بكر 



إنك لقليل العلم باهللا : اللهم أظهر من سرقهم فما انتصف النهار حىت عثروا على املتاع عنده فقال أبو بكر : فقال 
  )  ٧١/  ٤" ( التلخيص " وأمر به فقطعت يده كذا ذكره يف 

  أي عند سرقة احللي )  ٢٠( 
  ن أن يكون الذي قطعه أبو بكر أي ع)  ٢١( 
  يشري إىل ترجيح رواية الزهري على عبد الرمحن )  ٢٢( 
  أي هبذا اخلرب )  ٢٣( 
  هي املدينة وما حوهلا )  ٢٤( 
أخربنا أبو حنيفة عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا " كتاب اآلثار " إخل قال املصنف يف ... وقد بلغنا : قوله )  ٢٥( 

إذا سرق السارق قطعت يده اليمىن فإن عاد قطعت رجله اليسرى فإن عاد ضمنته السجن : بن سلمة عن علي قال 
ومن طريقه . حىت حيدث خريا إين أستحي على اهللا أن أدعه ليس له يد يأكل أو يستنجي هبا ورجل ميشي عليها 

. إال اليد والرجل  كان علي ال يقطع: وروى عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعيب قال . رواه الدارقطين 
كان علي : ورواه ابن أيب شيبة حدثنا حامت بن إمساعيل عن جعفر بن حممد عن أبيه قال . وإن سرق بعد ذلك سجنه 

إين أستحي أن أدعه ال يتطهر لصالة ولكن : ال يزيد على أن يقطع السارق يدا ورجال فإذا أيت بعد ذلك قال 
وأخرج ابن أيب شيبة أن جندة كتب إىل ابن عباس . سلمة عن علي مثله  وأخرج البيهقي عن عبد اهللا بن. احبسوه 

وأخرج عن مساك أن عمر استشارهم يف سارق فاجتمعوا على مثل . يسأله عن السارق فكتب إليه مبثل قول علي 
ا إذا سرق السارق اقطعوا يده مث إن عاد فاقطعوا رجله وال تقطعو: وأخرج عن مكحول أن عمر قال . قول علي 

نا أبو معشر عن : وقال سعيد بن منصور . يده األخرى وذروه يأكل هبا ويستنجي ولكن احبسوه عن املسلمني 
ما : حضرت عليا أيت برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال ألصحابه : سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أبيه قال 

إذا وما عليه القتل بأي شيء يأكل الطعام وبأي شيء  قتلته: اقطعه يا أمري املؤمنني قال : ترون يف هذا ؟ فقالوا 
يتوضأ للصالة بأي شيء يغتسل من اجلنابة بأي شيء يقوم إىل حاجته فرده إىل السجن أياما مث استخرجه فاستشار 

مثل قوهلم األول فقال هلم مثل ما قال فجلده جلدا شديدا مث ) وهو خطأ " هلم " يف األصل ( أصحابه فقالوا له 
أيت عمر بأقطع اليد : نا أبو األحوص عن مساك بن حرب عن عبد الرمحن بن عائذ قال : وقال سعيد أيضا . ه أرسل

: سورة املائدة ) ( إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله : ( قال اهللا : والرجل قد سرق فأمر بقطع رجله فقال علي 
طع رجله فتدعه وليس له قائمة إما أن تعزروه وإما أن اآلية فقطعت يد هذا ورجله فال ينبغي أن يق)  ٣٣اآلية 

قد رواه البيهقي أيضا وإسناده جيد وإسناد رواية سعيد : قال ابن حجر . تودعوه يف السجن فاستودعه السجن 
هذا كله ثبت ثبوتا ال مرد له فبعيد أن يقع يف زمن ) :  ١٥٥/  ٥" ( الفتح " األوىل ضعيف قال ابن اهلمام يف 

هللا صلى اهللا عليه و سلم مثل هذه احلوادث اليت غالبا تتوفر الدواعي إىل نقلها وال خرب بذلك عند علي رسول ا
أن كان ينقل هلم أهنم غابوا بل ال بد من علمهم وابن عباس وعمر من األصحاب املالزمني بل أقل ما يف الباب 

بذلك وبذلك تقتضي العادة فامتناع علي بعد ذلك إما لضعف الروايات املذكورة يف اإلتيان على أربعة وإما لعلمه 
  أن ذلك ليس حدا مستمرا بل هو على رأي اإلمام 

  أي بعد قطع اليد اليمىن والرجل اليسرى )  ٢٦( 
  ضمان املال أي أخذا منه )  ٢٧( 



وهو أي عدم القطع بعد قطع اليد والرجل والتضمن عند عدم القطع وأما عند القطع فال ضمان : قوله )  ٢٨( 
  عليه عند أيب حنيفة خالفا للشافعي وغريه واملسألة مربهنة يف كتب األصول 

  ) ٢( مث يسرق )  ١( باب العبد يأبق  - ٦

بن )  ١( ا لعبد اهللا بن عمر سرق وهو آبق فبعث به ابن عمر إىل سعيد أن عبد: أخربنا مالك أخربنا نافع  - ٦٨٩
( أيف : ال تقطع يد اآلبق إذا سرق فقال له عبد اهللا بن عمر : سعيد أن يقطع يده قال )  ٢( العاص ليقطع يده فأىب 

  ه ابن عمر فقطعت يد)  ٤( إن العبد اآلبق ال تقطع يده ؟ فأمر به : كتاب اهللا وجدت هذا )  ٣
ولكن ال ينبغي أن يقطع السارق أحد إال اإلمام الذي حيكم )  ٥( تقطع يد اآلبق وغري اآلبق إذا سرق : قال حممد 

  اإلمام ذلك وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا )  ٧( ألنه حد ال يقوم به إال اإلمام أو من واله )  ٦( 
 _________  

  أي يهرب من سيده : رح بكسر الباء من باب يضرب وبفتحه من باب يف)  ١( 
  بكسر الراء )  ٢( 
كان أمريا على املدينة من جهة معاوية وهو صحايب وكان سنه يوم موت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ١( 

  ، قاله الزقاين  ٥٣تسع سنني وكانت وفاته سنة 
  أي أنكر وامتنع من قطع يده )  ٢( 
  هبمزة االستفهام لإلنكار والتوبيخ )  ٣( 
فأمر به ابن عمر لعل سعيدا ظن أن العبد اآلبق ال يقطع يده من السرقة مطلقا من سيده سرق أو من : قوله )  ٤( 

غريه وذلك ألن الغالب على العبد اآلبق اجلوع واهلالك وال قطع على من سرق زمن اجملاعة كما ورد به اخلرب ورأى 
قال ( ون أمر سعيد وهذا موافق ملا اختاره الشافعي ومالك ابن عمر خالفه فأمر بقطع يده لقوة دليل ما ظنه من د

ال يقطع السيد يد العبد إذا أىب السلطان أن : وبه أخذ مالك أنه يقطع يد اآلبق ولكنه قال " : احمللى " صاحب 
 لعل مسلك ابن عمر رضي اهللا عنه كان أن للسيد إقامة احلد على: قلت " . األم " يقطعه كذا قال الشافعي يف 

عبده بقطع اليد يف السرقة كالشافعية وإال فقد تقدم أن املرجح من مسلك اإلمام أمحد وهو مذهب اإلمام مالك أنه 
ليس للسيد قطع يد عبده يف السرقة وليس ذلك إال إىل اإلمام وأما احلنفية فليس عندهم للسيد حق يف إقامة احلد 

ن للسيد أن يقيم احلد على عبده بال إذن اإلمام وقال وغريمها أ)  ٢٩٢/  ١٣على عبده مطلقا أوجز املسالك 
  القول األول أصح ملوافقته حديثا رواه : ليس له ذلك وقال الترمذي : أصحابنا 

  أي من مال غريه وأما إذا سرق من مال سيده فال ملا مر سابقا )  ٥( 
  إليه احلكم : يف نسخة )  ٦( 
  أي نائبه واألمري من جهته )  ٧( 

  ) ١( ملختلس باب ا - ٧

)  ٢( بن احلكم فأراد )  ١( أن رجال اختلس شيئا يف زمن مروان : أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب  - ٦٩٠
  عليه )  ٣( مروان قطع يده فدخل عليه زيد بن ثابت فأخربه أنه ال قطع 

   وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل) .  ٤( ال قطع يف املختلس . وهبذا نأخذ : قال حممد 



 _________  
  أخذ الشيء بسرعة ظاهرا على غفلة ليال كان أو هنارا : االختالس )  ١( 
  أي حني كان أمري املدينة )  ١( 
  ظنا منه أنه يف حكم السرقة )  ٢( 
أخرجه أمحد . ليس على املختلس و املنتهب واخلائن قطع : أنه ال قطع عليه حلديث جابر مرفوعا : قوله )  ٣( 

وله شاهد من حديث عبد الرمحن بن عوف رواه . األربعة واحلاكم وابن حبان والبيهقي وغريهم  وأصحاب النن
ورواه ابن اجلوزي من " األوسط " ابن ماجه بإسناد صحيح وآخر من رواية الزهري عن أنس أخرجه الطرباين يف 

  )  ٦٥/  ٤" ( التلخيص احلبري " حديث ابن عباس وضعفه كذا يف 
ألن القطع ثبت بالنص يف السرقة واالنتهاب واالختالس واخليانة ليست بسرقة ألن يف االنتهاب (  فإن القطع)  ٤( 

فإن اختطف أو : قال املوفق .  ٣٣٩/  ١٤بذل اجملهود . ليس األخذ خفية ويف اخليانة ليس األخذ من احلرز 
إمنا ورد يف السرقة )  ٢٤٠/  ٨غين امل. اختلس مل يكن سارقا وال قطع عليه عند أحد علمناه غري إياس بن معاوية 
  وأخذ الشيء على سبيل اخلفية معترب يف حقيقتها وليس ذلك يف االختالس 

  أبواب احلدود يف الزناء

  ) ١( باب الرجم  - ١

أنه مسع عمر بن : أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن عبد اهللا بن عباس  - ٦٩١
من الرجال والنساء إذا )  ٣( على من زىن إذا أحصن )  ٢( الرجم يف كتاب اهللا تعاىل حق ) :  ١( ول اخلطاب يق

  )  ٦( أو االعتراف )  ٥( أو كان احلبل )  ٤( قامت عليه البينة 
 _________  

  أي رجم الزاين باحلجارة حىت ميوت )  ١( 
أخرجها البخاري وغريه . دينة بعد الفراغ من حجته يقول هذا خمتصر من خطبة خطبها عمر يف امل: قوله )  ١( 

  بطوهلا 
الشيخ والشيخة إذا ( وإن نسخت آيته تالوة وهي ) أي احلكم غري منسوخ ( حق أي ثابت حكما : قوله )  ٢( 

ا سنا واملراد بالشيخ والشيخة احملصن واحملصنة وإن كان شاب) . زنيا فارمجومها البتة نكاال من اهللا واهللا عزيز حكيم 
خطر يل يف نسخ هذه اآلية تالوة نكتة حسنة وهو أن سببه التخفيف على األمة بعدم اشتهار تالوهتا : قال السيوطي 

اإلتقان يف " انتهى كالمه يف . وكتابتها يف املصحف وإن كان حكما باقيا ألنه أثقل األحكام وأشدها وأغلظ احلدود 
كان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص : طريق كثري بن الصلت قال  أخرج احلاكم من: وفيه أيضا " علوم القرآن 

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها : " مسعت رسول اهللا يقول : يكتبان املصحف فمرا على هذه اآلية فقال زيد 
 ترى إىل أال: أكتبها ؟ فكأنه كره ذلك وقال : ملا نزلت أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت : فقال عمر " البتة 

يستفاد من هذا " : الفتح " قال احلافظ يف . أن الشيخ إذا زنا ومل حيصن جلد وأن الشاب إذا زنا وقد أحصن رجم 
حدثنا إمساعيل بن : احلديث السبب يف نسخ تالوهتا لكون العمل على غري الظاهر من عمومها وقال أبو عبيدة 

كانت سورة األحزاب تعدل سورة : د عن زر بن حبيش قال جعفر عن املبارك بن فضالة عن عاصم بن أيب النجو



) . إذا زنا الشيخ والشيخة فارمجومها البتة نكاال من اهللا واهللا عزيز حكيم ( البقرة وإن كنا نقرأ فيها آية الرجم 
 حدثنا عبد اهللا بن صاحل عن الليث عن خالد بن زيد عن سعيد بن أيب هالل عن مروان بن عثمان عن أيب: وقال 

إذا زنا الشيخ والشيخة فارمجومها البتة مبا قضيا : ( لقد أقرأنا رسول اهللا آية الرجم : أمامة بن سهل أن خالته قالت 
  من اللذة 

مأخوذ من اإلحصان مبعىن املنع وهو  -وهو بفتح الصاد وبكسره  -إذا أحصن أي كان الزاين حمصنا : قوله )  ٣( 
والبسط . لما وطئ بنكاح صحيح ويف اشتراط اإلسالم خالف الشافعي وأمحد عبارة عن كونه حرا عاقال بالغا مس

  يف كتب الفقه 
  أي شهدت على الزناء الشهود وهم أربعة رجال )  ٤( 
بفتح احلاء وسكون الباء أي احلمل أي وجدت " إرشاد الساري " أو كان احلبل قال القسطالين يف : قوله )  ٥( 

وقال . انتهى . أو سيد حبلى ومل تذكر شبهة وال إكراها ) الزوج وهو حتريف : صل يف األ( املرأة اخللية من زوج 
: قال النووي ( هذا مذهب عمر بن اخلطاب وحده " : الديباج بشرح صحيح مسلم بن احلجاج " السيوطي يف 

وال عرفنا إكراها  إذا حبلت ومل يعلم هلا زوج وال سيد: هذا قول عمر رضي اهللا عنه وتابعه مالك وأصحابه فقالوا 
ال حد عليها : وقال الشافعي وأبو حنيفة واجلمهور . لزمها احلد إال أن تكون غريبة وتدعي أنه من زوج أو سيد 

وأكثر العلماء أنه ال حد عليها مبجرد )  ٢٢٩/  ١٣أوجز املسالك . مبجرد احلمل ألن احلدود تسقط بالشبهات 
  ظهور احلبل مطلقا 

  ين أي إقرار الزا)  ٦( 

عمر بن اخلطاب من )  ١( ملا صدر : أخربنا مالك حدثنا حيىي بن سعيد أنه مسع سعيد بن املسيب يقول  - ٦٩٢
يديه )  ٦( مث طرح عليه ثوبه مث استلقى ومد )  ٥( كومة من بطحاء )  ٤( مث كوم )  ٣( باألبطح )  ٢( مىن أناخ 

إليك )  ١٠( رعييت فاقبضين )  ٩( قويت وانتشرت  ) ٨( سين وضعفت )  ٧( اللهم كربت : إىل السماء فقال 
)  ١٤( أيها الناس قد سنت : الناس فقال )  ١٣( فخطب )  ١٢( مث قدم املدينة . وال مفرط )  ١١( غري مضيع 

 -بإحدى يديه على األخرى )  ١٦( وصفق  -على الواضحة )  ١٥( لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم 
يقول )  ٢٠( أن هتلكوا عن آية الرجم أن )  ١٩( ومشاال مث إياكم )  ١٨( لوا بالناس ميينا أن ال تض)  ١٧( إال 

وإين والذي )  ٢٢( يف كتاب اهللا فقد رجم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورمجنا )  ٢١( ال جند حدين : قائل 
الشيخ والشيخة إذا ) :  ٢٤( تبتها أن يقول الناس زاد عمر بن اخلطاب يف كتاب اهللا لك)  ٢٣( نفسي بيده لوال 

  حىت قتل عمر )  ٢٦( فما انسلخ ذو احلجة : قال سعيد بن املسيب . فإنا قد قرأناها )  ٢٥( زنيا فارمجومها البتة 
 _________  

  أي رجع من حجته وكان آخر حجاته يف سنة ثالثة وعشرين اليت قتل فيها )  ١( 
  أي راحلته )  ٢( 
  ومىن يسمى باحملصب واد بني مكة )  ٣( 
  بتشديد الواو من التكومي وهو اجلمع )  ٤( 
بطحاء بالفتح هي صغار احلصى والكومة بالفتح وبالضم القطعة أي مجع قطعة من احلصى وألقى عليه : قوله )  ٥( 

  رداءه واستلقى على قفاه واضعا رأسه عليها 
  أي رفعهما للدعاء )  ٦( 



مري يقال كرب يف القدر والرتبة من باب كرم وكرب يف السن من باب علم كذا كربت سين أي طال ع: قوله )  ٧( 
  " املغرب " يف 
  وضعفت قويت أي أعضائي يف سكوين وحركيت : قوله )  ٨( 
  وانتشرت رعييت أي كثرت وتفرقت يف البالد رعييت اليت أقوم بسياستها وتدبريها : قوله )  ٩( 
ء باملوت وهو جائز إذا خاف الفتنة يف الدين وإال فمنهي عنه وقد بسط فاقبضين إليك هذا دعا: قوله )  ١٠( 

فلتطالع فإنه كتاب منفرد " شرح الصدور بشرح حال املوتى والقبور " األخبار يف هذا الباب احلافظ السيوطي يف 
  يف بابه مل يصنف مثله ال قبله وال بعده 

تضيع وال مفرط اسم فاعل من اإلفراط مبعىن الزيادة أي غري مضيع أي ملا أمرتين وشرعتين من ال: قوله )  ١١( 
  اقبضين إليك حال كوين غري مبتلى بالفتنة يف الدين بأن أنقص يف شيء أو أزيد شيئا 

  يف آخر ذي احلجة )  ١٢( 
  أي يوم اجلمعة كما يف رواية البخاري )  ١٣( 
  لكم الشرائع أو السنن النبوية  قد سنت بضم السني وتشديد النون املفتوحة أي شرعت: قوله )  ١٤( 
  وتركتم بصيغة اجملهول أي ترككم نبيكم على الطريقة الواضحة الظاهرة املسهلة البيضاء : قوله )  ١٥( 
من التصفيق أي ضرب عمر بإحدى يديه على األخرى وكانت العرب تضرب : وصفق قال القاري : قوله )  ١٦( 

  به غريه ورمبا فعله إذا صاح على شيء أو تعجب من شيء إحدى اليدين على األخرى إذا أراد أن ين
وإن شرطية والباء . بكسر اهلمزة وتشديد الالم أي لكن أن ال تضلوا بالناس : إال قال القاري : قوله )  ١٧( 

  للتعدية وال يبعد أن يكون أال للتنبيه وأن زائدة 
  أي باالنتقال عن طريق الوسط الواضح )  ١٨( 
  وا عن أن هتلكوا بسبب الغفلة عن آية الرجم أي احذر)  ١٩( 
  بيان اهلالك : بفتح اهلمزة وسكون النون )  ٢٠( 
  أي اجللد والرجم )  ٢١( 
  حنن معاشر الصحابة )  ٢٢( 
/  ٢ويف الكواكب الدري ( ظاهره أن كتابتها " : الربهان " إخل قال الزركشي يف ... لوال أن يقول : قوله )  ٢٣( 

راد أن اكتبه حيث تكتب آيات الكتاب ألنه حرام فكيف يكتفى بالكراهة وإمنا يعين أن أكتبه يف ليس امل:  ٣٧٦
حواشي املصاحف حىت ينظر إليه من يقرأ املصحف إال أن األمر بتجريد القرآن مينعين عن ذلك لئال ينجر األمر 

د يقوم من خارج ما مينعه وإذا كانت جائزة جائزة وإمنا منعه قول الناس واجلائز يف نفسه ق) باآلخرة إىل إدخاله فيه 
لو كانت التالوة باقية لبادر عمر ومل يعرج على مقالة الناس ألن مقال الناس ال : وقد يقال . لزم أن تكون ثابتة 

. وباجلملة فهذه املالزمة مشكلة ولعله كان يعتقد أنه خرب واحد والقرآن ال يثبت به وإن ثبت احلكم . يصلح مانعا 
بأن قوله لعله كان يعتقد أنه خرب واحد مردود فقد صح أنه تلقاها من رسول : اإلتقان : ورده السيوطي يف . ى انته

واألظهر يف هذا املقام ما قاله الزرقاين وغريه أن مراد عمر من هذا الكالم . انتهى . اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ق وإن مل يبق لفظها املبالغة واحلث على العمل بالرجم ألن معىن اآلية با

  أي يف املصحف )  ٢٤( 



  أي جرما )  ٢٥( 
  أي الذي خطب فيه اخلطبة املذكورة )  ٢٦( 

جاؤوا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم )  ١( أن اليهود : أخربنا مالك أخربنا نافع عن عبد اهللا بن عمر  - ٦٩٣
يف التوراة يف شأن )  ٢( ما جتدون : اهللا عليه و سلم وأخربوه أن رجال منهم وامرأة زنيا فقال هلم رسول اهللا صلى 

( كذبتم إن فيها الرجم فأتوا ) :  ٥( بن سالم )  ٤( وجيلدان فقال هلم عبد اهللا )  ٣( نفضحهما : الرجم ؟ فقالوا 
 ١٠(  يده على آية الرجم مث قرأ ما قبلها وما بعدها فقال)  ٩( أحدهم )  ٨( فجعل )  ٧( بالتوراة فنشروها )  ٦
يا حممد فيها آية )  ١٢( صدقت : فقال )  ١١( ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم : عبد اهللا بن سالم ) 

  )  ١٣( الرجم فأمر هبما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرمجا 
  احلجارة )  ١٦( على املرأة يقيها )  ١٥( جينأ )  ١٤( فرأيت الرجل : قال ابن عمر 

ذلك )  ١٩( قبل )  ١٨( قد تزوج بامرأة )  ١٧( وهبذا كله نأخذ أميا رجل حر مسلم زىن بامرأة و  :قال حممد 
إمنا تزوجها ومل يدخل هبا أو )  ٢١( ففيه الرجم وهذا هو احملصن فإن كان مل جيامعها )  ٢٠( حرة مسلمة وجامعها 

وهذا هو . مائة )  ٢٤( ا ومل يرجم وضرب أو نصرانية مل يكن هبا حمصن)  ٢٣( أمة يهودية )  ٢٢( كانت حتته 
  قول أيب حنيفة رمحه اهللا والعامة من فقهائنا 

 _________  
كعب بن : ذكر ابن العريب عن الطربي والثعليب من املفسرين منهم . أن اليهود كانوا جاؤوا من خيرب : قوله )  ١( 

ن أيب احلقيق وشاس بن قيس ويوسف بن األشراف وكعب بن أسعد وسعيد بن عمرو ومالك بن الصيف وكنانة ب
عازوراء وكان جميئهم هبذه الواقعة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف السنة الرابعة يف ذي القعدة والرجل 

وعند أيب داود من حديث أيب هريرة زىن رجل من اليهود بامرأة . الذي زىن منهم مل يسم واملرأة امسها بسرة بالضم 
فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا . اذهبوا بنا إىل هذا النيب فإنه بعث بالتخفيف : عض فقال بعضهم لب

: فأتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو جالس يف املسجد يف أصحابه فقالوا : هبا عند اهللا وقلنا نيب من أنبيائك قال 
  " شرح صحيح البخاري " حلافظ ابن حجر والقسطالين يف يا أبا القاسم ما ترى يف رجل وامرأة زنيا ؟ كذا ذكره ا

ما مبتدأ من أمساء االستفهام وجتدون مجلة يف حمل اخلرب واملبتدأ واخلرب : ما جتدون قال القسطالين : قوله )  ٢( 
ملا كتموه  معمول للقول وإمنا سأهلم إلزاما هلم مبا يعتقدونه يف كتاهبم املوافق لإلسالم إقامة للحجة عليهم وإظهارا

وبدلوه من حكم التروراة فأرادوا تعطيل نصها ففضحهم اهللا وذلك إما بوحي من اهللا إليه أنه موجود يف التوراة وإما 
  بإخبار من أسلم منهم كعبد اهللا بن سالم 

: رواية  فقالوا نفضحهما أي جند يف التوراة يف حكم الزانيني أن خنذهلما و جيلدان وليس فيها رجم ويف: قوله )  ٣( 
نسود وجوههما : نسود وجوههما وحنممهما ويف رواية قالوا : نسخم وجوههما وخنزيهما ويف رواية قالوا : قالوا 

  وحنممهما وخنالف بني وجوههما ويطاف هبما 
  هو من أحبار اليهود كان قد أسلم )  ٤( 
  بتخفيف الالم )  ٥( 
  أي اليهود )  ٦( 
  أي فتحوها )  ٧( 
  خفاء عن احلضرة النبوية قصدا لإل)  ٨( 



  هو عبد اهللا بن صوريا : قال احلافظ ابن حجر )  ٩( 
  أي للذي وضع يده )  ١٠( 
فإذا آية الرجم حتت يده وعند أيب داود من حديث أيب : فإذا فيها آية الرجم ويف رواية للشيخني : قوله )  ١١( 

ها البينة رمجا وإن كانت املرأة حبلى تربص هبا حىت احملصن واحملصنة إذا زنيا وقامت علي: هريرة ذكر لفظ اآلية 
إنا جند يف التوراة إذا شهد أربعة أهنم رأوا ذكره يف : قالوا : وعنده أيضا من حديث جابر . تضع ما يف بطنها 

ا ؟ فما منعكم أن ترمجومه: قال النيب صلى اهللا عليه و سلم : ويف رواية البزار . فرجها مثل امليل يف املكحلة رمجا 
جند الرجم ولكنه كثر يف أشرافنا فكنا إذا أخذنا : زاد يف حديث الرباء . ذهب سلطاننا فكرهنا القتل : قالوا 

تعالوا جنتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع : الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أخذناه باحلد فقلنا 
  فجعلنا التحميم واجللد مكان الرجم 

  صدق  :يف نسخة )  ١٢( 
فرمجا أي اليهوديان الزاين والزانية وهذا صريح يف أن اإلسالم ليس بشرط يف اإلحصان كما ذهب : قوله )  ١٣( 

 ١٣٦/  ٤قال الزرقاين ( إليه الشافعي وأمحد وأبو يوسف يف رواية وعند أيب حنيفة وحممد واملالكية اإلسالم شرط 
إمنا رمجها حبكم التوراة تنفيذا للحكم عليهم مبا يف كتاهبم وليس وأجابوا عن احلديث بأنه صلى اهللا عليه و سلم : 

انتهى . هو حكم اإلسالم يف شيء وهو فعل وقع يف واقعة حال عينية حمتملة ال داللة فيها على العموم يف كل كافر 
كم التوراة واستدلوا بأحاديث وردت يف ذلك وأجابوا عن رجم اليهوديني بأن ذلك كان يف ابتداء اإلسالم حب) . 

ولذلك سأهلم عن ما فيها مث نزل حكم اإلسالم بالرجم باشتراط اإلحصان واشتراط اإلسالم فيه بقوله صلى اهللا 
. عن ابن عمر مرفوعا " مسنده " أخرجه إسحاق بن راهويه يف . من أشرك باهللا فليس مبحصن : عليه و سلم 

وأخرج الدارقطين وابن عدي عن كعب بن مالك أنه . وف الصواب أنه موق: وقال " سننه " وأخرجه الدارقطين يف 
. ال تتزوجها فإهنا ال حتصنك وفيه انقطاع وضعف : أراد أن يتزوج يهودية فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وأورد عليهم أن سياق قصة رجم اليهود شاهد بأن الرجم كان ثابتا يف اإلسالم ومل يكن اإلسالم يف اإلحصان شرطا 
ند ذلك وال ميكن أن يكون حكم النيب صلى اهللا عليه و سلم بالتوراة خالف شرعه ألهنا صارت منسوخة وإمنا ع

سأهلم إلزاما عليهم فالصواب أن يقال إن هذه القصة دلت على عدم اشتراط اإلسالم واحلديث املذكور دل عليه 
فتح " باب احلدود كذا حققه ابن املهام يف والقول مقدم على الفعل مع أن يف اشتراطه احتياطا وهو مطلوب يف 

  وهو حتقيق حسن إال أنه موقوف على ثبوت املذكور من طريق حيتج به " القدير 
  ألي اليهودي الزاين )  ١٤( 
مييل قال ابن عبد الرب : حيين بفتح الياء وإسكان احلاء املهملة وكسر النون أي " موطأ حيىي " جينأ يف : قوله )  ١٥( 
  أي مييل : والصواب عند أهل العلم جينأ باجليم واهلمز . جيين باجليم : واه أكثر شيوخنا وقال بعضهم كذا ر: 
ال حيفر للمرجوم وال مسعت : قال مالك : قال الباجي ( أي حيفظها من حجارة الرمي أن تقع عليها حبا هلا )  ١٦( 

دل قوله فرأيت الرجل حيين على : للمرأة قال مالك حيفر : أحدا ممن جيب ذلك وهبذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي 
  )  ١٣٤/  ٧املنتقى . املرأة أنه ال حيفر له 

  الواو حالية )  ١٧( 
  أي حرة مسلمة )  ١٨( 
  أي قبل الزنا )  ١٩( 



  أي املنكوحة لو مرة )  ٢٠( 
  أي املنكوحة قبل )  ٢١( 
  وكذا تزوج يهودية أو نصرانية )  ٢٢( 
  أو يهودية : يف نسخة )  ٢٣( 
  أي مائة جلدة )  ٢٤( 

  باب اإلقرار بالزناء - ٢

: أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن أيب هريرة وزيد بن خالد اجلهين  - ٦٩٤
(  اقض يا نيب اهللا) :  ٢( اختصما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أحدمها )  ١( أهنما أخرباه أن رجلني 

يا رسول اهللا فاقض بيننا بكتاب اهللا وائذن )  ٥( أجل  -أفقههما )  ٤( وهو  -بيننا بكتاب اهللا وقال اآلخر )  ٣
 ٩( فزىن بامرأته  -)  ٨( يعين أجريا  -)  ٧( إن ابين كان عسيفا على هذا : قال تكلم قال )  ٦( يل يف أن أتكلم 

منه مبائة شاة وجارية يل مث إين )  ١٣( مائة فافتديت )  ١٢( ين جلد اب)  ١١( أن على )  ١٠( فأخربوين ) . 
فقال )  ١٥( عام وإمنا الرجم على امرأته )  ١٤( سألت أهل العلم فأخربوين إمنا على ابين جلد مائة وتغريب 

)  ١٨( عاىل نفسي بيده ألقضني بينكم بكتاب اهللا ت)  ١٧( والذي )  ١٦( أما : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
)  ٢٢( عاما وأمر أنيسا )  ٢١( ابنه مائة وغربه )  ٢٠( وجلد . عليك )  ١٩( أما غنمك وجاريتك فرد : 

  فاعترفت فرمجها )  ٢٤( رمجها )  ٢٣( األسلمي أن يأيت امرأة اآلخر فإن اعترقت 
 _________  

  ين مل يعرف احلافظ امسهما وكذا اسم العسيف ومزنيته قاله الزرقا)  ١( 
أنشدك اهللا إال قضيت بيننا بكتاب : فقام رجل من األعراب فقال : فقال أحدمها ويف رواية للشيخني : قوله )  ٢( 

  اهللا 
  أي احكم بيننا مبا حكم به اهللا يف الكتاب )  ٣( 
تحاكما حيتمل أن الراوي كان عارفا هبما قبل أن ي: وهو أفقههما قال احلافظ زين الدين العراقي : قوله )  ٤( 

فوصف الثاين بأنه أفقه من األول مطلقا وحيتمل يف هذه القصة اخلاصة حبسن أدبه يف استئذانه أوال وترك رفع صوته 
  إن كان األول رافعه 

  أي نعم أنا راض به )  ٥( 
  أي فأبني القصة حبضرتك )  ٦( 
  أي عنده )  ٧( 
فإن فيه بعد سوق احلديث من : موطأ حيىي " عنه  يعين أجريا هذا تفسري مدرج من مالك كما يفصح: قوله )  ٨( 

  األجري : والعسيف : قال مالك : غري هذا التفسري 
  أي امرأة الرجل احلاضر الذي تكلم أوال )  ٩( 
: قال ابن عبد الرب . فأخربوين باإلفراد : فأخربوين أي بعض أهل العلم ويف رواية حيىي وابن القاسم : قوله )  ١٠( 

  هو الصواب 
أي  -فأخربوين : أن على ابين جلد مائة هكذا يف بعض النسخ وعليها شرح القاري حيث قال : قوله )  ١١ (



فافتديت منه مبائة شاة وجارية يل أي بعتقها أو . أن على ابين جلد مائة أي ألنه غري حمصن  -بعض أهل العلم 
أن على ابين جلد مائة أي حدا . جواز االفتداء مث إين سألت أهل العلم أي الكرباء منهم عن . بتسليمها إىل خصمه 

فأخربوين أن على ابين الرجم فافتديت منه وهو : ويف كثري من النسخ املصححة . انتهى . وتغريب عام أي سياسة . 
مقتضى قوله مث سألت أهل العلم فإنه يقتضي أن املخرب األول كان حكم بالرجم فافتدى منه مث سأل عن أهل العلم 

باجللد وتأويل أن سؤاله عنهم كان عن االفتداء ال يوافقه السوق ويف احلديث دليل على أن الصحابة كانوا  فأخربوه
أن الذين كانوا يفتون على عهده : يفتون يف زمنه صلى اهللا عليه و سلم ويف بلده وذكر ابن سعد من حديث سهل 

وفيه أن احلد ال يقبل الفداء وهو جممع عليه . ت صلى اهللا عليه و سلم عمر وعثمان وعلي وأيب ومعاذ وزيد بن ثاب
  يف الزناء والسرقة والشرب قاله القسطالين 

  الرجم : يف نسخة )  ١٢( 
  ظنا منه أن الفداء ينوب عن احلد )  ١٣( 
  أي نفيه من البلد وإخراجه )  ١٤( 
  أي ألهنا حمصنة )  ١٥( 
  حرف تنبيه : بالتخفيف )  ١٦( 
  قسم للتأكيد )  ١٧( 
أو جيعل : ( هو إشارة إىل قوله تعاىل : حبكم اهللا وقيل : حيتمل أن املراد : بكتاب اهللا قال النووي : قوله )  ١٨ (

وفسر رسول اهللا السبيل بالرجم يف احملصن يف حديث عبادة عند )  ١٥اآلية : سورة النساء ) ( اهللا هلن سبيال 
وهو مما نسخت تالوته وبقي حكمه كذا يف ) ا زنيا فارمجومها الشيخ والشيخة إذ( هو إشارة إىل آية : مسلم وقيل 

  ) تنوير احلوالك " 
  أي مردود عليك ال ينوب عن احلد )  ١٩( 
هذا يتضمن أن ابنه كان بكرا وأنه اعترف بالزناء : وجلد ابنه قال الزرقاين : قوله . ألنه كان غري حمصن )  ٢٠( 

  إن ابين هذا وابين مل حيصن : حضوره مع أبيه كما يف رواية أخرى فإن إقرار األب ال يقبل وقرينة اعترافه 
  أي أخرجه من البلد )  ٢١( 
ويقال إنه أنيس : بن الضاحك األسلمي وقال ابن عبد الرب  -بضم اهلمزة  -وأمر أنيسا هو أنيس : قوله )  ٢٢( 

نيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقصد ال يؤمر األول أشبه بالصحة لكثري الناقلني له وألن ال: بن مرثد قال ابن األثري 
" يف القبيلة إال رجال منهم لنفورهم من حكم غريهم وكانت املرأة أسلمية كذا يف ) يأمر وهو حتريف : يف األصل ( 

  للنوري " هتذيب األمساء واللغات 
ن هذا الرجل قذفها بابنه وأن هو حممول عند العلماء على إعالم املرأة بأ: فإن اعترفت قال النووي : قوله )  ٢٣( 

قال . فغدا عليها فاعترفت فرمجها : ويف رواية البخاري ( هلا عنده حد القذف فتطلب أو تعفو إال أن تعترف بالزناء 
كذا لألكثر ووقع يف رواية الليث فاعترفت فأمر هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرمجت وهي تشعر : احلافظ 

ا على النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمر حينئذ برمجها فيحتمل أن يكون املراد أمره األول املعلق بأن أنيسا أعاد جواهب
  )  ١٤٠/  ١٢فتح الباري . على اعترافها مع رواية األكثر وهو أوىل 

  أي حكم رسول اهللا برمجها أو رمجها أنيس بعد ما أخربه به )  ٢٤( 



)  ٢( زيد عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد اهللا بن أيب مليكة أنه يعقوب بن )  ١( أخربنا مالك أخربنا  - ٦٩٥
فقال هلا رسول اهللا )  ٤( أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربته أهنا زنت وهي حامل )  ٣( أن امرأة : أخربه 

لما اذهيب حىت ترضعي ف: أتته فقال هلا )  ٦( حىت ترضعي فلما وضعت )  ٥( اذهيب : صلى اهللا عليه و سلم 
  )  ٩( فاستودعته مث جاءته فأمر هبا فأقيم عليها احلد )  ٨( اذهيب حىت تستودعيه : أتته فقال هلا )  ٧( أرضعت 

 _________  
أخربنا يعقوب هو يعقوب بن زيد بن طلحة القرشي التيمي الصدوق املدين وأبو زيد بن طلحة تابعي : قوله )  ١( 

وجده عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أيب " اإلصابة " ما بسطه احلافظ يف صغري وظنه احلاكم صحابيا وليس كذلك ك
  ، كذا قال الزرقاين  ١١٧امسه زهري التيمي املدين ثقة من التابعني مات سنة : مليكة بالتصغري ويقال 

عنه وقال هكذا قال حيىي فجعل احلديث لعبد اهللا بن أيب مليكة مرسال : أنه أخربه قال ابن عبد الرب : قوله )  ٢( 
مالك عن يعقوب بن زيد عن أبيه زيد بن طلحة بن عبد اهللا بن أيب مليكة فجعلوا احلديث لزيد : القاسم وابن بكري 

  )  ٢١٠/  ١٣أوجز املسالك . هذا هو الصواب إن شاء اهللا : قال ابن عبد الرب ( مرسال 
  غامد وهو بطن من جهينة بكسر امليم  أن امرأة أي من جهينة كما يف سنن أيب داود وملسلم من: قوله )  ٣( 
  أي من الزنا كما يف رواية مسلم )  ٤( 
  لعدم جواز رجم احلبلى )  ٥( 
  هذا ولدته : فلما وضعت أتته بالصيب يف خرقة وقالت : عند مسلم )  ٦( 
  أي فرغت من الرضاعة )  ٧( 
ها وأمر الناس فرمجوها فأقبل خالد بن فحفر هلا إىل صدر: ويف رواية مسلم ( أي اجعليه عند من حيفظه )  ٨( 

مهال يا خالد فو الذي : الوليد حبجر فرمى رأسها فنضح الدم على وجه خالد فسبها فسمعه عليه السالم فقال 
نفسي بيده لقد تابت توبة لو تاهبا صاحب مكس لغفر له مث أمر هبا فصلى عليها مث دفنت وروي أنه عليه السالم 

  )  ١٤١/  ٤اين شرح الزرق. صلى عليها 
  أي الرجم كما يف رواية مسلم )  ٩( 

رسول )  ٣( اعترف بالزىن على نفسه على عهد )  ٢( أن رجال ) :  ١( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب  - ٦٩٦
فمن أجل : قال ابن شهاب ) .  ٥( على نفسه أربع شهادات فأمر به فحد )  ٤( اهللا صلى اهللا عليه و سلم وشهد 

  على نفسه )  ٧( باعترافه )  ٦( ملرء ذلك يؤخذ ا
 _________  

  وغريمها : الصحيحني " هذا مرسل وهو موصول يف )  ١( 
هو ماعز بن مالك األسلمي باتفاق وبه صرح يف كثري من طرق احلديث واسم : رجال قال الزرقاين : قوله )  ٢( 

  أن امسها مهرية : طبقاته " د يف منرية وحكى ابن سع: املرأة اليت زنا هبا فاطمة فتاة هزال وقيل 
  أي يف زمانه )  ٣( 
إخل هذه القصة أي قصة رجم ماعز خمرجة يف الصحيحني والسنن وغريها بطرق ... وشهد على نفسه : قوله )  ٤( 

متفرقة بألفاظ خمتلفة ففي بعضها أنه شهد على نفسه أربع شهادات فأعرض عنه ثالثة مث قال له النيب عليه السالم 
ال وإمنا قال ذلك ملا اشتبه عليه احلال فإنه : أيشتكي أم به جنة ؟ فقالوا : أبك جنون ؟ مث قال ألهله : الرابعة  بعد

زنيت فارمجين كما عند مسلم عن جابر : الشعر ليس عليه رداء يقول ) يف األصل منتفس وهو خطأ ( دخل منتفش 



وحيك ارجع فاستغفر اهللا وتب فرجع غري : طهرين فقال  يا رسول اهللا: جاء ماعز فقال : وعنده من حديث بريدة 
من الزناء : فيم أطهرك ؟ قال : يا رسول اهللا طهرين فقال مثل ذلك حىت إذا كانت الرابعة قال : بعيد مث جاء فقال 

ال أشرب مخرا ؟ فقام رجل فاستنكهه فلم جيد منه ريح مخر فق: أبه جنون ؟ فأخرب أنه ليس مبجنون فقال : فسأل . 
والروايات عند البخاري ومسلم وأيب داود والنسائي وأمحد وإسحاق وابن أيب . نعم : أزنيت ؟ قال : رسول اهللا 

شيبة وغريهم متوافقة على ذكر أربع شهادات يف قصة ماعز وكذا عند البزار عن عبد الرمحن بن أيب بكرة يف قصة 
وقد بسط كل ذلك الزيلعي وابن حجر . اذهيب حىت تلدي :  الغامدية اجلهنية أهنا أقرت أربع مرات فقال رسول اهللا

  " ختريج أحاديث اهلداية " يف 
  أي رجم )  ٥( 
  أي إذا كان مكلفا عاقال بالغا غري حمجور عليه )  ٦( 
  أي على الزناء أو غريه )  ٧( 

د رسول اهللا صلى اعترف على نفسه بالزناء على عه)  ١( أن رجال : أخربنا مالك حدثنا زيد بن أسلم  - ٦٩٧
هذا )  ٣( فوق : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بسوط فأيت بسوط مكسور فقال )  ٢( اهللا عليه و سلم فدعا 

( به فالن فأمر به فجلد )  ٦( هذين فأيت بسوط قد ركب )  ٥( بني : مثرته فقال )  ٤( فأيت بسوط جديد مل تقطع 
القاذورات شيئا )  ٩( م أن تنتهوا عن حدود اهللا فمن أصابه من هذه لك)  ٨( أيها الناس قد آن : مث قال )  ٧

  اهللا عز و جل )  ١٢( عليه كتاب )  ١١( من يبد لنا صفحته نقم )  ١٠( فليستتر بستر اهللا فإنه 
 _________  

ظ من وجه من هكذا رواه مجاعة الرواة مرسال وال أعلمه يسند هبذا اللف: أن رجال قال ابن عبد الرب : قوله )  ١( 
. الوجوه وقد روى معمر عن حيىي بن أيب كثري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثله سواء أخرجه عبد الرزاق 

  " التنوير " وأخرج ابن وهب يف موطئه عن كريب موىل ابن عباس مرسال حنوه كذا يف 
  أي طلبه ليجلده ألنه كان غري حمصن )  ٢( 
  إن املكسور خيف به اإليالم أي يف اإليالم واإليذاء ف)  ٣( 
ومثرة السياط عقد أطرافها وقال : مل تقطع مثرته بفتح الثاء املثلثة وامليم والراء أي طرفه قال اجلوهري : قوله )  ٤( 

  أي مل ميتهن ومل يلني والثمرة الطرف ) : أبو عمرو وهو خطأ والصواب ما اثبتناه : يف األصل ( أبو عمر 
  وال اجلديد بل الوسط أي ال املكسور )  ٥( 
فالن من اللني فإن السوط إذا . قد ركب به بصيغة اجملهول أي استعمل ذلك السوط يف الركوب : قوله )  ٦( 

  استعمل وركب به ذهب طرفه 
  أي مئة جلدة )  ٧( 
  أي حان وجاء وقته )  ٨( 
شرب اخلمر وغريمها أي هذه كل فعل أو قول يستقبح كالزناء و: هذه القاذورات مجع قاذورة : قوله )  ٩( 

  السيئات 
يبدي حبذف الياء وإثباهتا من اإلبداء " : موطأ حيىي " فإنه من يبد ويف بعض نسخ : قوله . ضمري الشان )  ١٠( 

اجلانب والوجه والناحية أي من يظهر لنا معاشر احلكام ما فعله أقمنا عليه حدا : والصفحة بالفتح . وهو اإلظهار 
أن األحب ملن ارتكب السيئات ذوات احلدود أن يستر وال يظهر ويتوب إىل اهللا فإذا أظهر عند  وفيه إشارة أىل



  احلكام وجب عليهم إنفاذ احلد وال تنفع عند ذلك شفاعة الشافعني 
  من اإلقامة )  ١١( 
  أي حده الوارد فيه أو يف سنة نبيه صلى اهللا عليه و سلم فإنه أيضا منه )  ١٢( 
  أن الفداء ينوب عن احلد ظنا منه )  ١٣( 
  أي نفيه من البلد وإخراجه )  ١٤( 

: بنت أيب عبيد حدثته عن أيب بكر الصديق رضي اهللا تعاىل عنه )  ١( أخربنا مالك أخربنا نافع أن صفية  - ٦٩٨
بكر فأمر به أبو )  ٣( مث اعترف على نفسه أنه زىن ومل يكن أحصن )  ٢( أن رجال وقع على جارية بكر فأحبلها 

  )  ٤( الصديق فجلد احلد مث نفي إىل فدك 
 _________  

  هي زوجة ابن عمر )  ١( 
  أي جعلها حاملة )  ٢( 
  بل كان بكرا )  ٣( 
فدك بفتح الفاء املهملة وكاف بلدة بينها وبني املدينة يومان وبينها وبني خيرب دون مرحلة قاله الزرقاين : قوله )  ٤( 
أنه جلد الزاين : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم غربه عاما ومبا سيأيت عن عمر : عسيف وهبذا ومبا مر يف حديث ال. 

وأن النفي جزء من حده وحده : استند مجع من العلماء فقالوا باجلمع بني اجللد والنفي يف غري احملصن : وغرب 
احلسن بن صاحل وابن املبارك وبه قال الشافعي وأمحد والثوري واألوزعي و)  ٢٢٢/  ١٣انظر األوجز ( جمموعهما 

يف قول يغرب ستة أشهر ويف قول سنة ويف قول ال يغرب : وإسحاق وهذا يف احلر ويف العبد ثالثة أقوال للشافعي 
ويوافقهم ما أخرجه . جيمع بينهما يف الرجل دون املرأة والعبد كذا ذكر العيين : أصال بل جيلد مخسني وقال مالك 

أن : وللبخاري من حديث زيد بن خالد . البكر بالبكر مائة جلدة وتغريب عام : عا مسلم من حديث عبادة مرفو
أن النيب : وأخرج الترمذي وغريه عن ابن عمر . الين عليه السالم أمر فيمن زىن ومل حيصن جبلد مائة وتغريب عام 

أيب شيبة عن  وعند ابن. صلى اهللا عليه و سلم ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب 
جلد امرأة يف ) رواه ابن أيب شيبة بإسناد فيه جمهول :  ٦١/  ٤قال يف التلخيص احلبري ( موىل عثمان أن عثمان 

ختريج " ويف الباب أخبار أخر أيضا مبسوطة يف . زناء مث أرسل هبا إىل موىل يقال له املهدي إىل خيرب نفاها إليه 
ومذهب احلنفية يف ذلك أن النفي أمرا ليس بداخل يف احلد بل . وغريمها "  التلخيص احلبري" و " أحاديث اهلداية 

: األول : هو سياسة مفوضة إىل رأي اإلمام إن شاء فعل وإن شاء مل يفعل وهلم يف اجلواب عن هذه األخبار مسالك 
لفاء به مع أن النسخ وغريه وهو أمر ال سبيل إىل إثباته بعد ثبوت عمل اخل" اهلداية " القول بالنسخ ذكره صاحب 

أهنا حممولة على التعزير بدليل ما روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن : والثاين . ال يثبت باالحتمال 
ال أغرب : أن عمر غرب ربيعة بن أمية بن خلف يف الشراب إىل خيرب فلحق هبرقل فتنصر فقال عمر : املسيب 

قال ابن مسعود يف البكر يزين : وعبد الرزاق عن ابراهيم قال " ثار اآل" وأخرج حممد يف كتاب . بعده مسلما 
فإنه لو كان النفي حدا مشروعا ملا . حسبهما من الفتنة أن ينفيا : وقال علي : جيلدان وينفيان سنة قال : بالبكر 

جتوز هبا الزيادة أهنا أخبار آحاد ال : والثالث . صدر عن عمر وعن علي مثله فعلم أنه أمر سياسة منوط مبصلحة 
  وغريه " فتح القدير " على الكتاب وهو موافق ألصوهلم ال يسكت خصمهم وبسطه يف 



من أسلم أتى أبا )  ١( إن رجال : مسعت سعيد بن املسيب يقول : أخربنا مالك حدثين حيىي بن سعيد قال  - ٦٩٩
تب إىل : ال قال أبو بكر : ريي ؟ قال هل ذكرت هذا ألحد غ: قد زىن قال أبو بكر )  ٢( إن اآلخر : بكر فقال 

به نفسه )  ٥( فلم تقر ) :  ٤( قال سعيد . بستر اهللا فإن اهللا يقبل التوبة عن عبادة )  ٣( اهللا عز و جل واستتر 
فلم تقر : قال سعيد . كما قال أبو بكر )  ٦( حىت أتى عمر بن اخلطاب فقال له كما قال أليب بكر فقال له عمر 

فأعرض عنه النيب ) :  ٨( اآلخر قد زىن قال سعيد ) :  ٧( أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال له  به نفسه حىت
عليه )  ١١( ذلك مرارا كل ذلك يعرض عنه حىت إذا أكثر )  ١٠( له )  ٩( فقال : صلى اهللا عليه و سلم قال 

( أبكر : قال ) .  ١٤( ول اهللا إنه لصحيح يارس: ؟ قالوا )  ١٣( أبه جنة )  ١٢( أيشتكي ؟ : بعث إىل أهله فقال 
  فأمر به فرجم . ثيب : قال )  ١٦( أم ثيب )  ١٥

 _________  
  هو ماعز بن مالك باتفاق من احلفاظ : قال السيوطي )  ١( 
  أي األرذل الدين يريد به نفسه ويعيبه قاله ابن عبد الرب : بكسر اخلاء وقصر اهلمزة )  ٢( 
  حد أي وال تظهر أل)  ٣( 
  أي ابن املسيب )  ٤( 
موطأ " ويف . أي مل تطمئن نفسه بكالم الصديق كذا قاله القاري : بفتح التاء وكسر القاف وتشديد الراء )  ٥( 

بضم الفوقية وسكون القاف وكسر الراء ) فلم تقرره . ( بقول عمر رضي اهللا عنه أيضا ( فلم تقرره " : حيىي 
  نفسه )  ٢٠٢/  ١٣الك أوجز املس. األوىل أي مل متكنه 

  من األمر بالتوبة والستر )  ٦( 
  لشدة خوفه من ربه )  ٧( 
  ابن املسيب )  ٨( 
  أي ذلك الصحايب )  ٩( 
  أي للنيب عليه السالم )  ١٠( 
إذا أكثر عليه أي املرة الرابعة فعند الطحاوي من طريق الشعيب عن عبد الرمحن بن أبزى عن أيب : قوله )  ١١( 

أن : ويف رواية أخرى عنده عن عكرمة عن ابن عباس . النيب صلى اهللا عليه و سلم رد ماعزا أربع مرات أن : بكر 
وما بلغين : " يف األصل ( وما بلغك عين ؟ : أحق ما بلغين عنك ؟ قال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ملاعز 

 أنك أتيت جارية آل فالن فأقر على نفسه أربع بلغين: قال )  ٨٢/  ٢٠انظر شرح معاين اآلثار . وهو خطأ " ؟ 
أن رجال من أسلم أتى رسول اهللا وهو يف املسجد فناداه فحدثه : ويف رواية له عن جابر . شهادات فأمر به فرجم 

أنه قد زىن فأعرض عنه رسول اهللا فتنحى بشقه الذي أعرض قبله فأخربه أنه زىن وشهد على نفسه أربع مرات 
فأمر به فرجم باملصلى فلما . نعم : فهل أحصنت ؟ قال : ال قال : هل بك جنون ؟ قال :  فقال فدعاه رسول اهللا

كنا : وعنده من حديث بريدة حنوه ويف آخره قال بريدة . أذلقته احلجارة فر حىت أدرك باحلرة فقتل هبا رمجا 
.  يطلبه وإمنا رمجه عند الرابعة أصحاب رسول اهللا نتحدث أن ماعزا لو جلس يف رحله بعد اعترافه ثالث مرات مل

فثبت بذلك كله أن اإلقرار بالزناء الذي يوجب احلد أربع مرات فمن أقر كذلك حد ومن أقر أقل : قال الطحاوي 
من ذلك مل حيد وهذا قول أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد وقد عمل بذلك علي يف شراحة اهلمدانية حيث ردها أربع 

اغد يا أنيس إىل امرأة هذا : يث العسيف وقوله صلى اهللا عليه و سلم فيه ألنيس مرات وأجاب الطحاوي عن حد



فإن اعترفت فارمجها حيث مل يذكر فيه أربع مرات بأنه جيوز أن يكون أنيس قد علم االعتراف الذي يوجب حد 
أنه قد علم االعتراف الزناء على املعترف مما علمهم النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ماعز وغريه فخاطبه بعد علمه 

  الذي يوجب احلد 
  أي هو مبتلى بشكاية ومرض أذهب عقله أم به اجلنة بكسر اجليم وتشديد النون أي اجلنون )  ١٢( 
فيه أن اجملنون ال حد عليه وهو إمجاع وأن إظهار اإلنسان ما يأتيه من : أبه جنة قال ابن عبد الرب : قوله )  ١٣( 

اجملانني وأنه ليس من شأن ذوي العقول كشف ذلك واالعتراف به عند السلطان  الفواحش جنون ال يفعله إال
وغريه وأن حد الثيب غري حد البكر وال خالف فيه لكن قليل من العلماء رأى على الثيب اجللد والرجم معا روي 

 رجم مطلقا ال: ذلك عن علي وعبادة وتعلق به داود وأصحابه واجلمهور على أنه يرجم وال حيد وقال اخلوارج 
  وإمنا احلد اجللد للثيب والبكر وهو خالف إمجاع أهل السنة واجلماعة كذا ذكره الزرقاين 

  أي يف عقله وبدنه )  ١٤( 
  أي غري حمصن )  ١٥( 
  أي حمصن )  ١٦( 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لرجل من : بلغه )  ١( أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد أنه  - ٧٠٠
فحدثت هبذا احلديث يف : يا هزال لو سترته بردائك لكان خريا لك قال حيىي ) :  ٣( هزاال )  ٢( أسلم يدعى 

  )  ٤( هزال جدي واحلديث صحيح حق : جملس فيه يزيد بن نعيم بن هزال فقال 
)  ٥( س خمتلفة وال حيد الرجل باعترافه بالزىن حىت يقر أربع مرات يف أربع جمال. وهبذا كله نأخذ : قال حممد 

قول أيب )  ٧( ال يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه بالزىن حىت يقر أربع مرات وهو ) :  ٦( وكذلك جاءت السنة 
  سبيله )  ١٠( وخلي )  ٩( قبل رجوعه )  ٨( وإن أقر أربع مرات مث رجع . حنيفة والعامة من فقهائنا 

 _________  
مالك عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن " : موطأ حيىي " النسخ احلاضرة ويف أنه بلغه هكذا وجدناه يف : قوله )  ١( 

اسم قبيلة قال فيها رسول اهللا صلى اهللا : بفتح فسكون ( بلغين أن رسول اهللا قال لرجل من أسلم : املسيب أنه قال 
كما ترى " املوطأ " ه يف ال خالف يف إسناد: إخل وقال ابن عبد الرب يف شرحه ) ... أسلم ساملها اهللا : عليه و سلم 

وهو مسند من طرق صحاح مث أخرجه من طريق النسائي عن عبد اهللا بن صاحل عن الليث عن حيىي بن سعيد عن 
  حممد بن املنكدر عن ابن هزال عن أبيه 

  أي يسمى هبزال )  ٢( 
زيد بن كليب األسلمي وهو هزاال هو بفتح اهلاء وتشديد الزاء املعجمة بعد األلف الم ابن ذئاب بن : قوله )  ٣( 

انطلق إىل رسول اهللا فأخربه فعسى أن ينزل قرآن فأتاه فكان : الذي كانت له جارية وقع عليها ماعز فقال له هزال 
وكان ستره بأن يأمره بالتوبة وكتمان خطيئته : قال الباجي ( يا هزال لو سترته : ما كان فقال له النيب عليه السالم 

. بثوبك أي مل حترضه على إفشاء السر لكان خريا )  ١٣٥/  ٧املنتقى . اء على وجه املبالغة وإمنا ذكر فيه الرد
أسد " ال وابنه يزيد تابعي ثقة كذا ذكره ابن األثري يف : له صحبة وقيل : قيل  -بضم النون  -وابنه نعيم بن هزال 

  " جامع األصول " و " الغابة 
  أي ثابت بال شبهة )  ٤( 
  ألن اجمللس الواحد له أثر يف توحد املتعدد  قيد به)  ٥( 



  املرفوعة وكذا املوقوفة كما مر )  ٦( 
مع االختالف بينهما يف اشتراط تعدد اجملالس كما قال به ( وهو قول أيب حنيفة وكذا أمحد يف التربيع : قوله )  ٧( 

وخالف )  ٢٤١/  ١٣نظر أوجز املسالك ا. احلنيفة أو يكفي اإلقرار أربعا يف جملس واحد كما قال به اإلمام أمحد 
فيه الشافعي ومالك فقاال باكتفاء اإلقرار مرة اعتبارا بسائر احلقوق ويف اشتراط اختالف اجملالس خالف أمحد وابن 

  " البناية " أيب ليلى ولنا ما ورد يف بعض طرق قصة ماعز من التربيع يف أربع جمالس كذا يف 
  أي قبل حده أو يف وسطه )  ٨( 
أي يقبل من املقر الرجوع عن اإلقرار ويسقط عنه احلد وإىل ذلك ذهب أمحد ( قبل رجوعه : قوله )  ٩ (

ألنه وقع فيه شبه )  ٢٤١/  ٢انظر هامش الكوكب الدري . والشافعية واحلنفية وهو قول ملالك ورواية عنه 
  واحلدود تندرئ بالشبهات وفيه خالف الشافعي والتفصيل يف كتب الفقه 

  بصيغة اجملهول من التخلية أي ترك دونه )  ١٠( 

  يف الزناء)  ١( باب االستكراه  - ٣

يقوم على رقيق اخلمس وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق )  ١( أن عبدا كان : أخربنا مالك حدثنا نافع  - ٧٠١
  )  ٦( جل أنه استكرهها من أ)  ٥( ومل جيلد الوليدة )  ٤( عمر بن اخلطاب ونفاه )  ٣( هبا فجلده )  ٢( فوقع 

 _________  
  أي اجلرب )  ١( 
كان يقوم أي خيدم رقيق اخلمس الذي هو حق اإلمام من الغنيمة ويدبر حوائجهم بتولية من عمر بن : قوله )  ١( 

  اخلطاب 
  أي وطئها )  ٢( 
را أو ثيبا عند جلده عمر بن اخلطاب مخسني جلدة فإنه حد العبد سواء كان بك( ألنه كان غري حمصن )  ٣( 

  )  ١٧٤/  ٩، واملغين  ٢٥٥/  ١٣اجلمهور منهم األئمة األربعة خالفا لبعض الصحابة والظاهرية كذا يف األوجز 
أي غربه نصف سنة ألن حده نصف حد احلر ويستفاد منه عمر رضي اهللا كان ( أي أخرجه من البلد زجرا )  ٤( 

  )  ١٤٩/  ٤شرح الزرقاين . يأخذ به مالك  مل: قال الزرقاين . يرى أن الرقيق ينفى كاحلر 
  أي اجلارية )  ٥( 
ال حد على مكرهة يف قول عامة أهل العلم وإن أكره الرجل فزىن : قال املوفق ( فإنه ال حد على املكرهة )  ٦( 

أكرهه  إن أكرهه السلطان فال حد عليه وإن: عليه احلد وبه قال حممد بن احلسن وقال أبو حنيفة : فقال أصحابنا 
  إمنا هو بالرضا )  ١٨٧/  ٨انظر املغين . ال حد عليه : غريه حد استحسانا وقال الشافعي 

مستكرهة )  ٢( بن مروان قضى يف امرأة أصيبت )  ١( أن عبد امللك : أخربنا مالك حدثنا ابن شهاب  - ٧٠٢
  على من فعل ذلك )  ٣( بصداقها 
احلد بطل )  ٥( حد عليها وعلى من استكرهها احلد فإذا وجب عليه فال )  ٤( إذا استكرهت املرأة : قال حممد 

وجب عليه الصداق وهو )  ٧( احلد والصداق يف مجاع واحد فإن درئ عنه احلد بشبهة )  ٦( الصداق وال جيب 
  قول أيب حنيفة وإبراهيم النخعي والعامة من فقهائنا 



 _________  
بين أمية ابن مروان بن احلكم بن أيب العاص بويع له باخلالفة يوم موت أن عبد امللك هو أحد خلفاء : قوله )  ١( 

مخس وستني وهو أول من مسي بعبد امللك يف اإلسالم وكانت يف زمن خالفته وقائع مذكورة  ٦٥أبيه وذلك سنة 
  ست ومثانني  ٨٦سنة " حياة احليوان " لليافعي وغريه وكانت وفاته على ما يف " مرآة اجلنان " يف 
  أي وطئت باإلكراه )  ٢( 
  أي مبهر مثلها )  ٣( 
  أي بالزناء )  ٤( 
  أي على املكره )  ٥( 
وال جيب احلد والصداق يف مجاع واحد احتراز عما إذا وقع مجاع ثان ومل حيد فيه بشبهة جيب فيه مهر : قوله )  ٦( 

ا مع القطع يف السرقة الضمان و املثل لعظم خطر منافع البضع وأما إذا وجب احلد فال جيب شيء من الضمان كم
  تفصيله يف كتب الفقه 

  سواء كانت الشبهة يف احملل أو يف الفعل كما هو مفصل يف كتب الفروع )  ٧( 

  ) ٢( والسكر )  ١( باب حد املماليك يف الزناء  - ٤

ش بن أيب ربيعة بن عيا)  ١( أخربنا مالك حدثنا حيىي بن سعيد أن سليمان بن يسار أخربه عن عبد اهللا  - ٧٠٣
من والئد اإلمارة )  ٤( من قريش فجلدنا والئد )  ٣( أمرين عمر بن اخلطاب يف فتية ) :  ٢( املخزومي قال 

  )  ٦( مخسني يف الزناء )  ٥( مخسني 
 _________  

ق فيهما احتراز عن حنو القتل والسرقة فإنه ال فر: يف الزناء والسكر أي بشرب املسكر قال القاري : قوله )  ١( 
  بني األحرار وبني املماليك 

نقي التمر إذا غال ومل يطبخ كذا : كل شراب أسكر وقيل عصري الرطب وقيل : هو بالضم مصدر وبفتحتني )  ٢( 
  ذكر العيين 

امسه عمرو بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن : عبد اهللا بن عياش بشد حتتية وشني معجمة بن أيب ربيعة : قوله )  ١( 
  زوم املخزومي القرشي الصحايب بن الصحايب كذا قال الزرقاين خم
إخل كذا رواه ابن جريج وابن عيينة وغريمها عن حيىي بن سعيد به وروى معمر عن ... قال أمرين : قوله )  ٢( 

الزهري أن عمر بن اخلطاب جلد والئد من اخلمس أبكارا يف الزناء وهذا كله أصح وأثبت مما روي عن عمر أنه 
وأراد بالفروة القناع أي ليس عليها قناع وال حجاب . ألقت فروهتا وراء الدار : ئل عن األمة كم حدها ؟ فقال س

خلروجها إىل كل موضع يرسلها أهلها إليه ال تقدر على االمتناع منه فال تكاد تقدر على االمتناع من الزناء فال حد 
ال حد على األمة حىت : ب وجتلد دون احلد وهكذا قال طائفة عليها إذا ال حجاب هلا وال قناع وإمنا عليها األد

  إذا زنت ومل حتصن كذا ذكره ابن عبد الرب : تزوج وعليه تأولوا حديث زيد وأيب هريرة 
جيب أن حيضر احلد طائفة من املؤمنني قال : قال املوفق ( مجع فىت أي يف مجاعة أحداث من قريش : بالكسر )  ٣( 

أربعة ألنه العدد الذي يثبت به الزنا وللشافعي قوالن كقول : واحد فما فوقها وقال مالك الطائفة : أصحابنا 
  )  ١٧٠/  ٨انظر املغين . الزهري ومالك 



  مجع وليدة مبعىن اجلارية )  ٤( 
  هو نصف حد احلر )  ٥( 
  أي بسببه )  ٦( 

ن عتبة عن أيب هريرة وعن زيد بن خالد عن عبيد اهللا بن عبد اهللا ب)  ١( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب  - ٧٠٤
 ٣( إذا زنت فاجلدوها : ؟ فقال )  ٢( أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سئل عن األمة إذا زنت ومل حتصن : اجلهين 

ال : قال ابن شهاب ) .  ٦( ولو بضفري )  ٥( فاجلدوها مث إذا زنت فاجلدوها مث بيعوها )  ٤( مث إذا زنت ) 
  احلبل ) :  ١٠( والضفري . الرابعة )  ٩( بعد الثالثة أو )  ٨( أ )  ٧( أدري 

 ١١( جيلد اململوك واململوكة يف حد الزنا نصف حد احلرة مخسني جلدة وكذلك القذف . وهبذا نأخذ : قال حممد 
  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا ) .  ١٢( وشرب اخلمر والسكر ) 

 _________  
  لزهري حممد بن مسلم ا)  ١( 
وأشار بذلك . مل يذكر هذه اللفظة أحد من الرواة غري مالك : قال الطحاوي : ومل حتصن قال النووي : قوله )  ٢( 

بل روى هذه اللفظة أيضا ابن عيينة وحيىي بن سعيد عن ابن شهاب كما : إىل تضعيفها وأنكر احلفاظ عليه وقالوا 
حكم خمالف ألن األمة جتلد نصف جلد احلرة سواء أحصنت  قال مالك فحصل أن هذه اللفظة صحيحة وليس فيها

تقييد حدها باإلحصان ليس بقيد وإمنا هو " إرشاد الساري " وقال القسطالين يف " . التنوير " أو مل حتصن كذا يف 
   حكاية حال واملراد باإلحصان ههنا ما هي عليه من عفة ال اإلحصان بالتزوج ألن حدها اجللد سواء تزوجت أم ال

فإن أتني بفاحشة ( أي الفتيات ) فإذا أحصن : ( فاجلدوها أي نصف جلد احلرة لقوله تعاىل يف كتابه : قوله )  ٣( 
وقد اختلف السلف ومن بعدهم يف ) .  ٢٥اآلية : سورة النساء ) ( فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب 

سالم منهم ابن مسعود فأخرج عبد الرزاق وعبد بن محيد فجمع منهم فسروه باإل: تفسري اإلحصان الواقع يف اآلية 
: إهنا مل حتصن قال : اجلدها مخسني قال : وابن جرير والطرباين أنه سئل عن أمة زنت وليس هلا زوج ؟ قال 

إذا كانت األمة ليست بذات زوج فزنت : ومنهم ابن عمر أخرج عبد الرزاق عنه أنه قال . إسالمها إحصاهنا 
ومجع فسروه بالتزويج منهم ابن عباس . وأخرج حنوه ابن جرير عن إبراهيم . على احملصنات جلدت نصف ما 

وجماهد وغريمها فإن عندمها ال حتد األمة حىت تتزوج أخرجه ابن املنذر ابن جرير وسعيد بن منصور والبيهقي وابن 
  " الدر املنثور " والبسط يف . خزمية وابن أيب شيبة وعبد الرزاق 

مث إذا زنت فاجلدوها ظاهر احلديث أن اخلطاب إىل املالك فيفيد جواز إقامة السيد على عبده وأمته : له قو)  ٤( 
احلد وبه قال مالك والشافعي وأمحد واجلمهور من الصحابة والتابعني ومن بعدهم خالفا للحنفية واستثىن مالك 

يا أيها الناس أقيموا : ما أخرجه الترمذي مرفوعا  ومما يوافق اجلمهور" . إرشاد الساري " القطع يف السرقة كذا يف 
إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها : وأخرج أيضا مرفوعا . احلدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن مل حيصن 

أقيموا احلدود على ما ملكت أميانكم وأجاب أصحابنا عن هذه األحاديث على : ويف رواية أليب داود . بكتاب اهللا 
وغريه بأهنا حممولة على التسبب بأن يكون املوىل سببا يف حد عبده باملرافعة إىل اإلمام واستدلوا " البيان  غاية" ما يف 

أربعة إىل السلطان الصالة والزكاة واحلدود والقصاص : على ما ذهبوا إليه مبا أخرجه ابن أيب شيبة عن احلسن قال 
( وكذا عن عطاء اخلرساين . والزكاة والفيء إىل السلطان اجلمعة واحلدود : وأخرج عن عبد اهللا بن جرير قال . 

وما روي عن . إن احلد خالص حق اهللا تعاىل فال يستوفيه إال نائبه وهو اإلمام :  ٢٥٢/  ١٣قال يف األوجز 



وادعى ) . الصحابة الذين تقدمت آثارهم يف مباشرهتم احلدود من ابن عمر وعائشة وغريمها حتمل على إذن اإلمام 
ولعل " . البناية " هم يف هذا الرفع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وليس بصحيح كما بسطه العيين يف بعض

  املنصف بعد إحاطة الكالم من اجلوانب يعلم أن قول اجلمهور قول املنصور 
سخ ذكره مث بيعوها األمر للندب عند الشافعية واحلنفية واجلمهور وزعم أنه للوجوب ولكنه ن: قوله )  ٥( 

  القسطالين 
ولو بضفري فعيل مبعىن املفعول وهو احلبل املضفور أي وإن كان البيع حببل وذكره للمبالغة يف التنفري : قوله )  ٦( 

  " إرشاد الساري " عن األمة الزانية ملا يف ذلك من الفساد كذا يف 
  الثالثة وغريه من حديث أيب هريرة ذكره بعد : جامع الترمذي " قد ورد يف )  ٧( 
  بعد الثالثة أو الرابعة " بيعوها ولو بضفري " هبمزة االستفهام أي هل ذكرمت )  ٨( 
  أو بعد : يف نسخة )  ٩( 
: أقول . انتهى . حيتمل أن يكون من كالم الزهري أو من تفسري غريه : والضفري احلبل قال القاري : قوله )  ١٠( 

  " حيىي  موطأ" ال بل هو من كالم مالك كما يشهد به 
  أي حيد فيه نصف حد احلر أربعون جلدة )  ١١( 
هو إما بالضم معطوف على شرب اخلمر أي يف السكر احلاصل من غري اخلمر فإن اخلمر شربه مطلقا )  ١٢( 

موجب للحد أسكر أو مل يسكر وإما بفتحتني معطوف على اخلمر أي شرب شراب مسكر مطلقا أو نوعا خاصا 
  كما مر 

) .  ٣( مثانني )  ٢( أنه جلد عبدا يف فرية : بن عبد العزيز )  ١( مالك أخربنا أبو الزناد عن عمر  أخربنا - ٧٠٥
جرا فما )  ٤( أدركت عثمان بن عفان واخللفاء هلم : فسألت عبد اهللا بن عامر بن ربيعة فقال : قال أبو زناد 

  من أربعني )  ٥( رأيت أحدا ضرب عبدا يف فرية أكثر 
وهو قول أيب حنيفة . حد احلر )  ٦( وهبذذا نأخذ ال يضرب العبد يف الفرية إال أربعني جلدة نصف : قال حممد 

  والعامة من فقهائنا 
 _________  

عن عمر بن عبد العزيز هو أحد اخللفاء الراشدين أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم : قوله )  ١( 
م والزهد والتقى والعدل والعفة وحسن السرية ال سيما يف أيام واليته ويل األموي القرشي كان على صفة من العل

اخلالفة بعد سليمان بن عبد امللك بن مروان سنة تسع وتسعني ومات سنة إحدى ومائة ومناقبه كثرية وقد عد من 
  " جامع األصول " اجملددين على رأس املائة كذا يف 

  هذا فرية بال مرية واملراد به القذف : ء مبعىن الكذبة واالفتراء يقال فرية بكسر الفاء وسكون الرا: قوله )  ٢( 
والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني : ( مثانني أخذا من ظاهر قوله تعاىل : قوله )  ٣( 

  فإنه ليس فيه تفصيل بني احلر والعبد )  ٤اآلية : سورة النور ) ( جلدة 
  من عهد عثمان إىل عهد عمر بن عبد العزيز أي )  ٤( 
فعليهن نصف ما على : ( أكثر من أربعني ألهنم خصصوا اآلية باألحرار لقوله تعاىل يف حد الزناء : قوله )  ٥( 

  ومن املعلوم أن العبد كاألمة وأن حد القذف كحد الزناء )  ٢٥اآلية : سورة النساء ) ( احملصنات من العذاب 
  صفه وهو مثانون جلدة أي هو ن)  ٦( 



أن عليه نصف )  ٢( بلغنا : سئل عن حد العبد يف اخلمر ؟ فقال )  ١( أخربنا مالك حدثنا ابن شهاب و  - ٧٠٦
  رضي اهللا عنهم جلدوا عبيدهم نصف حد احلر يف اخلمر )  ٣( حد احلر وأن عليا وعمر وعثمان وابن عامر 

وهو قول . يف ذلك أربعون )  ٥( مثانون وحد العبد )  ٤( والسكر احلد يف اخلمر . وهبذا كله نأخذ : قال حممد 
  أيب حنيفة والعامة من فقهائنا 

 _________  
  الواو حالية )  ١( 
  أي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم )  ٢( 
  وابن عمر : مكانه " موطأ حيىي " ويف . أي عبد اهللا بن عامر )  ٣( 
  أي املسكر من غري اخلمر )  ٤( 
  فإن حد العبد نصف حد احلر مطلقا )  ٥( 

  ) ١( باب احلد يف التعريض  - ٥

أن رجلني يف زمان : أخربنا مالك أخربنا أبو الرجال حممد بن عبد الرمحن عن أمه عمرة بنت عبد الرمحن  - ٧٠٧
: ب فقال قائل يف ذلك عمر بن اخلطا)  ٢( ما أيب بزان وال أمي بزانية فاستشار : فقال أحدمها )  ١( عمر استبا 

)  ٦( هذا نرى أن جتلده احلد )  ٥( سوى )  ٤( وقد كان ألبيه وأمه مدح : وقال آخرون )  ٣( مدح أباه وأمه 
  مثانني 

ال : على عمر بن اخلطاب أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال بعضهم )  ٧( قد اختلف يف هذا : قال حممد 
ليس يف التعريض : منهم وممن درأ احلد وقال )  ٩( بقول من درأ احلد )  ٨ (نرى عليه حدا مدح أباه وأمه فأخذنا 

  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا . علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وهبذا نأخذ )  ١٠( جلد 
 _________  

  أي اإلشارة بالقذف من غري تصريح : التعريض )  ١( 
  أي سب كل واحد منهما اآلخر )  ١( 
  أي مجعا من العلماء والصحابة )  ٢( 
  أي فال حد عليه )  ٣( 
  أي فعدوله إىل هذا يف مقام السب دليل على التعريض بسب أبوي خصمه بالزناء )  ٤( 
وال يقهم من . واهللا ما أيب بزان وال أمي بزانية أن أبوي اآلخر كانا زانيني : صفة ملدح يعين إمنا عرض بقوله )  ٥( 

فينبغي له أن ميدح غري هذا وإمنا أراد هبذا قذف والدي اآلخر . أبوي اآلخر ألنه كان ميدح أبويه  قوله هذا إال زىن
  فريى أن جيلده 

  هو حد القذف )  ٦( 
  أي هذا احلكم )  ٧( 
فأخذنا أي احتياطا مع كون التعريض مشتمال على الشبهة واحلدود تندرئ بالشبهات كما ورد به : قوله )  ٨( 

ادرءوا احلدود عن املسلمني ما استطعنم فإن كان له : من حديث عائشة مرفوعا " جامع الترمذي " اخلرب ففي 
وأخرجه : قال احلافظ ابن حجر . خمرج فخلوا سبيله فإن اإلمام إن خيطئ يف العفو خري من أن خيطئ يف العقوبة 



ادرءوا احلدود أخرجه : اب عن علي ويف ب. كونه موقوفا أقرب إىل الصواب : احلاكم والدارقطين والبيهقي وقال 
ادفعوا احلدود ما وجدمت : والبن ماجه . ادرءوا احلدود ما استطعتم أخرجه أبو يعلى : عن أيب هريرة . الدارقطين 
 ٧املنتقى . ليس يف التعريض حد : وقال أبو حنيفة والشافعي ( قال مالك وأمحد " : شرح القاري " ويف . له مدفعا 

جيب احلد يف التعريض عمال بقول عمر ومن وافقه ولنا ما روى البخاري ومسلم من حديث : ية يف روا)  ١٥٠/ 
ما : نعم قال : هل لك من إبل ؟ قال : يا رسول اهللا إن امرأيت ولدت غالما أسود فقال : أيب هريرة أن أعربيا قال 

: لعله نزعه عرق قال : ألتاها ذلك ؟ قال فأىن : نعم قال : فهل فيها من أوراق ؟ قال : محر قال : ألواهنا ؟ قال 
وما روى أبو داود " . بباب إذا عرض بنفي الولد " وترجم عليه البخاري . فكذالك هذا الولد لعله نزعه عرق 

يا رسول اهللا إن امرأيت ال : جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : والنسائي من حديث ابن عباس 
. فأمسكها : فاستمتع هبا ويف رواية : أخاف أن تتبعها نفسي قال : غرهبا أي طلقها قال : ال متنع يد المس فق

ال متنع يد المس كناية عن زناها وألن اهللا فرق بني التعريض باخلطبة يف العدة فأباحه وبني التصريح فمنعه : وقوله 
فيفرق ههنا أيضا )  ٢٣٥اآلية : رة البقرة سو) ( وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء : ( حيث قال 

وألن اهللا أوجب احلد بالقذف بصريح الزناء فلم ميكن لنا إجيابه بكناية إحلاقا هلا به داللة ألن الكناية دون التصريح 
  ملا فيها من اإلمجال 

  أي دفع )  ٩( 
  أي حد القذف )  ١٠( 

  ) ١( باب احلد يف الشرب  - ٦

علينا عمر بن اخلطاب فقال )  ١( خرج : نا ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخربه قال أخربنا مالك أخرب - ٧٠٨
عنه فإن كان )  ٥( وأنا سائل )  ٤( أنه شرب طالء )  ٣( ريح شراب فسألته فزعم )  ٢( إين وجدت من فالن : 

  احلد )  ٦( يسكر جلدته احلد فجلده 
 _________  

أو غريه من املسكرات والفرق بينهما أن احلد يف اخلمر غري موقوف على يف الشرب أي شرب اخلمر : قوله )  ١( 
السكر باإلمجاع فيحد يف قليله وكثريه ويف غريه من املسكرات إمنا حيد عندنا إذا أسكر خالفا لالئمة الثالثة كما 

  " البناية " بسطه العيين يف 
من طريق سليمان بن بالل عن ربيعة عن " آلثار شرح معاين ا" خرج علينا ويف رواية الطحاوي يف : قوله )  ١( 

إين وجدت من : أن عمر صلى على جنازة فلما انصرف أخذ بيد ابن له مث أقبل على الناس فقال : السائب بن زيد 
لقد اختلف الفقهاء يف وجوب احلد بالرائحة فذهب مالك ومجاعة من أصحابه إىل أن احلد جيب ( هذا ريح الشراب 
والدليل على ما ذهب إليه . ال حد عليه : ه ريح املسكر ومنع من ذلك أبو حنيفة والشافعي وقاال على من وجد في

مالك وأصحابه ما روي عن السائب بن يزيد أنه حضر عمر بن اخلطاب وهو جيلد رجال وجد منه ريح شراب 
فرأيت : ه قال السائب وإين سائل عنه فإن كان سكر جلدنا)  ٣٣٨/  ١٣" األوجز " فجلده احلد تاما كذا يف 

  عمر جلد ابنه بعد ذلك مثانني سوطا 
ورواه سعيد بن منصور " البخاري " كما يف  -مصغرا  -هو ابنه عبيد اهللا : من فالن قال الزرقاين : قوله )  ٢( 

اية عن قيل فالن كن: وبه يظهر ما يف قول القاري . انتهى . عن ابن عيينة عن الزهري عن السائب فسماه عبيد اهللا 



ابنه وله ثالثة أوالد وكل منهم مسمى بعبد الرمحن وهم عبد الرمحن األكرب وله صحبة وعبد الرمحن األوسط وهو 
   -بفتح الباء  -الذي جلد يف اخلمر وعبد الرمحن األصغر وهو املعروف باجملرب 

  أي قال )  ٣( 
وشبه بطالء اإلبل وهو القطران الذي يطلى به طالء بكسر أوله ممدودا ما طبخ من العصري حىت يغلظ : قوله )  ٤( 

  " مقدمة فتح الباري " يف اجلرب كذا يف 
  هل هو مسكر أم ال ؟ : عن كيفيته " موطأ حيىي " أي عما شرب كما يف )  ٥( 
  فرأيت عمر جلد ابنه بعد ذلك مثانني أخرجه الطحاوي : قال السائب )  ٦( 

)  ٣( يف اخلمر يشرهبا )  ٢( أن عمر بن اخلطاب استشار ) :  ١( ديلي أخربنا مالك أخربنا ثور بن زيد ال - ٧٠٩
( وإذا سكر هذى )  ٦( إذا شرهبا سكر )  ٥( مثانني فإنه )  ٤( أرى أن تضربه : الرجل فقال علي بن أيب طالب 

  فجلد عمر يف اخلمر مثانني . كما قال )  ٩( أو ) .  ٨( وإذا هذى افترى )  ٧
 _________  

  كسر الدال وسكون الياء ب)  ١( 
استشار إمنا احتاج إليه ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يقدر فيه حدا مضبوطا بل كان يضرب : قوله )  ٢( 

شارب اخلمر على عهده باجلريد والنعال وغري ذلك وكذلك كان يف عهد أيب بكر وصدر من عهد عمر وكان 
صدر إمارته حىت استشار وانعقد رأيهم على مثانني كما أخرجه أحيانا أبو بكر جيلده أربعني وكذلك عمر يف 

بعدما أخرج اآلثار يف التقدير بثمانني من طريق عبد " شرح معاين اآلثار " وأخرج الطحاوي يف . البخاري وغربه 
عليه  أن النيب صلى اهللا: الرمحن بن صخر اإلفريقي عن محيل بن كريب عن عبد اهللا بن زيد عن عبد اهللا بن عمرو 

هذا الذي وجدناه فيه التوقيف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : من شرب مخرا فاجلدوه مثانني وقال : و سلم قال 
سلم فإن كان ذلك ثابتا فقد ثبت به الثمانون وإن مل يكن ثابتا فقد ثبت عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

هم على الثمانني ومن استنباطهم من أخف احلدود وهذا قول أيب سلم ما قد تقدم منا ذكره يف هذا الباب من إمجاع
اجلمهور من علماء السلف واخللف على أن احلد يف : وقال ابن عبد الرب . انتهى . حنيفة وأيب يوسف وحممد 

الشرب مثانون وهو قول الثوري واألوزعي وإسحاق وأمحد وأحد قويل الشافعي واتفق إمجاع الصحابة يف زمن عمر 
قال ( ذلك وال خمالف هلم وعلى ذلك مجاعة من التابعني واخلالف يف ذلك كالشذوذ احملجوج باجلمهور  على

جلد النيب : وتعقب مبا يف الصحيح عن علي أنه جلد الوليد يف خالفة عثمان أربعني مث قال :  ١٦٧/  ٤الزرقاين 
وهذا أحب إيل فلو أمجعوا . ر مثانني وكل سنة صلى اهللا عليه و سلم أربعني وأبو بكر أربعني وأبو بكر أربعني وعم

على الثمانني يف عمر ملا خالفوا يف زمن عثمان وجلدوا أربعني إال أن يكون مراد أيب عمر أهنم أمجعوا على الثمانني 
ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن وقال النيب عليه : وقد قال ابن مسعود ) بعد عثمان فيصح كالمه 

أن مذهب الشافعي " عمدة القاري " وذكر العيين يف . انتهى . عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين  :السالم 
  وأهل الظاهر هو اجللد أربعني وهو قول عثمان واحلسن بن علي وعبد اهللا بن جعفر 

  أي يف قدر حده )  ٣( 
  أي كحد القذف )  ٤( 
ى جعل حده كحد القذف بأن الشرب مفض إىل السكر فإنه إذا شرب استنباط لطيف من علي عل: قوله )  ٥( 

أن عمر ملا استشار : وعند مسلم . وهو مفض إىل اهلذيان املفضي إىل القذف فينبغي أن يقرر فيه ما يقرر يف القذف 



ولعل كال منهما أشار مبا وضح لديه من . أخف احلدود مثانون فأمر به عمر : الناس قال عبد الرمحن بن عوف 
: وقد أخرج البخاري عن علي أنه جلد الوليد يف خالفة عثمان أربعني مث قال . اتفقا على مقدار احلد التوجيه و

  جلد النيب صلى اهللا عليه و سلم أربعني وأبو بكر أربعني وعمر مثانني وكل سنة وهذا أحب إيل 
  أي زال عقله )  ٦( 
  من اهلذيان أي خلط كالمه وتكلم مبا ال يعين )  ٧( 
  كذب وقذف  أي)  ٨( 
  شك من الراوي )  ٩( 

  ) ١( باب شرب البتع و الغبرياء وغري ذلك  - ٧

سئل رسول اهللا صلى اهللا : أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة قالت  - ٧١٠
  )  ٢( كل شراب أسكر فهو حرام : ؟ فقال )  ١( عليه و سلم عن البتع 

 _________  
هامش المع الدراري " أمجل الكالم يف األشربة يف " ( كتاب األشربة " كر يف بعض النسخ هذا الباب حتت ذ)  ١( 
  فارجع إليهما  ٣٣٥/  ١٣" األوجز " ، وبسط الكالم عليها  ٤٣٥/  ٩" 
 وكان. عن البتع بكسر املوحدة وقد تفتح وسكون الفوقية وتفتح مث عني مهملة هو شراب العسل : قوله )  ١( 

مل أقف على اسم السائل لكين " : املقدمة " أهل اليمن يشربونه كما زاد يف رواية عند البخاري قال ابن حجر يف 
عن أيب موسى أنه صلى اهللا عليه و سلم بعثه إىل اليمن " املغازي " أظنه أبا موسى األشعري كما عند البخاري يف 

  تع واملرز الب: ما هي ؟ قال : فسأله عن أشربه تصنع هبا فقال 
فهو حرام ظاهره شرب قليل كل مسكر وكثريه أسكر أو مل يسكر وقد ورد التصريح بذلك عند أيب : قوله )  ٢( 

وذهب بعض قدماء أصحابنا . داود والنسائي وغريمها وهو مذهب األئمة الثالثة وحممد من أصحابنا بل اجلمهور 
ثريه وغريه من املسكرات حيرم قدر املسكر منه دون القليل إىل أن اخلمر وهو الذي من عصري العنب حيرم قليله وك

  وهو أمر ختالفه األحاديث الصحيحة الصرحية على ما ال خيفى على ماهر الفن 

صلى اهللا عليه و سلم سئل عن )  ١( أن النيب : أخربنا مالك أخربنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار  - ٧١١
( السكركة : زيدا ما الغبرياء ؟ فقال )  ٥( فسألت . عنها )  ٤(  فيها وهنى خري)  ٣( ال : ؟ فقال )  ٢( الغبرياء 

٦  (  
 _________  

أسنده ابن وهب عن مالك عن زيد عن عطاء عن : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ابن عبد الرب : قوله )  ١( 
  ابن عباس وما علمت أحدا أسنده عن مالك غريه 

بضم الغني املعجمة وفتح الباء املوحدة وسكون التحتية فراء فألف ممدودة : ء قال الزرقاين عن الغبريا: قوله )  ٢( 
  نبيذ األرز وبه جزم ابن عبد الرب : نبيذ الذرة وقيل 

  أي ألنه مسكر )  ٣( 
  أي حترميا )  ٤( 



  " موطأ حيىي " السائل هو مالك كما صرح به يف )  ٥( 
مخر احلبشة : السكركة : البن اجلوزي  ٤٨٨/  ٢ويف غريب احلديث .  ٩٣ / ٣" ( مجع البحار " قال يف )  ٦( 

بضم سني وكاف أوال وسكون راء هو : السكركة ) ليست عربية : هي من الذرة قال األزهري : قال أبو عبيد 
  السفرقع : الغبرياء وهو نوع من اخلمر يتخذ من الذرة وهي مخر احلبشة وهو لفظ حبشي فعربت وقيل 

  ب حترمي اخلمر وما يكره من األشربةبا - ٨

يعصر من )  ٢( املصري أنه سئل ابن عباس عما )  ١( أخربنا مالك أخربنا زيد بن أسلم عن أيب وعلة  - ٧١٢
مخر فقال له النيب صلى )  ٤( لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم راوية )  ٣( أهدى رجل : العنب فقال ابن عباس 

إنسان إىل جنبه )  ٨( فساره )  ٧( ال : ؟ قال )  ٦( أن اهللا عز و جل حرمها )  ٥( مت هل عل: اهللا عليه و سلم 
إن الذي حرم شرهبا : أمرته ببيعها فقال : ؟ قال )  ١٠( مب ساررته : النيب صلى اهللا عليه و سلم )  ٩( فقال له 

   حىت ذهب ما فيهما)  ١٣( املزادتني )  ١٢( ففتح ) :  ١١( قال . حرم بيعها 
 _________  

ويف رواية ابن وهب " موطأ حيىي " عن أيب وعلة هكذا وجد يف نسخ عديدة وهو ابن وعلة كما يف : قوله )  ١( 
ابن وعلة هو عبد " : جامع األصول " عن مالك عن زيد عن عبد الرمحن بن وعلة السبائي من أهل مصر ويف 

األنساب " وذكر السمعاين يف . انتهى . العني وفتح الالم  احلمن بن وعلة السبائي تابعي ووعلة بفتح الواو وسكون
وهو سبأ بن يشجب بن . السبائي نسبة إىل سبا بفتح السني املهملة والباء املنقوطة من حتت بواحدة وفتحها " 

منهم عبد الرمحن بن أمسيفع بن وعلة : يعرب بن قحطان وهم رهط ينتسبون إليه عامتهم من أهل مصر مث قال 
وثقةه النسائي وابن معني " : إسعاف السيوطي " ويف . انتهى . عن ابن عمر وابن عباس كان شريفا مبصر يروي 

  والعجلي 
  أي عن حله وحرمته )  ٢( 
  هو كيسان الثقفي كما رواه أمحد من حديثه : قال الزرقاين )  ٣( 
ية البعري حيمل املاء واهلاء فيه للمبالغة مث وأصل الراو. أي مزادة : رواية مخر : قوله ) . بالفارسية ( بكهال )  ٤( 

ويف . أطلقت على كل دابة حيمل عليها املاء مث على املزادة فقط وهو وعاء كبري من اجللد حيمل على البعري والثور 
وعنده أيضا من . يا رسول اهللا إين جئتك بشراب جيد : رواية أمحد كان يتجر يف اخلمر وأنه أقبل من الشام فقال 

كان للنيب صلى اهللا عليه و سلم صديق من ثقيف أو دوس فلقيه يوم الفتح برواية مخر يهديها : ث ابن عباس حدي
كان سنة أربع وقيل سنة ست مث ال يظن أن النيب صلى : إليه فظاهره أن حترمي اخلمر كان سنة مثان قبل الفتح وقيل 
عنه وهو مل يشرب مخر اجلنة يف ليلة املعراج بل كان يهدي اهللا عليه و سلم شرب اخلمر قبل حترميه فإن اهللا قد صانه 

  وغريه " فتح الباري " ما أهدي إليه أو يتصدق كذا يف 
  أما علمت ؟ : يف رواية حيىي )  ٥( 
  أي بآية املائدة )  ٦( 
  أي ما علمت حبرمته فأهديته إليك جلهلي بذلك )  ٧( 
أي كلم هذا املهدي إنسان حاضر عند ذلك شيئا سرا ويف فساره : قوله ) بالفارسية ( سر كوشي كرد )  ٨( 

  فسار إنسانا : بعها والبن وهب : فأقبل الرجل على غالمه فقال : رواية أمحد عن ابن عباس 



  أي للرجل السار أو املهدي وهو املوافق لرواية ابن عباس عند ابن مردويه )  ٩( 
ا قال املهدي ال إظهارا لعذره ساره إنسان إىل جانبه مبا ظن أنه مل: قال الباجي ( أي بأي شيء تكلمته خفية )  ١٠( 

يرشده به إىل منفعته فلما رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم ذلك من مسارته ومل يثق بعلمه وتوقع أن يأمره مبثل ما 
  أظهره بعد ذلك سأله عما ساره به فإن كان صوابا أقره عليه وثبته فيه وإن كان خطأ حذره منه 

. فيه دليل جلواز سؤال اإلنسان عن بعض أسرار اإلنسان فإن كان مما جيب كتمانه كتمه وإال فيذكره : ل النووي قا
  )  ٣٥٨/  ١٣انظر أوجز املسالك 

  أي الراوي )  ١١( 
يف احلديث دليل ملذهب الشافعي واجلمهور أن أواين : قال النووي ( يستفاد منه وجوب إراقة اخلمر وحنوه )  ١٢( 
يكسر اإلناء ويشق : كاجلمهور والثانية : إحدمها : مر ال تكسر وال تشق بل يراق ما فيها وعن مالك رويتان اخل

وأما حديث أيب طلحة أهنم كسروا الدنان فإهنم فعلوا ذلك بأنفسهم من غري أمر . السقاء وهذا ضعيف ال أصل له 
  )  ٣٥٨/  ١٣كذا يف األوجز . النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ظرف حيمل فيه املاء كالقربة والراوية : بفتح امليم : النهاية " قال يف )  ١٣( 

( إنا نبتاع : من أهل العراق قال لعبد اهللا بن عمر )  ١( أن رجال : أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر  - ٧١٣
( إين أشهد اهللا : اهللا بن عمر ؟ فقال له عبد )  ٤( فنعصره مخرا فنبيعه )  ٣( من مثر النخل والعنب والقصب )  ٢
وال تعصروها )  ٧( فال تبتاعوها )  ٦( عليكم ومالئكته ومن مسع من اجلن واإلنس أين ال آمركم أن تبتاعوها )  ٥

  من عمل الشيطان )  ٨( وال تسقوها فإهنا رجس 
يف )  ١١( ذلك فال خري  وحنو)  ١٠( شربه من األشربة اخلمر والسكر )  ٩( ما كرهنا . وهبذا نأخذ : قال حممد 

  بيعه وال أكل مثن 
 _________  

وهو بالكسر إقليم معروف منه . يا أبا عبد الرمحن : أن رجال من أهل العراق قالوا له " : موطأ حيىي " يف )  ١( 
  الكوفة والبصرة وغريمها 

  أي نشتري )  ٢( 
  أي قصب السكر )  ٣( 
هد باإلسالم فلم يبلغهم حترمي اخلمر أو بلغهم ذلك وظنوا أن احملرم إمنا فنبيعه لعلهم كانوا حديثي ع: قوله )  ٤( 

  هو الشرب دون البيع فليس كل ما ال حيل أكله وشربه حيرم بيعه 
  أتى بذلك لزيادة التأكيد )  ٥( 
  ال آمركم أن تبيعوها : ويف رواية حيىي . أي اخلمر )  ٦( 
  أي ال تشتروا )  ٧( 
إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب و األزالم رجس من : ( واآلية هي ( يه اقتباس من اآلية بالكسر أي جنس وف)  ٨( 

  )  ٩٠اآلية : سورة املائدة ... ) عمل الشيطان 
  أي حرمنا )  ٩( 
... ومن أقر بشرب اخلمر والسكر " : اهلداية " عند قول صاحب " البناية " والسكر قال العيين يف : قوله )  ١٠( 

" ديوان األدب " وقال يف " األجناس " تحتني نقيع التمر إذا غال واشتد ومل يطبخ كذا فسره الناطفي يف هو بف: إخل 



واملراد . السكر عصري الرطب " : املغرب " السكر شراب أسكر وقال يف " : اجململ " السكر مخر النبيذ وقال يف : 
  ر األشربة كذلك ألن السكر كان الغلب يف بالدهم ههنا ما ذكره الناطفي وإمنا خصه بالذكر مع أن احلكم يف سائ

  بنفي اجلنس فيدل على حرمته )  ١١( 

من شرب اخلمر يف : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر قال  - ٧١٤
  يف اآلخرة فلم يسقها )  ٢( حرمها )  ١( الدنيا مث مل يتب منها 

 _________  
  أي من شرهبا  ) ١( 
معناه ال يدخل اجلنة ألن اخلمر شراب أهل : حرمها بصيغة اجملهول من احلرمان قال البغوي واخلطايب : قوله )  ٢( 

هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول اجلنة ألن : اجلنة فإذا حرم شرهبا علم أنه ال يدخلها وقال ابن عبد الرب 
لذة للشاربني وأهنم ال يصدعون عنها وال ينزفون فلو دخلها وقد علم أن فيها  اهللا أخرب أن يف اجلنة أهنارا من مخر

مخرا وأنه حرمها عقوبة له لزم وقوع اهلم واحلزن له واجلنة ال حزن فيها وإن مل يعلم بذلك مل يكن عليه أمل فال يكون 
وحيمل احلديث .  مرضي إن شارب اخلمر ال يدخل اجلنة أصال وهو مذهب غري: عقوبة فلهذا قال بعض من تقدم 

إمنا هو إذا استحلها ألنه إذا أدمنها فكثريا ما ال يبقى يف قلبه حرمتها أو النفي ( عند أهل السنة على أنه ال يدخلها 
وال يشرب )  ٣١/  ٤غري مؤبد أي مل يشرهبا إىل حني انقضاء أيام اجلزاء الذي قدر له كذا يف الكوكب الدري 

جزاؤه أن حيرم دخول اجلنة إال أن يعفى عنه وجائز : فمعناه . اهللا عنه كما يف سائر الكبائر اخلمر فيها إال أن يعفو 
  " فتح الباري " أن يدخل اجلنة بالعفو وال يشرب فيها مخرا وال تشتهيها نفسه وإن علم وجوده فيها كذا يف 

كنت أسقي : بن مالك أنه قال  أخربنا مالك أخربنا إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة األنصاري عن أنس - ٧١٥
( ومتر فأتاهم )  ٤( بن كعب شرابا من فضيخ )  ٣( األنصاري وأيب )  ٢( بن اجلراح وأبا طلحة )  ١( أبا عبيدة 

)  ٨( إىل هذه اجلرار فاكسرها )  ٧( قم )  ٦( يا أنس : إن اخلمر قد حرمت فقال أبو طلحة : آت فقال )  ٥
  )  ١١( بأسفله حىت تكسرت )  ١٠( ربتها لنا فض)  ٩( فقمت إىل مهراس 

والزبيب )  ١٥( أن يشرب من البسر )  ١٤( وال ينبغي ) .  ١٣( عندنا مكروه )  ١٢( النقيع : قال حممد 
  كان شديدا يسكر )  ١٦( وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا إذا . والتمر مجيعا 

 _________  
  أحد العشرة )  ١( 
زوج أم أنس أم سليم امسه زيد بن سهل ابن األسود األنصاري النجاري مشهور بكنيته  أبا طلحة هو: قوله )  ٢( 

  " التقريب " من كبار الصحابة شهد بدرا وما بعدها مات سنة أربع وثالثني كذا يف 
بن كعب بن قيس األنصاري  -بضم اهلمزة وفتح الباء املوحدة وشد الياء املثناة التحتية  -أيب : قوله )  ٣( 
جاري أبو املنذر من فضالء الصحابة وسيد القراء مات سنة تسع عشرة أو سنة اثنتني وثالثني وقيل غري ذلك الن

  " التقريب " كذا يف 
الشدخ : الفضح " : الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري " من فضيح قال الكرماين يف : قوله )  ٤( 

أن يفضخ البسر ويصب عليه املاء ويترك حىت : وقيل  شراب يتخذ من البسر من غري أن متسه النار: والفضيخ 
عن " صحيح البخاري " ويؤيد هذا التفسري األخري ما يف . هو شراب يؤخذ من البسر والتمر كليهما : يغلي وقيل 



  كنت أسقيهم من مزادة فيها خليط بسر ومتر : وعند مسلم . أن اخلمر حرمت واخلمر يومئذ البسر والتمر : أنس 
  مل أقف على امسه : فأتاهم آت قال احلافظ ابن حجر : وله ق)  ٥( 
  فأهرقتها : قم يا أنس فأهرقها قال : يف رواية للبخاري )  ٦( 
قم إىل هذه اجلرار بكسر اجليم مجع جرة بالفتح وتشديد الراء هو الظرف من اخلزف والطني يوضع : قوله )  ٧( 

أن خرب الواحد حجة فإهنم أخذوا به يف نسخ احلكم السابق وهو حل  وفيه داللة إىل. فيه املاء وغريه من األشربة 
  اخلمر وعملوا على وفقه من دون انتظار تعدد املخربين 

  أي لينصب ما فيها )  ٨( 
بكسر امليم وسكون اهلاء فراء فألف فسني مهملة حجر مستطيل ينقر ويدق : إىل مهراس قال الزرقاين : قوله )  ٩( 

استعري للخشبة اليت يدق فيها احلب فقيل له مهراس على التشبيه باملهراس من احلجر أو الصخر  فيه ويتوضأ به وقد
هكذا يف األصل والصواب ( هو حجر يشاد " : جممع البحار " ويف . انتهى . الذي يهرس فيه احلبوب وغريها 

به شدة الرجال مسي به ألنه ) )  ٤٩٦/  ٢( يشال به لتعرف به شدة الرجال كما يف غريب احلديث البن اجلزري 
وأراد ههنا حجرا كان هلم يدقون به ما حيتاجون إليه وهو يف غري هذا املوضع صخرة منقورة . يهراس به أي يدق 

ويقال له بالفارسية .  ٦٣٣/  ٤جممع حبار األنوار : انظر ( يكون فيها املاء وال يقله الرجال يسع كثريا من املاء 
  ) هلى أوك( اجلواز وباهلندية 

إناء يتخذ من صخر وينقر وقد يكون كبريا كاحلوض وقد يكون صغريا  -بكسر امليم  -املهراس : قال احلافظ 
حبيث يتأتى الكسر به وكأنه مل حيضره ما يكسر به غريه أو كسر بآلة املهراس اليت يدق هبا فيه كاهلاون فأطلق عليه 

أو باعتبار املعىن اللغوي فإن اهلرس : ، قلت  ٣٦٠/  ١٣جز قال شيخنا يف األو.  ٣٨/  ١٠فتح الباري . جمازا 
  ) لغة الدق فاملهراس آلته 

  أي اجلرار )  ١٠( 
  انكسرت : يف نسخة )  ١١( 
ونقعه ألقاه فيها ليبطل وخترج منه احلالوة " اخلابية " أنقع الزبيب يف " : املغرب " النقيع قال يف : قوله )  ١٢( 

ما يتخذ من الزبيب شيئان " : النهاية حاشية اهلداية " ويف . انتهى . واسم الشراب نقيع  وزبيب منقع بالفتح خمففا
نقيع ونبيذ أما النقيع فهو ما يتخذ بأن يترك يف املاء أياما حىت يستخرج املاء حالوته فما دام حلوا حيل باإلمجاع وإن 

  الزبيب إذا طبخ أدىن طبخة غال فاشتد وقذف بالزبد ففيه خالف وأما النبيذ فهو الذي من ماء 
  أي حرام غري مشروع فإن عند حممد كل مكروه حرام )  ١٣( 
  أي ال حيل )  ١٤( 
  بضم الباء وسكون السني التمر قبل إطابه وبعد ما نضج يسمى رطبا بضم الراء وفتح الطاء )  ١٥( 
  وإن مل يسكر ال حيرم )  ١٦( 

  اخلليطني)  ١( باب  - ٩

بن حباب )  ٢( عندي عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن عبد الرمحن )  ١( خربنا الثقة أخربنا مالك أ - ٧١٦
التمر والزبيب مجيعا والزهو )  ٣( أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن شرب : األسلمي عن أيب قتادة األنصاري 

  و الرطب مجيعا )  ٤( 



 _________  
قيع الزبيب ونقيع التمر خيلطان فيطبخ بعد ذلك أدىن طبخة ويترك إىل باب اخلليطني هو عبارة عن ن: قوله )  ١( 

  " النهاية " أن يغلي ويشتد كذا يف 
هو خمرمة بن بكري أو ابن هليعة فقد رواه الوليد بن مسلم عن : قيل : أخربنا الثقة عندي قال الزرقاين : قوله )  ١( 

  عبد اهللا بن هليعة 
األسلمي املدين األنصاري وثقه ابن حيان  -بضم احلاء املهلة وخفة الباء  -حباب عن عبد الرمحن بن : قوله )  ٢( 

  " اإلسعاف " و " التقريب " كذا يف 
  هنى أن يشرب : يف رواية حيىي )  ٣( 
  " ) املغرب " بالفتح وسكون اهلاء امللون من البسر على ما يف : قال القاري )  ٤( 

أن ينبذ )  ١( أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى : لم عن عطاء بن يسار أخربنا مالك أخربنا زيد بن أس - ٧١٧
  البسر والتمر مجيعا والتمر والزبيب مجيعا 

 _________  
هنى أن ينبذ قد روى البخاري ومسلم هذا احلديث من وجه آخر عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه : قوله )  ١( 

أن جيمع بني التمر والزهور والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة  هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم: قال 
وبظاهر . من شرب منكم النبيذ فليشربه زبيبا فردا أو مترا فردا أو بسرا فردا : وعند مسلم عن أيب سعيد مرفوعا . 

بني اخللطني وإن مل يكن  هذه األحاديث ذهب مالك وأمحد والشافعي يف أحد قوليه إىل حترمي النبيذ الذي مجع فيه
اخلليطان :  ٢٠٢ص " تنسيق النظام " يف ( ال حيرم : املتخذ منهما مسكرا وقال أبو حنيفة والشافعي يف قوله اآلخر 

أن : وغريه " البناية " ما مل يسكر كذا ذكره القاري ويف ) قد حرمهما حممد من أصحابنا وبه يفىت عند احلنفية : 
" الكامل " يف زمن اجلدب والقحط فأما يف زمان السعة فال بأس به ملا أخرجه ابن عدي يف هذا النهي إرشادي كان 
إن رسول اهللا صلى اهللا : أهنما كانا يشربان نبيذ البسر والزبيب خيلطانه فقيل أليب طلحة : عن أم سليم وأيب طلحة 

وأخرج أبو داود عن . بني التمرين إمنا هو ذلك الزمان كما هنى عن اإلقران : عليه و سلم هنى عن ذلك فقال 
ويف الباب آثار وأخبار . أن رسوا اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ينبذ له بنبيذ يلقى فيه متر فيلقى فيه زبيب : عائشة 

  أخر 

  الدباء واملزفت)  ١( باب نبيذ  - ١٠

قال ) .  ١( طب يف بعض مغازيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خ: أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر  - ٧١٨
)  ٦( هنى أن ينبذ )  ٥( ما قال ؟ قالوا ) :  ٤( قبل أن أبلغه فقلت )  ٣( فانصرف )  ٢( فأقبلت حنوه : ابن عمر 

  يف الدباء واملزفت 
 _________  

فت املطلي بالزفت نبيذ الدباء هو بضم الدال املهملة وتشديد الباء هو القرع وكانوا ينبذون فيه واملز: قوله )  ١( 
اجلرة اخلضراء ويف النقري  -وهو بفتح احلاء  -وهو القار وقد ورد النهي عن االنتباذ يف هذه األوعية ويف احلنتم 

وإمنا هنى عنه ألن هذه الظروف يشتد فيها النبيذ وال يشعر بذلك . وهو الوعاء يتخذ من أصل النخلة املنقر 



. النهي عن االنتباذ يف هذه األوعية باق وروي ذلك عن عمر وابن عباس إن : صاحبها قال مالك وأمحد وإسحاق 
إىل أن احلظر كان يف ابتداء مث صار منسوخا ومتسكوا يف ذلك  -منهم احلنفية والشافعية  -وذهب أكثر أهل العلم 

قال : ال ومن تلك األحاديث حديث بريدة ق" كتاب الناسخ واملنسوخ " بأحاديث صرحية كما بسطه احلازمي يف 
كنت هنيتكم عن األشربة يف الظروف فاشربوا يف كل وعاء غري أن ال تشربوا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

" ويف الباب عن ابن مسعود وجابر وعبد اهللا بن عمر وأيب سعيد اخلدري وغريهم والتفصيل يف شروح . مسكرا 
حيث أخرج عن أيب " اآلثار " وقد صرح به يف كتاب . خه ومل يذكر املؤلف ههنا مذهبه وال مذهب شي" . اهلداية 

كنت هنيتكم عن زيارة : حنيفة عن علقمة بن مرثد عن أيب بريدة عن أبيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
القبور فزوروها وال تقولوا هجرا فقد أذن حملمد يف زيارة قرب أمه وكنت هنيتكم عن حلوم األضاحي أن متسكوها 

وق ثالثة أيام فأمسكوها ما بدا لكم وتزودوا فإمنا هنيتكم ليوسع موسعكم على فقريكم وعن النبيذ يف الدباء ف
وقال بعد روايته . واحلنتم واملزفت فاشربوها يف كل ظرف فإن الظرف ال حيل شيئا وال حيرم وال تشربوا املسكر 

از االنتباذ يف األسقية واختلفوا فيما سواها فروى ابن إهنم أمجعوا على جو: قال ابن رشد ( وبه نأخذ : قال حممد 
القاسم عن مالك أنه كره االنتباذ يف الدباء واملزفت فقط ومل يكره غري ذلك وكره الثوري االنتباذ يف الدباء واحلنتم 

وهو ) .  ٥١٤/  ١بداية اجملتهد . ال بأس يف مجيع الظروف واألواين : والنقري واملزفت وقال أبو حنيفة وأصحابه 
مث أخرج عن أيب حنيفة عن إسحاق بن ثابت عن أبيه عن علي بن حسني عن رسول اهللا صلى اهللا . قول أيب حنيفة 

ما : أصابوا من شرب هلم قال : ما هؤالء ؟ فقال : أنه غزا غزوة تبوك فمر بقوم يزفتون فقال : عليه و سلم 
أن يشربوا فيها فلما مر هبم راجعا من غزوته شكوا إليه التخمة الدباء واحلنتم واملزفت فنهاهم : ظروفهم ؟ فقالوا 

  انتهى . وبه نأخذ وهو قول أيب حنيفة : مث قال . فأذن هلم أن يشربوا فيها وهناهم أن يشربوا املسكر 
  أي يف بعض غزواته : يف بعض مغازيه )  ١( 
  أي توجهت إليه ألمسع خطبته )  ٢( 
  ن أصل إليه أي فراغ من اخلطبة قبل أ)  ٣( 
  أي سألت عن حاضري اخلطبة )  ٤( 
  أي األصحاب احلاضرون )  ٥( 
  بصيغة اجملهول )  ٦( 

أخربنا مالك أخربنا العالء بن عبد الرمحن عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى أن ينبذ يف الدباء  - ٧١٩
  واملزفت 

  باب نبيذ الطالء - ١١

بن احلصني عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن حممود بن لبيد األنصاري أخربنا مالك أخربنا داود  - ٧٢٠
ال : وقالوا )  ٣( األرض أو ثقلها )  ٢( شكى إليه أهل الشام وباء : الشام )  ١( عن عمر بن اخلطاب حني قدم 

قال له رجل من ) .  ٦( ال يصلحنا العسل : العسل قالوا )  ٥( اشربوا : قال )  ٤( يصلح لنا إال هذا الشراب 
حىت ذهب )  ٨( فطبخوه . نعم : هل لك أن أجعل لك من هذا الشراب شيئا ال يسكر قال ) :  ٧( أهل األرض 

هذا : فقال )  ١٠( به إىل عمر بن اخلطاب فأدخل أصبعه فيه مث رفع يده فتبعه يتمطط )  ٩( ثلثاه وبقي ثلثه فأتوا 



أحللتها : فقال عبادة بن الصامت ) .  ١٤( أن يشربوه )  ١٣( م اإلبل فأمره)  ١٢( طالء )  ١١( الطالء مثل 
. اللهم إين ال أحل هلم شيئا حرمته عليهم وال أحرم عليهم شيئا أحللته هلم )  ١٥( كال واهللا ما أحللتها : واهللا قال 
( هو ال يسكر قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه و)  ١٧( ال بأس بشرب الطالء الذي . نأخذ )  ١٦( وهبذا : قال حممد 

  )  ٢٠( يسكر فال خري فيه )  ١٩( فأما كل معتق )  ١٨
 _________  

  يف عهد خالفته )  ١( 
  الوباء كل مرض عام من طاعون وغريه )  ٢( 
  وثقلها بالواو أي ثقل مائها " : حيىي " يف رواية )  ٣( 
  إشارة إىل نبيذ معهود فيما بينهم )  ٤( 
  بنص القرآن  ألن فيه شفاء من كل داء)  ٥( 
  أي لتخالفه أمزجتهم )  ٦( 
  أي أرض الشام )  ٧( 
  أي النبيذ )  ٨( 
  ليعرضوه عليه )  ٩( 
  أي يتمدد )  ١٠( 
  أي يف الغلظ )  ١١( 
  أي القطران الذي يطلى به اإلبل للجرب )  ١٢( 
فذهب ثلثاه وصار  فأمرهم أن يشربوه هذا صريح يف حل الطالء وهو العصري العنيب الذي طبخ: قوله )  ١٣( 

غليظا ما مل يسكر وقد روي عنه بطرق كثرية وعن غريه شربه وإباحته فأخرج ابن أيب شيبة عن أيب األحوص عن 
إنا نشرب هذا الشراب الشديد ليقطع به حلوم اإلبل يف بطوننا أن : قال عمر : إسحاق عن عمر بن ميمون قال 

أما بعد فإنا جاءنا أشربة من الشام كأهنا : تب عمر إىل عماله ك: وروي عن معمر عن عاصم عن الشعيب . يؤذينا 
أن : وأخرج عن أنس . وروي من طريق أخر حنوه . طالء اإلبل قد طبخ فذهب ثلثاه فآمر من قبلك أن يصطنعوه 

وأخرج عن أنس وعلي . أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربون من الطالء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه 
وقال حممد يف رواية ومالك والشافعي وأمحد . وهبذه اآلثار ذهب أبو حنيفة وحممد يف رواية وغريمها . غريمها شربه و

وأبو عبيد وأبو ثور وإسحاق وعمر بن عبد العزيز وجماهد وقتادة وغريهم حبرمته أخذا من حديث ما أسكر كثريه 
اربة من رواية مجع من الصحابة منهم عبد اهللا بن عمر فقليله حرام وهو حديث خمرج يف كتب متعمدة بألفاظ متق

وحديثه عند النسائي وابن ماجه وعبد الرزاق وجابر حديثه عند أيب داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان وسعد 
بن أيب وقاص حديثه عند النسائي وابن حبان وعلي حديثه عند الدارقطين وعائشة حديثها عند أيب داود والترمذي 

حبان وأمحد والدارقطين وعبد اهللا بن عمر حديثه عند إسحاق بن راهويه والطرباين وخوات بن جبري حديثه وابن 
نصب " والتفصيل يف " . معجم الطرباين " عند احلاكم والطرباين والدارقطين والعقيلي وزيد بن ثابت حديثه يف 

  " البناية " و " الراية 
ويف األوجز ( يف تلك احلالة مث رجع عنه حيث حد ابنه يف الطالء كما مر كان عمر اجتهد : قال الزرقاين )  ١٤( 
قلت ليس كذلك بل أثر الباب عند األئمة الثالثة واجلمهور غري الشيخني من احلنفية حممول على أنه  ٣٦٣/  ١٣



" يسكر جلدته وأنا سائل عنه فإن كان : " مل يكن مسكرا وما تقدم من حده رضي اهللا عنه إبنه فيه تصريح بقوله 
ولذا محل الباجي األثر السابق على املسكر ومحل أثر الباب على أنه مل يبق مسكرا وحكى فيه خالف أيب حنيفة 

  ) وعليه محله اإلمام حممد انتهى خمتصرا 
  أي ما أحللت ما هو حرام بل حكمت حبل ما هو حالل )  ١٥( 
أيضا واملشهور يف كتب أصحابنا أنه كرهه وعنه أنه "  اآلثار" وهبذا نأخذ هكذا ذكر يف كتاب : قوله )  ١٦( 

  ال أحرمه وال أبيحه لتعارض األخبار واآلثار : توقف وقال 
اجلامع " إخل قيد به ألن الطالء الذي ذهب أقل من ثلثيه ال حيل كما قال يف ... الذي قد ذهب : قوله )  ١٧( 

حرام قليلها وكثريها والسكر وهو الين من ماء التمر ونقيع اخلمر : حممد عن يعقوب عن أيب حنيفة قال " : الصغري 
الزبيب إذا اشتد حرام والطالء وهو الذي ذهب أقل من ثلثيه من ماء العنب وما سوى ذلك من األشربة فال بأس 

وبه يظهر أن ال تدافع بني كلمات الفقهاء حيث حكم بعضهم على الطالء باحلرمة بعضهم باحللة فإن . انتهى . به 
نزهة ذوي " أحدمها حالل واآلخر حرام كما حققه الفقيه حسن الشرنباليل يف رسالته : الطالء يطلق على أمرين 

  " النظر حملاسن الطالء والثمر 
  أي مطلقا قليله وكثريه كذا قال القاري )  ١٨( 
  بتشديد الفوقية املفتوحة أي قدمي : قال القاري )  ١٩( 
  أي ال حيل )  ٢٠( 

  ) ١( ئض كتاب الفرا

أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فرض : بن ذؤيب )  ١( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن قبيصة  - ٧٢١
  يفرض له الناس اليوم )  ٢( للجد الذي 

( وأما أبو حنيفة فإنه كان يأخذ . وهو قول زيد بن ثابت وبه يقول العامة . نأخذ يف اجلد )  ٣( وهبذا : قال حممد 
  اإلخوة معه شيئا )  ٥( د بقول أيب بكر الصديق وعبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهم فال يورث يف اجل)  ٤

 _________  
  أي السهام املقدرة يف املرياث )  ١( 
قبيصة بالفتح واسم أبيه مصغر هو قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة اخلزاعي املدين من أوالد الصحابة ولد : قوله )  ١( 

، كذا  ٨٦ما رأيت أحدا أعلم منه بالشام مات سنة : عن مجع من الصحابة قال مكحول  يف العهد النبوي وروى
  " جامع األصول " يف 
  الذي يفرض أي من مقامسة األخ الواحد النصف واالثنني بالثلث فإن زادوا فله الثلث : قوله )  ٢( 
 أحكام ومل يوجد نص يفيد تقدير سهم وهبذا نأخذ ملا كان اجلد يشبه األب يف أحكام ويشبه األخ يف: قوله )  ٣( 

اجلد مع اإلخوة وهل هو حيجب اإلخوة كاألب أم يقامسهم ؟ اختلف فيه الصحابة ومن بعدهم اختالفا فاحشا 
فذهب أبو بكر الصديق إىل احلجب ومل ينقل عنه خالفه وهلذا أخذ به أبو حنيفة وهو مذهب ابن عباس وابن الزبري 

ن وأيب سعيد اخلدري وأيب بن كعب ومعاذ بن جبل وأيب موسى األشعري وعائشة وأيب وابن عمر وحذيفة بن اليما
هريرة وعمران بن حصني وبه قال قتادة وجابر بن زيد وشريح وعطاء وعبد اهللا بن عتبة بن مسعود وعروة وعمر 

به قال أبو يوسف يرثون مع اجلد و: وقال علي وابن مسعود وزيد بن ثابت . بن عبد العزيز واحلسن وابن سريين 



وحممد ومالك والشافعي وعلقمة واألسود والنخعي والثوري مع اختالف فيما بينهم يف كيفية القسمة وروي عن 
" ضوء السراج شرح الفرائض السراجية " والبسط يف . عمر يف هذه املسألة قضايا خمتلفة يناقض بعضها بعضا 

  وغريه من كتب الفرائض 
  الفتوى على قوهلما : وغريمها وقال السرخسي " سكب األهنر " و " السراجية " فة كما وبه يفىت عند احلني)  ٤( 
  أي بل عندهم اجلد حيجب اإلخوة ألب وأم أو األب كاألب وأما اإلخوة ألم فيحجبهم اجلد اتفاقا )  ٥( 

: أنه قال بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب )  ١( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن عثمان  - ٧٢٢
)  ٥( من شيء وما علمنا )  ٤( مالك يف كتاب اهللا : مرياثها فقال )  ٣( اجلدة إىل أيب بكر تسأله )  ٢( جاءت 

فسأل الناس فقال املغرية : قال )  ٦( لك يف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شيئا فارجعي حىت أسأل الناس 
هل معك غريك ؟ ) :  ٩( السدس فقال )  ٨( عليه و سلم أعطاها رسول اهللا صلى اهللا )  ٧( حضرت : بن شعبة 

إىل )  ١٢( هلا أبو بكر مث جاءت اجلدة اآلخرى )  ١١( فأنفذه . فقال مثل ذلك : بن مسلمة )  ١٠( فقال حممد 
به )  ١٤( مالك يف كتاب اهللا من شيء وما كان القضاء الذي قضي : فقال )  ١٣( عمر بن اخلطاب تسأله مرياثها 

 ١٧( فيه فهو )  ١٦( ذلك السدس فإن اجتمعتما )  ١٥( إال لغريك وما أنا بزائد يف الفرائض من شيء ولكن هو 
  به فهو هلا )  ١٨( بينكما وأيتكما خلت ) 

أم األم وأم األب فالسدس بينهما وإن خلت به إحدامها فهو )  ١٩( إذا اجتمعت اجلدتان . وهبذا نأخذ : قال حممد 
  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا رمحهم اهللا . معها جدة فوقها )  ٢٠( رث هلا وال ت

 _________  
هو من التابعني وثقه ابن معني وخرشة القرشي العامري املدين باخلاء املعجمة : عثمان بن إسحاق : قوله )  ١( 

  " التقريب " بعدها راء مهملة بعدها شني معجمة مفتوحات كذا يف 
إخل روى هذا احلديث معمر ويونس وأسامة بن زيد وابن عيينة ومجاعة عن ابن ... جاءت اجلدة : وله ق)  ٢( 

. واحلق ما ذكره مالك وقد تابعه عليه أبو أويس كذا قال ابن عبد الرب . شهاب عن قصيبة مل يدخلوا بينهما أحدا 
الك وأمحد وأصحاب السنن وابن حبان هذا احلديث أخرجه م" : التلخيص احلبري " وقال احلافظ ابن حجر يف 

واحلاكم من هذا الوجه وإسناده صحيح لثقة رجاله إال أن صورته مرسل فإن قصيبة ال يصح له مساع من أيب بكر 
وقد اختلف يف مولده والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد . الصديق وال ميكن شهوده للقصة قاله ابن عبد الرب 

بعد أن ذكر االختالف فيه " العلل " احلق تبعا البن حزم باالنقطاع وقال الدارقطين يف شهوده القصة وقد أعله عبد 
مث ذكر القاضي حسني أن اليت جاءت إىل الصديق أم . يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تبعه : عن الزهري 

املستخرج من " م ابن منده يف األم واليت جاءت إىل عمر أم األب ويف رواية ابن ماجه ما يدل عليه وذكر أبو القاس
  أن هذا احلديث روي أيضا من حديث معقل بن يسار وبريدة وعمران بن حصني " كتب الناس للتذكرة 

فيه أن الصديق : قال ابن عبد الرب ) وهو خطأ " ابنته : " يف األصل ( تسأله مريثها أي عن ولد ابنتها : قوله )  ٣( 
الوسائل إىل معرفة األواءل للسيوطي أن أول " نت ترجع إليه ويؤيده ما يف مل يكن له قاض بفصل األحكام بل كا

  من مصر األمصار واستقضى القضاة يف األمصار عمر بن اخلطاب 
  أي ليس لك يف كتاب اهللا مقدار سهم معني )  ٤( 
  نفي العلم ال الوجود الواقعي النتشار األخبار وتفرقها )  ٥( 
  حيكم لك  أي أسأل الصحابة عن ما)  ٦( 



  أي حضرت واقعة أعطاها فيها السدس )  ٧( 
  أي اجلدة )  ٨( 
  أي أبو بكر قاصدا لزيارة الثبوت )  ٩( 
  " التقريب " هو من فضالء األنصار وأخبار الصحابة مات بعد األربعني ذكره يف )  ١٠( 
  من اإلنقاذ بالذال املعجمة أي أعطى السدس هلا )  ١١( 
   للمتوىف السابق)  ١٢( 
  أي عن ولد ابنها )  ١٣( 
قضي به بصيغة اجملهول أو بصيغة املعلوم أي ما كان القضاء الذي قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : قوله )  ١٤( 

سلم وخليفته أبو بكر من السدس إال لغريك وهو أم األم وما جيوز يل أن أزيد يف السهام املقدرة من عند نفسي حىت 
  أزيد على السدس 

  أي السهم املقدر )  ١٥( 
أول من ورث جدتني عمر " : الوسائل إىل معرفة األوائل " إخل قال السيوطي يف ... فإن اجتمعتما : قوله )  ١٦( 

  بن اخلطاب فجمع بينهما 
  أي السدس مشترك عاى السوية )  ١٧( 
  أي انفردت )  ١٨( 
  وي األرحام احتراز عن اجلدة الفاسدة أم أب ألم وإن علت فإهنا من ذ)  ١٩( 
إذا كانت إحدى اجلدتني أم األخرى فأمجع أهل العلم على : قال املوفق ( ال ترث معها جدة فوقها : قوله )  ٢٠( 

أن املرياث للقرىب وتسقط البعدى هبا وإن كانتا من جهتني والقرىب من جهة األم فاملرياث هلا وحتجب البعدى يف قول 
ىي بن آدم وشريك أن املرياث بينهما وعن ابن مسعود إن كانتا من جهتني عامتهم إال ما روي عن ابن مسعود وحي

فهما سواء وإن كانتا من جهة واحدة فهو للقرىب يعين به أن اجلدتني من قبل األب إذا كانت إحدامها أم األب 
األب فأما واألخرى أم اجلد سقطت أم اجلد وسائر أهل العلم على أن القرىب من جهة األم حتجب البعدى من جهة 

أهنا حتجبها ويكون املرياث : إحدامها : القرىب من جهة األب فهل حتجب البعدى من جهة األم ؟ فعن أمحد رويتان 
للقرىب وهذا قول علي رضي اهللا عنه وإحدى الروايتني عن زيد وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأهل العراق وهو قول 

ا وهي الرواية الثانية عن زيد وبه قال مالك واألوزعي وهو قول الثاين الشافعي والرواية الثانية عن أمحد هو بينهم
هذا . ألن اجلدة البعدى حتجب بالقرىب من أي جهة كانت أي من جهة األب أو األم )  ٢٠٩/  ٦املغين ( للشافعي 

ب والبعدى هو مذهب علي وإحدى الرواتني عن زيد بن ثابت ويف رواية أخرى عنه أن القرىب إن كانت من قبل األ
من جهة األم فهما سواء فيكون احلجب حينئذ يف أقسام ثالثة فقط وبه قال مالك والشافعي يف أصح قوليه واألدلة 

  مبسوطة يف كتب الفرائض 

  ) ١( باب مرياث العمة  - ١

: قول كثريا ي)  ٢( أنه كان يسمع أباه : حممد بن أيب بكر بن عمرو بن حزم )  ١( أخربنا مالك أخربنا  - ٧٢٣
  )  ٤( وال ترث )  ٣( عجبا للعمة تورث : كان عمر بن اخلطاب يقول 

أهنا ترث ألن ابن األخ ذو سهم وال ترث ألهنا ليست بذات )  ٦( يعين عمر هذا فيما نرى )  ٥( إمنا : قال حممد 



يف العمة واخلالة قالوا )  ٧( سهم وحنن نروي عن عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب وعبد اهللا ابن مسعود أهنم 
أهل املدينة ال )  ١٠( يرويه )  ٩( وحديث . الثلث وللعمة الثلثان )  ٨( فللخالة : إذا مل يكن ذو سهم وال عصبة 

له فأعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ١٢( رده أن ثابت بن الدحداح مات وال وارث )  ١١( يستطعون 
يورث العمة واخلالة وذوي )  ١٤( وكان ابن شهاب . ابن أخته مرياثه بن عبد املنذر وكان )  ١٣( أبا لبابة 
  من أفقه أهل املدينة وأعلمهم بالرواية )  ١٦( بقربتهم وكان )  ١٥( القربات 

 _________  
مرياث العمة هي واخلالة من ذوي األرحام وهم من ال سهم هلم مقدرا وليسوا بعصبات وأكثر : قوله )  ١( 

م يرثون عند عدم أصحاب الفرائض والعصبات منهم عمر وعلي وابن مسعود وأبو عبيدة بن الصحابة على أهن
اجلراح ومعاذ ابن جبل وأبو الدرداء وابن عباس يف رواية وتابعهم يف ذلك علقمة والنخعي وشريح واحلسن وابن 

ال مرياث : ية شاذة عنه سريين وعطاء وجماهد وطاوس وعبيدة السلماين ومسروق وجابر بن زيد وابن عباس يف روا
لذوي األرحام بل يوضع املال عند عدم أصحاب الفرائض والعصبات يف بيت املال وتابعهما يف ذلك سعيد بن 

  للسيد الشريف والعالء البخاري " السراجية " املسيب وسعيد بن جبري ومالك والشافعي كذا يف 
حممد بن أيب بكر بن عمرو بن حزم األنصاري قاضي : " اإلسعاف " أخربنا حممد قال السيوطي يف : قوله )  ١( 

املدينة روى عن أبيه والزهري وعنه مالك وابنه عبد الرمحن وشعبة والسفيانان وثقه النسائي وأبو حامت مات سنة 
١٣٢   

  هو أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري املدين )  ٢( 
  أي يرثها أبناء أخيها )  ٣( 
  ء أخيها وبناته أي من أبنا)  ٤( 
إخل ملا كان ظاهر قول عمر مشريا إىل أن العمة ال ترث مطلقا وهو خمالف ملا روي عنه ... إمنا يعين : قوله )  ٥( 

وعن غريه من توريث العمة وغريها من ذوي األرحام أراد أن ييبني معىن كالمه حبيث ال خيالف ما روي عنه وعن 
ترث نفي اإلرث مطلقا بل إمنا يعين أي يريد عمر من قوله إن العمة تورث أي غريه بأنه ليس مراد عمر من قوله ال 

أن أبناء أخيها يرثون على جهة العصوبة فهم من أصحاب السهام املقدرة املقررة وال ترث هي من أبناء أخيها وكذا 
  من بناته على جهة الفرضية أو العصوبة ألهنا ليست بصاحبة فرض وسهم مقدر 

  جملهول أو املعروف أي نظن بصيغة ا)  ٦( 
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : إخل أخرج أبو داود والنسائي عن أنس قال ... أهنم قالوا : قوله )  ٧( 

وأخرج الدارمي يف سننه من طريق عاصم بن عمر بن قتادة األنصاري أن عمر بن اخلطاب . ابن أخت القوم منهم 
وأخرج من طريق ابن جريج عن عمرو بن . لم جيد وارثا فدفع ماله إىل أخواله التمس من يرث ابن الداحداحة ف

وأخرج أيضا . اهللا ورسوله موىل من ال موىل له واخلال وارث من ال وارث له : مسلم عن طاوس عن عائشة قالت 
وأخرج . لة الثلث أيت عمر بن اخلطاب يف عم ألم وخالة فأعطى العم الثلثني واخلا: من طريق الشعيب عن زياد قال 

أيت عبد : وأخرج عن غالبنب عباد عن قيس النهشلي قال . عن احلسن أن عمر أعطى اخلالة الثلث والعمة الثلثني 
وأخرج عن . شهدت عمر أعطى اخلالة الثلث والعمة الثلثني : امللك بن مروان يف خالة وعمة فقام شيخ وقال 

مبنزلة األم والعم مبنزلة األب وبنت األخ مبنزلة األخ وكل ذي  اخلالة: الشعيب عن مسروق عن ابن مسعود قال 
فهذه اآلثار شاهدة على توريث ذوي األرحام وهو . رحم مبنزلة رمحه اليت يديل هبا إذا مل يكن وارث ذا قرابة 



) .  ٧٥آلية ا: سورة األنفال ) ( وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا : ( الظاهر من إطالق قوله تعاىل 
ويوافقه ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه واحلاكم وصححه وابن حبان من حديث املقدام بن معد يكرب 

حكى ابن أيب " : التلخيص " قال احلافظ يف . أهنا وارث من ال وارث له واخلال وارث من ال وارث له : مرفوعا 
اهللا ورسوله موىل من ال موىل له : رواه الترمذي بلفظ  حامت عن أيب زرعة أنه حديث حسن ويف الباب عن عمر

  وعن عائشة رواه الترمذي والنسائي والدارقطين ورجح الدارقطين والبيهقي وقفه . واخلال وارث من ال وارث له 
  هذا إذا اجتمعا وإال ينفرد كل منهما )  ٨( 
  أي هناك حديث آخر دال على توريث ذوي األرحام )  ٩( 
من طريق حممد بن إسحاق عن حممد ابن حيىي بن " شرح معاين اآلثار " يرويه أخرجه الطحاوي يف :  قوله)  ١٠( 

تويف ثابت بن الدحداح وليس له أصل يعرف فقال رسول اهللا لعاصم بن عدي : حبان عن عمه واسع بن حبان قال 
  ذر ابن أخته فأعطاه مرياثه ال فدعا رسول اهللا أبا لبابة بن عبد املن: هل تعرف له فيكم نسبا ؟ قال : 
  أي ال يستطيع املخالفون رده لكونه صحيحا ثابتا )  ١١( 
  أي من أصحاب الفروض والعصبات )  ١٢( 
  بضم الالم )  ١٣( 
إخل تأييد آخر على مدعاه وأما ما أخرجه ... وكان ابن شهاب يورث : قوله . أي حممد بن مسلم الزهري )  ١٤( 

سألت اهللا عن : والدارقطين عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسال أن رسول اهللا قال "  املراسيل" أبو داود يف 
وأخرجه النسائي من مرسل زيد بن أسلم ووصله احلاكم . مرياث العمة واليت له فسارين جربيل أن ال مرياث هلما 

ة حممد بن احلارث املخزومي بذكر أيب سعيد ويف إسناده ضعف ووصله الطرباين أيضا من حديث أيب سعيد يف ترمج
شيخه وليس يف اإلسناد رجل ينظر حاله غريه ورواه الدارقطين من حديث أيب هريرة وضعفه واحلاكم بسند ضعيف 

فعلى تقدير ثبوته حممول على أنه ال سهم هلما " . التلخيص " من حديث عبد اهللا بن عمر وكذا ذكره احلافظ يف 
  ما مقدر أو حيتمل أن يكون ذلك متقد

  أي سائر ذوي األرحام )  ١٥( 
  أي الزهري )  ١٦( 

أنه أخربه )  ٢( الزرقي )  ١( أخربنا مالك أخربنا حممد بن أيب بكر عن عبد الرمحن بن حنظلة بن عجالن  - ٧٢٤
كنت جالسا عند عمر بن اخلطاب فلما صلى : قال )  ٤( يقال له ابن مرس )  ٣( عن موىل لقريش كان قدميا 

يسأل  -يف شأن العمة )  ٨( كان كتبه )  ٧( لكتاب  -ذلك الكتاب )  ٦( هلم )  ٥( يا يرفأ : ر قال صالة الظه
)  ١٣( فيه ماء أو )  ١٢( من شيء ؟ فأتى به يرفأ مث دعا بتور )  ١١( هل هلا )  ١٠( عنه ويستخرب اهللا )  ٩( 

  )  ١٥( رضيك اهللا أقرك أقرك لو )  ١٤( لو رضيك اهللا : قدح فمحا ذلك الكتاب فيه مث قال 
 _________  

  بالفتح مث السكون )  ١( 
الزرقي بضم الزاء املعجمة وفتح الراء املهملة نسبة إىل بين زريق بطن من األنصار ذكره السمعاين قال : قوله )  ٢( 

رس بكسر عبد الرمحن بن حنظلة الزرقي روى عن موىل لقريش يقال له ابن م" : جامع األصول " ابن األثري يف 
  امليم وسكون الراء وبالسني املهملة 

  أي كبري السن )  ٣( 



مقصورا أو منونا وممدودا قال ابن : قال صاحب احمللى ( بكسر امليم وسكون راء مهملة بعدها سني مهملة )  ٤( 
ه يف كذا ضبط)  ٤٢٨/  ١٢كشفت عن ابن حنظلة وابن مرساء فلم أعرف هلما حاال كذا يف األوجز : التركماين 

  كان موىل لقريش : وقال " املغين " 
يا يرفأ بفتح التحتية وإسكان الراء وبالفاء آخره ألف خمضرم موىل لعمر بن اخلطاب وحاجبه وكان : قوله )  ٥( 

  أدرك اجلاهلية وال يعرف له صحبة وحج مع عمر يف خالفة أيب بكر قاله الكرماين وابن حجر 
  أي أحضر ذلك املكتوب )  ٦( 
  أي قال عمر ذلك املكتوب قد كان كتبه  ) ٧( 
  لعله كتب فيه شيئا مقدرا برأيه )  ٨( 
يطلب عمر علمه من اهللا يف ظهور أمرها هل للعمة : ويستخري اهللا بالباء . يسأل عنه بصيغة اجملهول : قوله )  ٩( 

ا لألمر ونستخرب الناس أي جواب -باملتكلم املنصوب  -فنسأل " : موطأ حيىي " ويف . من شيء ؟ كذا قال القاري 
  وملا جاء به يرفأ تغري ما كان رآه من سؤال الناس فصمم على حموه فمحاه قاله الزرقاين . عن حكمها 

  ويستخري اهللا فيه : يف نسخة )  ١٠( 
  أي للعمة )  ١١( 
  ) بالفارسية ( بفتح التاء طشت )  ١٢( 
  ا بالشك من الراوي أو املراد طلب ما تيسر منهم)  ١٣( 
لو رضيك اهللا بكسر الكاف خطابا إىل العمة أي لو رضي اهللا تقدير السهم لك ألثبتك يف كتابه : قوله )  ١٤( 

( خطاب إىل املكتوب أي لو رضي اهللا بك ألقرك ومل يلهم يف قليب باحملو : كما أقر سهام أصحاب السهام فيه وقيل 
رياث وبه قال زيد بن ثابت وإليه ذهب مالك والشافعي إن املعروف من مذهب عمر منع العمة امل: قال الباجي 

  )  ٢٤٣/  ٦" املنتقى " انظر . وروي عن ابن مسعود توريثهم وبه قال أبو حنيفة 
  كرره للتأكيد )  ١٥( 

  ؟ )  ١( باب النيب صلى اهللا عليه و سلم هل يورث  - ٢
ال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  أخربنا مالك أخربنا أبو الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن - ٧٢٥
  فهو صدقة )  ٣( ومؤونة عاملي )  ٢( ورثيت دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي )  ١( تقسم 

 _________  
هل يورث نقل ابن عبد الرب عن مجع من أهل البصرة منهم ابن علية أن هذا من خصائص النيب صلى : قوله )  ١( 

اضي عياض عن احلسن البصري أنه عام يف مجيع األنبياء وقد ورد يف األحاديث ما يشهد اهللا عليه و سلم ونقل الق
إنا معاشر األنبياء ال نورث : لذلك فأخرج الطرباين والنسائي يف السنن الكربى بإسناد على شرط مسلم مرفوعا 

  ويف الباب أخبار أخر مبسوطة يف كتب التخريج 
 نسخة التحتية مرفوعا ويف نسخة جمزوما ويف نسخة ال يقتسم من االفتعال ال تقسم بفتح التاء ويف: قوله )  ١( 

  بالوجوه األربعة والرواية باجلزم على النهي وبالرفع على اخلرب كذا ذكره السيوطي وغريه 
  أي بعد مويت )  ٢( 
  املراد به اخلليفة بعده : قال القاري )  ٣( 



أن نساء : ن الزبري عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أخربنا مالك حدثنا ابن شهاب عن عروة ب - ٧٢٦
النيب صلى اهللا عليه و سلم حني مات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إىل أيب )  ١( 

رسول اهللا  قد قال)  ٣( أليس : مرياثهن من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت هلن عائشة )  ٢( بكر يسألن 
  ما تركنا صدقة )  ٤( ال نورث : صلى اهللا عليه و سلم 

 _________  
  أي غري عائشة )  ١( 
  يسأله : يف نسخة )  ٢( 
  وهبذا احتج أبو بكر على فاطمة حني طلبت املرياث وعلى العباس وعلي رضي اهللا عنهما حني طلبا املرياث )  ٣( 
إن ما نافية وصدقة مفعول : ء ما تركنا صدقة بالرفع وأما قول الشيعة نورث أي حنن معاشر األنبيا: قوله )  ٤( 

هل هذا إال كما حكاه . ال نورث وال يقتسم ورثيت دينارا وغري ذلك : فتحريف للكلم من مواضعه ويرده قول 
نيب " بأن لفظ " ال نيب بعدي " أنه تنبأ رجل ومسى نفسه بال وحرف حديث " اإلشاعة يف أشراط الساعة " صاحب 

  إن نبيكم أخرب بنبويت : مرفوع خرب واملراد بال نفسه وقال " 

  باب ال يرث املسلم الكافر - ٣

بن عثمان )  ٢( بن حسني بن علي بن أيب طالب عن عمر )  ١( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن علي  - ٧٢٧
  املسلم الكافر )  ٤( ال يرث : بن زيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال )  ٣( بن عفان عن أسامة 

ملة واحدة )  ٧( والكفر . وال الكافر املسلم )  ٦( ال يورث املسلم الكافر ) .  ٥( وهبذا نأخذ : قال حممد 
اليهودي النصراين والنصراين اليهودي وهو قول أيب حنيفة )  ٩( يرث )  ٨( يتواثون به وإن اختلفت مللهم 

  والعامة من فقهائنا 
________ _  

  هو زين العابدين بن سيد الشهداء )  ١( 
: هكذا قال مالك وسائر أصحاب ابن شهاب يقولون : عن عمر بن عثمان بن عفان قال ابن عبد الرب : قوله )  ٢( 

عمرو بن عثمان ورواه ابن بكري عن مالك على الشك فقال عن عمر بن عثمان أو عمرو بن عثمان وقال ابن 
عمر كما رواه حيىي وأكثر الرواة وال خالف يف أن لعثمان : ن عثمان والثابت عن مالك عن عمرو ب: القاسم فيه 

ولدا يسمى بعمر وآخر مسمى بعمرو وإمنا االختالف يف هذا احلديث هل هو لعمر أو لعمرو ؟ فأصحاب ابن 
بن سعيد  عمر وقد وقفه على ذلك الشافعي وحيىي: عمرو بن عثمان ومالك يقول : شهاب غري مالك يقولون 

هو عمر واحلق أن مالكا يكاد يقاس به غريه يف احلفظ واإلتقان لكن الغلط ال يسلم : القطان فأىب أن يرجع وقال 
ال يلزم من تفرد : وقال العراقي . انتهى ماخصا . منه أحد وأىب أهل احلديث أن يكون يف هذا اإلسناد إال عمرو 

كال منهما ثقة نكارة املنت وال شذوذه بل املنت على كل حال صحيح مالك من بني الثقات باسم هذا الراوي مع أن 
  غايته أن يكون هذا السند منكرا أو شاذا ملخالفة الثقات ملالك يف ذلك 

بن  -متبىن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املذكور بامسه يف القرآن  -عن أسامة بالضم بن زيد : قوله )  ٣( 
  " اإلسعاف " باملدينة وقيل بوادي القرى كذا يف  ٥٤مناقب مجة مات سنة  حارثة بن شراحيل الكليب وله

وال الكافر املسلم هكذا عند مجيع أصحاب الزهري واختصره مالك : ال يرث املسلم الكافر تتمته : قوله )  ٤( 



  قاله ابن عبد الرب 
لن جيعل اهللا : ( يدل عليه قوله تعاىل وهبذا نأخذ أما عدم إرث الكافر من املسلم فأمر جممع عليه و: قوله )  ٥( 

وأما عكسه وهو عدم إرث املسلم من الكافر )  ١٤١اآلية : سورة النساء ) ( للكافرين على املؤمنني سبيال 
فمذهب علي وعامة الصحابة ومذهب معاذ بن جبل ومعاوية واحلسن وحممد بن احلنيفة وحممد بن علي بن حسني 

" والبيهقي يف " األوسط " أخرجه الطرباين يف " اإلسالم يعلو وال يعلى : " ث ومسروق إىل إرثه أخذا من حدي
من " تاريخ واسط " من حديث عمر مرفوعا والدارقطين من حديث عائذ بن عمرو وأسلم بن سهل يف " الدالئل 

ه حبسب احلجة واجلواب أن املذكور يف احلديث نفس اإلسالم وعلو" . الدارية " حديث معاذ كذا ذكره احلافظ يف 
الذي عليه سائر الصحابة والتابعني وفقهاء األمصار : للسيد وقال ابن عبد الرب " شرح السراجية " أو القهر كذا يف 

  وقد ثبت ذلك مرفوعا بنقل الثقات فكل من خالفه حمجوج به . أن املسلم ال يرث من الكافر 
املسلم عندمها مجيع ماله ما اكتسبه يف حال الردة أو قبله  الكافر أي غري املرتد أما املرتد فريث منه: قوله )  ٦( 

دون العكس ألن املرتد ال يقر على دينه بل جيرب على اإلسالم أو يقتل فيعترب يف حكم اإلسالم فيما ينتفع به وارثه ال 
فيئا للمسلمني  فيما ينتفع هو به وعند أيب حنيفة املسلم يرث منه ما كسبه يف حال إسالمه وما كسبه يف ردته يكون

  واملسألة مبسوطة يف كتب الفقه 
الكفار يتوارثون بينهم وإن اختلفت حنلهم ألن " : شرح السراجية " الكفر ملة واحدة قال السيد يف : قوله )  ٧( 

اليهود والنصارى : الكفر ملة واحدة عندنا وذكره املزين عن الشافعي وأبو القاسم عن مالك وقال ابن أيب ليلى 
  ثون وال توارث بينهم وبني اجملوس وذهب بعض الفقهاء إىل عدم التوارث بني اليهود والنصارى أيضا يتوار

  بكسر امليم وفتح الالم األوىل مجع ملة مبعىن الدين )  ٨( 
  هذا توضيح ملا ذكره )  ٩( 

   يرثه علي وطالب ومل)  ١( ورث أبا طالب عقيل : أخربنا مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسني قال  - ٧٢٨
 _________  

تأخر إسالمه إىل : عقيل بالفتح ألنه كان عند موت أيب طالب الكافر كافرا وأسلم زمن احلديبية وقيل : قوله )  ١( 
فتح مكة وهاجر يف أول سنة مثان وطالب مات كافرا قبل بدر وأما علي وكذا جعفر فكانا مسلمني عند ذلك 

وهذه الرواية نص على موت أيب طالب على الكفر ويدل ) .  ٢٥١/  ٦للباجي كذا يف املنتقى ( فلذالك مل يرثاه 
  ) عليه من الرويات الصرحية ومن خالف فيه فهو حمجوج هبا 

  ) ١( باب مرياث الوالء  - ٤

أخربنا مالك حدثنا عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم أن عبد امللك بن أيب بكر بن عبد  - ٧٢٩
)  ٣( وترك بنني له ثالثة )  ٢( أن العاص بن هشام هلك : أخربه )  ١( احلارث بن هشام أخربه أن أباه الرمحن بن 

فورثه )  ٨( اللذين مها ألم وترك ماال وموايل )  ٧( فهلك أحد االبنني )  ٦( ورجال لعلة )  ٥( ألم )  ٤( ابنني : 
)  ١٣( وترك ابنه وأخاه )  ١٢( واليه مث هلك أخوه ماله ووالء م)  ١١( ألمه وأبيه وورث )  ١٠( أخوه )  ٩( 

)  ١٧( أيب أحرز من املال ووالء املوايل وقال أخوه )  ١٦( ما كان )  ١٥( قد أحرزت ) :  ١٤( ألبيه فقال ابنه 
( أخي اليوم ألست )  ٢٠( لو هلك )  ١٩( أرأيت )  ١٨( ليس كله لك إمنا أحرزت املال فأما والء املوايل فال : 



  بوالء املوايل )  ٢٤( إىل عثمان بن عفان فقضى ألخيه )  ٢٣( أنا ؟ فاختصما )  ٢٢( أرثه )  ٢١
بين األخ من األب واألم وهو قول أيب حنيفة )  ٢٦( من األب دون )  ٢٥( الوالء لألخ . وهبذا نأخذ : قال حممد 
  رمحه اهللا 

 _________  
يورث من املعتق بعد موته من ماله وموىل العتاقة من آخر العصبات  بالفتح هو والء العتاقة هو ما: الوالء )  ١( 

  السبية 
  أي أبو بكر بن عبد الرمحن : أباه )  ١( 
  أي مات وقتل يوم بدر كافرا )  ٢( 
  بدل )  ٣( 
  بيان الثالثة )  ٤( 
  أي وألم واحدة )  ٥( 
  بفتح العني وتشديد الالم هي الضرة )  ٦( 
  ب وأم أي أحد األخوين أل)  ٧( 
  أي معتقتني بالفتح )  ٨( 
  أي امليت )  ٩( 
  أي أخوه العيين ال العاليت لكونه حمجوبا بالعيين )  ١٠( 
  بيان لورثه )  ١١( 
  أي العيين )  ١٢( 
  الذي كان من أم أخرى )  ١٣( 
  أي ابن اهلالك )  ١٤( 
  أي أخذت )  ١٥( 
  أي لكون األخ حمجوبا باالبن )  ١٦( 
  يت أي العال)  ١٧( 
  أي بل أنا مستحق )  ١٨( 
  أي أخربين )  ١٩( 
لو هلك أي لو مات أخي األول الذي ورث ماله ووالء مواليه منه أبوك اليوم بعد موت أخيه ألب : قوله )  ٢٠( 

  وأم الذي هو أبوك لكنت أرثه أنا دونك ألن األخ وإن كان ألب مقدم على األخ وإن كان ألب وأم 
   استفهام إنكاري)  ٢١( 
  وارثه : يف نسخة )  ٢٢( 
فاختصما إىل عثمان أي يف عهد خالفته واملتخاصمان ابن العاص بن هشام وابن ابنه اآلخر قال : قوله )  ٢٣( 

يف هذه القصة إشكال ألن العاص قتل يوم ) :  ٢٠٣ص " ( تعجيل املنفعة يف رجال األربعة " احلافظ ابن حجر يف 
ان ويتحاكم إليه يف إرثه والذي يرفع اإلشكال أن يكون التحاكم يف إرث تأخر بدر كافرا فكيف ميوت يف زمن عثم

انتهى ملخصا وفيه سهو . ال يتحاكم يف إرثه إىل عثمان يف خالفته : إىل زمن عثمان لكن من ميوت يوم بدر كافرا 



شام وإمنا ذكر يف اخلرب وغريه فإنه مل يتخاصم إىل عثمان يف إرث العاص بن ه)  ٩٨/  ٤( ظاهر نبه عليه الزرقاين 
أنه مات وخلف شقيقني وواحدا ألم أخرى والذي ختاصم إىل عثمان إمنا هو ابن العاصي الذي كان من أم أخرى 

وابن ابنه الذي مات أبوه وقد كان أبوه ورث شقيقه ماله ووالء مواليه ملوته بال ولد فاختصما يف والء املوايل دون 
  صي أصال فال إشكال اإلرث وال ذكر فيه ملرياث العا

  أي ألخ املتوىف العاليت دون ابنه )  ٢٤( 
  أي عند عدم األخ ألب وأم )  ٢٥( 
دون بين األخ ألب وأم ألن الوالء وإن كان أثر امللك لكنه ليس مبال وال له حكم املال حىت ال : قوله )  ٢٦( 

سبب يورث به بطريق العصوبة فيعترب األقرب  جيوز االعتياض عنه باملال فال جيري فيه سهام الورثة املقدرة بل هو
  )  ٩٩/  ٤كذا يف شرح الزرقاين ( فاألقرب 

أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان فاختصم إليه : أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن أيب بكر أن أباه أخربه  - ٧٣٠
من بين )  ٣( هينة عند رجل بن اخلزرج وكانت امرأة من ج)  ٢( ونفر من بين احلارث )  ١( نفر من جهينة 

فماتت فورثها ابنها وزوجها وتركت ماال وموايل مث مات ابنها )  ٤( احلارث بن اخلزرج يقال له إبراهيم بن كليب 
ليس كذلك إمنا هو ) :  ٨( وقال اجلهنيون )  ٧( لنا والء املوايل وقد كان ابنها أحرزه ) :  ٦( ورثته )  ٥( فقال 
أبان بن عثمان للجهنيني )  ١١( وحنن نرثهم فقضى )  ١٠( فإذا مات ولدها فلنا والؤهم  صاحبتنا)  ٩( موايل 

  بوالء املوايل 
 ١٤( من مات بعد )  ١٣( ولدها الذكور رجع الوالء ومرياث )  ١٢( إذا انقرض . وهبذا أيضا نأخذ : قال حممد 

  قهائنا وهو قول أيب حنيفة والعامة من ف. ذلك من مواليها إىل عصبتها ) 
 _________  

  بضم اجليم قبيلة )  ١( 
  هو بطن من األنصار )  ٢( 
  أي يف نكاحه )  ٣( 
  بصيغة التصغري )  ٤( 
  فقالت : يف نسخة )  ٥( 
  أي االبن املتوىف )  ٦( 
  أي أخذه وورثه فنحن نرثه بعد موته كاملال )  ٧( 
  أي عصبات املرأة من جهينة )  ٨( 
  ة اليت كانت من جهينة أي املرأة املتوفا)  ٩( 
  أي املوايل )  ١٠( 
  أي حكم )  ١١( 
  أي انقطع ومات )  ١٢( 
  عطف تفسريي )  ١٣( 
  أي بعد انقضاء أوالد املعتقة الذكور )  ١٤( 



من امرأة )  ٣( أنه سئل عن عبد له ولد : عن سعيد بن املسيب )  ٢( خمرب )  ١( أخربنا مالك أخربين  - ٧٣١
  أمهم )  ٧( فوالؤهم ملوايل )  ٦( إن مات أبوهم وهو عبد مل يعتق : ؟ قال )  ٥( ؤهم ملن وال)  ٤( حرة 

وهو . ملوايل أبيهم )  ٩( فصار واليتهم )  ٨( وإن أعتق أبوهم قبل أن ميوت جر والءهم . وهبذا نأخذ : قال حممد 
   -رمحهم اهللا  -قول أيب حنيفة والعمة من فقهائنا 

 _________  
  مالك أنه بلغه عن سعيد : اية حيىي ويف رو)  ١( 
" أي حمدث أو ناقل وهو عكرمة وكان مالك يكرهه ولذا يعرب عنه يف " شرحه " خمرب قال القاري يف : قوله )  ٢( 

برجل وخمرب وإمنا كان يكتم امسه لكالم سعيد بن املسيب فيه وقد احتج العلماء وأصحاب السنن بعكرمة " املوطأ 
عنه وعما قيل فيه وهو موىل ابن عباس أحد فقهاء مكة مسع ابن عباس وغريه من الصحابة وقد صنفوا يف الذب 
ثقة ثبت عامل بالتفسري مل يثبت تكذيبه عن ابن عمر وال يثبت :  ٣٠/  ٢يف تقريب التهذيب ( وروى عنه خلق كثري 

  انتهى ) . عنه بدعة 
  ي أوالدا بفتحتني أو مب فسكون أ: له ولد قال القاري : قوله )  ٣( 
  أي كانت أمة لقوم فصارت حرة بالعتق )  ٤( 
  ملن والؤهم أي ملوايل أمهم أم ملوايل أبيهم ؟ : قوله )  ٥( 
  صفة كاشفة )  ٦( 
ألن األوالد أحرار بتبعية األم فوالؤهم ملوايل األم وإذا أعتق أبوهم جر موايل األب والءهم لكون موايل األب )  ٧( 

  أقوى من موايل األم 
جر والءهم أي إىل مواليه إن كان مواله أمرأة فإنه ليس للنساء من الوالء إال ما اعتقته أو أعتق من : قوله )  ٨ (

أعتقته أو دبرن أو دبر من دبرن أو كاتنب أو كاتب من كاتنب أو جر والء معتقهن أو معتق معتقهن كما هو مبسوط 
  يف كتب الفرائض 

  والؤهم : يف نسخة )  ٩( 

  احلميل)  ١( مرياث باب  - ٥

عمر بن )  ٢( أىب : بكري بن عبد اهللا بن األشج عن سعيد بن املسيب قال )  ١( أخربنا مالك أخربنا  - ٧٣٢
  أحدا من األعاجم إال ما ولد يف العرب )  ٣( اخلطاب أن يورث 

هو ولدي أو تقول هو )  ٥( وتسىب معه امرأة فتقول )  ٤( ال يورث احلميل الذي يسىب . وهبذا نأخذ : قال حممد 
إال الوالد والولد فإنه إذا ادعى الوالد )  ٧( هي أخيت وال نسب من األنساب يورث إال ببينة )  ٦( أخي أو يقول 

مواله )  ١٠( وال حيتاج يف هذا إىل بينة إال أن يكون الولد عبدا فيكذبه )  ٩( فهو ابنه )  ٨( أنه ابنه وصدقه 
دام عبدا حىت يصدقه املوىل واملرأة إذا ادعت الولد وشهدت امرأة حرة مسلمة على  بذلك فال يكون ابن األب ما

  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا رمحهم اهللا . حر فهو ابنها )  ١٢( يصدقها وهو )  ١١( أهنا ولدته وهو 
 _________  

: احلميل يف حديث عمر بن اخلطاب : " املغرب " مرياث احلميل على وزن فعيل قال املطرزي يف : قوله )  ١( 
ويف كتاب . هذا ابين : الذي حيمل من بلده إىل دار اإلسالم وتفسريه يف الكتاب أنه صيب مع امرأة حتمله وتقول 



  احلميل عندنا كل نسب كان يف أهل احلرب : الدعوى 
  أخربنا الثقة عن سعيد بن املسيب : يف رواية حيىي )  ١( 
  أي امتنع )  ٢( 
أن يورث أي جيعل أحدا من األعاجم غري العرب من الروم والترك والفرس واهلند وغريها وارثا : قوله )  ٣( 

مبجرد دعوى القرابة وإقرار بعضهم لبعض فأما إذا ثبت ذلك ببينة فذلك كاملولود يف بالد العرب وأما املولود يف 
  العرب فإمنا يورث ألنه معروف النسب 

  إىل بالد اإلسالم  أي من بالد الكفر)  ٤( 
منها ما تثبت مبجرد اإلقرار من دون حاجة : إخل األنساب على قسمني ... فتقول هو ولدي أو تقول : قوله )  ٥( 

وهو ما مل يكن فيه حتميل على الغري كإقرار الرجل لرجل أنه ابنه فاإلقرار هبذا النسب يثبت النسب . إىل البينة 
ذا كان املقر له جمهول النسب وأما إذا كان معرف النسب فال يعترب به ومنها ما ال وجيعل املقر له من الورثة هذا إ

يثبت مبجرد إقرار املقر وهو ما فيه حتميل النسب على الغري كاإلقرار لرجل بأنه أخوه فإنه يتضمن حتميل النسب 
حنو ذلك ففي هذه الصور إن على أبيه بكونه ابنه واإلقرار بأنه عمه يتضمن حتميل النسب على اجلد بأنه ابنه و

صدق ذلك الغري الذي محل النسب إليه فذاك وإال فال يعترب إقراره إال بالشهادة العادلة فظهر أن ال توريث مبجرد 
نعم املقر له بالنسب املتضمن حتميله على الغري إذا مل يثبت نسبه . اإلقرار بالنسب إال بالشهادة إال يف اإلقرار بالبنوة 

 وال بالشهادة ومات املقر على إقراره يرث عندنا املقر إذا مل يكن له أصحاب الفرض وال العصبات ال بإقرار الغري
  السبية والنسبية وال ذوو األحام وال موىل املواالة كما هو مشروح يف كتب الفرائض 

  أي ذلك احلميل )  ٦( 
  أي ال مبجرد إقرار )  ٧( 
  أي االبن )  ٨( 
  فريثه )  ٩( 
  ذلك املقر لبنوته  أي)  ١٠( 
  أي ذلك الولد )  ١١( 
  أي واحلال أن ذلك الولد حر )  ١٢( 

  الوصية)  ١( فصل  - ٦

)  ١( ما حق : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : أخربنا مالك أخربنا نافع عن عبد اهللا بن عمر  - ٧٣٣
  بة امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتني إال و وصيته عنده مكتو

  )  ٣( حسن مجيل )  ٢( هذا . وهبذا نأخذ : قال حممد 
 _________  

باب الوصية وهو املناسب لكلمات صاحب الكتاب : فصل الوصية هكذا يف بعض النسخ ويف بعضها : قوله )  ١( 
ة بالصاد سباقا وسياقا فإنه مل يترجم فيه ال قبله وال بعده يف موضع بفصل وحيتمل أن يكون الفصل على هذه النسخ

. بالضاد املعجمة وال يبعد أن يكون باملهملة : املعجمة فيكون املعىن هذا ذكر فضل الوصية مث الوضية قال القاري 
وهذا بعيد جدا بل الظاهر املوافق لكثري من نسخ هذا الكتاب وغريه املناسب للمقام هو الوصية باملهملة . انتهى 



الياء يف األول وكسر الواو يف الثاين مصدران مث مسي بالوصية املال  وذكر العيين أن الوصية والوصايا بتشديد
متليك مضاف إىل ما بعد املوت سواء كان يف املنافع أو األعيان وهلا شرائط واركان : املوصى به ومعناها يف الشرع 

  وأحكام مبسوطة يف كتب الفقه 
يات وال مفهوم له فإن الوصية تصح من الذمي امرئ مسلم كذا يف أكثر الروا. ما حق ما نافية : قوله )  ١( 

يبيت ليلتني صفة ثانية ملسلم وخربها ما . يوصي فيه صفة لشيء . له شيء صفة المرئ . مسلم : وسقط يف رواية 
ويف . دل عليه االستثناء وحيتمل أن يكون خربه يبيت بتأويله باملصدر أي ما حقه بيتوتته إال وهو على هذه الصفة 

ويف احلديث دليل على أن األشياء . يبيت ثالث ليال وكأن ذكر الليلتني أو الثالث لرفع احلرج : م رواية ملسل
ينبغي أن تضبط بالكتابة واستدل به على جواز االعتماد على اخلط ولو مل يقرن ذلك بالشهادة وخص أمحد وحممد 

ملا فيها من ضبط املشهود به واحتجوا بن نصر ذلك بالوصية لثبوت ذلك فيها وأجاب اجلمهور بأن الكتابة ذكرت 
اآلية )  ١٠٦اآلية : سورة املائدة ) ( شهادة بينكم إذا حضر أحدكم املوت حني الوصية : ( يف اإلشهاد بقوله تعاىل 

واحتج بعضهم بظاهر هذا احلديث مع ظاهر اآلية على وجوب الوصية وبه قال عطاء والزهري والظاهرية وابن . 
شرح " جلمهور إىل استحباهبا حىت نسبه ابن عبد الرب إىل اإلمجاع سوى من شذ كذا يف جرير وغريه وذهب ا

  " الزرقاين 
  أي نفس الوصية أو كتابتها )  ٢( 
أمجع العلماء يف مجيع األمصار واألعصار على جواز الوصية وال : قال املوفق ( أي مستحب ليس بواجب )  ٣( 

ده وديعة أو عليه واجب يوصي باخلروج منه فإن اهللا تعاىل فرض أداء جتب الوصية إال على من عليه دين أو عن
األمانات وطريقه يف هذا الباب الوصية فتكون مفروضة عليه فأما الوصية جبزء من ماله فليست بواجبة على أحد يف 

 ٣١٦ / ١٢قول اجلمهور وبذلك قال الشعيب والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وغريهم كذا يف األوجز 
 (  

  باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله - ٧

 ٢( أخربه )  ١( أخربنا مالك حدثنا عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم أن أباه أخربه أن عمرو بن سليم الزرقي  - ٧٣٤
 بالشام وله مال وليس هنا إال ابنة)  ٤( غالما يفاعا من غسان ووارثه )  ٣( إن ههنا : أنه قيل لعمر بن اخلطاب ) 

فبعت ذلك : قال عمرو بن سليم ) .  ٥( مروه فليوص هلا فأوصى هلامبال يقال له بئر جشم : عم له فقال عمر 
  )  ٦( املال بثالثني ألفا بعد ذلك وابنة عمه اليت أوصى هلا هي أم عمرو بن سليم 

 _________  
  األنصار  بضم الزاء املعجمة وفتح الراء املهملة نسبة إىل بين زريق قبيلة من)  ١( 
  هذه الرواية مرسلة ألن عمروا مل يلق عمر قاله الطحاوي )  ٢( 
قبيلة من األزد  -بفتح الغني وتشديد السني املهملة  -غالما يفاعا من غسان . إن ههنا أي باملدينة : قوله )  ٣( 

"  حيتلم ومجعه أيفاع قاله يف واليفاع بفتح الياء املثناة التحتية بعدها فاء مبعىن اليافع وهو الذي راهق البلوغ ومل
عن حيىي بن سعيد األنصاري عن أيب بكر بن حزم أن " موطأ حيىي " ويف رواية أخرى ملالك املذكورة يف " . املغرب 

: إن فالنا ميوت أفيوصي ؟ قال : غالما من غسان حضرته الوفاة باملدينة ووارثه بالشام فذكر ذلك لعمر فقيل له 
هي بئر ( وكان الغالم ابن عشر سنني أو اثنيت عشرة سنة فأوصى ببئر جشم : ل أبو بكر قا: فليوص قال حيىي 



فيه صحة وصية الصيب املميز وبه قال مالك " : شرحه " فباعها أهلها بثالثني ألف درهم وقال الزرقاين يف ) باملدينة 
قول رجحه مجاعة ومال إليه السبكي  وقيده مبا إذا عقل ومل خيلط وأمحد وقيده بابن سبع وعنه بعشر والشافعي يف

ومنعها احلنفية والشافعي يف األظهر عنه وذكر البيهقي عنه أنه علق القول به على صحة أثر عمر وهو صحيح فإن 
أن وصية الصيب جائزة عند الشافعي يف قول ومالك " البناية " وذكر العيين يف . انتهى . رجاله ثقات وله شاهد 
ي وعمر بن عبد العزيز وشريح وعطاء والزهري وإياس وغري جائزة عندنا وعند الشافعي يف وأمحد والشعيب والنخع

ما : أحدها : قول وأصحاب الظواهر وهو قول ابن عباس واحلسن وجماهد وأجاب أصحابنا عن أثر عمر بوجوه 
ية للشيء باسم ما كان عليه أن الغالم الذي أمره عمر بالوصية كان بالغا ومسي يافعا جمازا تسم" اهلداية " ذكره يف 
وردمها اإلتقاين . ما ذكره أيضا أن وصية يفاع كانت يف جتهيزه وأمر دفنه وذلك جائز عندنا : وثانيهما . لقربه منه 

بأن الراوي صرح بأنه أوصى البنة عم له مبال فكيف حيتمل أن يكون اإليصاء يف أمر التجهيز " غاية البيان " يف 
أن من أدرك عصر : واية أنه كان غالما مل حيتلم مث ذكر اإلتقاين يف اجلواب ما ملخصه والدفن ؟ وصح يف الر

الصحابة كسعيد بن املسيب واحلسن والشعيب والنخعي الذين يعتد خبالفهم يف إمجاع الصحابة روى عنهم أصحابنا 
تج به على غريه والقياس وهو ليس حبجة عند اخلصم فكيف حي. ال وصية ملراهق فبقي رأي الصحايب : أهنم قالوا 

( وذكر ابن حزم أن ابن عباس خالف عمر فيما ذهب إليه . يؤيده ما ذهبنا فإن الوصية تربع والصيب ليس من أهله 
إن الرواية ال تصح عن عمر رضي اهللا عنه وقد : وشدد ابن حزم كما هو دأبه يف منع جواز وصية الصيب وقال فيه 

  )  ٣٢٧/  ١٢خالفه ابن عباس كذا يف األوجز 
  أي وهو مريض مرض املوت )  ٤( 
  بضم اجليم وفتح الشني املعجمة )  ٥( 
  راوي هذا احلديث )  ٦( 

( ابن سعد بن أيب وقاص عن سعد بن أيب وقاص أنه قال )  ١( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن عامر  - ٧٣٥
اشتد يب )  ٥( من وجع )  ٤( يعودين )  ٣( جاءين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام حجة الوداع ) :  ٢

فأتصدق بثلثي )  ٨( يل أ )  ٧( وال يرثين إال ابنة )  ٦( يا رسول اهللا بلغ مين الوجع ما ترى وأنا ذو مال : فقلت 
الثلث : فبالثلث ؟ مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ال قال : ؟ قال )  ٩( فبالشطر : ال قال : مايل ؟ قال 

إن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن )  ١١( أو كبري إنك )  ١٠( لثلث كثري وا
: جتعل يف يف امرأتك قال )  ١٥( هبا حىت ما )  ١٤( وجه اهللا تعاىل إال أجرت )  ١٣( تبتغي هبا )  ١٢( تنفق نفقة 

فتعمل عمال صاحلا تبتغي به وجه اهللا )  ١٧( ك لن ختلف إن: بعد أصحايب ؟ قال )  ١٦( قلت يا رسول اهللا أخلف 
اللهم . بك أقوام ويضر بك آخرون )  ١٩( حىت ينتفع )  ١٨( تعاىل إال ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن ختلف 

. بن خولة )  ٢٣( سعد )  ٢٢( على أعقاهبم لكن البائس )  ٢١( ألصحايب هجرهتم وال تردهم )  ٢٠( امض 
  مبكة )  ٢٥( له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن مات  ) ٢٤( يرثي 

 ٢٨( له أن يوصي بأكثر منه )  ٢٧( دينه وليس )  ٢٦( الوصايا جائزة يف ثلث مال امليت بعد قضاء : قال حممد 
موته فهو جائز وليس هلم أن يرجعوا بعد إجازهتم وإن )  ٢٩( فإن أوصى بأكثر من ذلك فأجازته الورثة بعد ) 
الثلث والثلث كثري فال جيوز ألحد وصية : رجع ذلك إىل الثلث ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال )  ٣٠( وا رد

  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا رمحهم اهللا تعاىل . بأكثر من الثلث إال أن جييز الورثة 
 _________  



   ١٠٤ثقة مات سنة " التقريب " قال يف )  ١( 
قال أخرج هذه القصة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن أيب شيبة وابن خزمية : قوله )  ٢( 

  وأمحد والطيالسي وابن حبان وابن اجلارود وغريهم ذكره السيوطي 
عام حجة الوداع أي سنة عشر هكذا اتفق عليه أصحاب الزهري إال ابن عيينة فقال يف فتح مكة : قوله )  ٣( 

وجدت البن عيينة مستندا عند أمحد : ذي وغريه واتفقوا على أنه وهم منه قال احلافظ ابن حجر أخرجه الترم
أن رسول اهللا قدم مكة فخلف : وابن سعد من حديث عمرو القاري " التاريخ " والبزار والطرباين والبخاري يف 

يا رسول اهللا إن يل : لوب فقال سعدا مريضا حيث خرج إىل حنني قلما قدم من اجلعرانة معتمرا دخل عليه وهو مغ
لكن ( فلعل ابن عيينة انتقل ذهنه من حديث إىل حديث وميكن اجلمع . ماال وإين أرث كاللة أفأوصي مبايل احلديث 

يشكل على هذا اجلمع ما أخرجه الترمذي من رواية سفيان عن الزهري بلفظ مرضت عام الفتح مرضا احلديث 
ويف هامش الكوكب  ٣٣١/  ١٢ذكر البنت يف عام الفتح انظر أوجز املسالك وفيه ليس يرثين إال ابنيت ففيه 

إنه ومهوالصواب حجة الوداع ومجع بينهما : أن مايف رواية الترمذي من قوله عام الفتح يقال  ١١٠/  ٣الدري 
نت له بنت بأنه وقع له ذلك مرتني فعام الفتح مل يكن وارث من األوالد وعام حجة الوداع كا) باحتمال التعدد 

  فقط 
  من العيادة )  ٤( 
  بفتحتني اسم لكل مرض )  ٥( 
  التنوين للكثرة )  ٦( 
إال ابنة يل أي من الولد أو من خواص الورثة أو من النساء وإال فقد كان له عصبات فإنه من زهرة : قوله )  ٧( 

م بعض من أدركنا أن هذه البنت زع) :  ٣٦٨/  ٥" ( فتح الباري " وكانوا كثريا قاله النوري وقال احلافظ يف 
امسها عائشة فإن كان حمفوظا فهي غري عائشة بنت سعد اليت روت هذا احلديث عند البخاري وهي تابعية عمرت 

لكن مل يذكر أحد من النسابني لسعد ابنة تسمى بعائشة غري هذه . هـ  ١١٧حىت روى عنها مالك ماتت سنة 
وله بنات أخرى متأخرات اإلسالم بعد الوفاة النبوية فالظاهر أهنا أم احلكم  وذكروا أن أكرب بناته أم احلكم الكربى

  ومل أر من جوز ذلك 
  االستفهام لالستخبار )  ٨( 
  بالفتح فسكون النصف )  ٩( 
واحملفوظ يف أكثر الروايات باملثلثة وفيه أشار إىل : كثري أو كبري بالشك من بعض الرواة قال احلافظ : قوله )  ١٠( 

  الثلث رخصة واألحب الوصية مبا دوهنا أن 
تذر بفتح الذال . أن بفتح اهلمزة وسكون النون . إنك بكسر اهلمزة استينافا وبالفتح أي ألنك : قوله )  ١١( 

مجع عائل مبعىن  -املعجمة أي تترك ورثتك أي البنت وعصباته أغنياء أي مبا يرثونه منك خري من أن تذرهم عالة 
  الناس أي يسألوهنم بأكفهم  يتكففون -احملتاج 

  أي ولو قليلة )  ١٢( 
  أي تطلب هبا رضاء اهللا )  ١٣( 
  بصيغة اجملهول املخاطب أي أعطي لك أجرها )  ١٤( 
  أي اللقمة اليت جتعلها يف فم الزوجة )  ١٥( 



عك فإهنم أخلف بصيغة اجملهول املتكلم أي أبقى بسبب املرض خلفا مبكة بعد أصحايب الذين م: قوله )  ١٦( 
  يرجعون إىل املدينة معك ذكر ذلك حتسرا وكانوا يكرهون املقام مبكة بعد ما هاجروا منها وتركوها اهللا 

  يعين أن كونك خملفا ال يضرك مع العمل الصاحل )  ١٧( 
  أي بأن يطول عمرك )  ١٨( 
فشفي سعد من ذلك املرض حىت ينتفع قد وقع ذلك الذي ترجى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قوله )  ١٩( 

على املشهور وقيل  ٥٥وطال عمره حىت انتفع به أقوام من املسلمني واستضر به آخرون من الكفار حىت مات سنة 
  غري ذلك 

  من اإلمضاء أي أمتم هلم )  ٢٠( 
  أي بترك اهلجرة وعدم متامها )  ٢١( 
  الذي عليه أثر البؤس وهو احلاجة )  ٢٢( 
  ممن شهد بدرا )  ٢٣( 
وهذا مدرج من كالم سعد وقيل من كالم . يرثي له بفتح الياء وسكون الراء أي يتوجع وحيزن : قوله )  ٢٤( 

  الزهري ذكره السيوطي 
وجزم الليث بن سعد يف تارخيه عن يزيد بن أيب حبيب بأن سعد ( أي بسبب أنه مات مبكة يف حجة الوداع )  ٢٥( 

مل : عام الفتح وقيل : ، وقيل  ٣٦٤/  ٥فتح الباري .  الصحيح بن خولة مات يف حجة الوداع وهو الثابت يف
  يهاجر 

  آلن قضاءه فرض فهو مقدم على املستحب )  ٢٦( 
فأكثر أهل العلم على أهنا مشروعة مستحبة غري : إخل اختلف يف الوصية ... وليس له أن يوصي : قوله )  ٢٧( 

قا مما قل أو كثر وكذا حكي عن أيب جملز وقال أصحاب واجبة إال لطائفة فروي عن الزهري أنه جعل الوصية ح
هي واجبة يف حق : هي واجبة يف حق األقربني الذين ال يرثون قال بعضهم : الظاهر ومسروق وقتادة وابن جرير 

كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خريا الوصية للوالدين واألقربني : ( الوالدين واألقربني لقوله تعاىل 
إن اهللا أعطى : واجلمهور على أنه منسوخ بآية املواريث وحبديث مشهور )  ١٨٠اآلية : سورة البقرة ) ( روف باملع

كل ذي حق حقه أال ال وصية لوارث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغريهم مث اختلفوا يف الزيادة على 
لوصية أو حال املوت ؟ على قولني ومها وجهان واختلفوا أيضا هل يعترب ثلث املال حال ا: قال احلافظ ( الثلث 

للشافعية أصحهما الثاين فقال باألول مالك وأكثر العراقيني وهو قول النخعي وعمر بن عبد العزيز وقال بالثاين أبو 
وذهب )  ٣٦٩/  ٥فتح الباري . حنيفة والباقون وهو قول علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ومجاعة من التابعني 

ومالك وأمحد وابن شربمة واألوزعي وأصحاب الظاهر إىل أنه ال جيوز وإن مل يكن له وارث وعندنا وبه الشافعي 
قال احلسن وشريك وإسحاق بن راهويه جيوز إذا مل يكن له وارث وكذا إذا كان وارث فأجازه بعد موته ألن 

  " بناية ال" االمتناع حلق الورثة فعند فقدهم أو إجازهتم يرتفع املنع كذا حقق يف 
  أي من الثلث )  ٢٨( 
بعد موته قيد به ألنه ال معترب إلجاهتم يف حال حياته ألهنا قبل ثبوت احلق يثبت بعد املوت فكان هلم : قوله )  ٢٩( 

أن يردوا بعد وفاته وبه قال الشافعي وأمحد وأبو ثور والثوري واحلسن بن صاحل وشريح وطاوس واحلكم والظاهرية 
ليس هلم أن يرجعوا عن اإلجازة سواء : د وقال ابن أيب ليلى والزهري وعطاء ومحاد وربيعة وروي عن ابن مسعو



  كان قبل املوت أو بعده كذا ذكر العيين رمحه اهللا تعاىل 
  أي مل جيز الورثة بعد موته )  ٣٠( 

  يف كفارة)  ٣( وأدىن ما جيزئ )  ٢( والنذور )  ١( كتاب األميان  - ١

  اليمني 
( عن ميينه بإطعام عشرة مساكني لكل إنسان مد )  ١( أن ابن عمر كان يكفر : ا مالك أخربنا نافع أخربن - ٧٣٦
  يف اليمني )  ٤( إذا وكد )  ٣( من حنطلة وكان يعتق اجلوار )  ٢

 _________  
  بالفتح مجع اليمني : األميان )  ١( 
  ) فارجع إليه  ٩٤ - ٨٣/  ٩يف األوجز بسط شيخنا أنواع النذر واألميان ( مجع النذر : والنذور )  ٢( 
  أي يكفي : جيزئ )  ٣( 
فكفارته إطعام عشرة مساكني من أوسط ما تـطعمون أهليكم : ( كان يكفر األصل فيه قوله تعاىل : قوله )  ١( 

 قراءة أي متتابعات كما يف)  ٨٩اآلية : سورة املائدة ) ( أو كسوهتم أو حترير رقبة فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام 
فخري اهللا بني اإلطعام والكسوة والتحرير وأوجب على العاجز عنها الصيام وهذا هو مذهب اجلمهور وكان ابن 

عمر يفعل بأن من حلف مؤكدا مث حنث فعليه عتق أو كسوة العشرة ومن مل يؤكد فعليه اإلطعام فإن عجز فالصيام 
ألعظم باألعظم جرما واألخف باألخف وهلذا كان إذا لكون التحرير والكسوة أكثر مؤنة وأعظم قيمة فيناسب ا

كفر عن ميينه غري مؤكد أطعم وإذا وكد أعتق واملراد بالتأكيد تكرير اليمني مرة بعد أخرى يف أمر واحد ولعل هذا 
 لعل ابن: قال الباجي ( احلكم منه إرشادي مبين على مصلحة شرعية وإال فظاهر الكتاب التخيري بني الثالثة مطلقا 

عمر رضي اهللا عنهما كان يعتقد األمرين مجيعا فكان يرى يف تأكيدها أن يأخذ ذلك بأرفع الكفارات وهو العتق أو 
يرفع عن أدىن الكفارات الذي هو اإلطعام إىل ما هو أرفع وهو الكسوة وإمنا ذلك عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا 

  . )  ٢٥٤/  ٣املنتقى . عنه 
قوله من حنظة وكذا غرية من الطعام من غالب قوت البلد وهو املأثور " : احمللى " احب قال ص( مد : قوله )  ٢( 

يطعم لكل مسكني : عن ابن عباس وزيد بن ثابت والقاسم وعطاء واحلسن وإليه ذهب مالك والشافعي وقال أمحد 
. و متر أو نصفه من بر صاعا من شعري أ: مدا من الرب أو نصف صاع من غريه من الشعري والتمر وقال أبو حنيفة 

بضم امليم وتشديد الدال املهملة ربع الصاع ووافقه يف ذلك أمساء بنت أيب بكر أخرجه )  ٧٩/  ٩أوجز املسالك 
عنها ابن مردويه وابن عباس أخرجه عنه عبد الرزاق وابن أيب شيبة وعبد محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت 

رجه عنه عبد الرزاق وابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن املنذر وأبو الشيخ وأبو هريرة وأبو الشيخ وزيد بن ثابت أخ
بنصف صاع من حنطة أو صاع من متر أو شعري كصدقة : أخرجه عنه ابن املنذر وخالفهم يف ذلك مجاعة فقالوا 

نذر وأبو الشيخ وكذلك الفطر منهم عمر أخرجه عنه عبد الرزاق وابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن جرير وابن امل
الدر " أخرجوه عن علي وكذلك أخرجه عبد بن محيد عن ابن عباس وإليه ذهب أصحابنا واآلثار مبسوطة يف 

  " املنثور 
  مجع جارية )  ٣( 
  من التأكيد وهو التكرير )  ٤( 



ذا أعطوا وهم إ)  ١( أدركت الناس : أخربنا مالك حدثنا حيىي بن سعيد عن سلمان بن يسار قال  - ٧٣٧
  عنهم )  ٤( أن ذلك جيزئ )  ٣( ورأوا )  ٢( املساكني يف كفارة اليمني أعطوا مدا من حنظلة باملد األصغر 

 _________  
  يعين الصحابة وأجلة التابعني )  ١( 
وهو مد النيب صلى اهللا عليه و سلم كما صرح به اإلمام مالك واملد : باملد األصغر قال القاري : قوله )  ٢( 
مدان إال ثلثا مبد النيب صلى اهللا عليه و سلم : واختلف أصحابنا يف مقداره فمنهم من قال : قال الباجي ( ألكرب ا

مد هشام )  ٤٥/  ٤انظر املنتقى . مدان مبد النيب صلى اهللا عليه و سلم وهذا هو الصحيح عندي : ومنهم من قال 
  مية بن إمساعيل املخزومي وكان عامال على املدينة لبين أ

  أي اعتقدوا )  ٣( 
  أي يكفي )  ٤( 

)  ٣( مث حنث )  ٢( فوكدها )  ١( من حلف بيمني : أخربنا مالك أخربنا نافع أن عبد اهللا بن عمر قال  - ٧٣٨
عشرة مساكني ومن حلف بيمني ومل يؤكدها فحنث فعليه إطعام عشرة مساكني )  ٤( فعليه عتق رقبة أو كسوة 

  فصيام ثالثة أيام )  ٥( ن مل جيد لكل مسكني مد من حنطة فم
  أو نصف صاع من حنطة أو صاع من متر أو شعري )  ٧( وعشاء )  ٦( إطعام عشرة مساكني غداء : قال حممد 

 _________  
  املراد باليمني املقسم عليه أي حلف على أمر )  ١( 
  أي كرر احللف )  ٢( 
  أي نقض ميينه )  ٣( 
  بدنه  لكل مسكني ثوب يستر عامة)  ٤( 
  أي ال جيد شيئا من الثالثة )  ٥( 
  بفتح الغني طعام الصبح )  ٦( 
  بفتح العني طعام املساء )  ٧( 

موىل عمر )  ٣( عن أيب إسحاق السبيعي عن يرفأ )  ٢( بن سليم احلنفي )  ١( أخربنا سالم : قال حممد  - ٧٣٩
مال )  ٥( اهللا مين مبنزلة )  ٤( إين أنزلت مال يا يرفأ : قال عمر بن اخلطاب : بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال 

)  ٩( وإين قد وليت )  ٨( استعففت )  ٧( رددته وإن استغنيت )  ٦( اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت 
فأطعم عين )  ١٢( أنت مسعتين أحلف على ميني فلم أمضها )  ١١( عظيما فإذا )  ١٠( من أمر املسلمني أمرا 

  )  ١٤( بر بني كل مسكينني صاع )  ١٣( سة أصوع عشرة مساكني مخ
 _________  

  بتشديد الالم )  ١( 
  نسبة إىل بين حنيفة قبيلة )  ٢( 
  بفتح الياء وسكون الراء )  ٣( 
  أي مال بيت املال )  ٤( 



ان فقريا من كان غنيا فليستعفف ومن ك: ( مبنزلة مال اليتيم أي يف حكمه الوارد يف قوله تعاىل : قوله )  ٥( 
فإن وقعت يل حاجة أخذته لنفسي مث رددت فيه مثله إذا حصل يل ) .  ٦اآلية : سورة النساء ) ( فليأكل باملعروف 

  الغناء وإن مل تقع استعففت عنه ومل آخذه فإنه مال املسلمني 
  أي صرت موسرا )  ٦( 
  أي عن أخذه )  ٧( 
  من االستعفاف طلب العفة )  ٨( 
  ولية جمهول من الت)  ٩( 
  أي أمر اخلالفة )  ١٠( 
فإذا أنت أي قد وليت أمرا عظيما فرمبا أغفل بسبب كثرة أشغايل وشدة أفكاري فأحلف على شيء : قوله )  ١١( 

  وال أبره شغال باألمور العظيمة فإذا وقفت عليه فكفر عين 
  من اإلمضاء أي مل أفعل حسبه بل أحنث فيه )  ١٢( 
  و مجع الصاع بفتح األلف وضم الوا)  ١٣( 
  أي لكل مسكني نصف صاع )  ١٤( 

عن يرفاء غالم عمر )  ٣( بن منري )  ٢( بن أيب إسحاق حدثنا أبو إسحاق عن يسار )  ١( أخربنا يونس  - ٧٤٠
على شيء )  ٥( فإذا رأيتين قد حلفت )  ٤( إن علي أمرا من أمر الناس جسيما : بن اخلطاب أن عمر قال له 

  )  ٦( كني كل مسكني نصف صاع من بر فأطعم عين عشرة مسا
 _________  

عند ذكر السبيعي بعد ما ضبطه بفتح : كتاب األنساب " يونس بن أيب إسحاق قال السمعاين يف : قوله )  ١( 
السني املهملة وكسر الباء املوحدة وسكون الياء املنقوطة باثنتني من حتت بآخره عني مهملة نسبة إىل سبيع بطن من 

بالكوفة حملة معروفة بالسبيع لنزول هذه القبيلة هبا ومن العلماء املنسوبني إىل هذه احمللة أبو إسحاق مهدان و 
يف خالفة عثمان رأى عليا  ٢٩السبيعي وامسه عمرو بن عبد اهللا بن علي بن أمحد السبيعي اهلمداين مولده سنة 

بن أيب أوىف وروى عنه األعمش والثوري وأسامة وابن عباس والرباء بن عازب وزيد بن أرقم وأبا جحيفة وا
،  ١٥٩ابنه يونس بن أيب إسحاق السبيعي كنيته أبو إسرائيل يروي عن أبيه مات سنة .  ١٢٧ومنصور مات سنة 

على  ١٥٢يونس بن أيب إسحاق السبيعي أبو إسرائيل الكويف صدوق يهم قليال مات سنة " : التقريب " ويف 
  الصحيح 

يسار بن منري املدين موىل عمر بن اخلطاب ثقة نزل " : التقريب " بفتح الياء قال احلافظ يف عن يسار : قوله )  ٢( 
  الكوفة 

  بضم النون مصغرا )  ٣( 
  أي عظيما )  ٤( 
  أي مث حنثت )  ٥( 
  أي حنطة )  ٦( 



ن اخلطاب أن عمر ب: أخربنا سفيان بن عيينة عن منصور بن املعتمر عن شقيق بن سلمة عن يسار بن منري  - ٧٤١
  عن ميينه بنصف صاع لكل مسكني )  ١( أمر أن يكفر 

 _________  
  بصيغة اجملهول )  ١( 

فيه إطعام )  ٢( يف كل شيء من الكفارات : عن جماهد قال )  ١( أخربنا سفيان بن عيينة عن عبد الكرمي  - ٧٤٢
  املساكني نصف صاع لكل مسكني 

 _________  
  هو ابن مالك اجلزري )  ١( 
  ككفارة الظهار وكفارة فطر رمضان وكفارة حلق الرأس يف اإلحرام )  ٢( 

  اهللا)  ١( باب الرجل حيلف باملشي إىل بيت  - ٢

أهنا كانت جعلت عليها : أهنا حدثته عن جدته )  ١( أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن أيب بكر عن عمته  - ٧٤٣
  عنها )  ٣( ابن عباس ابنتها أن متشي فماتت ومل تقضه فأفىت )  ٢( مشيا إىل مسجد قباء 

 _________  
إىل بيت اهللا أي إىل مسجد من املساجد ليطابق احلديث الوارد وإال فعند اإلطالق يراد به الكعبة : قوله )  ١( 

ب إنه إذا قال علي املشي إىل بيت اهللا أو الكعبة أو مكة أو مبكة جي: املعظمة أو املسجد احلرام ولذا قال علماؤنا 
حج أو عمرة ماشيا وبه قال مالك وأمحد والشافعي يف قول والقياس أن ال جيب شيء ألنه التزم املشي وهو ليس 

بقربة مقصودة والنذر مبا ليس بقربة مقصودة غري الزم وجه االستحسان أن هذه العبارة كناية عن إجياب اإلحرام 
  قال القاري علي اإلحرام بعمرة أو حجة ماشيا كذا : شرعا كما لو قال 

هي عمرة بنت حزم عمة جد عبد اهللا بن أيب بكر وقيل هلا : قال ابن احلذاء : عن عمته قال الزرقاين : قوله )  ١( 
جمازا وتعقبه احلافظ بأن عمرة صحابية قدمية روى عنها جابر الصحايب فرواية عبد اهللا عنها منقطعة ألنه مل : عمته 

واألصل احلمل على احلقيقة وعلى . انتهى . قيقية وهي أم عمرو أو أم كلثوم يدركها فاألظهر أن املراد عمته احل
  مدعي العمة اجملازية بيان الرواية اليت دعواه فيها خصوصا مع ما لزم عليها من انقطاع السند واألصل خالفه 

  بضم القاف وباملد موضع معروف بقرب املدينة )  ٢( 
أن اإلتيان إىل قباء مرغب فيه وال خالف يف أنه قربة ملن قرب منه ومذهب أن متشي عنها ألن األصل : قوله )  ٣( 

إن نذر إتيان مسجد سوى : قال املوفق ( ابن عباس قضاء املشي عن امليت ومل يأخذ بقوله يف املشي األئمة األربعة 
ضع صلى أجزأه ألن الصالة املساجد الثالثة مل يلزمه إتيانه وإن نذر الصالة فيه لزمته الصالة دون املشي ففي أي مو

لو نذر صالة : ال ختص مكانا دون مكان فلزمته الصالة دون املوضع وال يعلم يف هذا خالفا إال عن الليث فإنه قال 
قال الطحاوي مل يوافقه على . أو صياما مبوضع لزمه فلعله يف ذلك املوضع ومن نذر املشي إىل مسجد مشى إليه 

أنكر مالك : ال ميشي أحد عن أحد وقال ابن القاسم : ولذا قال مالك )  ١٥/  ٩ذلك أحد من الفقهاء املغين 
يعين ال يعرف : أحاديث املشي إىل قباء ومل يعرف املشي إىل قباء ومل يعرف املشي إىل مكة خاصة قال ابن عبد الرب 



ن يأيت إليها راكبا وماشيا إجياب املشي للحالف والناذر وأما املتطوع فقد روى مالك أنه صلى اهللا عليه و سلم كا
  وأن إتيانه مرغب فيه كذا ذكر الزرقاين 

ليس على )  ٢( قلت لرجل وأنا حديث السن : بن أيب حبيبة قال )  ١( أخربنا مالك حدثنا عبد اهللا  - ٧٤٤
ك هل لك إىل أن أعطي: شيء ؟ فقال الرجل  -نذرا )  ٣( علي املشي إىل بيت اهللا وال يسمي : يقول  -الرجل 

نعم فقلته فمكثت )  ٦( علي مشي إىل بيت اهللا تعاىل ؟ فقلت : يف يده وتقول )  ٥( جلرو قثاء )  ٤( هذا اجلرو 
( فجئت سعيد بن املسيب فسألته عن ذلك فقال . مشيا )  ٩( إن عليك : فقيل يل )  ٨( حىت عقلت )  ٧( حينا 
  فمشيت . عليك مشي ) :  ١٠

وهو . املشي إن جعله نذرا أو غري نذر )  ١١( عل عليه املشي إىل بيت اهللا لزمه من ج. وهبذا نأخذ : قال حممد 
  قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا رمحهم اهللا تعاىل 

 _________  
عبد اهللا بن أيب حبيبة املدين موىل زبري بن العوام روى عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف وعن عثمان : قوله )  ١( 

عنه مسعت أبا الدرداء " مسنده " ابن مهدي وروى عنه بكري بن األشج ومالك وأبو حنيفة يف  ذكره البخاري عن
هو من الرجال الذين اكتفي يف معرفتهم برواية مالك : فذكر احلديث يف فضل من قال ال إله إال اهللا قال ابن احلذاء 

  " شرح الزرقاين " عنهم كذا يف 
  يريد أنه مل يكن فقه احلديث حلداثة سنه : اجي وأنا حديث السن قال الب: قوله )  ٢( 

كان عبد اهللا يومئذ قد بلغ احللم وأعتقد أن لفظ االلتزام إذا عرى عن لفظ النذر مل : وقال ابن حبيب عن مالك 
  جيب عليه شيء 

  أي ال يذكر لفظ النذر )  ٣( 
  " القاموس " الصغري من كل شيء كما يف : بتثليث اجليم : اجلرو )  ٤( 
واجلملة يف موضع احلال أي مشريا بلفظ هذا ( خيار : بكسر القاف وتشديد الثاء املثلثة وقد يفتح القاف )  ٥( 

بيده شبهت بصغار أوالد الكالب للينها ونعومتها كذا يف األوجز : ويف نسخة ) يف يده ( اجلرو إىل جرو قثاء كان 
١٨/  ٩  (  
ن ينبغي ذلك للرجل فرمبا محله اللجاج على أمر ال ميكنه الوفاء به ما كا: فقلت نعم قال الباجي : قوله )  ٦( 

وكان ينبغي أن يعلمه بالصواب فإن قبل وإال حضه على السؤال ولعله اعتقد فيه أنه إن مل يلزمه هذا القول ترك 
  السؤال وإن لزم دعته الضرورة إىل السؤال عنه 

  أي زمانا )  ٧( 
  أي صرت ذا عقل وفقه )  ٨( 
  أي لزم عليك املشي إىل بيت اهللا بقولك  ) ٩( 
وهذا هو األمر عندنا وبه قال ابن عمر وطائفة وروي مثله عن : عليك مشي قال مالك : فقال : قوله )  ١٠( 

أما رواية ابن أيب حبيبة فقال ( القاسم بن حممد واملعروف عن سعيد بن املسيب خالف ما روى عنه ابن أيب حبيبة 
إنه املعروف : إن ثبت ما قال : وقال الزرقاين .  ٢٣٢/  ٣املنتقى : انظر . ها إىل سعيد ضعيف إن إسناد: الباجي 

. عنده فيكون رجع عن ذلك وإال فاإلسناد إليه صحيح مالك عن ابن أيب حبيبة عنه ال سيما وهو صاحب القصة 
  هللا كذا قال ابن عبد الرب وأنه ال شيء عليه حىت يقول علي نذر املشي إىل بيت ا)  ٥٨/  ٣شرح الزرقاين 



لزمه املشي أي مع احلج أو العمرة سواء أطلق لفظ النذر أو مل يطلق وسواء قال علي املشي إىل بيت : قوله )  ١١( 
اهللا أو إىل الكعبة أو إىل مكة أو مبكة وسواء قال ذلك يف مكة أو يف خارجها فيلزم يف هذه الصور أحد النسكني 

علي حجة أو عمرة : أحد النسكني به فصار فيه جمازا لغويا حقيقة عرفية مثل ما لو قال  ماشيا ألنه تعورف إجياب
خبالف ما إذا قال علي الذهاب إىل مكة أو الذهاب هللا أو علي السفر إىل مكة أو الركوب إليها أو املسري إليها أو 

السفر وحنوه قربة مقصودة وكذا إذا  حنو ذلك فإنه ال يلزمه فيها شيء لعدم تعارف إجياب النسكني هبما وعدم كون
علي املشي إىل بيت اهللا وأراد به مسجدا من املساجد وكذا يف علي املشي إىل بيت املقدس أو إىل املدينة : قال 

املنورة وكذا يف علي الشد أو اهلرولة أو السعي إىل مكة أو املشي إىل أستار الكعبة أو ميزاهبا أو أسطوانتها أو إىل 
واختلفوا يف علي املشي إىل احلرم أو إىل املسجد احلرام فعنده ال يلزمه شيء وعندمها . روة أو عرفات الصفا وامل

إذا كان قوله علي املشي إىل بيت اهللا وحنوه مثل علي حجة أو عمرة يلزم أن ال : يلزم أحد النسكني فإن قلت 
عمرة ماشيا فإن املشي مل يهدر اعتباره شرعا  يلزمه املشي بل يستوي فيه املشي والركوب قلت تقديره علي حجة أو

  " فتح القدير " كذا ذكره ابن اهلمام يف 

  ) ١( باب من جعل على نفسه املشي مث عجز  - ٣

خرجت مع جدة يل عليها مشي إىل بيت اهللا حىت إذا كنا : بن أذينة أنه قال )  ١( أخربنا مالك عن عروة  - ٧٤٥
) :  ٤( مع املوىل فسأله )  ٣( موىل هلا إىل عبد اهللا بن عمر ليسأله وخرجت فأرسلت )  ٢( ببعض الطريق عجزت 
  من حيث عجزت )  ٥( مرها فلتركب مث لتمش : فقال عبد اهللا بن عمر 

  وأحب إلينا من هذا القول ما روي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه . هذا قوم )  ٦( قد قال : قال حممد 
 _________  

  ي عن املشي راجال أ: عجز )  ١( 
عن عروة بن أذينة بضم اهلمزة على التصغري لقب امسه حيىي بن مالك بن احلارث بن عمرو الليثي كان : قوله )  ١( 

غري هذا احلديث وجلده مالك بن احلارث رواية عن علي كذا " املوطأ " عروة شاعرا غزال خريا ثقة وليس له يف 
  ذكره ابن عبد الرب وغريه 

  عن املشي أي )  ٢( 
  أي ألمسع جواب ابن عمر بال واسطة )  ٣( 
  ابن عمر ) وهو خطأ " ملن : " يف األصل ( أي سأل املوىل )  ٤( 
  أي إذا قدرت فلتقض املشي من حيث أعيت )  ٥( 
  أي ذهب إىل ما أفىت به ابن عمر مجع من العلماء )  ٦( 

ن إبراهيم النخعي عن علي بن أيب طالب كرم اهللا شعبة بن احلجاج عن احلكم بن عتبة ع)  ١( أخربنا  - ٧٤٦
يف حديث )  ٣( وجاء عنه ) .  ٢( من نذر أن حيج ماشيا مث عجز فلريكب وليحج ولينحر بدنة : وجهه أنه قال 

  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا ) .  ٥( فبهذا نأخذ يكون اهلدي مكان املشي ) .  ٤( ويهدي هديا : آخر 
_________   

ابن الورد العتكي  -يتشديد اجليم األوىل بعد احلاء املفتوحة  -قوله أخربنا شعبة بضم الشني بن احلجاج )  ١( 



هو أمري املؤمنني يف احلديث مات سنة : موالهم أبو بسطام الواسطي البصري ثقة حافظ متقن كان الثوري يقول 
ن التاء املثناة الفوقية بعدها باء موحدة على ما يف بضم العني وسكو -هـ وشيخه احلكم بفتحتني ابن عتبة  ١٦٠

ثقة ثبت من أجلة  -" التقريب " بضم العني مصغرا على ما ضبطه احلافظ يف  -أو عتيبة  -نسخ هذا الكتاب 
  أصحاب النخعي 

  أي ليذبح بدنة إبال أو بقرة )  ٢( 
  أي عن علي رضي اهللا عنه )  ٣( 
الباجي عن كتاب ابن املواز أن الشاة جتزئ مع القدرة على البدنة والواجب حكى ( أي شاة واألوىل أفضل )  ٤( 

انظر . عند احلنفية شاة وهو األصح عند الشافعية وقول هلم بالبدنة والواجب يف املرجح عند احلنابلة كفارة ميني 
  )  ٢٧/  ٩أوجز املسالك 

ت اهللا احلرام لزمه الفاء بنذره وهبذا قال مالك إن من نذر املشي إىل بي( يكون اهلدي مكان املشي : قوله )  ٥( 
واألوزعي والشافعي وأبو عبيد وابن املنذر وال نعلم فيه خالفا وعن أمحد رواية أخرى أنه يلزمه دم وهو قول 

عليه هدي سواء عجز عن املشي أو قدر عليه وأقل : للشافعي وأفىت به عطاء وهذا قول مالك وقال أبو حنيفة 
ال يلزمه مع العجز كفارة حبال إال أن يكون النذر مشيا إىل بيت اهللا فهل يلزمه هدي ؟ : ل الشافعي اهلدي شاة وقا

أي من دون عود املشي عند القدرة والقياس )  ١٢/  ٩انظر املغين . فيه قوالن وأما غريه فال يلزمه مع العجز شيء 
كما لو نذر الصوم متتابعا وقطع التتابع لكن  أن ال خيرج عن عهدة النذر إذا ركب بل جيب عليه إذا قدر املشي

ثبت ذلك نصا يف احلج فوجب العمل به وهو ما أخرجه أبو داود بسند حجة من حديث ابن عباس أن أخت عقبة 
ويف رواية . بن عامر نذرت أن متشي إىل البيت فأمرها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن تركب وهتدي هديا 

إن اهللا : إهنا ال تطيق فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ة نذرت أن حتج ماشية فقيل أن أخت عقب: أخرى له 
إال أنه عملنا بإطالق اهلدي من غري تعيني بدنة لقوة روايته والتفصيل . لغين عن مشي أختك فلتركب ولتهدي بدنة 

  " فتح القدير " يف 

فركبت حىت أتيت مكة )  ١( علي مشي فأصابتين خاصرة كان : أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد قال  - ٧٤٧
أن أمشي من )  ٣( هدي فلما قدمت املدينة سألت فأمروين )  ٢( عليك : فسألت عطاء بن أيب رباح وغريه فقالوا 

  حيث عجزت مرة أخرى فمشيت 
  يركب وعليه هدي لركوبه وليس عليه أن يعود . وبقول عطاء نأخذ : قال حممد 

 _________  
  بالفارسية ) هتي كاه وميان مردم ( أي وجع اخلاصرة )  ١ (
  أي من غري إعادة املشي )  ٢( 
  إفتاؤهم مثل إفتاء ابن عمر )  ٣( 

  باب االستثناء يف اليمني - ٤

إن شاء اهللا مث مل : مث قال )  ٢( واهللا : من قال ) :  ١( أخربنا مالك حدثنا نافع أن عبد اهللا بن عمر قال  - ٧٤٨
  الذي عليه مل حينث  يفعل



  وهو قول أيب حنيفة . عليه )  ٤( بيمينه فال شيء )  ٣( إن شاء اهللا ووصلها : إذا قال . وهبذا نأخذ : قال حممد 
 _________  

قال هذ موقوف على ابن عمر عند مالك ومجاعة من أصحاب نافع ورفعه أيوب السختياين رواه : قوله )  ١( 
من استثىن فإن شاء مضى : حبان واحلاكم من طريقه عن نافع عن ابن عمر مرفوعا  الشافعي وأصحاب السنن وابن

ولفظ الباقني . إن شاء اهللا فال حنث عليه : فقال : هذا لفظ النسائي ولفظ الترمذي . وإن شاء ترك من غري حنث 
ب تارة يرفعه وتارة ال كان أيو: ال نعلم أحدا رفعه غري أيوب وقال علية : سوى أمحد فقد استثىن قال الترمذي 

ال يصح رفعه إال عن أيوب وتابعه على رفعه عبد اهللا العمري وموسى بن عقبة وكثري بن فرقد : يرفعه وقال البيهقي 
إن شاء اهللا مل حينث أخرجه : من حلف على ميني فقال : ويف الباب عن أيب هريرة مرفوعا . وأيوب بن موسى 

  " التلخيص " ماجه وابن حبان كذا أورده احلافظ يف الترمذي واللفظ له والنسائي وابن 
  أي واهللا ألفعلن كذا )  ٢( 
ووصلها بيمينه املراد بالوصل أن ال يعد يف العرف منفصال كاالنفصال بسكوت أو كالم حىت ال يضر : قوله )  ٣( 

وع عن اليمني وال يصح قطعه بتنفس أو سعال وحنو ذلك واحترز به عما إذا قال ذلك منفصال فإنه بعد الفراغ رج
الدالئل الدالة من النصوص وغريها : احلديث بإطالقه ال يفصل بني املتصل واملنفصل ؟ قلت : فإن قلت . ذلك 

على لزوم العقود هي اليت توجب االتصال فإن جواز االستثناء منفصال يفضي إىل إخراج العقود كلها من املقصود 
وذكر صدر الشريعة يف االستدالل . ن الفساد ما ال خيفى كذا ذكر العيين من البيوع واألنكحة وغريها ويف ذلك م

فليكفر عن ميينه فإنه أوجب الكفارة فلو جاز بيان التغيري أي االستثناء متراخيا ملا : على امتناع التراخي حديث 
ة خالفية بيننا وبني الشافعية واملسأل. وجبت الكفارة يف اليمني أصال جلواز أن يقول متراخيا إن شاء اهللا فتبطل ميينه 

  مبسوطة بأدلتها يف كتب األصول 
أمجعوا على أن االستثناء مينع انعقاد اليمني بشرط كونه متصال وعن : يف احمللى قال عياض ( فال شيء : قوله )  ٤( 

واذكر ربك : ( ىل إن شاء اهللا تربكا بقوله تعا: ابن عباس له االستثناء أبدا وتأوله بعضهم أنه يستحب له أن يقول 
وليس مراده أن ذلك رافع للحنث وساقط للكفارة وأما إذا استثين يف الطالق والعتق وغريمها ما سوى ) إذا نسيت 

ال تصح إال يف : اليمني باهللا فمذهب الشافعي وأيب حنيفة صحة االستثناء فيها كاليمني وقال مالك و األوزاعي 
صح االستثناء يف كل ميني مكفرة عند أمحد إال الطالق والعتاق فأكثر الروايات أنه ي: ويف املغين . انتهى . اليمني 

/  ٩انظر أوجز املسالك . ليس له االستثناء فيهما مثل قول مالك وغريه : عنه فيهما أنه توقف يف ذلك ويف رواية 
انظر .  يصح النقل عنه نقل عن ابن عباس رضي اهللا عنهما جواز تأخري االستثناء ولعله ال: وقال الغزايل .  ٦٥

لو : أي ال جيب عليه الرب ألنه علق املقسم به على مشيئة اهللا تعاىل وهي غري معلومة نعم )  ٢٨٢/  ١٤بذل اجملهود 
  إن شاء اهللا جملرد التربك من غري قصد التعليق ينعقد ميينا : قال 
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احلسن: كتاب  بن  ية حممد  وطأ اإلمام مالك روا   م
األصبحي : املؤلف  عبداهللا  و  أب بن أنس   مالك 

  باب الرجل ميوت وعليه نذر - ٥

( أن : أخربنا مالك حدثنا ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود عن عبد اهللا بن عباس  - ٧٤٩
: إن أمي ماتت وعليها نذر مل تقضه قال : صلى اهللا عليه و سلم فقال  بن عبادة استفىت رسول اهللا)  ٢( سعد )  ١

  عنها )  ٣( اقضه 
وهو قول أيب حنيفة : ذلك إن شاء اهللا تعاىل )  ٤( ما كان من نذر أو صدقة أو حج قضاها عنها أجزأ : قال حممد 

  والعامة من فقهائنا رمحهم اهللا تعاىل 
 _________  

ا رواه مالك وتابعه الليث وبكر بن وائل وغريمها عن الزهري وقال سليمان بن كثري عن أن سعد هكذ: قوله )  ١( 
وأخرجه أيضا من رواية األوزاعي وابن . الزهري عن عبيد اهللا عن ابن عباس عن سعد أخرج مجيع ذلك النسائي 

وقيل بنت سعد بن  فإن أم سعد عمرة بنت مسعود. عيينة عن الزهري على الوجهني وابن عباس مل يدرك القصة 
قيس األنصارية اخلزرجية من املبايعات ماتت والنيب صلى اهللا عليه و سلم غائب يف غزوة دومة اجلندل وكانت يف 

الربيع األوىل سنة مخس وكان سعد بن عبادة عند ذلك معه وابن عباس كان حني ذلك مع أبويه مبكة فترجح رواية 
  " فتح الباري " كذا ذكره احلافظ ابن حجر يف  من زاد عن سعد وحيتمل أنه أخذه عن غريه

  أحد النقباء من األنصار )  ٢( 
قال اقضه أي استحبابا ال وجوبأ خالفا للظاهرية تعلقا بظاهر األمر قائلني سواء كان مبال أو بدل : قوله )  ٣( 

حد عن أحد وال يصلي أحد ال يصوم أ: ( وأصحابنا خصوه بالعبادات املالية دون البدنية احملضة لقول ابن عباس 
وفرقوا بني ما إذا . أخرجه النسائي يف سنه الكربى وحنوه عن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ) عن أحد 

أوصى املتوىف أيضا بالنذر فيجب على الورثة ذلك من ثلث ماله وإن مل يوص ال جيب عليه فإن أوىف تربعا فاملرجو 
  )  من سعة فضل اهللا أن يكون مقبوال

أجزأ ذلك أي سقط عن ذمة الناذر ذلك إن شاء اهللا وهذا تعليق لإلجزاء عند عدم الوصية ويؤيده ما : قوله )  ٤( 
يا رسول اهللا إن أخيت نذرت أن حتج وإهنا ماتت قبل أن حتج : يف صحيح البخاري عن ابن عباس أن رجال قال 

وقد ذهب اجلمهور إىل ( فاقض فدين اهللا أحق بالقضاء  :نعم قال : لو كان عليها دين أكنت قاضيه ؟ قال : فقال 
أن من مات وعليه نذر مايل أنه جيب قضاؤه من رأس ماله وإن مل يوص إال إن وقع النذر يف مرض املوت فيكون من 

إهنا : الثلث وشرط املالكية واحلنفية أن يوصي بذلك مطلقا واستدل للجمهور بقصة أم سعد هذه وقول الزهري 
   ٥٨٥/  ١١فتح الباري . ة بعد ولكن ميكن أن يكون سعد قضاه من تركتها أو تربع به صارت سن

  باب من حلف أو نذر يف معصية - ٦

بن عبد امللك عن القاسم بن حممد عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و )  ١( أخربنا مالك حدثنا طلحة  - ٧٥٠
ومن نذر أن يعصيه فال )  ٣( من نذر أن يطيع اللع فليطعه ) :  ٢( أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : سلم 



  )  ٤( يعصه 
وهو قول أيب . عن ميينه )  ٦( فليطع اهللا وليكفر )  ٥( من نذر نذرا يف معصية ومل يسم . وهبذا نأخذ : قال حممد 

  حنيفة 
 _________  

  " اإلسعاف " د والنسائي ومجاعة كذا يف وثقه أبو داو -بفتح اهلمزة  -طلحة بن عبد امللك األيلي : قوله )  ١( 
" هذا احلديث رواه القعنيب وحيىي بن بكري وأبو مصعب وسائر رواة : من نذر قال الزرقاين : قال : قوله )  ٢( 

عن مالك مسندا وأخرجه البخاري عن شيخه أيب عاصم الضحاك عن خملد وأيب نعيم الفضل بن دكني " املوطأ 
  تيبة بن سعيد الثالثة عن مالك به وتابعه عبيد اهللا عن طلحة عند الترمذي والترمذي والنسائي عن ق

اآلية : سورة احلج ) ( وليوفوا نذورهم : ( فليطعه أي وجوبا فإن املباح يصري واجبا بالنذر لقوله تعاىل : قوله )  ٣( 
٢٩  (  

و حلف يف ذلك فإنه جيب عليه أن ال فال يعصه كما إذا نذر ترك الكالم مع أبويه أو ترك الصالة أ: قوله )  ٤( 
من نذر : " نذر املعصية فال حيل الوفاء به إمجاعا وألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : قال املوفق ( يأيت باملعصية 

وألن معصية اهللا ال حتل يف حال وجيب على الناذر كفارة ميني روي حنو هذا عن ابن " أن يعصي اهللا فال يعصيه 
عباس وجابر وعمران بن حصني ومسرة بن حندب وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وروي عن  مسعود وابن

أمحد ما يدل على أنه ال كفارة عليه فإنه قال فيمن نذر ليهدمن دار غريه لبنة لبنة ال كفارة عليه وهذا يف معناه 
بل خيالف ما نذر به )  ٤ - ٣/  ٩املغين . إخل ... وروي هذا عن مسروق والشعيب وهو مذهب مالك والشافعي 

  وما حلف عليه ويوافق ما أمره ربه 
من نذر أن : " علي معصية ريب وحنو ذلك وكأنه محل قوله : ومل يسم أي مل يعني تلك املعصية بل قال : قوله )  ٥( 

و سلم اإلطالق  على نذر املعصية غري مسماة وليس بظاهر فإن الظاهر أن مراده صلى اهللا عليه" يعصيه فال يعصيه 
  مسى أو مل يسم 

وليكفر عن ميينه هذا على تقرير أنه حلف ظاهر وأما إذا مل حيلف بل اكتفى على كلمة النذر فألن : قوله )  ٦( 
كلمة النذر نذر بصيغة ميني مبوجبه ألن النذر عبارة عن إجياب املباح وهو مستلزم لتحرمي احلالل وهو معىن اليمني 

  ويف املسألة تفصيل واختالف مبسوط يف كتب األصول . اليمني إذا حنث فيلزم ما يلزمه يف 

أتت امرأة إىل ابن عباس : مسعت القاسم بن حممد يقول : حيىي بن سعيد قال )  ١( أخربنا مالك أخربين  - ٧٥١
عند ابن  فقال شيخ)  ٤( عن ميينك )  ٣( ال تنحري ابنك وكفري : ابين فقال )  ٢( إين نذرت أن أحنر : فقالت 

) : (  ٧( أن اهللا تعاىل قال )  ٦( أرأيت : يكون يف هذا كفارة ؟ قال ابن عباس )  ٥( كيف : عباس جالس 
  مث جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت ؟ ) والذين يظاهرون من نسائهم 

معصية فال  مما وصفت لك أنه من حلف أو نذر نذرا يف)  ٩( وهذا . نأخذ )  ٨( وبقول ابن عباس : قال حممد 
  عن ميني )  ١٠( يعصني وليكفرن 
 _________  

  أخربنا : يف نسخة )  ١( 
  أي أذبح )  ٢( 
ينحر مائة من اإلبل مقدار دية النفس : وكفري عن ميينك أي بكفارة اليمني ويف رواية عن ابن عباس : قوله )  ٣( 



روي قوله األول عن عثمان وابن عمر وروي و Eينحر كبشا أخذا من فداء إمساعيل على نبينا و: وروي عنه أيضا 
  األخريان عن علي كذا ذكره ابن عبد الرب 

  مسى النذر ميينا لكونه موجب موجبه )  ٤( 
  أي فإنه نذر معصية )  ٥( 
  أي أخربين )  ٦( 
املعصية غرضه إثبات أن ال تنايف بني )  ٢اآلية : سورة اجملادلة ... ) ( والذين يظاهرون : ( قال : قوله )  ٧( 

وإهنم ليقولون منكرا من : ( ووجوب الكفارة فإن الظهار أمر قبيح عرفا وشرعا وقد قال اهللا تعاىل يف حق املظاهرين 
فمن مل جيد فصيام شهرين : ( مث جعل فيه الكفارة يف اآلية التالية وهو حترير رقبة ) القول وزورا وإن اهللا لعفو غفور 
فكذلك نذر املعصية وإن كان ممنوعا )  ٤اآلية : سورة اجملادلة ) ( تني مسكينا متتابعني فمن مل يستطع فإطعام س

ال معىن لالعتبار يف ذلك بكفارة : شرعا يلزم فيه كفارة اليمني وبه ظهر اجلواب عن كالم ابن عبد الرب حيث قال 
وذلك ألن الظهار . انتهى  .الظهار ألن الظهار ليس بنذر ونذر املعصية جاء فيه نص النيب صلى اهللا عليه و سلم 

وإن مل يكن نذرا لكنه متشارك به يف كونه معصية فإذا جاز وجوب الكفارة يف الظهار جاز يف النذر باملعصية ومها 
  متساويان يف ورود النهي عنه صراحة أو إشارة 

بذبح الكبش يف مثل هذا عن مسروق وابن عباس أهنما أمرا " اآلثار " وأخرج صاحب الكتاب يف كتاب )  ٨( 
  به نأخذ : وقال 

  أي هذا من فروع ما ذكرت لك من احلكم الكلي )  ٩( 
وقال . يلزمه يف هذه الصورة ذبح الشاة : وليكفرن عن ميينه وبه قال أمحد يف رواية ويف رواية عنه : قوله )  ١٠( 

  " رمحة األمة " ال يلزمه شيء كذا يف : مالك والشافعي 

ابن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و )  ١( ا أخربنا مالك أخربن - ٧٥٢
  عن ميينه وليفعل )  ٢( من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها فليكفر : سلم قال 
  وهبذا نأخذ وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل : قال حممد 

 _________  
أيب صاحل هكذا وجدنا يف بعض النسخ ويف بعضها سهيل بن أيب بن أيب صاحل ويف أخربنا ابن سهيل بن : قوله )  ١( 

عن سهيل بن أيب صاحل : أخربنا ابن أيب صاحل وهو الصحيح املوافق ملا يف رواية حيىي بن مالك : نسختني مصححتني 
الرواية لسهيل بن أيب  ولعل لفظ االبن على سهيل يف نسخة األوىل من زيادات النساخ فإن هذه. إخل ... عن أبيه 

ابن أيب صاحل أبو زيد املدين  -بضم السني مصغرا  -صاحل ال البنه وال لسهيل بن أيب بن أيب صاحل وهو سهيل 
أحد أركان احلديث قد أكثر : كان ثقة كثري احلديث وقال احلاكم : وقال ابن سعد " الثقات " ذكره ابن حبان يف 

اهد وروى عنه مالك وهو احلكم يف شيوخ املدينة الناقد هلم وأرخ وفاته ابن مسلم الرواية عنه يف األصول والشو
ثقة صاحل حيتج حبديثه وقال : قال أبو حامت . ، وأبوه أبو صاحل امسه ذكوان السمان الزيات املدين  ١٣٨قانع سنة 
وابن سريين واألعرج ابن املسيب وأبو صاحل : سألت ابن معني من كان الثبت يف أيب هريرة ؟ فقال : أبو داود 
  " هتذيب التهذيب " هـ كذا يف  ١٠١مات سنة 

فليكفر عن ميينه أي بعد احلنث فإنه لو قدم الكفارة مث حنث ال جيوز عندنا ألن سبب وجوب الكفارة : قوله )  ٢( 
فعي إىل إجزاء هو احلنث ال إرادته وال اليمني فإنه عقد للرب ال للحنث وال جيوز تقدمي الشيء على سببه وذهب الشا



التكفري باملال قبل احلنث وأما الصوم فال جيزئ يف ظاهر مذهبه ويف وجه جيوز تقدميه أيضا وبه قال مالك وأمحد كذا 
ظاهر هذا احلديث إجزاء التكفري قبل احلنث ومنع ذلك ) :  ٦٥/  ٣شرح الزرقاين ( وقال الزرقاين " . البناية " يف 

ال جتب الزكاة عندهم إال بتمام احلول وأجازوا تقدميها قبله من غري أن يرووا مثل  أبو حنيفة وأصحابه والعجب أهنم
هذه اآلثار وأبوا من تقدمي الكفارة قبل احلنث مع كثرة الرواية واحلجة يف السنة ومن خالفها حمجوج هبا قاله ابن 

هو سبب لوجوب أداء الزكاة ال وهذا كالم صدر عن الغفلة عن أصول احلنيفة فإن احلول عندهم إمنا . عبد الرب 
ال جيوز تقدمي الزكاة على ملك النصاب وجيوز بعد ملكه على احلول خبالف : لوجوبه وسببه ملك النصاب وقالوا 

احلنث فإنه سبب لوجوب الكفارة ال لوجوب أدائه حىت جيوز تقدميه وجعل اليمني سببا غري معقول وما ذكره من 
فمن أين . التقدمي غري مقبول فإن الواو ملطلق اجلمع ال للترتيب على األصح كون ظاهر احلديث املذكور جواز 

  )  ٧٠ - ٦٩/  ٩راجع أوجز املسالك ( ليس هذا موضعه . ويف املقام كالم طويل . يفهم التقدمي 

  ) ٢( بغري اهللا )  ١( باب من حلف  - ٧

عمر بن )  ١(  صلى اهللا عليه و سلم مسع أن رسول اهللا: أخربنا مالك أخربنا نافع عن عبد اهللا بن عمر  - ٧٥٣
)  ٣( إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ٢( وال وأيب : اخلطاب وهو يقول 

  )  ٥( أو ليصمت )  ٤( بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف باهللا مث ليربر 
  يه فمن كان حالفا فليحلف باهللا مث ليربر أو ليصمت ال ينبغي ألحد أن حيلف بأب. وهبذا نأخذ : قال حممد 

 _________  
من حلف بغري اهللا فقد : " حلف كان ذلك من عادة أهل اجلاهلية فنهي عنه يف اإلسالم حىت ورد : قوله )  ١( 

  أشرك أخرجه أمحد والترمذي واحلاكم 
  من الكعبة والقرآن والنيب وغري ذلك : بغري اهللا )  ٢( 
  يف رواية كان ذلك يف سفر غزاة : مسع )  ١( 
  حلف باألب حسبما اعتادوه )  ٢( 
  التخصيص بذكر اآلباء إما حبسب املورد أو بناء على أن احللف به كان غالبا عندهم وإال فاحلكم عام )  ٣( 
  من بررت يف ميينه إذا صدق فيه وفعل على حسبه )  ٤( 
  أي ليسكت : لكسر بضم امليم على الرواية املشهورة وحكي با)  ٥( 

  ماله يف رتاج الكعبة : باب الرجل يقول  - ٨

سعيد بن العاص عن منصور بن عبد الرمحن )  ٢( أيوب بن موسى من ولد )  ١( أخربنا مالك أخربين  - ٧٥٤
عبة الك)  ٤( مايل يف رتاج : عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا قالت فيمن قال )  ٣( احلجيب عن أبيه 

  يكفر ذلك مبا يكفر اليمني 
على نفسه فيتصدق )  ٦( مبا جعل )  ٥( وأحب إلينا أن يفي . قد بلغنا هذا عن عائشة رضي اهللا عنها : قال حممد 

وهو قول أيب حنيفة والعامة . أفاد ماال تصدق مبثل ما كان أمسك )  ٩( فإذا )  ٨( بذلك وميسك ما يقوته )  ٧( 
  من فقهائنا 

________ _  



بن عمرو بن ) مالك عن أيوب بن موسى : ( وشرحه للزرقاين : موطأ حيىي " إخل يف ... أخربين مالك : قوله )  ١( 
بن طلحة بن احلارث ) عن منصور بن عبد الرمحن ( هـ  ١٣٢سعيد بن العاصي املكي األموي ثقة مات سنة 

) عن أمه ( كعبة املكي ثقة أخطأ ابن حزم يف تضعيفه بفتح احلاء واجليم نسبة إىل أيب حجابة ال) احلجيب ( العبدري 
وقال . انتهى . صفية بنت شيبة بن عثمان بن أيب طلحة العبدرية هلا رؤية وحدثت عن عائشة وغريها من الصحابة 

هذا احلديث أخرجه مالك والبيهقي بسند صحيح وصححه ابن السكن ورواه " : التلخيص " احلافظ ابن حجر يف 
  انتهى . وه عن عمر من قوله أبو داود حن

  أي من أوالده )  ٢( 
ولكن يف النسخ : منصور احلجيب : يف نسخة حيىي ( هكذا يف كثري من النسخ هلذا الكتاب وختالفه رواية حيىي )  ٣( 

هو ابن صفية بنت شيبة ثقة من : قال احلافظ " : موطأ حممد " املصرية منصور بن عبد الرمحن احلجيب كما يف 
  ) )  ٢٧٦/  ٢تقريب التهذيب . سة أخطأ ابن حزم يف تضعيفه اخلام

" : احمللى " ويف ( جعل فالن ماله يف رتاج الكعبة : يف رتاج الكعبة بكسر الراء مبعىن الباب يقال : قوله )  ٤( 
أي )  ١١٥ / ٩انظر األوجز . املراد يف هذا احلديث نفس الكعبة ألنه أراد أن ماله هدي إىل الكعبة ال إىل باهبا 

  وغريه " املغرب " نذره هلا هديا كذا يف 
  من الوفاء )  ٥( 
  أي مبا ألزمه على نفسه بالنذر )  ٦( 
  ألن جعله يف رتاج الكعبة عبارة عن التصدق به يف سبيل اهللا )  ٧( 
  أي قدر ما يكفيه لئال حيتاج إىل املذلة واملسألة )  ٨( 
  أي حصل ماال آخر كافيا )  ٩( 

  اللغو من األميانباب  - ٩

قول : لغو اليمني : أخربنا مالك أخربنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت  - ٧٥٥
  ال واهللا وبلى واهللا : اإلنسان 

له بعد أنه على غري )  ٢( ما حلف عليه الرجل وهو يرى أنه حق فاستبان )  ١( اللغو . وهبذا نأخذ : قال حممد 
  من اللغو عندنا )  ٣(  ذلك فهذا

 _________  
ال يؤاخذكم اهللا بالغو يف أميانكم ولكن : ( إخل اختلفوا يف تفسري اللغو املذكور يف قوله تعاىل ... اللغو : قوله )  ١( 

أنه أن حتلف على شيء وأنت : األول : على أقوال )  ٢٢٥اآلية : سورة البقرة ) ( يؤاخذكم مبا كسبت قلوبكم 
هو : الثاين . جه سعيد بن منصور وعبد بن محيد وابن املنذر وابن أيب حامت والبيهقي عن ابن عباس غضبان أخر

. احللف على املعصية مثل أن ال يصلي وال يصنع اخلري أخرجه وكيع وعبد الرزاق وابن أيب حامت عن سعيد بن جبري 
أن حتلف : الرابع . د بن جبري عن ابن عباس أن حترم ما أحل اهللا لك أخرجه ابن أيب حامت من طريق سعي: الثالث 

على الشيء مث تنسى فال يؤاخذ اهللا فيه ولكن جيب الكفارة إذا تذكر أخرجه عبد الرزاق وابن أيب حامت عن النخعي 
واختلفوا ( وهو خمتار أصحابنا أن اللغو هو أن حتلف على الشيء ظانا أنه صادق وهو يف الواقع كاذب : اخلامس . 

ليمني فقال أبو حنيفة ومالك وأمحد يف رواية هو أن حيلف باهللا على أمر يظنه على ما حلف عليه مث يتبني أنه يف لغو ا



: جيوز أن يكون يف املاضي ويف احلال وقال أمحد : خبالفه سواء قصده فسبق على لسانه إال أن أبا حنيفة ومالكا قاال 
ال واهللا وبلى واهللا : أن لغو اليمني أن يقول : ال كفارة وعن مالك هو يف املاضي مث اتفقوا ثالثتهم على أنه ال إمث و

لغو اليمني ما مل يعقده وإمنا يتصور ذلك عنده يف قوله : وقال الشافعي . على وجه احملاورة من غري قصد إىل عقدها 
قبل وهو رواية ال واهللا وبلى واهللا عند احملاورة والغضب واللجاج من غري قصد سواء كانت على ماض أو مست: 

فال مؤاخذة فيه ال كفارة وال إمثا وهو املروي عن إبراهيم أخرجه عبد بن محيد )  ٣٠١رمحة األمة ص . عن أمحد 
عن ابن عباس أخرجه ابن جرير وابن املنذر عن عائشة أخرجه ابن أيب حامت والبيهقي وعن أيب هريرة أخرجه ابن 

ال واهللا وبلى واهللا من غري قصد اليمني أخرجه وكيع :  املزاح واهلزل هو كالم الرجل يف بيته ويف: السادس . جرير 
والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن محيد والبخاري وابن املنذر وابن أيب حامت وابن مردويه والبيهقي عن عائشة وسعيد 

خرجه ابن بن منصور والبيهقي عن ابن عباس وأبو الشيخ عن ابن عمر وروى حنوه مرفوعا من حديث عائشة أ
  " الدر املنثور " جرير وابن حبان وابن مردويه والبيهقي واآلثار مبسوطة يف 

  أي ظهر )  ٢( 
فهذا من اللغو فال جيب فيه كفارة وال إمث وأما إذا حلف على ماض كاذبا عمدا ففيه اإلمث دون : قوله )  ٣( 

  يه الكفارة واإلمث وهو املسمى باليمني املنعقدة الكفارة وفيه خالف الشافعي وإذا حلف على مستقبل ومل يرب عمدا فف

  ) ٢( البيوع يف التجارات والسلم )  ١( كتاب 

  العرايا )  ٣( باب بيع  - ١
 _________  

  أبواب : يف نسخة : كتاب البيوع )  ١( 
  بيع آجل بعاجل بشروط مذكورة يف موضعها : نوع من البيوع : بفتحتني : والسلم )  ٢( 
وهو بيع التمر على النخل بتمر جمذوذ مثل  -بيع العرايا قد ورد يف األحاديث املنع عن بيع املزابنة  :قوله )  ٣( 

عند البخاري ومسلم من حديث جابر وأيب سعيد اخلدري ومن حديث أنس وابن عباس عند  -كيله خرصا 
وحديث زيد عند البخاري ومن حديث أيب هريرة عند مسلم والترمذي ومن حديث ابن عمر عند الشيخني 

الترمذي وحديث سعد عند أيب داود والنسائي وحديث رافع عند النسائي وإمنا هنى عنه ألنه يتضمن الربا من جهة 
النسيئة ومن جهة عدم التساوي جزما والتخمني أمر غري قطعي ومن مث هنى عن احملاقلة وهو بيع احلنطة يف سنبلها 

يث زيد وأيب هريرة وسهل بن سعد الرخصة يف بيع العرايا ويف بعض وورد من حد. مبثل كيلها خرصا من احلنطة 
الروايات هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املزابنة ورخص يف العرايا أن يباع خبرصها يأكلها أهلها رطبا وقد 

والعرية املرخص  اختلفوا يف تفسريها اختالفا فاحشا ومذهب احلنفية يف ذلك أن املزابنة يف مجيع صورها منهي عنه
فيها ليست من صور البيع حقيقة بل هو من صور اهلبة والعطية وهو قريب من معناه اللغوي فإن العرية مبعىن العطية 

بفتح العني وكسر الراء املهملة وتشديد الياء املثناة التحتية وجيمع على عرايا وقال الشافعي جيوز ذلك يف ما دون 
سة أوسق له قوالن يف قول جيوز ويف قول ال وهو قول أمحد واختلف عن مالك مخسة أوسق وبه قال أمحد ويف مخ

أيضا يف مخسة أوسق وهذا اإلختالف بناء على وقوع الشك يف رواية أيب هريرة وزيادة التفصيل يف البناية وغريها 
يد عليه لكن أكثر ما ذكره وقد عقد الطحاوي يف شرح معاين اآلثار هلذه املسألة بابا وحقق فيه قول احلنفية مبا ال مز

  منظور فيه عند املصنف واحلق مع اجلماعة 



أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أخربنا مالك حدثنا نافع عن عبد اهللا بن عمر عن زيد بن ثابت  - ٧٥٦
  )  ٢( لصاحب العرية أن يبيعها خبرصها )  ١( رخص 

 _________  
  أي أجاز له : رخص )  ١( 
  بالفتح مبعىن التقدير والتخمني :  خبرصها)  ٢( 

أن رسول اهللا : أخربنا مالك أخربنا داود بن احلصني أن أبا سفيان موىل ابن أيب أمحد أخربه عن أيب هريرة  - ٧٥٧
 ٣( شك داود ) .  ٢( أو يف مخسة أوسق )  ١( صلى اهللا عليه و سلم رخص يف بيع العرايا فيما دون مخسة أوسق 

  سة أو فيما دون مخسة ؟ ال يدري أقال مخ) 
)  ٥( مالك بن أنس أن العرية إمنا تكون أن الرجل يكون له النخل فيطعم )  ٤( وذكر . وهبذا نأخذ : قال حممد 

أن يتجاوز له )  ٨( عليه دخوله حائطه فيسأله )  ٧( لعياله مث يثقل )  ٦( الرجل منها مثرة خنلة أو خنلتني يلقطها 
كله ال بأس به عندنا ألن التمر كله كان )  ١٠( صرام النخل فهذا )  ٩( تها مترا عند عنها على أن يعطيه مبكيل

متر النخل وإن شاء أعطاها مبكيلتها من )  ١٣( فإن شاء سلم له )  ١٢( وهو يعطي منه ما شاء )  ١١( لألول 
  ىل أجل متر بتمر إ)  ١٦( بيعا ما حل )  ١٥( ال جيعل بيعا ولو جعل )  ١٤( التمر ألن هذا 

 _________  
  وهو مقدار ستني صاعا  -بفتحتني  -بالفتح فسكون فضم مجع وسق )  ١( 
اختلفوا يف أن هذه الرخصة يقتصر على مورد النص وهو النخل : ويف مخسة أوسق قال شارح املسند : قوله )  ٢( 

. على قاعدهتم يف ترك القياس  اختصاصها بالنخل وهو قول أهل الظاهر: أحدها : أم يتعدى إىل غريها على أقوال 
تعديها إىل العنب جبامع ما اشتركا فيه من إمكان اخلرص فإن مثرهتا متميزة جمموعة يف عناقيدها خبالف سائر : الثاين 

تعديها إىل كل ما ييبس ويدخر من الثمار وهذا : الثالث . الثمار فإهنا متفرقة مستترة باألوراق وهبذا قال الشافعي 
تعديتها إىل كل مثرة مدخر : الرابع . عند املالكية وجعلوا ذلك علة يف حمل النص وأناطوا به احلكم  هو املشهور

ووقع يف حديث أيب هريرة عند البخاري أن النيب . وغري مدخرة هذا قول حممد بن احلسني وهو قول للشافعي 
ة أوسق فاعترب من قال جبواز العرايا صلى اهللا عليه و سلم رخص يف بيع العرايا فيما دون اخلمسة أوسق أو مخس

مبفهوم العدد ومنعوا ما زاد عليه واختلفوا يف جواز اخلمسة للشك املذكور والراجح عند املالكية اجلواز يف اخلمسة 
فمأخذ املنع أن األصل التحرمي . فما دوهنا وعند الشافعية فيما دوهنا ال يف مخسة وهو قول احلنابلة وأهل الظاهر 

رايا رخصة فيؤخذ مبا يتيقن ويلغى ما وقع فيه الشك والسبب فيه أن النهي عن بيع املزابنة هل وقع متقدما وبيع الع
مث وقعت الرخصة يف العرايا أو النهي عن املزابنة وقع مقرونا مع الرخصة فعلى األول ال جيوز يف اخلمسة للشك يف 

أخربين عبد اهللا : قال سامل : ح األول مبا عند البخاري رفع التحرمي وعلى الثاين جيوز للشك يف قدر التحرمي ويرج
وقال آخرون : عن زيد بن ثابت أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رخص بعد ذلك لصاحب العرية قال ابن عبد الرب 

ال جيوز إال يف أربعة أوسق لوروده يف حديث جابر فيما أخرجه الشافعي وأمحد وصححه ابن خزمية وابن حبان 
: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول حني أذن لصاحب العرايا أن يبيعوها خبرصها يقول : قال  واحلاكم

. يتعني املصري إليه وأما حدا فال جيوز جتاوزه فليس بالواضح : قال احلافظ . الوسق والوسقني والثالثة واألربعة 
  العدد يف احلديث واقع اتفاقا وهو خالف الظاهر  وهذا كله عند غرينا وأما عند أصحابنا احلنفية فذكر. انتهى 

  أي ذلك قال أبو سفيان ؟ : أي شيخ مالك )  ٣( 



" مسند اإلمام " وشرح " فتح الباري " إخل تفصيل املقام وتنقيحه على ما يف ... وذكر مالك : قوله )  ٤( 
أن العرية عطية متر النخل دون : ول األ: للحصكفي وغريه أهنم اختلفوا يف تفسري العرية املرخص هبا على أقوال 

الرقبة وقد كانت العرب إذا دمهتهم سنة تطوع أهل النخل مبن ال خنل معه ويعطيهم من متر النخلة فإذا وهب رجل 
هذا . مثرة خنله مث تأذى بدخوله عليه رخص للواهب أن يشتري رطبها من املوهوب له بتمر يابس مبثل كيله خرصا 

مالك وشرطه عنده أن يكون البيع بعد بدو الصالح وأن يكون بثمن مؤجل إىل اجلذاذ ال  هو املشهور من مذهب
يشهد : قال ابن دقيق العيد . حال لئال يلزم الربا بالنسيئة وأن ال تكون هذه املعاملة إال مع املعري املالك خاصة 

: متداولة بينهم وقد نقل مالك هكذا الثاين أن العرية مشهورة يف ما بني أهل املدينة : أحدمها : هلذا التفسري أمران 
: القول الثاين . ما وقع يف بعض طرق رواية زيد رخص لصاحب العرية فإنه يشعر باختصاصه بصفة متيزها عن غريه 

أن يكون لرجل خنلة أو خنلتان يف حائط رجل له خنل كثري فيتأذى صاحب النخل الكثري من دخول صاحب القليل 
أهنا خنل كانت : والقول الثالث . طيك خرص خنلك مترا فرخص هلما ذلك وهذا رواية عن مالك أنا أع: فيقول له 

توهب للمساكني فال يستطعون أن ينتظروا هبا فرخض هلم أن يبيعوها مبا شاؤوا من التمر رواه أمحد من حديث زيد 
فإن املوهوب له صار باهلبة  وهو وإن خالف فيما ذكره مالك من أن املراد بصاحب العرية واهبها لكنه حمتمل

صاحبا هلا وعلى هذا ال يتقيد البيع بالواهب بل هو وغريه سواء وحكي عن الشافعي تقييد املوهوب له باملسكني 
قلت : عن حممود بن لبيد قال " خمتلف احلديث " وهو اختيار املزين تلميذ الشافعي ومستنده ما ذكره الشافعي يف 

فالن وفالن وأصحابه شكووا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن : هذه ؟ قال  ما عراياكم: لزيد بن ثابت 
الرطب حيضر وليس عندهم ذهب وال فضة يشترون هبا منه وعندهم فضل متر فرخص هلم أن يشتروا العرايا 

يشتريه ليأكلها  يأكلوهنا رطبا يدل على أن مشتري العرية: قوله : قال الشافعي . خبرصها من التمر يأكلوهنا رطبا 
رطبا وأنه ليس له رطب يأكلها غريها ولو كان املراد من صاحب العرية صاحب احلائط كما قال مالك لكان 

هذا ال أعرف أحدا ذكره غري : لصاحب احلائط يف حائطه رطب غريه ومل يفتقر إىل بيع العرية قال ابن املنذر 
ل من حكاه إمنا حكاه عن الشافعي ومل جيد البيهقي له سندا مل يذكر الشافعي إسناده وك: الشافعي وقال السبكي 

واعتربت . وعلى تقدير صحته فليس قيد الفقري يف كالم الشارع " سري الواقدي " ولعل الشافعي أخذه من : قال 
أو حلاجة  احلنابلة هذا القيد منضما إىل ما اعتربه مالك فعندهم ال جيوز بيع العرية إال حلاجة صاحب احلائط إىل البيع

ما قاله الشافعي أن العرايا أن يشتري الرجل مثر النخلة أو أكثر خبرصه من : والقول الرابع . املشتري إىل الرطب 
. التمر بأن خيرص الرطب ويقدر كم ينقص إذا يبس مث يشتري خبرصه مترا فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع 

بعيين مثر هذه النخلة أو خنالت معينة فيخرصها ويبيعه : ائط أن يقول رجل لصاحب احل: وللعرية صور منها 
أن يهب صاحب احلائط فيتضرر املوهوب له : ومنها . ويقبض منه الثمن ويسلم إليه النخالت فينتفع برطبها 

بانتظار صريورة الرطب مترا أو ال حيب أكلها رطبا فيبيع ذلك الرطب من الواهب أو غريه خبرصه بتمر يأخذه 
ومنع أبو حنيفة ومن تبعه صور البيع كلها وقصر . ومجيع هذه الصور صحيحة عند الشافعي واجلمهور  معجال

العرية على اهلبة وهي أن يعري الرجل رجال مثر خنل من خنيله وال يسلمه مث يظهر له ارجتاع تلك اهلبة فرخص له أن 
لى ذلك أخذا لعموم النهي عن املزابنة وعن ومحله ع. حيبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهب له من الرطب خبرصه مترا 

إطالق البيع : األول : أصحابنا خرجوا عن الظاهر بثالثة أوجه " : البحر الرائق " بيع الثمر بالتمر قال ابن جنيم يف 
بة قوله رخص خالف ما قرروه ألن الرخصة إمنا تكون بعد ممنوع واملنع إمنا كان يف البيع دون اهل: على اهلبة والثاين 

ألهنم مل يفرقوا يف : التقيد خبمسة أوسق أو ما دوهنا ألنه على مذهبنا ال فائدة له فإن اهلبة ال تتقيد وقيل : الثالث 



الرجوع باهلبة بني ذي رحم وغريه وبأنه لو كان الرجوع جائزا فليس إعطاؤه التمر بدل الرطب بل هو جتديد هبته 
إذا تعارض احملرم واملبيح قدم احملرم وهو مردود بأن : منهم من قال و. ألن اهلبة األوىل مل تكمل بعدم القبض 

أنه هنى عن بيع املزابنة مث رخص بعد ذلك يف بيع العرايا فبطل القول : الرخصة متصلة بالنهي وقد ثبت يف البخاري 
  بالنسخ 

  أي فيهب رجال مثرة واحدة فما فوقها )  ٥( 
  له لعياله بضم القاف يأخذها الرجل املوهوب )  ٦( 
  أي يشق على مالك النخل دخول املوهوب له الثمر يف بستانه مرة بعد أخرى لصرم الثمر املوهوب )  ٧( 
فيسأله أي فيسأل الواهب املوهوب له أن يتجاوز املوهوب له عن تلك الثمرة للواهب على أن يعطيه : قوله )  ٨( 

  طع مثر النخل أي ق -بالكسر  -الواهب بقدر كيليها مثرا عند الصرام 
  عند متعلق باإلعطاء وهذا قيد احترازي فإنه لو أعطى من التمر مقدار كيلها يف احلال ال جيوز : قوله )  ٩( 
فهذا كله ال بأس به عندنا محل كالم مالك على ما اختاره أبو حنيفة أن العرية ليست ببيع بل هو : قوله )  ١٠( 

نفية يف ذلك قريب من مذهب اإلمام مالك ألن كوهنا موهوبة شرط عند مما ال شك فيه أن مذهب احل( فروع اهلبة 
مالك أيضا وكذا يشترط جواز بيعها بالوهب وحاصل االختالف أهنا رجوع الواهب يف هبته بالبدل عند احلنفية 

من  مخسة أوسق مستثىن من هني املزابنة فيجوز بيعها: وشراء الواهب هبته عند املالكية وقال الشافعي وأمحد 
وليس كذلك فإن مذهب مالك يف )  ١٢٨/  ٦انظر المع الداري . الواهب وغريه مع اختالفهم يف شروط اجلواز 

ذلك معروف من أنه قائل بالرخصة يف بعض صور املزابنة وهو بيع العرية وهو بيع عنده حقيقة ال جمازا والدليل 
  يدة عنده هبذا القيد وال عند غريه عليه تقييده بقوله عند صرام النخل فإن صورة العطية غري مق

  أي لصاحب النخلة )  ١١( 
  أي أي قدر شاء )  ١٢( 
  أي للموهوب له )  ١٣( 
  أي هذا العطاء ليس ببيع حقيقة بل جمازا )  ١٤( 
أركانه فإنه )  ٢١٥ - ٢١٣/  ١" ( شرح معاين اآلثار " إخل قد شيد الطحاوي يف ... قوله لو جعل بيعا )  ١٥( 

خرج طرقه من حديث زيد بن ثابت وابن عمر وجابر وسهل بن أيب حثمة وأيب هريرة النهي عن املزابنة بعد ما 
فقد جاءت هذه اآلثار عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وتواترت الرخصة يف بيع : والرخصة يف بيع العرايا قال 

العرايا أن الرجل يكون له : عوا يف تأويلها فقال قوم العرايا وقبلها أهل العلم مجيعا ومل خيتلفوا يف صحة جميئها وتناز
وقد كان أهل املدينة إذا كان وقت الثمار خرجوا : قالوا . النخل والنخلتان يف وسط النخل الكثري لرجل آخر 

بأهليهم إىل حوائطهم فيجيء صاحب النخلة والنخلتني بأهله فيضر ذلك بأهل النخل الكثري فرخص رسول اهللا 
عليه و سلم ألهل النخل الكثري أن يعطي صاحب النخلة أو النخلتني خرص ماله من ذلك مترا لينصرف صلى اهللا 

هو وأصحابه وخيلص متر احلائط كله لصاحب النخل الكثري وقد روي هذا القول عن مالك وكان أبو حنيفة يف ما 
معىن ذلك عندنا أن يعري : قال  مسعت أمحد بن أيب عمران يذكر أنه مسعه عن حممد بن مساعة عن أيب يوسف عنه

الرجل مثر خنلة من خنله فال يسلم ذلك إليه حىت يبدو له فرخص له أن حيبس ذلك ويعطيه مكانه خرصه مترا وكان 
وفيه ما ال خيفى فإن العرية وإن كان . انتهى . هذا تأويل أشبه وأوىل مما قال مالك ألن العرية إمنا هي العطية 

إال أنه ليس مبقتصر عليه فقد ذكروا أن العرية فعيلة مبعىن مفعولة أو مبعىن فاعلة فمن جعلها يستعمل مبعىن العطية 



من عراه يعروه إذا أتاه وتردد إليه : مفعولة قال هي من عري النخل إذا أفردها عن النخل ببيع مثارها رطبا وقيل 
ريت النخلة بفتح العني وكسر الراء فكأهنا ع: ألن صاحبها يتردد إليها ومن جعلها فاعلة جعلها مشتقة من قوهلم 

عريت عن حكم أخواهتا على أنه لو سلم أن العرية معىن العطية ليس إال فهو ال يستلزم أن يكون بيع العرايا عبارة 
 عن العطية بل العرية بنفسها مبعىن العطية وبيعها غري اهلبة كما مر يف القول األول من األقوال املذكورة سابقا مث قال

ذكر يف حديث زيد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن بيع الثمر بتمر ورخص يف : فإن قال قائل : الطحاوي 
ليس يف احلديث من ذلك شيء إمنا فيه ذكر : العرايا فصارت العرايا يف هذا احلديث أيضا هي بيع مثر بتمر قيل له 

وفيه . انتهى . وقد يقرن الشيء بالشيء وحكمهما خمتلف الرخصة يف العرايا مع ذكر النهي عن بيع الثمر بالتمر 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أن هذا التقرير إن ميشي يف خصوص هذه العبارة فماذا يقول فيما أخرجه عن جابر 

صلى  ال يباع منه شيء إال بالدراهم والدنانري إال العرايا فإن رسول اهللا: سلم هنى عن بيع الثمر حىت يطعم وقال 
بعت ما يف رؤوس خنلي مبائة وسق إن : اهللا عليه و سلم رخص فيها وما أخرجه عن عمرو بن دينار الشيباين قال 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيع الثمر : زاد فلهم وإن نقص فعليهم فسألت ابن عمر عن ذلك ؟ فقال 
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املزابنة إال أنه : وما أخرجه عن جابر . بالتمر إال أنه رخص يف العرايا 

  أرخص يف العرايا 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن بيع الثمر بالتمر إال أنه رخص يف العرية أن : وما أخرجه عن سهل 

عرايا داخل يف املزابنة وبيع فهذه العبارات وأمثاهلا صرحية يف أن بيع ال. يباع خبرصها من التمر يأكلها أهلها رطبا 
الثمر بالتمر وأن الرخصة فيه بعد النهي عن املزابنة مطلقا والتزام أن االستثناء يف هذه منقطع فمع عدم صحته يف 

قد ذكر التوقيف يف حديث : فإن قال قائل : بعضها التزم أمر غري ملتزم ومفض إىل إخالل الكلم مث قال الطحاوي 
ما فيه ما : وسق ويف ذكر ذلك ما ينفي أن يكون حكم ما هو أكثر من ذلك كحكمه قيل له أيب هريرة على مخسة أ

ال يكون العرية إال يف مخسة أوسق إمنا فيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ينفي شيئا وإمنا يكون كذلك لو قال 
د رخص فيه لقوم يف عرية سلم رخص يف مخسة أوسق ويف ما دون مخسة أوسق فذلك حيتمل أن يكون رسول اهللا ق

وفيه أن مثل هذا االحتمال احملض ال . انتهى . هلم هذا مقدارها فنقل أبو هريرة ذلك وأخرب بالرخصة فيما كانت 
يسمع ما مل يدل عليه دليل وإال لفسدت األحكام واختل النظام وال ريب يف أن الظاهر الذي جيب املصري إليه إال 

أنه رخص يف العرايا : ففي حديث ابن عمر وجابر : فإن قال قائل : قاله القائل مث قال إذا خالفه دليل معارض له ما 
قد جيوز أن يكون قصد بذلك إىل املعري فرخص له أن يأخذ مترا : فصار ذلك مستثىن من بيع الثمر بالتمر قيل له 

وفيه . انتهى . ستثناء هلذه العلة بدال من الثمر يف رؤوس النخل ألنه يكون يف معىن البائع وذلك له حالل فيكون اال
فإن : أن هذا عدول عن احلقيقة الظاهرة من غري حجة وأمثال هذه التأويالت قبوهلا كبناء بيت وهدم قصر مث قال 

قد اختلف فيه : لو كان تأويل هذه اآلثار ما ذهب إليه أبو حنيفة ملا كان لذكر الرخصة معىن ؟ قيل له : قال قائل 
معىن الرخصة يف ذلك أن األموال كلها ال ميلك هبا أبدا إال من كان مالكها ال يبيع رجل ما : بان فقال عيسى بن أ

ال ميلك ببدل فاملعري مل يكن ملك العرية ألنه مل يكن قبضها والتمر الذي يأخذه بدال منها قد جعل طيبا له فهذا هو 
الطبائع السليمة فإن ملك املعري للبدل على وفيه أن هذا تكلف تستبشعه . انتهى . الذي قصد بالرخصة إليه 

التقرير املذكور ليس على سبيل البيع ال حقيقة وال حكما ال شرعا وال عرفا بل ليس له ملكه لكون اهلبة مشروطة 
هذا ما ظهر يف الوقت ويف . بالقبض فال يذهب وهم أحد إىل عدم جوازه فضال عن أن يذكر لفظ الرخصة فيه 



  عه املقام املقام كالم ال يس
  لدخول الربا فيه من جهة النسيئة واحتمال عدم التساوي )  ١٦( 

  صالحها)  ١( باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو  - ٢

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن بيع الثمار : أخربنا مالك حدثنا نافع عن عبد اهللا بن عمر  - ٧٥٨
  بائع واملشتري هنى ال. صالحها )  ١( حىت يبدو 

 _________  
  )  ٩٦/  ١١فيها سبعة أحباث فارجع إليه " األوجز " ذكر يف ( أي يظهر صالحها : قبل أن يبدو صالحها )  ١( 
  بأن يصلح لتناول الناس وعلف الدواب : حىت يبدو صالحها )  ١( 

رسول اهللا صلى اهللا )  ٢( أن : ة حممد بن عبد الرمحن عن أمه عمر)  ١( أخربنا مالك أخربنا أبو الرجال  - ٧٥٩
  )  ٣( عليه و سلم هنى عن بيع الثمار حىت ينجو من العاهة 

إال أن حيمر أو يصفر )  ٥( أن يباع شيء من الثمار على أن يترك يف النخل حىت يبلغ )  ٤( ال ينبغي : قال حممد 
فإذا مل حيمر أو يصفر أو كان )  ٧( لغ فال بأس ببيعه على أن يترك حىت يب)  ٦( أو يبلغ بعضه فإذا كان كذلك 

وال بأس بشرائه على أن يقطع و . يف شرائه على أن يترك حىت يبلغ )  ٩( فال خري )  ٨( أخضر أو كان كفرى 
  ال بأس ببيع الكفرى على أن يقطع فبهذا نأخذ : وكذلك بلغنا عن احلسن البصري أنه قال ) .  ١٠( يباع 

 _________  
  نه كان له عشرة أوالد رجال وكنيته يف األصل أبو عبد الرمحن كذا قال الزرقاين لقب به أل)  ١( 
هذا مرسل وصله ابن عبد الرب من طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن أيب الرجال عن أمه عمرة بنت عبد )  ٢( 

  " التنوير " الرمحن عن عائشة ذكره السيوطي يف 
  أي اآلفة )  ٣( 
إخل ال خالف للعلماء يف جواز بيع الثمار بعد بدو الصالح واختلفوا يف ... يباع شيء  ال ينبغي أن: قوله )  ٤( 

بدو : تفسريه فعندنا هو أن يأمن العاهة والفساد وعند الشافعي ظهور الصالح بظهور النضج ومبادئ احلالوة وقيل 
ع بشرط القطع قبل بدو الصالح الصالح إذا اشتراها مطلقة جيوز عندنا وعند الشافعي ومالك وأمحد ال جيوز البي

أن : أحدها : والبيع بعد بدو الصالح على ثالثة أوجه . جيوز فيما ينتفع به اتفاقا وبشرط الترك ال جيوز باالتفاق 
ال جيوز وذكر : يبيعها قبل أن تصري منتفعا هبا بأن مل يصلح لتناول بين آدم وعلف الدواب فقال شيخ اإلسالم 

ما إذا باعه بعد ما صار منتفعا به إال أنه مل يتناه عظمها فالبيع جائز إذا باع : والثاين . جيوز القدوري واألسبيجايب 
ما إذا : والثالث . مطلقا أو بشرط القطع وبشرط الترك فاسد ألنه شرط ال يقتضيه العقد وفيه نفع ألحد املتعاقدين 

ا أو بشرط القطع وبشرط الترك ال جيوز يف القياس باعه بعد ما تناهى عظمه فالبيع جائز عند الكل إذا باعه مطلق
واختلف أصحابنا يف البيع قبل بدو . وهو قوهلما وجيوز يف االستحسان وهو قول حممد والشافعي ومالك وأمحد 

: الصالح فعامة مشائخنا على أنه ال جيوز وهو قول مشس األئمة السرخسي وجواهر زاده واجلمهور وقال بعضهم 
  وغريه " البناية " والتفصيل يف . فعا به يف احلال أو املال إال أن يشترط تركه على الشجر جيوز لكونه منت

  أي إىل أن يدرك )  ٥( 



  أي أحد من الصور املذكورة )  ٦( 
  أي إىل كماله )  ٧( 
ه األعلى وعاء الطلع وقشر: والكفرى ( طلع النخل : بضم الكاف والفاء املفتوحة وبالراء املشددة املفتوحة )  ٨( 

  )  ٢٢٢/  ٤املنتقى . هو الطلع حني ينشق : وقيل 
وإمنا اخلالف يف البيع قبل بدو . فال خري يف شرائه أي ال جيوز شراؤه هبذا الشرط وهذا باالتفاق : قوله )  ٩( 

افعي مذهب الش: قال العيين ( الصالح مطلقا من غري اشتراط قطع وال تبقية فمقتضى األحاديث املذكورة البطالن 
المع الدراري . ومالك وأمحد وإسحاق عدم جواز بيع الثمار على األشجار وبه قال مالك يف رواية وأمحد يف قول 

وبه قال الشافعي وأمحد ومجهور العلماء وهو قول ملالك ووافق يف قوله الثاين أبا حنيفة يف جواز البيع )  ١٣٢/  ٦
من باع خنال مؤبرا فثمرته للبائع إال : ذهب إليه مبا أخرجه مرفوعا  استدل أبو حنيفة فيما" : شرح املسند " قال يف 

ال يصلح ألصحاب الشافعي : فجعله للمشتري بالشرط فدل على جواز بيعه مطلقا وقال . أن يشترط املبتاع 
من االستدالل بأحاديث الباب فإهنم تركوا ظاهرها يف إجازة البيع قبل بدو الصالح بشرط القطع ومل يفهم ذلك 

ويقال يف أحاديث النهي إنه . احلديث مع أن له معارضات أخر وحديث التأبري ال معارض له فتعني العمل به 
كان الناس يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن زيد قال " صحيح البخاري " لإلرشاد على العزمية بدليل ما يف 

بعد قشام فزدناها أخرجه ) عاهات ( وسقطت كلمة  يف األصل أخذ وهو حتريف( و سلم يبتاعون الثمار فإذا جد 
إنه أصاب الثمر : الناس وحضر تقاضيهم قال املبتاع )  ٣٣/  ٣البخاري يف باب بيع الثمار قبل أن يبدو صالحها 

) عفن يصيب النخل فيسود مثره وجاء يف غريب اخلطايب بالضم : بفتح الدال وختفيف امليم ) : الدمان ( ( الدمان 
هو أن ينتقص مثر النخل قبل أن يصري ) : قشام ( ( أصابه قشام ) داء يف الثمرة فتهلك ) : مراض ( ( مراض أصابه 
ال تبايعوا حىت يبدو : عاهات حيتجون هبا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا كثرت اخلصومة عنده ) بلحا 

  صالح الثمر كاملشورة 
  ذا قيد اتفاقي لكثرة وقوعه ه: ويباع قال القاري : قوله )  ١٠( 

أنه كان ال يبيع مثاره : عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت )  ١( أخربنا مالك أخربنا أبو الزناد  - ٧٦٠
  النخل )  ٣( الثريا يعين بيع )  ٢( حىت يطلع 

 _________  
  عبد اهللا بن ذكوان )  ١( 
ح الراء املهملة وتشديد الياء املثناة التحتية النجم املعروف ألهنا تنجو حىت يطلع الثريا بضم املثلثة وفت: قوله )  ٢( 

إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة عن كل بلدة : من العاهة حينئذ وعند أيب داود من حديث أيب هريرة مرفوعا 
سلم عن بيع الثمار  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و: وعند أمحد والطهاوي والبيهقي عن ابن عمر . والنجم الثريا 

 ٤٦٨/  ١انظر جامع األصول ( إذا طلعت الثريا : مىت ذلك يا أبا عبد الرمحن ؟ قال : حىت يؤمن عليها العاهة قيل 
طلوعها صباحا يقع يف أول فصل الصيف وذلك عند اشتداد احلر وابتداء نضج الثمار وهو : قال الزرقاين ) . 

  ة له املعترب يف احلقيقة وطلوع النجم عالم
  أي بيع مثاره )  ٣( 

  ويستثين بعضه)  ١( باب الرجل يبيع بعض الثمر  - ٣



له )  ٢( أن حممد بن عمرو بن حزم باع حائطا ) :  ١( أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن أيب بكر عن أبيه  - ٧٦١
  مائة درهم مترا )  ٤( بأربعة آالف درهم واستثىن منه بثماين )  ٣( يقال له األفراق 

 _________  
  التمر : يف نسخة )  ١( 
عن أبيه هو أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري وقد مرت تراجم عمرو بن حزم وأيب بكر : قوله )  ١( 

" وصاحب القصة حممد بن عمرو بن حزم جد عبد هللا قال ابن حبان يف . وابنه عبد اهللا وغريهم يف مواضع متفرقة 
عبد امللك ولد سنة عشر يف العهد النبوي ومات يوم احلرة سنة ثالث وستني روى عنه ابنه أبو كنيته أبو " : الثقات 

  بكر وغريه 
  أي بستانا )  ٢( 
وهو " شرح الزرقاين " بفتح فسكون ورابعه ألف وهو بغري األلف يف : األفراق ( بفتح اهلمزة وسكون الفاء )  ٣( 

وهو موضع باملدينة : كأنه مجع فرق : على وزن أفعال : بالراء والقاف بفتح أوله و: األفراق : حتريف قال البكري 
  )  ١٧٦/  ١معجم ما استعجم . فيه حوائط خنل وذكر هذا احلديث عن مالك : 
  أي مبقدارها متر )  ٤( 

  منها  ) ١( أهنا كانت تبيع مثارها وتستثين : أخربنا مالك أخربنا أبو الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرمحن  - ٧٦٢
 _________  

  أي بعضا معينا منها )  ١( 

  ويستثين منها )  ١( أنه كان يبيع : أخربنا مالك أخربنا ربيعة بن عبد الرمحن عن القاسم بن حممد  - ٧٦٣
من مجلته ربعا أو مخسا )  ٢( ال بأس بأن يبيع الرجل مثره ويستثين بعضه إذا استثىن شيئا . وهبذا نأخذ : قال حممد 
  ا أو سدس

 _________  
  يبيع مثارها : يف نسخة )  ١( 
شيئا معينا من مجلته بأحد من الكسور كالثلث وحنوه وأما إذا استثىن شيئا جمهوال فال جيوز جلهالة املبيع : قوله )  ٢( 

ي وغريه جبهالة املستثىن وقد ورد هني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الثنيا يف البيع إال أن تعلم أخرجه الترمذ
وأما إذا باع . وجيور أيضا إذا استثىن خنال معينة معدودة ألن الباقي معلوم مشاهدة فال تفضي اجلهالة إىل املنازعة . 

مثارا واستثىن أرطاال معلومة فإن كانت جمذوذة جاز فإن الباقي يعرف بكيله على الفور وإن كانت على الشجر فعند 
وأليب حنيفة يف رواية احلسن عنه وعلى ظاهر الرواية عند احلنفية جيوز ألن  الشافعي وأمحد ال جيوز خالفا ملالك

األصل أن ما جيوز إيراد العقد عليه انفرادا يصح استثناؤه خبالف استثناء احلمل وأطراف احليوان فإنه ال جيوز بيعه 
  وشروحها " اهلداية " فكذا استثناؤه كذا يف 

  باب ما يكره من بيع التمر بالرطب - ٤

أبا عياش موىل لبين )  ٢( عبد اهللا بن يزيد موىل األسود بن سفيان أن زيدا )  ١( أخربنا مالك أخربنا  - ٧٦٤
أيهما : ؟ فقال له سعد )  ٥( بالسلت )  ٤( أخربه أنه سأل سعد بن أيب وقاص عمن اشترى البيضاء )  ٣( زهرة 



عت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل عمن اشترى مس: وقال )  ٦( فنهاين عنه : البيضاء قال : أفضل ؟ قال 
  )  ٩( نعم فنهى عنه : ينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا )  ٨( أ ) :  ٧( التمر بالرطب ؟ فقال 

)  ١٢( رطب بقفيز من متر يدا بيد )  ١١( ال خري يف أن يشتري الرجل قفيز . نأخذ )  ١٠( وهبذا : قال حممد 
  من قفيز فلذلك فسد البيع فيه )  ١٣( صري أقل ألن الرطب ينقص إذا جف في

 _________  
إخل قد أخرجه الشافعي وأمحد وأصحاب السنن األربعة وابن خزمية ... أخربنا عبد اهللا بن يزيد : قوله )  ١( 

وذكر . واحلاكم والدارقطين والبيهقي والبزار كلهم من حديث زيد بن عياش أنه سأل سعد بن أيب وقاص احلديث 
أن إمساعيل بن أمية وداود بن احلسني والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد وافقوا مالكا على " العلل " دارقطين يف ال

ابن املديين أن أباه حدثه عن مالك عن داود بن احلصني عن عبد اهللا بن يزيد عن زيد بن عياش  -وذكر . إسناده 
ان علقه عن داود مث لقي شيخه عبد اهللا بن يزيد فحدثه به فكأن مالكا ك: أيب عياش ومساع أيب عن مالك قدمي قال 

فحدث به مرة عن داود مث استقر رأيه على التحديث ورواه البيهقي من حديث ابن وهب عن سليمان بن بالل عن 
حيىي بن سعيد عن عبد اهللا بن سلمة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال هو مرسل قوي كذا ذكره احلافظ ابن 

  " التلخيص احلبري "  حجر يف
مداره على زيد بن عياش وهو جمهول وكذا : أن زيدا قد أعل أبو حنيفة هذا احلديث من أجله وقال : قوله )  ٢( 

زيد كنيته أبو عياش واسم أبيه : قال ابن حزم وتعقبومها بأن احلديث صحيح وزيد ليس مبجهول قال الزرقاين 
هتذيب " إنه موىل بين خمزوم ويف : أنه موىل سعد بن أيب وقاص وقيل عياش املدين تابعي صدوق نقل عن مالك 

املخزومي روى عن سعد وعنه عبد اهللا : زيد بن عياش أبو عياش الزرقي ويقال : البن حجر العسقالين " التهذيب 
ثه وصحح الترمذي وابن خزمية وابن حبان حدي" الثقات " بن يزيد وعمران بن أيب أنيس ذكره ابن حبان يف 

هذا حديث صحيح إلمجاع أئمة النقل على إمامة " : املستدرك " ثقة وقال احلاكم يف : املذكور وقال الدارقطين 
مالك وأنه حمكم يف كل ما يرويه إذ مل يوجد يف روايته إال الصحيح خصوصا يف رواية أهل املدينة والشيخان مل 

  انتهى . خيرجاه ملا خشيا من جهالة زيد 
زيد بن عياش أبو عياش الزرقي املدين ليس به بأس " : التنقيح " قال صاحب " : دير شرح اهلداية فتح الق" ويف 

وهو ال يروي عن " املوطأ " ومشائخنا ذكروا عن أيب حنيفة بأنه جمهول ورد طعنه بأنه ثقة وروى عنه مالك يف 
يزيد وعمران بن أيب أنيس ومها مما احتج كيف يكون جمهوال وقد روى عنه ثقتان عبد اهللا بن : جمهول وقال املنذري 

وقد عرفه أئمة هذا الشأن وأخرج حديثه مالك مع شدة حتريه يف الرجال وقال ابن " صحيحه " هبما مسلم يف 
" ويف . انتهى . إنه جمهول فإن كان هو مل يعرفه فقد عرفه أئمة النقل : قال أبو حنيفة " : التحقيق " اجلوزي يف 

نقلوا تضعيفه عن أيب حنيفة ولكن مل يصح ضعفه يف كتب احلديث فمن ادعى فعليه " : اهلداية غاية البيان شرح 
هذا ليس : زيد بن عياش ضعيف عند النقلة " اهلداية " للعيين عند قول صاحب " البناية " ويف . انتهى . البيان 

هذا احلديث مجاعة منهم الطحاوي قد أعل " : التلخيص احلبري " ويف . انتهى . بصحيح بل هو ثقة عند النقلة 
روى عنه اثنان : إنه ثقة ثبت وقال املنذري : والطربي وابن حزم وعبد احلق جبهالة زيد واجلواب أن الدارقطين قال 

. انتهى . ال علم أحدا طعن فيه : ثقتان وقد اعتمده مالك مع شدة حتريه وصححه الترمذي واحلاكم وقال 
 ١٩/  ١٥ويف بذل اجملهود ( رتفعة جهالة العني وجهالة الوصف كالمها بتصريح النقاد وباجلملة فاجلهالة عن زيد م

فرواية مالك  -رمحهما اهللا  -واألصل أنه وقع االختالف يف جرح زيد بن عياش وتعديله بني أيب حنيفة ومالك : 



رح أيب حنيفة خصوصا مل تقتضي تعديله ضمنا وتبعا وثبت اجلرح عن أيب حنيفة صراحة فال يقاوم تعديل مالك جب
  ) خيالف اإلمام يف زمانه أحد فال عربة مبن بعده يف ذلك واهللا أعلم 

  ينسب إليها الزهري : بضم الزاء قبيلة )  ٣( 
عن مالك الذرة ومل يقله غريه والعرب تطلق البيضاء على : أي الشعري كما يف رواية ووهم وكيع فقال )  ٤( 

  قال ابن عبد الرب  الشعري والسمراء على الرب كذا
  ضرب من الشعري ال قشر له يكون يف احلجاز قال اجلوهري : بضم السني وسكون الالم )  ٥( 
وهني سعد عن التفاضل يف السلت بالبيضاء يقتضي أهنما ( أي عن بيع أحدمها باآلخر للتفاوت يف املنفعة )  ٦( 

بالتمر وهذا مذهب مالك أن السلت واحلنطة  عنده جنس واحد ولذلك أخذ حكمهما من منع التفاضل يف الرطب
وأما عند أيب حنيفة والشافعي وأمحد فهما .  ٢٤٣/  ٤املنتقى . والشعري جنس واحد يف الزكاة ويف منع التفاضل 

أما بيع البيضاء بالسلت فما قال فيه سعد رضي :  ١٩/  ١٥ويف البذل .  ١١٧/  ٦صنفان انظر المع الدراري 
إن كان حمموال على البيع يدا بيد فهو على الورع واالحتياط ملشاهبته باحلنطة أوقعت الشبهة فيه  اهللا عنه من النهي

فنهاه احتياطا لكن احلكم فيه أهنما نوعان خمتلفان فيجوز بيع أحدمها باآلخر متفاضال إذا كان يدا بيد وأما إذا محل 
  )  ١٣٧/  ١١على النسيئة فذلك ال جيوز انظر األوجز 

  ي ملن حوله من الصحابة كما يف رواية أ)  ٧( 
  هبمزة االستفهام )  ٨( 
  لعدم التماثل )  ٩( 
ال جيوز بيع التمر بالرطب ال متفاضال : وهبذا نأخذ وبه قال أمحد والشافعي ومالك وغريهم قالوا : قوله )  ١٠( 

ك متماثال ال متفاضال يدا بيد ال وال متماثال يدا بيد كان أو نسيئة وأما التمر بالتمر والرطب بالرطب فيجوز ذل
نسيئة وفيه خالف أيب حنيفة حيث جوز بيع التمر بالرطب متماثال إذا كان يدا بيد ألن الرطب متر وبيع التمر 

بالتمر جائز متماثال من غري اعتبار اجلودة والرداءة وقد حكي عنه أنه ملا دخل بغداد سألوه عن هذا وكانوا أشداء 
: الرطب إما أن يكون مترا أو مل يكن مترا فإن كان مترا جاز لقوله صلى اهللا عليه و سلم :  فقال عليه مبخالفته اخلرب

فأوردوا عليه احلديث . إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم : التمر بالتمر مثال مبثل وإن مل يكن مترا جاز حلديث 
بل حديثه واستحسن أهل احلديث هذا الطعن منه ممن ال يق: مداره على زيد بن عياش وهو جمهول أو قال : فقال 

زيد ممن ال يقبل حديثه قال ابن اهلمام : كيف يقال إن أبا حنيفة ال يعرف احلديث وهو يقول : حىت قال ابن املبارك 
رد ترديده بأن ههنا قسما ثالثا وهو أنه من جنس التمر وال ) :  ١٦٩ - ١٦٨/  ٦فتح القدير " ( الفتح " يف 

ه باآلخر كاحلنطة املقلية بغري املقلية لعدم تسوية الكيل هبما فكذا الرطب والتمر ال يسويهما الكيل وإمنا جيوز بيع
يسوي يف حال اعتدال البدلني وهو أن جيف اآلخر وأبو حنيفة مينعه ويعترب التساوي حال العقد وعروض النقص 

لقيا وهو زيادة الرطوبة خبالف املقلية بغريها فإنه يف بعد ذلك ال مينع من املساواة يف احلال إذا كان موجبه أمرا خ
ورد طعنه يف زيد بأنه ثقة كما مر وقد جياب أيضا بأنه . احلال حيكم بعدم التساوي الكتناز أحدمها وختلخل اآلخر 

د عن أخرجه أبو داو" نسيئة " على تقدير صحة السند فاملراد النهي نسيئة فإنه ثبت يف حديث أيب عياش هذا زيادة 
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حيىي بن أيب كثري عن عبد اهللا بن يزيد أن أبا عياش أخربه أنه مسع سعدا يقول 

اجتماع : ورواه الدارقطين وقال " شرح معاين اآلثار " عن بيع الرطب بالتمر نسيئة وأخرجه احلاكم والطحاوي يف 
والضحاك ابن عثمان وآخر على خالف ما رواه حيىي بن أيب كثري يدل هؤالء األربعة أي مالك وإمساعيل بن أمية 



على ضبطهم للحديث وأنت تعلم أن بعد صحة هذه الرواية جيب قبوهلا ألن املذهب املختار عند احملدثني هو قبول 
حترير " بناه يف الزيادة وإن مل يروها األكثر إال يف زيادة تفرد هبا بعض احلاضرين يف اجمللس فإن مثله مردود كما كت

أينقص الرطب : وما حنن فيه مل يثبت أنه زيادة يف جملس واحد لكن يبقى قوله يف تلك الرواية الصحيحة " األصول 
وهذا غاية التوجيه يف املقام مع ما . انتهى كالم ابن اهلمام . إذا جف عريا عن الفائدة إذا كان النهي عنه للنسيئة 

وبسط شيخنا على هذا احلديث يف  ١٩٩/  ٢" ( شرح معاين اآلثار " اوي كالم يف فيه اإلشارة إىل ما فيه وللطح
مبين على ترجيح رواية النسيئة وهو خالف مجهور احملدثني وخالف سياق الرواية ) فارجع إليه  ٣٧/  ١١األوجز 

  أيضا ولعل احلق ال يتجاوز عن قوهلما وقول اجلمهور 
  " املنتخب " عا كذا يف القفيز مكيال يسع اثين عشر صا)  ١١( 
  أي وإن كان قبضا بقبض وإن كان أحدمها نسيئة فظاهر عدم جوازه حلرمة النسأ يف األموال الربوية )  ١٢( 
  أي فيدخل فيه الربا )  ١٣( 

  باب ما مل يقبض من الطعام وغريه - ٥

عمر بن اخلطاب )  ٣( به  طعاما أمر)  ٢( بن حزم ابتاع )  ١( أن حكيم : أخربنا مالك أخربنا نافع  - ٧٦٥
وقال )  ٥( فسمع بذلك عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فرد عليه )  ٤( للناس فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه 

  ال تبع طعاما ابتعته حىت تستوفيه : 
 _________  

العزى القرشي  مبهملة وزاء معجمة بن خويلد بن أسد ابن عبد: أن حكيم بن حزام قال الزرقاين : قوله )  ١( 
األسدي ابن أخي خدجية أم املؤمنني أسلم يوم الفتح وصحب وله أربع وسبعون سنة وعاش إىل سنة أربع ومخسني أو 

  بعدها 
  أي اشترى )  ٢( 
  أي بشرائه )  ٣( 
  أي يقبضه من البائع )  ٤( 
  أي بيعه )  ٥( 

)  ١( من ابتاع :  صلى اهللا عليه و سلم قال أن رسول اهللا: أخربنا مالك حدثنا نافع عن عبد اهللا بن عمر  - ٧٦٦
  حىت يقبضه )  ٢( طعاما فال يبعه 

كل شيء بيع من طعام أو غريه فال ينبغي أن يبيعه الذي اشتراه )  ٤( وكذلك . نأخذ )  ٣( وهبذا : قال حممد 
 فهو الطعام أن يباع أما الذي هنى عنه رسول اهللا) :  ٦( قال عبد اهللا بن عباس قال )  ٥( حىت يقبضه وكذلك 

فبقول ابن عباس نأخذ األشياء كلها . وال أحسب كل شيء إال مثل ذلك ) :  ٧( وقال ابن عباس . حىت يقبض 
مثل الطعام ال ينبغي أن يبيع املشتري شيئا اشتراه حىت يقبضه وكذلك قول أيب حنيفة رمحه اهللا إال أنه رخص يف 

شيئا من ذلك )  ١٠( ليت ال حتول أن تباع قبل أن تقبض أما حنن فال جنيز واألرضني ا)  ٩( والعقار )  ٨( الدور 
  حىت يقبض 

 _________  



  أي اشترى )  ١( 
  فال يبيعه : بصيغة النهي ويف رواية )  ٢( 
جيوز مجيع التصرفات يف غري الطعام قبل القبض : وهبذا نأخذ اختلفوا يف هذه املسألة فقال مالك : قوله )  ٣( 

إن كان املبيع مكيال أو موزونا مل جيز بيعه قبل القبض ويف غريه : تخصيص يف األحاديث بالطعام وقال أمحد لورود ال
وذهب أبو . ال جيوز بيع شيء قبل القبض طعاما كان أو غريه إلطالق األحاديث : جيوز وقال زفر وحممد والشافعي 

النهي معلول بضرر انفساخ العقد خلوف اهلالك وهو حنيفة وأبو يوسف إىل جواز بيع غري املنقول قبل القبض ألن 
  " البناية " يف العقار وغريه نادر ويف املنقوالت غري نادر كذا يف 

  أي ال جيوز بيعه قبل القبض )  ٤( 
عقود اجلواهر املنيفة يف أدلة اإلمام أيب " وكذلك قال عبد اهللا بن عباس إخل قال السيد مرتضى يف : قوله )  ٥( 

هنينا عن بيع الطعام حىت يقبض قال ابن عباس : أبو حنيفة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال : " حنيفة 
)  ١٧١/  ١٥بذل اجملهود . أي يف عدم جواز بيعه قبل القبض وهذا من اجتهاده ( وأحسب كل شيء مثل الطعام 

الذي هنى : خرجه األئمة الستة بلفظ ال جيوز بيعه حىت يقبض كذا أخرجه احلارثي من طريق إمساعيل بن حيىي عنه وأ
  وال أحسب كل شيء إال مثله : عنه رسول اهللا فهو الطعام أن يباع حىت يقبض قال 

  أي صاحب الكتاب )  ٦( 
  أخرجه البخاري وغريه )  ٧( 
  بالضم مجع دار )  ٨( 
  " املصباح " كل ملك ثابت كالدار والنخل كذا يف : بالفتح )  ٩( 
  ايات لعموم الرو)  ١٠( 

الطعام يف زمان رسول اهللا صلى )  ١( كنا نبتاع : أخربنا مالك حدثنا نافع عن عبد اهللا بن عمر أنه قال  - ٧٦٧
  أن نبيعه )  ٣( علينا من يأمرنا بانتقاله من املكان الذي نبتاعه فيه إىل مكان سواه قبل )  ٢( اهللا عليه و سلم فبعث 

لئال يبيع شيئا من ذلك حىت يقبضه فال ينبغي أن يبيع شيئا )  ٥( القبض  يراد هبذا)  ٤( إمنا كان : قال حممد 
  اشتراه رجل حىت يقبضه 

 _________  
  أي نشتري )  ١( 
  أي بعث إلينا رجال يأمرنا بانتقال املشترى من املكان الذي اشتري فيه )  ٢( 
  متعلق باالنتقال )  ٣( 
ذا عدم جواز البيع يف مكان الشراء فإن األمكنة كلها سواسية يف إمنا كان يعين ليس املقصود من ه: قوله )  ٤( 

ذلك بل املقصود منه حتصيل القبض التام حىت لو جوز البيع هناك تسارع الناس إىل البيع قبل القبض يف ذلك املكان 
ديث جواز بيع يف احل: أنه اشتراه جزافا وقد ورد ذلك مفسرا وقال النووي  -واهللا أعلم  -معناه : قال الباجي ( 

بيع الصربة من احلنطة والتمر وغريمها صحيح وليس حبرام وهل هو : الصربة جزافا وهو مذهب الشافعي وأصحابه 
مكروه كراهة تنزيه والثاين ليس مبكروه ونقل عن مالك أنه ال يصح البيع : مكروه ؟ فيه قوالن للشافعي أصحهما 
  )  ٢٠٠/  ١٥ر أوجز املسالك انظ. إذا كان بائع الصربة جزافا يعلم قدرها 

  أي هبذا األمر باالنتقال )  ٥( 



  وأضع عنك )  ٢( انقدين : مث يقول )  ١( باب الرجل يبيع املتاع أو غريه نسيئة  - ٦
بن عبيد موىل السفاح )  ٣( بن سعيد عن أيب صاحل )  ٢( عن بسر )  ١( أخربنا مالك أخربنا أبو الزناد  - ٧٦٨

أن ينقدوه )  ٦( إىل أجل مث أرادوا اخلروج إىل كوفة فسألوه )  ٥( من أهل دار خنلة )  ٤( ع بزا أنه با: أنه أخربه 
  ذلك وال توكله )  ٧( ال آمرك أن تأكل : ويضع عنهم فسأل زيد بن ثابت فقال 

 ١٠ (عنه ويعجل له )  ٩( أن يضع )  ٨( من وجب له دين على إنسان إىل أجل فسأل . وهبذا نأخذ : قال حممد 
عمر )  ١٢( وهو قول . يبيع قليال نقدا بكثري دينا )  ١١( ما بقي مل ينبغ ذلك ألنه يعجل قليال بكثري دينا فكأنه ) 

  )  ١٤( وهو قول أيب حنيفة )  ١٣( بن اخلطاب وزيد بن ثابت وعبد اهللا بن عمر 
 _________  

  أي على التأخري والتأجيل : كخطيئة وزنا )  ١( 
  أي أعطين الثمن معجال وأنقص منك شيئا مما وجب عليك  من النقد)  ٢( 
  بكسر الزاء : الزناد )  ١( 
  بضم الباء فسكون السني )  ٢( 
بفتح السني املهملة وتشديد الفاء لقب ألول  -موىل السفاح  -عن أيب صاحل بن عبيد بالضم مصغرا : قوله )  ٣( 

هكذا وجدنا العبارة يف نسخة شرح عليها . عبد اهللا بن العباس  خلفاء بين العباس وهو عبد اهللا بن حممد بن علي بن
مالك عن أيب الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد بن أيب صاحل موىل ) :  ٦٧٢/  ٢" ( موطأ حيىي " القاري ويف 

أبو صاحل عبيد بن أيب صاحل موىل السفاح تابعي روى عن زيد بن  ٥٧١/  ١" جامع األصول " السفاح انتهى ويف 
عبيد بن خزاعة عداده يف أهل املدينة : البن حبان " كتاب الثقات " ويف . انتهى . ثابت وروى عنه بسر بن سعيد 

  يروي عن زيد بن ثابت وروى عنه بسر بن سعيد 
أنه باع بزا بفتح الباء وتشديد الزاء املعجمة عن ابن دريد هو املتاع من الثياب خاصة وعن الليث : قوله )  ٤( 

هو عند أهل " السري الكبري " الثياب وعن ابن األنباري رجل حسن البز أي حسن الثياب وقال حممد يف ضرب من 
  " املغرب " عن " شرح القاري " الكوفة ثياب الكتان والقطن ال ثياب الصوف واخلز كذا يف 

  حملة باملدينة فيه البزازون : قال الزرقاين )  ٥( 
ار خنلة من البائع وهو أبو صاحل عبيد أن يعطوه الثمن نقدا وحيط هو بعض فسألوه أي طلب أهل د: قوله )  ٦( 

  الثمن عنهم 
أن تأكل ذلك أي الثمن الذي تأخذه عنهم معجال وال توكله هلم ما حتط عنه يعين ال جيوز لك هذا أن : قوله )  ٧( 

سني معجلة فيدخل النسأ تضع بعض الثمن وتأخذ عوضه ما بقي معجال فإنه يكون كمن اشترى مائة مؤجلة خبم
  )  ٦٥/  ٦كذا يف املنتقى ( والتفاضل يف اجلنس الواحد 

  أي املديون )  ٨( 
  أي حيط قدرا من دينه )  ٩( 
  أي للدائن )  ١٠( 
  هذا إذا أراد املعاوضة واملقابلة وإن أراد كل واحد التربع فال بأس به )  ١١( 
  أي عدم جواز مثل هذا )  ١٢( 
  " املوطأ " مالك يف  أخرجه عنه)  ١٣( 



وهو قول أيب حنيفة وبه قال احلكم بن عتيبة والشعيب ومالك وأجازه ابن عباس ورآه من املعروف : قوله )  ١٤( 
ملا أمر : وحكاه اللخمي عن ابن القاسم من املالكية وعن ابن املسيب والشافعي القوالن واحتج اجمليز خبرب ابن عباس 

وأجاب املانعون باحتمال . ضعوا وتعجلوا : لنا على الناس ديون مل حتل فقال :  قالوا رسول اهللا بإخراج بين النضري
  )  ٣٢٧/  ١١، واألوجز  ٣٢١/  ٣" ( شرح الزرقاين " أن هذا احلديث قبل نزول حترمي الربا كذا يف 

  باب الرجل يشتري الشعري باحلنطة - ٧

بن األسود بن عبد يغوث )  ١( أن عبد الرمحن : أخربه أن سليمان بن يسار : أخربنا مالك حدثنا نافع  - ٧٦٩
)  ٥( إال مثال )  ٤( شعريا وال تأخذ )  ٣( خذ من حنطة أهلك فاشتر به : علف دابته فقال لغالمه )  ٢( فين 
  مبثل 

)  ٧( واحلديث . الرجل قفيزين من شعري بقفيز من حنطة يدا بيد )  ٦( ولسنا نرى بأسا بأن يشتري : قال حممد 
)  ٩( الذهب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عبادة بن الصامت أنه قال )  ٨( املعروف يف ذلك 
  والفضة بالفضة مثال مبثل واحلنطة باحلنطة مثال مبثل والشعري بالشعري مثال مبثل . بالذهب مثال مبثل 

بأس بأن يأخذ احلنطة بالشعري والشعري أكثر أكثر وال )  ١١( بأن يأخذ الذهب بالفضة والفضة )  ١٠( وال بأس 
  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا . أحاديث كثرية معروفة )  ١٢( يدا بيد يف ذلك 

 _________  
إن له : أن عبد الرمحن بن األسود هو ممن ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويقال : قوله )  ١( 

وذكر " كتاب الثقات " تهزئني برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كذا قال ابن حبان يف صحبة وكان أبوه من املس
عبد الرمحن بن األسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة القرشي " أسد الغابة " ابن األثري اجلزري يف 

درك النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ذا قدر كبري بني الناس وهو ابن خال النيب صلى اهللا عليه و سلم أ: الزهري 
  وال تصح له رؤية وال صحبة روى عنه سليمان بن يسار ومروان وغريمها 

  فين بفتح الفاء وكسر النون أي فقد وعدم علف دابته بفتحتني : قوله )  ٢( 
  أي بدل ذلك )  ٣( 
يضا ومبناه على أن الرب وال تأخذ إخل هكذا أخرجه مالك عن سعد بن أيب وقاص وابن معيقيب أ: قوله )  ٤( 

أن الرب والشعري جنس واحد لتقارب املنفعة  -أي باملدينة  -هو األمر عندنا : والشعري جنس واحد وقال مالك 
وهبذا قال أكثر الشاميني وقد يكون من خبز الشعري ما هو أطيب من خبز احلنطة وهذا خالف اجلمهور قال الزرقاين 

القط أفقه من مالك فإنه إذا رميت : ويقول  -واهللا حسيبه  -يه بعض أهل الظاهر مل يتفرد به مالك حىت يشنع عل: 
  )  ٢/  ٥، واملنتقى  ٢٩٣/  ٣شرح الزرقاين ( إحدامها شعري فإنه يذهب عنها ويقبل على لقمة الرب : له لقمتان 

  أي بال زيادة وال نقصان )  ٥( 
  بشرط التقابض يف اجمللس )  ٦( 
ث املعروف هذا احلديث روي من طرق مجع من الصحابة بألفاظ متقاربة بعضها مطولة وبعضها واحلدي: قوله )  ٧( 

" الدر املنثور " والعيين يف شرحها والسيوطي يف " ختريج أحاديث اهلداية " خمتصرة على ما بسطه الزيلعي يف 
الذهب : ث عمر مرفوعا وغريهم فأخرج الستة ومالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن محيد والبيهقي من حدي

بالورق ربا إال هاء وهاء والرب بالرب ربا إال هاء وهاء والشعري بالشعري ربا إال هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إال هاء 



الذهب بالذهب مثل مبثل : وأخرج مسلم والنسائي والبيهقي وعبد بن محيد من حديث أيب سعيد اخلدري . وهاء 
مبثل يدا بيد والرب بالرب مثل مبثل يدا بيد والشعري بالشعري مثال مبثل يدا بيد وامللح بامللح يدا بيد والفضة بالفضة مثل 

ال تبيعوا الذهب بالذهب : وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والبيهقي عن أيب سعيد مرفوعا . مثال مبثل يدا بيد 
ة أخرجه اجلماعة إال البخاري ويف الباب عن أيب وحديث عباد. إال مثال مبثل وال تبيعوا الورق بالورق إال مثال مبثل 

الدرداء أخرجه مالك والنسائي وبالل عند الطرباين والطحاوي وأيب هريرة عند مسلم ومعمر بن عبد اهللا عند 
مسلم وأيب بكر عند البزار وعثمان عند مسلم والطحاوي وهشام بن عامر عند الطرباين والرباء وزيد بن أرقم عند 

لم وفضالة بن عبيد عند الطحاوي وأيب داود وابن عمر عند الطحاوي واحلاكم وأيب بكرة عند البخاري ومس
  البخاري ومسلم وأنس عند الدارقطين 

  أي فيما يؤخذ به ذلك احلكم )  ٨( 
وقد ورد يف . الذهب بالذهب بالرفع على أن املعىن بيع الذهب بالذهب أو بالنصب أي بيعوا الذهب : قوله )  ٩( 

من الرويات يف هذا احلديث ذكر األشياء الستة الذهب والفضة وامللح والتمر والرب والشعري وهذا احلديث  كثري
أصل يف باب الربا وقد أغرب الظاهرية حيث مل حيرموا الربا إال يف هذه األشياء الستة دون غريها وغريهم من 

العلة واختلفوا يف العلة فعند مالك هي العلماء متفقون على أن احلكم معلول ومتعد إىل غريها حسب تعدي 
أي الكيل  -االدخار واالقتيات والطعم وعند الشافعي الطعم والثمنية وعندنا القدر واجلنس فعندنا إذا احتد القدر 

وقد عرف تفصيل ذلك . واجلنس حرم التفاضل والنسأ وإذا اختلف اجلنس حل التفاضل وحرم النسأ  -والوزن 
  يف كتب الفقه 

  من ههنا كالم صاحب الكتاب )  ١٠( 
  الواو حالية )  ١١( 
يف ذلك أي يف جواز التفاضل عند اختالف اجلنس أخبار كثري ففي حديث عبادة عند األربعة : قوله )  ١٢( 

ويف رواية الترمذي يف آخر . إذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد : ومسلم يف آخره 
لذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الرب بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الشعري بالتمر كيف بيعوا ا: حديثه 

والعمل على هذا عند أهل العلم ال يرون أن يباع الرب بالرب إال مثال مبثل والشعري : قال الترمذي . شئتم يدا بيد 
فاضال إذا كان يدا بيد وهذا قول أكثر أهل العلم بالشعري إال مثال مبثل فإذا اختلف األصناف فال بأس أن يباع مت

من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم وغريهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأمحد وإسحاق وقال الشافعي 
بيعوا الشعري بالرب كيف شئتم يدا بيد وقد كره قوم من اهل : احلجة يف ذلك قول النيب صلى اهللا عليه و سلم : 

، الرب  ٢٧/  ٤يف املغين ( باع احلنطة بالشعري إال مثال مبثل وهو قول مالك بن أنس والقول األول أصح العلم أن ي
والشعري جنسان هذا هو املذهب وبه يقول الشافعي وإسحاق وأهل الرأي وغريهم وعن أمحد أهنما جنس واحد 

لك واألوزعي ومعظم علماء املدينة قال ما: وحكي ذلك عن سعد بن أيب وقاص ومحاد ومالك وغريهم قال النووي 
ولنا قول النيب : أما حجة مالك فإنه عمل سلفه باملدينة وقال املوفق : إهنما صنف واحد قال ابن رشد : والشام 

وهذا صريح صحيح ال جيوز تركه بغري معارض " بيعوا الرب بالشعري كيف شئتم يدا بيد : " صلى اهللا عليه و سلم 
  انتهى ) .  ١١٧/  ٦المع الداري انظر . انتهى . مثله 

  الثمن شيئا آخر)  ١( باب الرجل يبيع الطعام نسيئة مث يشتري بذلك  - ٨



كانا يكرهان أن يبيع الرجل : أن سعيد بن املسيب وسليمان بن يسار )  ١( أخربنا مالك حدثنا أبو الزناد  - ٧٧٠
  ها طعاما إىل أجل بذهب مث يشتري بذلك الذهب مترا قبل أن يقبض

) .  ٣( أن يشتري هبا مترا قبل أن بقبضها إذا كان التمر بعينه ومل يكن دينا )  ٢( وحنن ال نرى بأسا : قال حممد 
وهو قول أيب حنيفة والعامة من . ال بأس به : وقال )  ٥( لسعيد بن جبري فلم يره شيئا )  ٤( وقد ذكر هذا القول 

  فقهائنا 
 _________  

  أن يقبضه  أي قبل: يشتري )  ١( 
  عبد اهللا بن ذكوان )  ١( 
وحنن ال نرى بأسا أي جيوز عندنا ذلك ألن املنهي عنه إمنا هو بيع ما مل يقبض ال الشراء مبا مل يقبض : قوله )  ٢( 

 -ظاهر كالم اإلمام مالك :  ٢١٠/  ١١قال شيخنا يف األوجز ( وال الشراء بالدين وقد ذكر مالك الكراهة 
نه هنى عن ذلك وكرهه ألنه أدخله يف بيع الذريعة ولذا أباح إذا شرى البائع التمر من غري أ -رضي اهللا عنه 

أيضا عن ابن شهاب ) وتقدم سابقا أن بيوع الذريعة حمرمة عند مالك وأمحد خالفا للحنفية والشافعية . املشتري 
إمنا هنوا عن أن ال يبيع الرجل حنطة : وقال . وأيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم مثل قول ابن املسيب وابن يسار 

بذهب مث يشتري بالذهب مترا قبل أن يقبض الذهب من بائعه الذي اشترى منه احلنطة فأما أن يشتري بالذهب اليت 
باع هبا إىل أجل من غري بائعه وحييل الذي اشترى منه التمر على غرميه الذي باع منه احلنطة فال بأس به وقد سألت 

  ولعل كراهتهم كانت للتهمة ال ألمر شرعي . انتهى . د من أهل العلم فلم يروا بأسا عن ذلك غري واح
  فإنه إن كان دينا ال جيوز ألنه بيع الكالئ بالكالئ وقد هنى عنه )  ٣( 
  أي قول ابن املسيب وغريه )  ٤( 
  أي شيئا مقبوال )  ٥( 

  ) ٣( السلع )  ٢( وتلقي )  ١( باب ما يكره من النجش  - ٩

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن تلقي السلع : أخربنا مالك أخربنا نافع عن عبد اهللا بن عمر  - ٧٧١
  عن النجش )  ٢( األسواق وهنى )  ١( حىت هتبط 
( ويعطي )  ٥( يف الثمن )  ٤( فالرجل حيضر فيزيد )  ٣( كل ذلك مكروه فأما النجش . وهبذا نأخذ : قال حممد 

وأما تلقي السلع . على سومه فهذا ال ينبغي )  ٧( ال يريد أن يشتري به ليسمع بذلك غريه فيشتري فيه ما )  ٦
 ١١( أن يفعل ذلك هبا فإذا كثرت األشياء هبا )  ١٠( بأهلها فليس ينبغي )  ٩( يضر )  ٨( فكل أرض كان ذلك 

  )  ١٣( إن شاء اهللا تعاىل )  ١٢( حىت صار ذلك ال يضر بأهلها فال بأس بذلك ) 
 _________  

بالتحريك اسم وبالسكون مصدر قاله العيين وقال : من النجش بفتحتني و يروي بسكون اجليم وقيل : قوله )  ١( 
  هو مكروه بإمجاع األربعة : أيضا 

  أي استقبال التجار قبل أن يدخلوا البلد )  ٢( 
  مجع سلعة وهي املتاع : بالكسر فالفتح )  ٣( 
هتبط األسواق أي تنزل يف األسواق وتدخل يف البالد وورد يف رواية عن ابن مسعود أنه عليه حىت : قوله )  ١( 



وقد كره التلقي مجاعة من العلماء منهم : قال اخلطايب ( تلقي ) وهو خطأ " أن : " يف األصل ( السالم هنى عن 
 -رضي اهللا عنه  -أن الشافعي مالك واألوزعي والشافعي وامحد وإسحاق وال أعلم أحدا منهم أفسد البيع غري 

أثبت اخليار للبائع قوال بظاهر احلديث وأحسبه مذهب أمحد ومل يكره أبو حنيفة التلقي وال جعل لصاحب السلعة 
إمنا يكون له اخليار إذا كان املتلقي قد ابتاعه بأقل من : اخليار إذا قدم السوق وكان أبو سعيد اإلصطخري يقول 

/  ١١ويف هذا عدة أحباث بسطها يف األوجز .  ١٠٤/  ١٥بذل اجملهود . مثله فال خيار له  الثمن فإذا ابتاعه بثمن
  اجللب أخرجه الترمذي وغريه )  ٣٦٨

  إمنا هني عنه وكذا عن التلقي لكونه متضمنا للغرر )  ٢( 
ونقل ابن املنذر . أمجع العلماء على أن الناجش عاص بفعله : فأما النجش فالرجل إخل قال ابن بطال : قوله )  ٣( 

عن طائفة من أهل احلديث فساد البيع يف صورة النجش وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك واملشهور عند 
احلنابلة كذلك إذا كان ذلك مبواطأة البيع أو صنعه واألصح عند احلنفية والشافعية صحة البيع مع اإلمث والنجش ال 

ش شراءه ومنها أن يزيد يف الثمن ليقتدي به السوام أكثر مما يعطون لو مل منها أن ال يريد الناج: يتم إال بأمور 
يسمعوا سومه وأما مواطأة البيع وجعله اجلعل على الناجش على ذلك فليس بشرط إال أنه يزيد يف املعصية وقيد 

ك البيع الذي وقع ال جيوز ذل) : باب النجش ( قال القسطالين يف ( ابن العريب وابن عبد الرب وابن حزم التحرمي 
بالنجش وهو مشهور مذهب احلنابلة إذا كان مبواطأة البائع أو صنعه واملشهور عند املالكية يف مثل ذلك ثبوت 

يف النجش بأن )  ٥٤/  ٦المع الدراري . واألصح عند الشافعية وهو قول احلنفية صحة البيع مع اإلمث . اخليار 
رأى سلعة تباع بدون قيمتها فزاد لينتهي إىل قيمتها مل يكن ناجشا بل  يكون الزيادة فوق مثن املثل فلو أن رجال

النهاية حاشية " يؤجر على ذلك ووافقه على ذلك بعض املتأخرين من الشافعية وهو املفهوم من كالم صاحب 
أن يبلغ أما إذا كان الراغب يطلب السلعة من صاحبها بدون قيمتها فزاد رجل يف الثمن إىل : حيث قال " اهلداية 

  شرح مسند اإلمام األعظم " فيمتها فال بأس به وإن مل يكن له رغبة يف ذلك كذا يف 
  عند املبايعة )  ٤( 
  أي مثن املبيع )  ٥( 
  أي يظهر عطاؤه أكثر وكذا إذا مدح السلعة فوق احلد ليغتر املشتري )  ٦( 
  أي فيشتري الغري على ما قاله الناجش به فيغتر به )  ٧( 
  ي التلقي أ)  ٨( 
  بأن كان فيه قحط وغالء )  ٩( 
  إلفضائه إىل الضرر )  ١٠( 
  أي بتلك األرض )  ١١( 
  أي بالتلقي )  ١٢( 
إن شاء اهللا قيد احلكم به لعدم وجود ما يدل على ذلك نصا وإمنا حكم به ألن النهي بالتلقي معلول : قوله )  ١٣( 

صورة عدم الضرر وظاهر أحاديث النهي عن التلقي اإلطالق وبه بإمجاع القائسني باإلضرار والغرر وهو مفقود يف 
وهنى عن تلقي اجلالب وهذا إذا كان يضر بأهل : يف اهلداية ( أخذ الشافعي وغريه سواء ضر به أهل البلد أم ال 

ه حلق أن املنع من: ، ويف هامشه  ١٠٤/  ١٥بذل اجملهود . البلد فإن كان ال يضر فال بأس به إال إذا لبس السعر 
وتعلق قوم بظاهرها فقالوا ببطالن البيع ) أهل البلد وبه قال مالك وقال الشافعي حلق اجلالب كذا يف العارضة 



يف هذه املسألة كالم نفيس فإنه أخرج أوال من )  ٢٠٠/  ٢" ( شرح معاين اآلثار " وللطحاوي يف . بالتلقي 
ومن حديث ابن عمر هنى رسول اهللا صلى اهللا . عضا ال تستقبلوا السوق وال يتلق بعضكم ب: حديث ابن عباس 

عليه و سلم أن يتلقى السلع حىت يدخل األسواق ومن حديث أيب سعيد ال تلقوا شيئا حىت يقوم بسوقكم ومن 
من تلقى شيئا قبل دخوله السوق : احتج قوم هبذه اآلثار فقالوا : ال تلقوا الركبان وقال : حديث أيب هريرة 
كل مدينة ال يضر التلقي بأهلها فال بأس به فيها مث أخرج : باطل وخالفهم يف ذلك آخرون فقالوا واشتراه فشراؤه 

كنا نتلقى الركبان فنشتري منه الطعام جزافا فنهانا رسول اهللا صلى : من طريق عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر قال 
كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد  :وبسند آخر عنه . اهللا عليه و سلم أن نبيعه حىت حنوله من مكانه 

ففي هذه اآلثار إباحة : وقال . رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيبعث عليهم من مينعهم أن يبيعوه حيث اشتروه 
التلقي ويف األول النهي فأوىل بنا أن جنعل ذلك على غري التضاد فيكون ما هنى عنه من التلقي ملا يف ذلك من الضرر 

مث أخرج .  املتلقني من املقيمني يف األسواق ويكون ما أبيح من التلقي هو الذي ال ضرر فيه على املقيمني على غري
ال تلقوا اجللب فمن تلقاه فاشترى منه شيئا فهو : إلبطال قول من قال بالبطالن من حديث أيب هريرة مرفوعا 

  اإلمث فإنه إن كان باطال مل يكن للخيار فيه معىن  باخليار إذا أتى السوق فعلم منه أن البيع مع التلقي صحيح مع

  ) ٢( فيما يكال )  ١( باب الرجل يسلم  - ١٠

الرجل طعاما إىل أجل )  ١( ال بأس بأن يبتاع : أن عبد اهللا بن عمر كان يقول : أخربنا مالك حدثنا نافع  - ٧٧٢
)  ٦( يف زرع مل يبد )  ٥( كن ما مل يكن طعام أو مل ي)  ٤( لصاحبه )  ٣( معلوم إن كان )  ٢( معلوم بسعر 

صالحها أو يف متر مل يبد صالحها فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن بيع الثمار وعن شرائها حىت يبدو 
  صالحها 
معلوم من )  ٨( يسلم الرجل يف طعام إىل أجل معلوم بكيل )  ٧( وهو السلم . هذا عندنا ال بأس به : قال حممد 

وهو قول أيب حنيفة . يف أن يشترط ذلك من زرع معلوم أو من خنل معلوم )  ١٠( معلوم وال خري )  ٩( صنف 
  رمحه اهللا تعاىل 

 _________  
أسلم يف كذا إذا قدم مثنه وأجل ذلك الشيء فالثمن املعجل يسمى رأس : يسلم من اإلسالم يقال : قوله )  ١( 

الثمن رب السلم وصاحب املبيع املسلم إليه والقياس يأىب عن جواز هذا  املال واملبيع املؤجل املسلم فيه ومعطي
من أسلم فليسلم يف كيل : العقد ألنه داخل حتت بيع ما ليس عنده إال أنه جوز لورود الشرع بذلك فورد مرفوعا 

البقرة دالة على  ويف الباب أحاديث كثرية وآية املداينة يف سورة. معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم أخرجه الستة 
إعالم رأس املال ببيان : وله شروط مذكورة يف كتب الفروع ومجعوها يف قوهلم . جوازه كما نقل عن ابن عباس 

جنسه وقدره وصفته وتعجيله قبل االفتراق وإعالم املسلم فيه ببيان اجلنس والنوع والقدر والوصف وتأجيله بأجل 
  معلوم والقدرة على حتصيله 

  من الكيل جمهول )  ٢( 
  أي يشترى : يبتاع )  ١( 
  أي مقدار معلوم : بالكسر )  ٢( 
  أي سواء كان عنده ذلك الطعام املسلم فيه أو مل يكن بشرط أن يكون التحصيل ممكنا )  ٣( 



  وهو البائع )  ٤( 
خل حىت يبدو ال تسلفوا يف الن: ما مل يكن يف زرع إخل يؤيده ما يف رواية أيب داود عن ابن عمر : قوله )  ٥( 

/  ١٥بذل اجملهود . فيه إشارة إىل أن يكون املسلم فيه موجودا من حني العقد إىل وقت حلول األجل ( صالحها 
وبه أخذ . ال تسلفوا يف مثر حىت يأمن صاحبها عليها العاهة : وما عند الطرباين من حديث أيب هريرة ) .  ١٤٦

فيه موجودا من حني العقد إىل حمل األجل وفيما بينهما خالفا أصحابنا حيث شرطوا يف جواز السلم كون املسلم 
للشافعي فيما إذا كان موجودا عند حلول األجل فقط وذلك ألن القدرة على التسليم بالتحصيل فال بد من 

  وتفصيله يف كتب الفقه . لو أسلم يف حنطة جديدة خترج من زرعه فسد ويف مطلقة صح : االستمرار ولذا قالوا 
  أي مل يظهر )  ٦( 
  أي هذا العقد هو املسمى بالسلم وبالسلف أيضا )  ٧( 
بكيل معلوم هذا يف املكيالت ويف املوزونات بوزن معلوم ويف املذروعات بذراع معلوم ويف املعدودات : قوله )  ٨( 

  ميكن تعيينه بالبيان  املتقاربة بعدد معلوم فإن السلم جائز يف كل منها وال جيوز فيما يتفاوت تفاوتا فاحشا وفيما ال
  أي نوعا ووصفا )  ٩( 
  الحتمال الفساد بالعاهة )  ١٠( 

  الرباءة)  ١( باب بيع  - ١١

غالما له بثمان مائة درهم )  ١( أنه باع : أخربنا مالك حدثنا حيىي بن سعيد عن سامل بن عبد اهللا بن عمر  - ٧٧٣
مل تسمه يل فاختصما إىل عثمان )  ٤( بالعبد داء : اهللا بن عمر العبد لعبد )  ٣( ابتاع )  ٢( وقال الذي . بالرباءة 

عثمان على )  ٧( فقضى )  ٦( بعته بالرباءة : عبدا وبه داء فقال ابن عمر )  ٥( باعين : بن عفان فقال الرجل 
( جتع الغالم عبد اهللا بن عمر أن حيلف فار)  ٩( به داء يعلمه فأىب )  ٨( لقد باعه وما : ابن عمر أن حيلف باهللا 

  عنده العبد فباعه عبد اهللا بن عمر بعد ذلك بألف ومخس مائة درهم )  ١١( فصح )  ١٠
من باع غالما بالرباءة فهو بري من كل عيب وكذلك باع : عن زيد بن ثابت أنه قال )  ١٢( بلغنا : قال حممد 

من باع )  ١٤( ابت وعبد اهللا بن عمر نأخذ فبقول زيد بن ث. براءة جائزة )  ١٣( عبد اهللا بن عمر بالرباءة ورآها 
 ١٦( من كل عيب ورضي بذلك املشتري وقبضه على ذلك فهو بريء من كل عيب )  ١٥( غالما أو شيئا وتربأ 

يربأ البائع من كل : قالوا )  ١٨( فأما أهل املدينة . من ذلك )  ١٧( علمه أو مل يعلمه ألن املشتري قد برأه ) 
برئ من )  ٢١( إذا باعه بيع املربأت ) :  ٢٠( فإنه ال يربأ منه وقالوا )  ١٩( ما علمه وكتمه عيب مل يعلمه فأما 

بيع املربات فالذي يقول أتربأ من كل عيب وبني ذلك )  ٢٣( بعتك : إذا قال )  ٢٢( كل عيب علمه أو مل يعلمه 
  فة وقولنا والعامة هذا وهو قول أيب حني)  ٢٦( أن يربأ ملا اشترط من )  ٢٥( أحرى )  ٢٤( 

 _________  
  بيع الرباءة أي البيع بشرط الرباءة من كل عيب من جانب البائع : قوله )  ١( 
أنه باع هكذا يف نسخة عليها شرح القاري وظاهره ان البائع هو سامل بن عبد اهللا بن عمر وألفاظ : قوله )  ١( 

ن حيىي عن سامل بن عبد اهللا أن عبد اهللا بن عمر باع غالما له مالك ع" موطأ حيىي " الرواية تأىب عنه فالصحيح ما يف 
  احلديث )  ٢٥٥/  ٣شرح الزرقاين ( 
  أراد بذلك الرد على ابن عمر خبيار العيب )  ٢( 



  أي اشتراه )  ٣( 
  أي مرض مل تذكره يل عند البيع ومل تشترط الرباءة منه )  ٤( 
  أي ابن عمر )  ٥( 
  كل عيب أي بشرط الرباءة عن )  ٦( 
  أي حكم )  ٧( 
  نافية والواو حالية )  ٨( 
مل يكن إباؤه عن اليمني ألنه رضي اهللا عنه كان دلس بعيبه وعلمه وفهمه : قال الباجي ( أي امتنع من احللف )  ٩( 

مما علم وما مل يقتضي معرفته بأن ال أمث يف ميني بارة ولكنه ال خيلو من أحد أمرين إما أنه اعتقد أن البيع بالرباءة يربئه 
املنتقى . التصاون عن اقتطاع احلقوق باألميان وهكذا جيب أن يكون حكم ذوي األنساب واألقدار : يعلم والثاين 

١٨٦/  ٤  (  
  فارجتع الغالم أي من املشتري إىل ابن عمر بسبب العيب ملا امتنع ابن عمر من احللف : قوله )  ١٠( 
فباعه ابن عمر بألف درهم وكذا يف التلخيص :  ١٩٨/  ٤يف املغىن  (أي صح عن املرض عند ابن عمر )  ١١( 

، ويف املوطأ بألف ومخسمائة درهم هذا هو الصحيح أما ما جاء بألف إما غلط من الناسخ أو  ٢٤/  ٣احلبري 
  )  ٦٩/  ١١أوجز املسالك . الراوي اكتفى على ذكر األلف وترك املئات اختصارا 

د إخل قد ذكر الشمين وغريه من أصحابنا أن الذي اشترى العبد من ابن عمر وجرى بلغنا عن زي: قوله )  ١٢( 
معه ما جرى كان زيد بن ثابت وهذا البالغ الذي ذكره صاحب الكتاب خيالفه أنه لو كان مذهب زيد يف ذلك 

نه رويتان يف ذلك الرباءة املطلقة ملا خاصم مع ابن عمر عند عثمان بعد ما ذكر الرباءة من كل عيب إال أن تكون ع
مقدمة ومؤخرة لكن الكالم يف ثبوت كون املشتري املذكور هو زيد بن ثابت وختاصمه مع ابن عمر وقد ذكره من 

عن حيىي بن " املوطأ " أخرجه مالك يف " : ختريج أحاديثه " علماء الشافعية الرافعي وغريه أيضا قال احلافظ يف 
ابت وصححه البيهقي وأخرجه يزيد بن هارون عن حيىي وابن أيب شيبة عن سعيد عن سامل عن أبيه ومل يسم زيد بن ث

" عباد بن العوام عنه وعبد الرزاق من وجه آخر عن سامل ومل يسم أحد منهم املشتري وتعيني هذا املبهم ذكره يف 
ليمني فعوضين تركت ا: البن الصباغ بغري إسناد وزاد أن ابن عمر كان يقول " الشامل " للماوردي ويف " احلاوي 

  )  ٢٤/  ٣التلخيص احلبري . ( انتهى . اهللا عنها 
  أي ابن عمر )  ١٣( 
أي لكونه موافقا للقياس ال بقول عثمان وقد اختلف العلماء فيه فمذهبنا أنه إذا شرط : نأخذ : قوله )  ١٤( 

وب أو مل يسم وسواء علم الرباءة من كل عيب وقبله املشتري ليس له أن يرده بعيب سواء مسى البائع مجلة العي
عيوبه أو مل يعلم بعضها ألن يف اإلبراء معىن اإلقساط واجلهالة يف اإلسقاط ال تفضي إىل املنازعة ويدخل فيه الرباءة 
: عن العيب املوجود وقت العقد واحلادث قبل القبض عند أيب حنيفة وأيب يوسف يف ظاهر الرواية عنه وقال حممد 

قول زفر واحلسن والشافعي ومالك وأيب يوسف يف رواية وللشافعي يف شرط الرباءة  ال يدخل فيه احلادث وهو
ال يربأ عن عيب ألن يف الرباءة معىن التمليك ومتليك اجملهول ال يصح وبه : يربأ مطلقا ويف قول : يف قول : أقوال 

شافعي وهو األصح عندهم وهو يربأ عما ال يعلمه دون ما يعلمه ويف قول ال: قال أمحد يف رواية ويف رواية عنه 
  " البناية " ال يربأ يف غري احليوان ويربأ يف احليوان عما ال يعلمه دون ما يعلمه كذا يف : رواية عن مالك 

  أبيع وأنا بريء من كل عيب فيه : بأن قال )  ١٥( 



كم من حديث أيب املسلمون عند شروطهم أخرجه أبو داود واحلا: فهو بريء من كل عيب حلديث : قوله )  ١٦( 
هريرة والترمذي واحلاكم من حديث عمرو والدارقطين واحلاكم من حديث أنس وابن أيب شيبة مرسال عن عطاء 

  " التلخيص " إال شرطا حرم حالال وأحل حراما كذا يف : ويف رواية الترمذي زيادة 
  أي البائع أي قبل براءته )  ١٧( 
  أي علماؤها منهم مالك )  ١٨( 
  مل يبينه للمشتري  أي)  ١٩( 
  أي واحلال أن فقهائنا قالوا : وقالوا الظاهر أن الضمري راجع إىل أهل املدينة وقال القاري : قوله )  ٢٠( 
  بصيغة اجملهول )  ٢١( 
بيع املربات وهو حتريف بيع املرياث ألن بيع املرياث بيع براءة : يف مجيع نسخ املوطأ ( بيان لبيع املربات )  ٢٢( 

  )  ٦٩/  ١١انظر هامش األوجز . عندهم 
  نبيعك : يف نسخة )  ٢٣( 
بيع املربات وهو حتريف بيع : يف مجيع نسخ املوطأ ( أي أوضح اإلبراء العام الذي هو مفاد بيع املربأت )  ٢٤( 

  )  ٦٩/  ١١انظر هامش األوجز . املرياث ألن بيع املرياث بيع براءة عندهم 
  أي أليق لكونه مصرحا )  ٢٥( 
  أي من بيع املربات )  ٢٦ (

  الغرر)  ١( باب بيع  - ١٢

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن دينار عن سعيد بن املسيب )  ١( أخربنا مالك أخربنا أبو حازم  - ٧٧٤
  هنى عن بيع الغرر )  ٢( 

   وهو قول أيب حنيفة والعامة. فاسد )  ٣( بيع الغرر كله . وهبذا كله نأخذ : قال حممد 
 _________  

وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول : إن الغرر هو اخلداع قال النووي ( بيع الغرر : قوله )  ١( 
كتاب البيوع وهلذا قدمه مسلم ويدخل فيه مسائل كثرية غري منحصرة كبيع اآلبق واملعدوم واجملهول وما ال يقدر 

بفتحتني ما يغتر به وهو اخلطر مبعىن أنه ال )  ١٦٧خل تنسيق النظام ص على تسليمه وما ال يتم ملك البائع عليه إ
  " املغرب " يدري أيكون أم ال كذا يف 

  امسه سلمة : أبو حازم )  ١( 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إخل هذا حديث مرسل باتفاق رواة مالك ورواه أبو حذافة عن : قوله )  ٢( 

ورواه ابن أيب حازم عن أبيه عن سهل بن سعد " املوطأ " و منكر والصحيح ما يف مالك عن نافع عن ابن عمر وه
وهو خطأ وليس ابن أيب حازم حبجة إذا خالفه غريه وهذا احلديث حمفوظ عن أيب هريرة ومعلوم أن ابن املسيب من 

ه مسلم وأمحد وابن أن النهي عن بيع الغرر أخرج" : التلخيص " وذكر يف . كبار رواته كذا قال ابن عبد الرب 
حبان من حديث أيب هريرة وابن ماجة وأمحد من حديث ابن عباس ويف الباب عن سهل بن سعد عند الدارقطين و 

الطرباين وأنس عند أيب يعلى وعلي عند أمحد وأيب داود وعمران بن حصني عند ابن أيب عاصم وابن عمر عند 
  البيهقي وابن حبان 



قسامه كبيع الطري يف اهلواء والسمك يف املاء ولنب يف ضرع وحنو ذلك مما هو مبسوط كله أي جبميع أ: قوله )  ٣( 
  يف كتب الفقه 

وإمنا )  ٢( يف احليوان )  ١( ال ربا : أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن سعيد بن املسيب أنه كان يقول  - ٧٧٥
. احلبلة )  ٨( وحبل )  ٧( املالقيح و)  ٦( عن املضامني )  ٥: ( احليوان عن ثالث )  ٤( عن )  ٣( هني 

  )  ١١( إناث اإلبل واملالقيح ما يف ظهور اجلمال )  ١٠( ما يف بطون )  ٩( واملضامني 
 _________  

أي ليس التفاضل فيه جبنسه أو بغري جنسه ربا لعدم كونه موزونا وال عدديا متقاربا وسيجيء تفصيل هذا )  ١( 
  فيما سيأيت 

املختلف جنسه كمتحد وبيع يدا بيد فإن بيع إىل أجل واختلفت صفاته جاز : حليوان قال الزرقاين يف ا: قوله )  ٢( 
وإال منع عند مالك وأجازه الشافعي مطلقا وهو ظاهر قول ابن املسيب ألنه صلى اهللا عليه و سلم أمر بعض 

مله على خمتلف الصفة واملنافع أصحابه أن يعطي بعريا يف بعريين إىل أجل فهو خمصص لعموم حرمة الربا وأجيب حب
اآلية : سورة البقرة ) ( وحرم الربا : ( مجعا بني األدلة ومنعه أبو حنيفة اتفقت الصفات أو اختلفت لقوله تعاىل 

وسيجيء تفصيل هذا البحث عن قريب إن . انتهى . وهذه زيادة ) وأحل اهللا البيع وحرم الربا : متام الشاهد  ٢٧٥
  شاء اهللا 

أن النهي عن بيع املضامني واملالقيح أخرجه إسحاق بن " التلخيص " وإمنا هني ذكر ابن حجر يف : له قو)  ٣( 
راهويه والبزار من حديث سعيد بن املسيب عن أيب هريرة مرفوعا ويف إسناده ضعف ويف الباب عن عمران بن 

زار عن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق للطرباين والب" الكبري " حصني وهو يف البيوع البن أيب عاصم وعن عباس يف 
  وإسناده قوي 

  من : يف نسخة )  ٤( 
  أي ثالث صور )  ٥( 
  مجع مضمون )  ٦( 
  مجع ملقوح )  ٧( 
  وغلط من سكن الباء قاله ابن حجر . بفتحتني فيهما )  ٨( 
  " ند املس" هذا التفسري من مالك كما ذكره الزرقاين أو من ابن املسيب على ما ذكره شارح )  ٩( 
  أي من األوالد )  ١٠( 
ما يف ظهور اجلمال مجع مجل وهو ذكر اإلبل ألنه يلقح الناقة ولذا مسيت النخلة اليت يلقح هبا الثمار : قوله )  ١١( 

املضامني ما يف : وافق اإلمام على هذه التفسري مجاعة من األصحاب وعكسه ابن حبيب فقال : فحال قال الزرقاين 
" ويف . انتهى . ما يف البطون وزعم أن تفسري مالك مقلوب وتعقب بأن مالكا أعلم منه باللغة الظهور واملالقيح 

غريب " قال أبو عبيدة معمرة بن املثىن فيما رأيته يف : للنووي يف حرف الضاد املعجمة " هتذيب األمساء واللغات 
املضامني ما : النضر بن مشيل قال  له وهو أول من صنف غريب احلديث عند بعض العلماء وعند بعضهم" احلديث 

" يف أصالب الفحول وكذلك قاله صاحبه أبو عبيد القاسم بن سالم وكذلك ذكره اجلوهري وغريهم وقال 
وهو ما يف صلب الفحل ضمن الشيء مبعىن تضمنه : مجع مضمون : قال ابن األثري ( املضامني " : صاحب احملكم 

ما يف بطون احلوامل كأهنن تضمنه وقال )  ٥٦٩/  ١" جامع األصول . " مضمون الكتاب كذا وكذا : ومنه قوهلم 



املضامني ما يف أصالب الفحول مسيت بذلك ألن اهللا أودعها ظهورها فكأهنا " : شرح ألفاظ املختصر " األزهري يف 
يب من املضامني األجنة يف البطون وعن ابن حب: عن مالك أنه قال " مطالع األنوار " ضمنتها وحكى صاحب 

صحاح " واحد املالقيح عند صاحب : وفيه أيضا يف حرف الالم . انتهى . هو ما يف ظهور اإلبل الفحول : أصحابه 
إن املالقيح األجنة يف بطون األمهات : ملقوحة وكذلك قال أبو عبيد والقاسم بن سالم واألزهري وغريهم " اللغة 

ح احلامل ومل خيصها األزهري وابن الفارس باإلبل وخصها أبو واحدها ملقوحة ألن امها لقحتها أي محلتها فالالق
ويظهر من هذا كله أهنم اختلفوا يف تفسري املضامني واملالقيح اليت هني عن بيعها يف . انتهى . عبيد واجلوهري باإلبل 

ف اليت تكون احلديث بعد ما اتفقوا على أن املراد هبما ما يف البطون من األجنة وما يف أصالب الفحول من النط
مادة لألوالد ومل تقع بعد يف الرحم ففسر بعضهم األول باألول والثاين بالثاين وعكس بعضهم ولكل وجهة ومناسبة 

وكان هذان البيعان من بيوع اجلاهلية يبيعون ولد الناقة قبل أن تولد وقبل أن تقع نطفة الفحل يف البطن وإمنا هني 
ولقد أعجب علي القاري حيث فسر قوله ما . نده وما ال يقدر على تسليمه عنهما ألن فيهما غررا وبيع ما ليس ع

ولعل ما ذكرنا ظاهر على كل من له مهارة يف . يف ظهور اجلمال بقوله من الوبر وأراد به الشعر الذي على الظهر 
  فنون احلديث وغريبه فكيف خفي على هذا املتبحر ؟ وال عجب فإن لكل عامل زلة ولكل جواد كبوة 

( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن بيع : عن عبد اهللا بن عمر )  ١( أخربنا مالك أخربنا نافع  - ٧٧٦
)  ٧( الناقة )  ٦( إىل أن تنتج )  ٥( أحدهم اجلزور )  ٤( بيعا يبتاعه اجلاهلية يبيع )  ٣( وكان . حبل احلبلة )  ٢

  )  ٨( مث تنتج اليت يف بطنها 
ألهنا غرر عندنا وقد هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه )  ١٠( وال ينبغي )  ٩( ه البيوع كلها مكروهة وهذ: قال حممد 

  و سلم عن بيع الغرر 
 _________  

  كذا أخرجه الستة من حديث نافع عن ابن عمر ذكره العيين )  ١( 
لباء يف األول قال القاضي عياض عن بيع حبل احلبلة بفتح الباء واحلاء فيهما ورواه بعضهم بسكون ا: قوله )  ٢( 
هو غلط والصواب الفتح واألول مصدر حببلت املرأة واحلبل خمتص باآلدميات ويقال يف غريهن من احليوانات : 

ال يقال شيء من احليونات حبل إال ما جاء يف هذا احلديث واحلبلة مجع حابل كظلمة وظامل : احلمل قال أبو عبيد 
هو البيع بثمن مؤجل إىل أن تلد الناقة ويلد : اختلفوا يف املراد حببل احلبلة املنهي عنه فقيل و. اهلاء للمبالغة : وقيل 

هو بيع ولد الناقة احلامل يف احلال وبه قال أبو عبيد : ولدها وهذا تفسري ابن عمر ومالك والشافعي وغريهم وقيل 
هتذيب األمساء " على كال املعنني كذا يف  وأمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وهو أقرب إىل اللغة والبيع فاسد

حمصل اخلالف هل املراد البيع إىل أجل أو بيع اجلنني وعلى : قال ابن التني " : شرح املسند " ويف " . واللغات 
هل املراد باألجل والدة األم أو والدة ولدها ؟ وعلى الثاين هل املراد بيع اجلنني األول أو بيع جنني اجلنني : األول 

فعلة النهي إما جهالة األجل أو أنه غري مقدور تليمه أو أنه بيع ما يف بطون األنعام . انتهى . صارت أربعة أقوال ف
أنه بيع ما يف بطون األنعام وهو أيضا من بيوع الغرر لكن هذا : يف تفسريه قوال خامسا " احملكم " وحكى صاحب 

لك وفسر به غريه بيع املالقيح وحكي عن ابن كيسان وأيب العباس إمنا فسر به ابن املسيب بيع املضامني كما رواه ما
. املربد أن املراد باحلبلة الكرمة وحبلها أي محلها ومثرها قبل أن يبلغ اإلدراك كما هني عن بيع مثر النخلة حىت تزهي 

  وهو قول شاذ 
  هذا تفسري من ابن عمر كذا ذكره ابن عبد الرب )  ٣( 



  اجلاهلية  بيان البتياع أهل)  ٤( 
  الناقة : بفتح اجليم وضم الزاء )  ٥( 
  أي تلد الناقة : بضم أوله وفتح ثالثه فعل الزم البناء للمفعول : قال السيوطي )  ٦( 
  وهذا قيد خمل خمتل والظاهر هو اإلطالق . انتهى . أي املبيعة : الناقة قال القاري : قوله )  ٧( 
  أي بعد كربها )  ٨( 
  غري جائزة أي فاسدة )  ٩( 
  أي ال جيوز )  ١٠( 

  باب بيع املزابنة - ١٣

عن بيع )  ١( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى : أخربنا مالك حدثنا نافع عن عبد اهللا بن عمر  - ٧٧٧
  وبيع العنب بالزبيب كيال )  ٢( واملزابنة بيع الثمر بالتمر . املزابنة 

 _________  
املزابنة ( واملزابنة . واحملاقلة : زاد ابن بكري " : تنوير احلوالك " املزابنة قال السيوطي يف هنى عن بيع : قوله )  ١( 

بيع التمر على الشجر جبنسه موضوعا على األرض من الزبن وهو الدفع ألن أحد املتابعني إذا وقف على غنب فيما 
ل واحد يدفع صاحبه عن حقه ملا يزداد منه وك. اشتراه أراد فسخ العقد وأراد اآلخر إمضاءه وتزابنا أي تدافعا 

وخص بيع الثمر على رؤوس النخل جبنسه هبذا االسم ألن املساواة بينهما شرط وما على الشجر ال حيصر بكيل وال 
مشتقة من )  ٢٣/  ١٥بذل اجملهود . وزن وإمنا يكون مقدرا باخلرص وهو حدث وظن ال يؤمن فيه من التفاوت 

تفسري املزابنة يف : املدافعة واحملاقلة من احلقل وهو احلرث وموضع الزرع قال ابن عبد الرب الزبن وهو املخاصمة و
وتفسري احملاقلة يف حديث أيب سعيد إما مرفوع أو من قول الصحايب الراوي فيسلم له . حديث ابن عمر وأيب سعيد 

  األمر ألنه أعلم به 
لثة املفتوحة مع امليم كذلك وهو رطب النخل والثاين بفتح التاء املثناة بيع الثمر بالتمر األول بالثاء املث: قوله )  ٢( 

  اليابس وكذا الفرق بني العنب بكسر األول وفتح الثاين والزبيب فاألول رطب والثاين يابس : الفوقية 

)  ٢ (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أخربنا ابن شهاب عن سعيد بن املسيب )  ١( أخربنا مالك  - ٧٧٨
واملزابنة اشتراء الثمر بالتمر واحملاقلة اشتراء الزرع باحلنطة واستكراء األرض باحلنطة . هنى عن بيع املزابنة واحملاقلة 

  )  ٤( ال بأس به : عن كرائها بالذهب والورق فقال )  ٣( سألت : قال ابن شهاب . 
 _________  

طريق أمحد بن أيب طيبة عيسى بن دينار اجلرجاين عن مالك أخرجه اخلطيب يف رواته من : السيوطي : قوله )  ١( 
  عن الزهري عن ابن املسيب عن أيب هريرة به موصوال 

وكذا عند بقية أصحاب ابن " املوطأ " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذا مرسل عند مجيع رواة : قوله )  ٢( 
ن عمر وأبو هريرة ورافع بن خديج وكلهم مسع منه ابن منهم جابر واب: شهاب وقد روى النهي مجاعة من الصحابة 

  املسيب كذا قال ابن عبد الرب 



  أي ابن املسيب . سألنا : يف نسخة )  ٣( 
  " باب املعاملة واملزابنة " سيجيء تفصيل ما يتعلق هبذا املقام يف )  ٤( 

أخربه أنه مسع أبا سعيد اخلدري )  ١( أخربنا مالك حدثنا داود بن احلصني أن أبا سفيان موىل ابن أمحد  - ٧٧٩
واملزابنة اشتراء الثمر يف رؤوس النخل بالتمر . هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املزابنة واحملاقلة : يقول 

  واحملاقلة كراء األرض 
لتمر الذي أعطى ال يدرى ا)  ٤( بالتمر كيال )  ٣( يف رؤوس النخل )  ٢( املزابنة عندنا اشتراء الثمر : قال حممد 

يف السنبل باحلنطة كيال ال )  ٦( أو أقل والزبيب بالعنب ال يدرى أيهما أكثر واحملاقلة اشتراء احلب )  ٥( أكثر 
  )  ٨( وهو قول أيب حنيفة والعامة وقولنا . وال ينبغي مباشرته )  ٧( يدرى أيهما أكثر وهذا كله مكروه 

 _________  
  د وهو الصحيح املوافق ملا مر يف غري موضع ابن أيب أمح: يف نسخة )  ١( 
  أي الرطب )  ٢( 
يف رؤوس النخل هذا القيد من الصحابة وهو اتفاقي عند اجلمهور كما أن قيد الكيل اتفاقي فإنه مىت : قوله )  ٣( 

ليه زيد بن كان جزافا بال كيل فهو أوىل باملنع وعن هذا مل جيوزوا بيع الرطب اجملذوذ من النخل بتمر جمذوذ ودل ع
  عياش عن سعد وقد مر البحث فيه 

  أي بالتخمني اجلزاف )  ٤( 
  أي من الثمر على النخل )  ٥( 
  من احلنطة وغريها )  ٦( 
  أي منهي عنه لعدم التساوي املشروط يف األموال الربوية )  ٧( 
 ٢٣/  ١٥بذل اجملهود . ئمة وهذه املسألة متفق عليها بني األ( وهو قول اجلمهور سلفا وخلفا بل قول الكل )  ٨( 
 (  

  باب شراء احليوان باللحم - ١٤

قال . عن بيع احليوان باللحم )  ١( هني : عن سعيد بن املسيب قال )  ١( أخربنا مالك أخربنا أبو الزناد  - ٧٨٠
 - أو قال شاة -)  ٥( بعشر شياه )  ٤( رجال اشترى شارفا )  ٣( أرأيت : قلت لسعيد بن املسيب ) :  ٢( 

وكان من : قال أبو الزناد . يف ذلك )  ٧( فال خري )  ٦( إن كان اشتراها لينحرها : فقال سعيد بن املسيب 
أبان )  ١٠( يف زمان )  ٩( العمال )  ٨( أدركت من الناس ينهون عن بيع احليوان باللحم وكان يكتب يف عهود 

  )  ١٤( عن ذلك )  ١٣( ينهون )  ١٢( وهشام )  ١١( 
______ ___  

  عبد اهللا بن زكوان )  ١( 
  بصيغة اجملهول )  ٢( 
  أي أبو زناد )  ٣( 
  أي أخربين )  ٤( 



  املسنة من النوق واجلمع الشرف : بشني معجمة وألف وراء مهملة وفاء : شارفا قال الزرقاين : قوله )  ٥( 
  مجع شاة )  ٦( 
  ليتجرها : أي ليذحبها ويف نسخة )  ٧( 
 يف ذلك أي ال جيوز إذ كأنه اشترى احليوان بلحم فإن مل يرد حنرها جاز ألن الظاهر أنه فال خري: قوله )  ٨( 

اشترى حيوانا حبيوان فيوكل إىل نيته وأمانته وال ربا يف احليوان كما مر عنه قاله إمساعيل القاضي املالكي نقله عنه 
  الزرقاين 

  بالضم مجع عهد أي دفاتر أحكامهم )  ٩( 
   مجع عامل)  ١٠( 
  هو زمان عبد امللك بن مروان )  ١١( 
  أي ابن عثمان بن عفان )  ١٢( 
  " باب عهدة الثالث والسنة " وسيأيت ذكره يف . أي ابن إمساعيل املخزومي )  ١٣( 
  معروف أو جمهول )  ١٤( 
  أي عن بيع احليوان باللحم )  ١٥( 

أهل اجلاهلية )  ١( وكان من ميسر : سيب يقول أخربنا مالك أخربنا داود بن احلصني أنه مسع سعيد بن امل - ٧٨١
  يبع اللحم بالشاة والشاتني 

 _________  
  بفتح امليم وكسر السني كالقمار )  ١( 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و ) :  ١( أخربنا مالك أخربنا زيد بن أسلم عن سعيد بن املسيب أنه بلغه  - ٧٨٢
  سلم هنى عن بيع احليوان باللحم 

أكثر أو ما يف الشاة )  ٣( من باع حلما من حلم الغنم بشاة حية ال يدى اللحم . نأخذ )  ٢( وهبذا : مد قال حم
واحملاقلة وكذلك بيع الزيتون بالزيت ودهن )  ٥( وهذا مثل املزابنة . مكروه ال ينبغي )  ٤( أكثر فالبيع فاسد 

  بالسمسم )  ٦( السمسم 
 _________  

وإمنا فيه عن زيد بن أسلم عن سعيد بن املسيب أن رسول اهللا " موطأ حيىي " مل يذكره يف  أنه بلغه: قوله )  ١( 
ال أعلمه يتصل من وجه ثابت وأحسن أسانيده مرسل سعيد : قال ابن عبد الرب . صلى اهللا عليه و سلم احلديث 

وهذا . هل بن سعد هذا وال خالف عن مالك يف إرساله ورواه يزيد بن مروان عن مالك عن ابن شهاب عن س
" املراسيل " أخرجه أبو داود يف " : التلخيص " وقال احلافظ يف . انتهى . إسناد موضوع ال يصح عند ملك 

" عن مالك عن الزهري عن سهل وحكم بتضعيفه وصوب الرواية املرسلة اليت يف " الغريب " ووصله الدارقطين يف 
شاهد من حديث ابن عمر عند البزار وفيه ثابت بن زهري ضعيف وله  وتبعه ابن عبد الرب وابن اجلوزي وله" املوطأ 

. وقد اختلف يف صحة مساعه منه أخرجه احلاكم والبيهقي وابن خزمية . شاهد أقوى منه من رواية احلسن عن مسرة 
  انتهى 

للحم باحليوان سواء وهبذا نأخذ اختلفوا فيه فجوز أبو حنيفة وأبو يوسف واملزين تلميذ الشافعي بيع ا: قوله )  ٢( 



كان اللحم من جنس ذلك احليوان أو ال مساويا ملا يف احليوان أو ال بشرط التعجيل أما بالنسيئة فال ال إلمتناع 
السلم يف احليوان واللحم وذلك ألنه باع موزونا مبا ليس مبوزون إذ احليوان ليس مبوزون عادة وال يعرف قدر ثقله 

خيففها أخرى واحتاد اجلنس مع اختالف املقدارية ال مينع التفاضل وإمنا مينع النساء بالوزن ألنه يثقل نفسه تارة و
إن باعه بلحم غري جنسه كلحم البقر بالشاة احلية وحلم اجلزور بالبقرة احلية جيوز كيف ما : وقال حممد . فقلنا به 

من اللحم الذي يف الشاة ليكون كان وإن كان من جنسه كلحم شاة بشاة حية فشرطه أن يكون اللحم املفرز أكثر 
حلم الشاة مبقابلة مثله من اللحم وباقي اللحم مبقابلة السقط وهو ما ال يطلق عليه اسم اللحم كالكرش واجللد 

واألكارع ولو مل يكن كذلك يتحقق الربا إما لزيادة السقط إن كان اللحم املفرز مثل حلم احليوان أو زيادة اللحم 
ر فصار كبيع احلل أي دهن السمسم بالسمسم والزيتون بدهنه فإنه ال جيوز إال على ذلك إن كان حلم الشاة أكث

االعتبار ولو كانت الشاة مذبوحة مسلوخة إذا تساويا وزنا جاز اتفاقا إذا كانت مفصولة عن السقط وإن كانت 
يع اللحم باحليوان أصال يف ال جيوز ب: وقال مالك والشافعي وأمحد . بسقطها ال جيوز غال على االعتبار املذكور 

ال خيتلف املذهب أنه ال جيوز بيع اللحم حبيوان من جنسه وهو مذهب مالك والشافعي : قال املوفق ( متحد اجلنس 
أنه ال جيوز بيع اللحم حبيوان معد للذبح وجيوز بغريه وقال أبو : وحكي عن مالك . وقول فقهاء املدينة السبعة 

/  ٧املغين . اع مال الربا مبا ال ربا فيه أشبه بيع اللحم بالدرهم أو بلحم من غري جنسه جيوز مطلقا ألنه ب: حنيفة 
وال خيفى . ال لعموم النهي : ولو باعه بلحم من غري جنسه فقال مالك وأمحد جيوز وللشافعي قوالن واألصح )  ٣٧

ومرسل  - داود يف املراسيل أن السمع وارد بالنهي مطلقا فمنه قوي ومنه ضعيف فمن القوي رواية مالك وأيب
حدثين إبراهيم بن طهمان عن : وأخرجه ابن خزمية عن أمحد بن حفص السلمي  -سعيد بن املسيب حجة باالتفاق 

إسناده صحيح ومن أثبت مساع احلسن عن مسرة : احلجاج بن احلجاج عن قتادة عن احلسن عن مسرة وقال البيهقي 
ده مرسل جيد واملرسل عندنا حجة مطلقا وأسند الشافعي إىل رجل جمهول فهو عنده موصول ومن مل يثبته فهو عن

أنه صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يباع حي مبيت وأسند أيضا عن أيب بكر الصديق أنه هنى عن بيع : من أهل املدينة 
هوا ذلك كذا حققه اللحم باحليوان وبسنده إىل القاسم بن حممد وعروة بن الزبري وأيب بكر بن عبد الرمحن أهنم كر

  وكأنه أشار إىل ترجيح ما وافقته الروايات احلديثية " فتح القدير " ابن اهلمام يف 
  أي املفرز املبيع )  ٣( 
  الحتمال الربا )  ٤( 
  أي يف حتقيق شبهة الربا )  ٥( 
  بالفارسية ) كنجد ( بكسر السينني )  ٦( 

  حدباب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه أ - ١٥

)  ١( ال يبع : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : أخربنا مالك حدثنا نافع عن عبد اهللا بن عمر  - ٧٨٣
  )  ٢( بعضكم على بعض 

غريه فيه حىت )  ٥( عليه )  ٤( الرجل الرجل بالشيء أن يزيد )  ٣( ال ينبغي إذا ساوم . وهبذا نأخذ : قال حممد 
  )  ٦( يشتري أو يدع 

_____ ____  
يف شرط : يف املراد بالبعض والثالث : يف معىن البيع والثاين : األول : يف احلديث أربعة أحباث ( ال يبع : قوله )  ١( 



: باجلزم على النهي ويف رواية )  ٢٦٦/  ١١انظر األوجز . فيمن خالف احلديث فباع على البيع : النهي والرابع 
إمنا النهي للمشتري على البائع قال : أي ال يشتر وقال ابن حبيب : باجي قال ال. ال يبع باخلرب مرادا به لنهي 

: وحيتمل محله على ظاهره فيمنع البائع أيضا أن يبيع على يبيع أخيه إذا ركن املشتري إليه وقال عياض : الباجي 
راكن إىل شرائها األوىل محله على ظاهره وهو أن يعرض سلعة على املشتري برخص ليزهده يف شراء سلعة اآلخر ال

البيع حقيقة إمنا هو إذا انعقد األول فلما تعذرت احلقيقة محل على أقرب اجملاز إليها وهو املراكنة وإذا : وقال األيب 
شرح الزرقاين " كانت العلة ما يؤدي إليه من الضرر فال فرق بني املساوم على سوم غريه والبيع على البيع كذا يف 

تاره صاحب الكتاب من محل هذا احلديث على السوم على سوم غريه ليس على ما ينبغي وهبذا يظهر أن ما اخ" . 
ال يستام الرجل أخرجه املصنف يف : ال يسوم الرجل على سوم أخيه ويف رواية : فإن النهي عنه مفاد احلديث 

وأما حديث . مر والشيخان وغريهم من حديث أيب هريرة والدارقطين والبيهقي من حديث ابن ع" اآلثار " كتاب 
الباب فقد أخرج حنوه الشيخان من حديث أيب هريرة ومسلم من حديث عقبة فال ضرورة فيه على محله على 

السوم وإن كان ذلك صحيحا بناء على أن البيع من األضداد يطلق على الشراء أيضا بل هو حممول على ظاهره 
البيع على البيع : قال احلافظ ابن حجر ( لى البيع املتعارف فكما أن الشراء على الشراء مكروه كذلك البيع ع

حرام وكذلك الشراء على الشراء وهو أن يقول ملن اشترى سلعة يف زمن اخليار افسخ ألبيعك بأنقص أو يقول 
افسخ ألشتري منك بأزيد وهو جممع عليه وأما السوم فصورته أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول له رده ألبيعك : للبائع 
  )  ٣٥٣/  ٤فتح الباري . بثمنه أو مثله بأرخص منه أو يقول للمالك استرده ألشتريه منك بأكثر  خريا منه

وال تلقوا السلع حىت هتبط هبا : زاد ابن وهب والقعنيب وعبد اهللا بن يوسف يف هذا احلديث عن مالك بسنده )  ٢( 
  ه عن نافع عن ابن عمر هي زيادة حمفوظة من حديث مالك وغري: إىل األسواق قال ابن عبد الرب 

) هباوكردن ( االستيام " : منتهى األرب " السوم واالستيام تشخيص قيمة شيء وتقديرها عند املبايعة قال يف )  ٣( 
  بالفارسية 

ذهب اجلمهور إىل صحة البيع املذكور مع تأثيم فاعله وعند املالكية : قال احلافظ ( أن يزيد إمنا يكره : قوله )  ٤( 
هذا إذا تراوض الرجالن على السلعة )  ٣٥/  ٤فتح الباري . لة يف فساده روايتان وبه جزم أهل الظاهر واحلناب

البائع واملشتري وركن أحدمها إىل اآلخر فساومه آخر بالزيادة ألن فيه إضرارا وأما إذا ساوم الرجل ومل جينح قلب 
  " شرح الطحاوي " ن يزيد وهو جائز كذا يف البائع إليه فال بأس لآلخر أن يساوم بالزياد ألن هذا بيع م

  أي على ذلك الرجل القاصد للشراء املساوم )  ٥( 
  أي يترك فيشتريه اآلخر )  ٦( 

  باب ما يوجب البيع بني البائع واملشتري - ١٦

تبايعان امل: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : نافع عن عبد اهللا بن عمر )  ١( أخربنا مالك أخربنا  - ٧٨٤
  )  ٥( إال بيع اخليار )  ٤( على صاحبه ما مل يتفرقا )  ٣( كل واحد منهما باخليار )  ٢( 

املتبايعان باخليار ما : عندنا على ما بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال )  ٧( نأخذ وتفسريه )  ٦( وهبذا : قال حممد 
)  ١٠( أن يرجع ما مل يقل )  ٩( قد بعتك فله : ا قال البائع البيع إذ)  ٨( ما مل يتفرقا عن منطق : مل يتفرقا قال 

أن يرجع ما مل يقل البائع قد )  ١٢( قد اشتريت بكذا وكذا فله ) :  ١١( قد اشتريت فإذا قال املشتري : اآلخر 
  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا . بعت 



 _________  
أخرجه البخاري عن عبد اهللا بن يوسف ومسلم عن حيىي كالمها عن مالك : أخربنا نافع قال الزرقاين : قوله )  ١( 

به وتابعه حيىي القطان وأيوب والليث يف الصحيحني وعبيد اهللا وابن جريج عند مسلم كلهم عن نافع حنوه وتابع 
. انتهى . نافعا عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر عند الشيخني وجاء أيضا من حديث حكيم بن حزام عند البخاري 

أنه جاء من حديث مسرة أخرجه النسائي وابن ماجة وحنوه أليب داود عن " ختريج أحاديث اهلداية " وذكر احلافظ يف 
" هذا أحد األحاديث اليت رواها مالك يف : وقال السيوطي . انتهى . أيب بردة وللنسائي عن عبد اهللا بن عمرو 

ليس هلذا احلديث عندنا حد معروف وال أمر معمول به وقال ابن عبد : قال مالك بعد روايته . ومل يعمل به " املوطأ 
أمجع العلماء على أن هذا احلديث ثابت وأنه من أثبت ما نقل العدول وأكثرهم استعملوه وجعلوه أصال من : الرب 

ال أعلم أحدا  :يف قوله ( أصول الدين يف البيوع ورده مالك وأبو حنيفة وأصحاهبما وال أعلم أحدا رده غري هؤالء 
 -رده غري هؤالء قصور كبري من مثله فقد نقل عياض وغري عن معظم السلف وأكثر أهل املدينة وفقهائها السبعة 

وقال )  ٣١٩/  ١١كذا يف أوجز املسالك . إىل آخر ما بسطه الزرقاين واحلافظ يف الفتح  -وقيل إال ابن املسيب 
دينة على ترك العمل به وذلك عنده أقوى من خرب الرجال وقال بعضهم دفعه مالك بإمجاع أهل امل: بعض املالكيني 

ال تصح هذه الدعوى ألن سعيد بن املسيب وابن شهاب روي عنهما العمل به ومها من أجل فقهاء املدينة ومل يرو : 
يف عصر  عن أحد ترك العمل به نصا إال عن مالك وربيعة خيلف عنه وقد كان ابن أيب ذئب وهو من فقهاء املدينة

  انتهى . مالك ينكر على مالك اختياره ترك العمل به 
  البيعان : أي كل واحد من البائع واملشتري ويف رواية للصحيحن )  ٢( 
  أي يف القبول والرد )  ٣( 
أن معناه التفرق باألقوال وهو قول إبراهيم : األول : ما مل يتفرقا اختلفوا يف تأويله على أقوال : قوله )  ٤( 
بعت : املراد به أنه إذ قال البائع : خعي وسفيان الثوري يف رواية وربيعة الرأي ومالك وأيب حنيفة وحممد فقالوا الن

اشتريت فقد تفرقا باألقوال وال شيء هلما بعد ذلك من خيار ويتم البيع وال يقدر املشتري على رد : وقال املشتري 
أن املراد التفرق باألبدان فال يتم البيع بدوهنا وبه : الثاين . الشرط البيع إال خبيار الرؤية أو خيار العيب أو خيار 

يلزم البيع وهو قول ابن املسيب والزهري وعطاء بن أيب رباح وابن أيب ذئب وسفيان بن عيينة واألوزاعي والليث 
قاضي بن سعد وابن أيب مليكة واحلسن البصري وهشام بن يوسف وابنه عبد الرمحن وعبد اهللا بن حسن ال

والشافعي وأمحد وإسحاق وأيب ثور وأيب عبيد وحممد بن جرير الطربي وأهل الظاهر وحد التفرق أن يغيب كل 
هو افتراقهما من : أن يقوم أحدمها وقال آخرون : واحد منهما عن صاحبه حىت ال يراه قاله األوزاعي وقال الليث 

املتبايعني واسم البيع ال جيب إال بعد البيع وسلفهم : لفظ وحجتهم يف ذلك بأنه ورد يف اخلرب . جملسهما أو نقلهما 
ابن عمر فإنه محل احلديث على التفرق باألبدان وأثبت به خيار اجمللس فكان إذا ابتاع بيعا : يف ذلك من الصحابة 

بايعا وأبو برزة األسلمي فإن رجلني اختصما إليه فرس بعد ما ت. وهو قاعد قام ليجب له أخرجه الترمذي وغريه 
البيعان باخليار ما مل يتفرقا حكاه : ال أراكما افترقتما وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وكانا يف سفينة فقال 

أن معناه التفرق باألبدان لكن ال على ما فهمه : والقول الثالث . الترمذي وأخرجه أبو داود والطحاوي وغريمها 
قد بعتك عبدي هذا بألف درهم : معناه أن الرجل إذا قال لرجل  أصحاب القول الثاين قال عيسى بن أبان

ولوال أن هذا : فللمخاطب بذلك القول أن يقبل ما مل يفارق صاحبه فإذا افترقا مل يكن له بعد ذلك أن يقبل قال 
املخاطبة احلديث جاء ما علمنا ما يقطع للمخاطب من القبول فلما جاء هذا احلديث علمنا أن افتراق أبداهنما بعد 



واألوجه عندي :  ٣١٨/  ١١قال شيخنا يف األوجز ( وهذا أوىل ما محل عليه احلديث : بالبيع يقطع القبول قال 
أن املراد بالتفرق هو التفرق  -إن كان صحيحا فمن اهللا وإن كان خطأ فمين ومن الشيطان  -يف معىن احلديث 

ن باب خيار القبول يف اجمللس واملعىن أن كل واحد منهم باخليار يف باألبدان واملراد باملتبايعني املتساومان واحلديث م
اجمللس البائع يف النكول عن اإلجياب واملشتري يف القبول فإذا انقضى اجمللس فلم يبق اإلجياب وال حق القبول فتأمل 

يث هو ما بني قول وقت التفرق يف احلد: وقالوا : مث رأيت احلافظ قد حكاه عمن سلف فلله احلمد واملنة فقال . 
اشتريت أو تركه والبائع باخليار إىل : فاملشتري باخليار يف قوله : البائع قد بعتك وبني قول املشتري اشتريت قالوا 

ألنا ) اهـ . أن يوجب املشتري هكذا حكاه الطحاوي عن عيسى بن أبان منهم وحكاه ابن خويز منداد عن مالك 
فقوا عليه هي الفرقة يف الصرف فكانت تلك الفرقة إمنا جيب هبا فساد عقد متقدم رأينا الفرقة اليت هلا حكم فيما ات

وال جيب هبا صالحه وهذه الفرقة املروية يف خيار املتبايعني إذا جعلناها على ما ذكرنا فسد هبا ما كان تقدم من عقد 
مل يكن هلا أصل فيما اتفقوا عليه املخاطب وإن جعلناها على ما قالت الفرقة الثانية يتم هبا خبالف فرقة الصرف و

)  ٢٠٣/  ٢" ( شرح معاين اآلثار " وهذا التفسري مروي أيضا عن أيب يوسف رمحه اهللا هذا ملخص ما يف 
الغري : يف األصل ( للعيين ولعل املنصف غري " بنخب األفكار يف تنقيح معاين االثار " للطحاوي وشرحه املسمى 

إحاطة الكالم من اجلوانب يف هذا البحث واملتأمل فيما ذكرنا وما سنذكره أن املتعصب يستيقن بعد ) وهو خطأ 
أوىل األقوال هو ما فهمه الصحابيان اجلليالن وفهم الصاحيب وإن مل يكن حجة لكنه أوىل من فهم غريه بال شبهة 

  وإن كان كل من األقوال مستندا إىل حجة 
ه اخليار إىل ثالثة أيام فإنه يبقى فيه اخليار بعد تفرق األقوال أيضا إال بيع اخليار أي إال بيع شرط في: قوله )  ٥( 

وكذا بعد تفرق األبدان وهذا أحد املعاين اليت ذكرت فيه وهو مشترك بني القائلني بالتفرق قوال وبني القائلني 
أن معناه إال بيعا شرط فيه : وثانيها . بالتفرق بدنا فإهنم متفقون على بقاء اخليار يف البيع بشرط اخليار بعد التفرق 

أن ال خيار هلما يف اجمللس فيلزم بنفس البيع وال يكون فيه خيار وهذا خمتص بالقائلني بالتفرق بدنا الذي حيتجون 
وهو أصحها أي على رأيهم أن املراد التخيري بعد متام : قال النووي : وثالثها . هبذا احلديث إلثبات خيار اجمللس 

جمللس يعين يثبت هلما اخليار ما مل يتفرقا إال أن يتخايرا يف اجمللس وخيتارا إمضاء البيع فيلزم البيع العقد قبل مفارقة ا
  )  ١٢٧/  ١٥انظر بذل اجملهود ( بنفس التخاير وال يدوم إىل املفارقة 

ما مل يتركا هذا تصريح بأهن: وهو قول أيب حنيفة : وهبذا نأخذ وفيه ويف قوله اآلخر بعد ذكر التفسري : قوله )  ٦( 
احلديث بالقياس ومل يدعا العمل به كما هو املشهور على األلسنة بل إهنما محال احلديث على ما محل عليه النخعي 

أخذا به واحتجا به يف إثبات خيار القبول فيما إذا أوجب أحد املتبايعني فإن لآلخر حينئذ اخليار يف أن يقبله أو يرده 
رقا قوال ومت الكالم من اجلانبني إجيابا وقبوال فال خيار له إال يف بيع اخليار الذي يكون شرط ما مل يتفرقا قوال فإذا تف

قاصدا التشنيع على أيب " سننه " اخليار ألحدمها أو هلما إىل ثالثة أيام كما هو مذهب غريه وقد أورد البيهقي يف 
فحدثوا به أبا : كوفيني حبديث البيعان باخليار قال حنيفة من طريق ابن املديين عن سفيان يعين ابن عيينة أنه حدث ال

  انتهى . إن اهللا سائله عما قال : إن هذا ليس بشيء أرأيت إن كانا يف سفينة إخل قال ابن املديين : حنيفة وقال 
بأيب  هذه حكاية منكرة ال تليق" : عقود اجلواهر املنيفة يف أدلة اإلمام أيب حنيفة " قال السيد مرتضى احلسيين يف 

حنيفة مع ما سارت به الركبان وشحنت به كتب أصحابه وخمالفيه من شدة ورعه وزهده وخمافته من اهللا وشدة 
احلديث وإمنا أراد أنه ليس هذا : احتياطه يف الدين وعلى تقرير صحة احلكاية مل يرد بقوله هذا ليس بشيء 

ث بل تأويله بأن التفرق املذكور فيه هو التفرق االحتجاج بشيء يعين تأويله بالتفرق باألبدان فلم يرد احلدي



أرأيت لو كانا يف سفينة أو تاويل املتبايعني باملتساومني وهو مل ينفرد باجتهاده يف هذا القول بل : باألقوال وهلذا قال 
  انتهى . وافقه عليه شيخ إمامه الذي يقتدى به وشيخه من قبل والثوري والنخعي وغريهم 

وهبذا نأخذ أن احلديث بظاهره يثبت خيار اجمللس واحلنفية ليسوا : ريه عندنا ملا ورد على قوله وتفس: قوله )  ٧( 
بقائلني به فكيف يصح قوله وهبذا نأخذ ؟ أشار إىل اجلواب عنه بتفسري احلديث بالتفرق القويل وقد طال الكالم بني 

خيار اجمللس فأوردوا على أصحاب التفرق  أما أصحاب. أصحاب التفرق القويل ومثبيت خيار اجمللس نقضا ودفعا 
  : القويل بوجوه 

وغريمها أن " فتح القدير " و " شرح معاين اآلثار " أنه تفسري خمالف للمتبادر واجلواب عنه على ما يف : األول  -
توا الكتاب وما تفرق الذين أو: ( التفرق كثريا ما استعمل يف الكتاب والسنة يف التفرق القويل كما يف قوله تعاىل 

سورة ) ( وإن يتفرقا يغن اهللا كال من سعته : ( وقوله تعاىل )  ٤اآلية : سورة البينة ) ( إال من بعد ما جاءهتم البينة 
واملراد به تفرق قول الزوجني يف الطالق بأن يقول الزوج طلقتك واملرأة قبلت وقوله ) .  ١٣٠اآلية : النساء 

  و إسرائيل على اثنتني وسبعني فرقة وستفترق أميت على ثالث وسبعني فرقة افترقت بن: صلى اهللا عليه و سلم 
أن اخلرب ورد بلفظ املتبايعني والبيعني وهذا اللفظ ال يطلق إال بعد حصول التفرق القويل ومتام العقد فال : والثاين  -

" البدين واجلواب عنه على ما يف  يكون اخليار إال بعده وإن هو إال خيار اجمللس فال بد أن حيمل التفرق على التفرق
وشروحها أن هذا إغفال منهم عن مقتضى اللغة فإن املتساومني أيضا قد يسميان متابعني ملناسبة القرب " اهلداية 

( ال يبيع الرجل على بيع أخيه فقد مسى قرب البيع بيعا فيمكن أن يكون مسى غري : وقد قال صلى اهللا عليه و سلم 
املتفرقني قوال يف هذا احلديث باملتبايعني لقرهبما منه وأيضا املتبايع باحلقيقة إمنا يكون من ) و خطأ يف األصل الغري وه

يباشر العقد ال قبله وال بعده فإن كال منهما بعد الفراغ وقبل املباشرة متبايع جمازا باعتبار ما كان أو ما يكون وحالة 
  وقصد اآلخر تلفظ القبول ومل يتفرغ بعد  املباشرة إمنا هي ما إذا صدر عن أحدمها اإلجياب

أن هذا التفسري خيالف ما فهمه ابن عمر وعمل على وفقه كما مر ذكره فال يعترب به وأجاب عنه : والثالث  -
الزيلعي وغريه بأنه تقرر يف األصول أن تأويل الصحايب حملتمل التأويل واختياره ألحد التأويلني ليس حبجة ملزمة 

ال شبهة " األصول " نعه عن اختيار تأويل يغايره وفيه نظر ظاهر عندي فإنه بعد تسليم ما حقق يف على غريه وال مي
شرح " يف أن تأويل الصحايب أقوى وأحرى بالقبول من تأويل غريه وتقليده أوىل من تقليد غريه وقال الطحاوي يف 

مسعها من النيب صلى اهللا عليه و سلم ما هي ؟  قد جيوز أن يكون ابن عمر أشكلت عليه الفرقة اليت" : معاين اآلثار 
فاحتملت عنده الفرقة باألبدان على ما ذهب إليه عيسى بن أبان واحتملت عنده الفرقة باألقوال على ما ذهبنا إليه 
ومل حيضره دليل يدل أنه بأحدمها أوىل منه مبا سواه ففارق بائعه ببدنه احتياطا وحيتمل أيضا أن يكون فعل ذلك ألن 

. بعض الناس يرى أن البيع ال يتم إال بذلك وهو يرى أن البيع يتم بغريه فأراد أن يتم البيع يف قوله وقول خمالفه 
  انتهى 

وهو ليس بشيء فيما يظهر يل فإن مثل هذه االحتماالت لو اعتربت مل حيصل اجلزم بكون فعل واحد من الصحابة 
هر سياق قصة ابن عمر املروية يف الكتب تشهد شهادة ظاهرة على أمرا مذهبا له جلواز أن يكون فعله احتياطا وظا

  أنه كان مذهبا له وهو الذي نسبه إليه أصحاب االختالف وذكروه يف معرض اخلالف 
وقد روي عنه ما يدل على ان رأيه كان الفرقة خبالف ما ذهب إليه البيع يتم هبا وذلك أن : مث قال الطحاوي 

شر بن بكر حدثين األوزاعي حدثين الزهري عن محزة بن عبد اهللا عن ابن عمر أنه قال نا ب: سليمان بن شعيب قال 
ما أدركت الصفقة حيا فهو من مال املبتاع فهذا ابن عمر قد كان يذهب فيما أدركت الصفقة حيا فهلك بعدها : 



 تكون بعد ذلك وأن املبيع أنه من مال املشتري فدل ذلك على أنه كان يرى أن الصفقة تتم باألقوال قبل الفرقة اليت
  انتهى . ينتقل بذلك من ملك البائع إىل املشتري حىت يهلك من ماله إذا هلك 

وعندي فيه ضعف ظاهر فإنه ليس فيه التصريح بنفي خيار اجمللس ولزوم البيع قبل التفرق البدين وغاية ما فيه 
كان مذهبه ذلك أنه ال يلزم البيع إال بعد الفرقة وإذا اإلطالق وتقييده باهلالك بعد التفرق سهل ال سيما إذا علم أنه 

جاز ذكر االحتمال يف ذلك األثر جاز فيه بالطريق األوىل مع أنه ال لزوم بني كونه ملكا للمشتري وبني انتفاء خيار 
أن هذا : بع والرا. اجمللس فإن حصول امللك ال ينايف خيار الرؤية وخيار العيب فيجوز أن ال ينايف خيار اجمللس أيضا 

التفسري خيالف ما قضى به أبو برزة ونسبه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم كما أخرجه الطحاوي والبيهقي أهنم 
إن النيب عليه السالم : ال أرضى فقال أبو برزة : اختصموا إليه يف رجل باع جارية فنام معها البائع فلما أصبح قال 

  وكانا يف خباء شعره البيعان باخليار ما مل يتفرقا : قال 
نزلنا منزال فباع صاحب لنا من رجل فرسا فأقمنا يف منزلنا يومنا وليلتنا فلما كان : وأخرجا أيضا عن أيب الوضيء 

إن شئتما قضيت بينكما : إنك قد بعتين فاختصما إىل أيب برزة فقال : الغد قام الرجل يسرج فرسه فقال صاحبه 
  البيعان باخليار ما مل يتفرقا وما أراكما تفرقتما : و سلم مسعته يقول بقضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه 

يف هذا احلديث ما يدل على أهنما تفرقا بأبداهنما ألن فيه أن الرجل قام يسرج فرسه : وأجاب عنه الطحاوي بقوله 
ا كنتما متشاجرين ما أراكما تفرقتما ؟ أي مل: فقد تنحى بذلك من موضع إىل موضع فلم يراع أبو برزة ذلك وقال 

  انتهى . أحدكما يدعي البيع واآلخر ينكره مل تكونا تفرقتما الفرقة اليت يتم هبا البيع 
أما أوال فألن هذا التأويل إن صح يف األثر الثاين مل يصح يف األثر األول وأما ثانيا فألنه حيتمل أن : ويل فيه نظر 

بة أحدمها من اآلخر ال جمرد القيام واالفتراق فال يلزم عليه رعاية يكون أبو برزة يظن أن االفتراق إمنا يكون بغيبو
فألن محل التفرق الواقع يف كالم أيب برزة على التفرق القويل مما يأىب عنه الفهم السليم وكيف : التنحي وأما ثالثا 

دعى عليه حلفا ؟ يظن به أنه حكم مبجرد التخاصم بعدم التفرق القويل ومل يطلب من املدعي بينته وال من امل
وباجلملة فال شبهة يف أن ابن عمر وأبا برزة ذهبا إىل التفرق البدين وتأويل كلماهتما مبا يأىب عنه السباق والسياق 

  غري مرضي غاية ما يف الباب أن ال يكون قوهلما ومذهبهما حجة على غريمها وهو أمر آخر قد عرفت ما عليه 
منها أن إثبات : تأييد تفسريهم وإبطال ما ذهب إليه خمالفهم وجوها عديدة وأما أصحاب التفرق القويل فأوردوا ل

سورة ) ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود : ( خيار اجمللس ومحل التفرق على التفرق البدين خيالف قوله تعاىل 
م بالباطل إال أن تكون جتارة عن ال تأكلوا أموالكم بينك: ( وقوله تعاىل . وهذا عقد قبل التخيري )  ١اآلية : املائدة 

من غري توقف ) جتارة عن تراض ( وبعد اإلجياب والقبول يصدق ) .  ٢٩اآلية : سورة النساء ) ( تراض منكم 
فإنه أمر )  ٢٨٢اآلية : سورة البقرة ) ( وأشهدوا إذا تبايعتم : ( على التخيري فقد أباح اهللا األكل قبله وقوله تعاىل 

كيال يقع التجاحد للبيع والبيع يصدق قبل اخليار بعد اإلجياب والقبول فلو ثبت اخليار وعدم  بالتوثق بالشهادة
من أنا مننع متام العقد قبل " فتح القدير " اللزوم بعده للزم إبطال هذه النصوص وفيه ما ذكره ابن اهلمام يف 

شرع يف كونه ملزما اختيار الرضى بعد العقد امللزم إمنا يعرف شرعا وقد اعترب ال: االفتراق والتخيري ونقول 
اإلجياب والقبول باألحاديث الصحيحة وكذا ال يتم التجارة عن التراضي إال به شرعا فإمنا أباح األكل بعد االختيار 

ومنها أن إثبات خيار . والبيع وإن صدق بعد اإلجياب والقبول لكن التام منه متوقف على االفتراق أو االختيار 
ومنها أنه . ه حديث النهي عن البيع الغرر فإن كل واحد ال يدري ما حيصل له هل الثمن أم املثمن اجمللس يعارض

وفيهما ما فيهما فإنه منقوص خبيار الرؤية وخيار التعيني . خيار جمهول العاقبة فيبطل خيار الشرط إذا كان كذلك 



بيعه حىت يقبضه يدل على أنه إذا قبضه حل من ابتاع طعاما فال ي: وغري ذلك ومنها ما ذكره الطحاوي أن حديث 
وعندي هو " . عقود اجلواهر " له بيعه وقد يكون قابضا له قبل افتراق بدنه وبدن بائعه وأقره السيد املرتضى يف 

ضعيف فإن هذا احلديث وأمثاله ساكتة عن ما وقع فيه البحث فيقيد بالقبض واالفتراق مع أنه ال يدل إال على 
ويف املقام كالم مبسوط . االستيفاء ال على ثبوت جوازه بعده متصال وإن منعت عنه املوانع األخر  حرمة البيع قبل

: وقد شيد الطحاوي أركان املسألة بالنظر والقياس وقال . مظانه الكتب املبسوطة وفيما ذكرناه كفاية أليل الفطنة 
أبضاع فكان ما ميلك من األبضاع هو النكاح فكان إنا قد رأينا األموال متلك بعقود يف أبدان ويف أموال ومنافع و

ذلك يتم بالعقد ال بفرقة بعده وكان ما ميلك به املنافع هو اإلجارات فكان ذلك أيضا مملوكا بالعقد ال بالفرقة بعد 
 العقد فالنظر على ذلك أن يكون كذلك األموال اململوكة بسائر العقود من البيوع وغريها تكون مملوكة باألقوال ال

وفيه أيضا ما فيه فإن كثريا من األحكام كخيار الرؤية . انتهى . بالفرقة وهذا هو قول أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد 
  وخيار التعيني وخيار العيوب ثابتة يف البيع دون أمثاله فللخصم أن يقول ليكن خيار اجمللس من هذا القبيل 

   أي عن نطق ما يتعلق به من إجياب وقبول وشرط)  ٨( 
  أي للبائع )  ٩( 
إذا أوجب أحد املتعاقدين البيع فاآلخر باخليار إن شاء " اهلداية " ما مل يقل اآلخر قد اشتريت قال يف : قوله )  ١٠( 

وهذا خيار القبول ألنه لو مل يثبت له اخليار يلزمه حكم العقد من غري رضاه وإذا مل . قبل يف اجمللس وإن شاء رده 
اآلخر فللموجب أن يرجع خللوه عن إبطال حق الغري وإمنا ميتد إىل آخر اجمللس ألن اجمللس  يفد احلكم بدون قبول

  جامع للمتفرقات فاعتربت ساعاته ساعة واحدة دفعا للعسر وحتقيقا لليسر 
  أي ابتداء )  ١١( 
  أي املشتري )  ١٢( 

  بني البائع واملشتري)  ١( باب االختالف يف البيع  - ١٧

: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال )  ٢( أن ابن مسعود كان حيدث )  ١( لك أنه بلغه أخربنا ما - ٧٨٥
  تبايعا فالقول قول البائع أو يترادان )  ٤( بيعان )  ٣( أميا 

قول أيب )  ٩( وهو  -البيع )  ٨( وترادا )  ٧( حتالفا )  ٦( يف الثمن )  ٥( إذا اختلفا . وهبذا نأخذ : قال حممد 
فالقول ما )  ١١( بعينه فإن كان املشتري قد استهلكه )  ١٠( إذا كان املبيع قائما  -فة والعامة من فقهائنا حني

  )  ١٢( قال املشتري يف الثمن يف قول أيب حنيفة وأما يف قولنا فيتحالفان ويترادان القيمة 
 _________  

  أصله أي يف الثمن وغريه مع االعتراف ب: االختالف يف البيع )  ١( 
بلغه وصله الشافعي والترمذي من طريق ابن عيينة عن حممد بن عجالن عن عون بن عبد اهللا عن ابن : قوله )  ١( 

  " التنوير " مرسل وعون مل يدرك ابن مسعود كذا يف : مسعود وقال الترمذي 
حلديث ابن عمر يف  جعل مالك حديث ابن مسعود كاملفسر: قال ابن عبد الرب ... كان حيدث اخل : قوله )  ٢( 

اخليار إذ قد خيتلفان قبل االفتراق والتراد إمنا يكون بعد متام البيع فكأنه عنده منسوخ ألنه مل يدرك العمل عليه وقد 
لعله مما ترك ومل يعمل لكن حديث ابن مسعود منقطع ال يكاد يتصل أخرجه أبو : ذكر له حديث ابن عمر فقال 

  نتهى ا. داود وغريه بأسانيد منقطعة 



  لزيادة التعميم " أي " على " ما " زيدت : قال الكرماين )  ٣( 
  البيع بفتح الباء وتشديد الياء املكسورة البائع وفيه تغليب أي البائع واملشتري )  ٤( 
  أي البائع واملشتري )  ٥( 
  أي يف قدره )  ٦( 
ن نكل أحدمها ثبت دعوى اآلخر وإن حلفا حتالفا لكون كل منهما مدعيا من وجه ومنكرا من وجه فإ: قوله )  ٧( 

فسخ البيع وهذه الزيادة أي ذكر التحالف وإن مل يقع يف حديث ابن مسعود يف ما أخرجه الشافعي والنسائي 
والدارقطين ومل يقع يف روايتهم ذكر التراد أيضا ووقع عند الترمذي وابن ماجه وأمحد ومالك والطرباين وأيب داود 

النسائي والدارقطين من طريق آخر ذكر التراد دون التحالف لكنه ورد يف ما أخرجه عبد اهللا واحلاكم والبيهقي و
: من طريق القاسم بن عبد الرمحن عن جده والطرباين والدارمي من هذا الوجه فقال " املسند " بن أمحد يف زيادات 

قائمة وال بينة ألحدمها على اآلخر حتالفا  إذا اختلف املتبايعان والسلعة: عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود مرفوعا 
وهو . ابن أيب ليلى " والسلعة قائمة : " تفرد هبذه الزيادة وهي قوله " : التلخيص " قال احلافظ ابن حجر يف . 

: فلم يقع عند أحد منهم وإمنا عندهم " حتالفا : " حممد بن عبد الرمحن الفقيه وهو ضعيف سيئ احلفظ وأما قوله 
  انتهى . ا قال البائع أو يترادان البيع فالقول م

  ويرادا : يف نسخة )  ٨( 
وبه قال الشافعي ومالك يف رواية وعنه القول املشتري مع ميينه وبه قال أبو ثور ( وهو قول أيب حنيفة : قوله )  ٩( 

ذا اختلف املتبايعان إ)  ٢١١/  ٤انظر املغين . وزفر ألن البائع يدعي زيادة ينكرها املشتري والقول قول املنكر 
فادعى أحدمها مثنا وادعى البائع أكثر منه أو ادعى البائع بقدر من املبيع وادعى املشتري أكثر منه وأقام أحدمها 

إما أن ترضى : البينة قضي له هبا وإن أقاما البينة فالبينة املثبتة للزيادة أوىل ولو مل يكن ألحدمها بينة قيل للمشتري 
إما أن تسلم ما ادعاه املشتري وإال فسخناه فإن مل يتراضيا : ه البيع وإال فسخنا البيع وقيل للبائع بالثمن الذي ادعا

قال ( هذا إذا كان املبيع قائما وإن كان هالكا . وفسخ البيع . استخلف احلاكم كال منهما على دعوى اآلخر 
إحدامها يتحالفان مثل لو كانت : أمحد روايتان وإن كانت السلعة تالفة واختلفا يف مثنها بعد تلفها فعن : املوفق 

: القول قول املشتري مع ميينه اختارها أبو بكر : قائمة وهو قول الشافعي وإحدى الروايتني عن مالك واألخرى 
مث اختلفا مل يتحالفا عند أيب حنيفة وأيب )  ٣٢٥/  ١١األوجز . وهذا قول النخعي والثوري واألوزاعي وأيب حنيفة 

البيعان إذا : القول قول املشتري ألن التحالف بعد القبض على خالف القياس ثبت بالنص وقد ورد بلفظ يوسف و
حتالفا ويفسخ البيع على قيمة اهلالك لوجود : اختلفا واملبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع وترادا وعند حممد 

  وشروحها " اهلداية " فاريعها يف واملسألة مبسوطة بدالئلها وت. الدعوى واإلنكار من الطرفني 
  أي موجودا بنفسه ال هالكا )  ١٠( 
  أي ال يتحالفان بل يقضى بالبينة على البائع وباحللف على املشتري )  ١١( 
  أي قيمة اهلالك )  ١٢( 

  املبتاع)  ١( باب الرجل يبيع املتاع بنسيئة فيفلس  - ١٨

رسول اهللا )  ١( بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام أن  أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن ايب بكر - ٧٨٦
الذي باعه )  ٥( ومل يقبض )  ٤( باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه )  ٣( رجل )  ٢( صلى اهللا عليه و سلم قال أميا 



 ١٠( فصاحب املتاع فيه أسوة )  ٩( املشتري )  ٨( أحق به وإن مات )  ٧( بعينه فهو )  ٦( من مثنه شيئا فوجده 
  )  ١١( للغرماء ) 

أحق به )  ١٣( وقد قبضه فصاحبه فيه أسوة للغرماء وإن كان مل يقبض املشتري فهو )  ١٢( إذا مات : قال حممد 
ما يشتري فالبائع أحق مبا باع حىت )  ١٤( من بقية الغرماء حىت يستويف حقه وكذلك إن أفلس املشتري ومل يقبض 

  يستويف حقه 
 _________  

  أي فيصري املشتري مفلسا فيعجز عن أداء الثمن : لس فيف)  ١( 
مرسال وجبميع الرواة عن مالك إال عبد الرزاق " املوطآت " هكذا هو يف مجيع : أن قال ابن عبد الرب : قوله )  ١( 

فإنه وصله عن مالك عن ابن شهاب عن أيب بكر عن أيب هريرة وكذا رواية أصحاب الزهري عنه خمتلفة يف إرساله 
صله ورواية من وصله صحيحة فقد رواه عمر بن عبد العزيز عن أيب بكر عن أيب هريرة وبشري بن هنيك وهشام وو

بن حيىي كالمها عن أيب هريرة مرفوعا الثالثة يف الفلس دون حكم املوت واحلديث حمفوظ أليب هريرة ال يرويه غريه 
  فيما علمت 

املبهمة الزائدة وهي من املقحمات " ما " ب مناب الشرط ومن وهي اسم ينو" أي " أميا مركب من : قوله )  ٢( 
  اليت يستغىن هبا عن تفصيل غري حاضر أو تطويل غري خمل قاله الطييب 

  باجلر مضاف إليه ألي )  ٣( 
  أي اشتراه )  ٤( 
  أي من املشتري )  ٥( 
  أي فوجد البائع متاعه بعينه عند املشتري املفلس )  ٦( 
بأخذ ذلك الشيء بدينه من سائر )  ٦٣/  ٥فتح الباري . أي كائنا من كان وارثا أو غرميا ( ق أي البائع أح)  ٧( 

  الغرماء 
إخل هذا احلديث صحيح ثابت من رواية احلجازيني والبصريني وهو نص يف الفرق بني ... وإن مات : قوله )  ٨( 

الشام وإن اختلفوا يف بعض فروعه وهو مذهب احلي وامليت وأمجع على القول به فقهاء املدينة واحلجاز والبصرة و
مالك وأمحد وسر الفرق أن ذمة املشتري عينت بالفلس فصار البيع مبنزلة من اشترى سلعة فوجد هبا عيبا فله ردها 
واسترجاع شيئه وال ضرر على بقية الغرماء لبقاء ذمة املشتري ويف املوت وإن عينت الذمة أيضا لكنها ذهبت رأسا 

لبائع بسلعة عظم الضرر على سائر الغرماء خلراب ذمة امليت ومذهب الشافعي أن البائع أحق مبتاعه يف فلو اختص ا
أتينا : املوت أيضا حلديث أيب داود وابن ماجه وغريمها عن ايب املعتمر عمرو بن نافع عن عمر بن خلدة الزرقي قال 

عليه و سلم أميا رجل مات أو أفلس فصاحب قضى رسول اهللا صلى اهللا : أبا هريرة يف صاحب لنا أفلس فقال 
ورد بأن أبا املعتمر جمهول احلال فيكون حديث التفريق أرجح وبأنه حيتمل أن . املتاع أحق مبتاعه إذا وجده بعينه 

يكون يف الودائع واملغصوب وحنو ذلك فإنه مل يذكر فيه البيع ومذهب احلنيفية يف ذلك أن صاحب املتاع ليس بأحق 
وت وال يف احلياة ألن املتاع بعد ما قبضه املشتري صار ملكا خالصا له والبائع صار أجنبيا منه كسائر أمواله ال يف امل

فالغرماء شركاء البائع فيه كلتا الصورتني وإن مل يقبض فالبائع أحق الختصاصه به وهذا معىن واضح لوال ورد النص 
هو أسوة : وى عن خالس بن عمرو عن علي أنه قال بالفرق وسلفهم يف ذلك علي رضي اهللا عنه فإن قتادة ر

وأحاديث خالس عن علي ضعيفة وروي مثله عن إبراهيم النخعي ومن املعلوم أن كل . الغرماء إذا وجدها بعينها 



أحد يؤخذ من قوله ويرد إال الرسول صلى اهللا عليه و سلم وال عربة للرأي بعد ورود نصه كذا حققه ابن عبد الرب 
  )  ٣٥٣/  ١١وبسطه شيخنا يف األوجز ( والزرقاين 

  أي املفلس الذي مل يرد الثمن )  ٩( 
  بالضم أي هو مساو هلم وأحد الشركاء معهم يأخذ مثل ما يأخذون وحيرم عما حيرمون )  ١٠( 
  الغرماء : يف نسخة )  ١١( 
  أي املشتري واحلال أنه قبض املبيع )  ١٢( 
  أي صاحب املتاع وهو البائع )  ١٣( 
  وإن قبض فهو أسوة للغرماء )  ١٤ (

  ٣( يسعر )  ٢( فيه أو )  ١( باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغنب  - ١٩

  على املسلمني ) 
ذكر لرسول اهللا صلى اهللا )  ١( أن رجال : أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر  - ٧٨٧

) .  ٣( ال خالبة : من بايعته فقل : قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف البيع ف)  ٢( عليه و سلم أنه خيدع 
  ال خالبة : فكان الرجل إذا باع فقال 

  أن هذا كان لذلك الرجل خاصة )  ٤( نرى : قال حممد 
 _________  

  غبنه مغبون أي خدعه وحصل له نقصان : بصيغة اجملهول يقال : فيغنب )  ١( 
  ) يشتري ( أو لتوزيع الباب فهو عطف على : ري قال القا: أو )  ٢( 
جواز العمل بالتسعري من احلاكم وبه قال ابن عمر وسامل بن : ويف األثر ( معروف غائب من التسعري : يسعر )  ٣( 

عبد اهللا والقاسم بن حممد وهو وجه للشافعية يف حالة الغالء وفيما عدا قوت اآلدمي عند الزيدية ومن أجازه 
/  ٥نيل األوطار . ه يف حاالت الغالء والرخص ويف طعام اآلدمي واحليوان ويف اإلدام وسائر األمتعة كمالك عم

ال ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس إال إذا تعلق به دفع ضرر العامة فحينئذ ال بأس به " : اهلداية " ويف .  ١٨٦
  جار وهو تقدير سعر على الت)  ٣٣٩/  ٢انظر هامش الكوكب الدري . 
قوله أن رجال مل يسم الرجل يف هذه الرواية وألمحد وأصحاب السنن واحلاكم من حديث أنس أن رجال من )  ١( 

ضعف وكان  -أي رأيه وعقله  -األنصار كان يبايع على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان يف عقدته 
ال : إذا بايعت فقل : إين ال أصرب على البيع فقال : فقال  يبتاع فأتوا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فنهاه عن البيع

أن ذلك الرجل حبان بالفتح وتشديد الباء ابن : ووقع يف رواية احلاكم والطرباين والشافعي والدارقطين . خالبة 
صة أن الق" التاريخ " منقذ بذال معجمة بعد قاف مكسورة ابن عمرو األنصاري ووقع عند ابن ماجه والبخاري يف 

  )  ٢١/  ٣" ( التلخيص " لوالده منقذ بن عمرو وجعله ابن عبد الرب أصح كذا يف 
  جمهول أي يغنب يف املبايعة )  ٢( 
وقد ذهب الشافعية واحلنفية إىل أن . أي ال خديعة : بكسر املعجمة وختفيف الالم ( فقل ال خالبة : قوله )  ٣( 

نب أو كثر وأجابوا عن احلديث بأهنا واقعة وحكاية حال قال ابن الغنب غري الزم فال خيار للمغبون سواء قل الغ
إذا مل يكن املشتري ذا بصرية : وقال مالك يف بيع املغابنة . إنه كله خمصوص بصاحبه ال يتعدى إىل غريه : العريب 



عنه أنه يكره غبنه وعلى صاحب السلعة أن يستقصي له وحكي : كان له فيه اخليار وقال أمحد يف بيع املسترسل 
وبسط شيخنا الكالم على هذا احلديث .  ١٧٣/  ١٥انظر بذل اجملهود . ال خالبة فله الرد : إذا بايع فقال : قال 

بالكسر أي ال نقصان وال غنب أي ال يلزم مين خديعتك زاد يف رواية ) فارجع إليه  ٣٨٨/  ١١يف األوجز 
وقال . وأنت يف كل سلعة ابتعتها باخليار ثالثة أيام  :واحلاكم واحلميدي وابن ماجه " التاريخ " البخاري يف 
لقنه هذا القول ليلفظ به عند البيع ليطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر يف معرفة السلع : التوربشيت 

ه وكان الناس يف ذلك الزمان إخوانا ال يغبنون أخاهم املسلم وينظرون ل. ومقادير القيمة لريى له ما يرى لنفسه 
  أكثر ما ينظرون ألنفسهم 

قال . نرى أي نظن أن هذا احلكم خاص به وللنيب صلى اهللا عليه و سلم أن خيص من شاء مبا شاء : قوله )  ٤( 
وأنه ال خيار بغنب وهو الصحيح وعليه الشافعي : اختلف العلماء يف هذا احلديث فجعله بعضهم خاصا به : النووي 

قال : وقال ابن عبد الرب . انتهى . يار هلذا احلديث بشرط أن يبلغ الغنب ثلث القيمة للمغبون اخل: وأبو حنيفة وقيل 
هذا خاص هبذا الرجل وحده وجعل له اخليار ثالثة أيام اشترطه أو مل يشترطه ملا كان فيه احلرص على : بعضهم 

  ال خالبة : ع قوله إمنا جعل له أن يشترط اخليار لنفسه ثالثا م: املبايعة مع ضعف عقله ولسانه وقيل 

( أن عمر بن اخلطاب مر على حاطب : بن يوسف عن سعيد بن املسيب )  ١( أخربنا مالك أخربنا يونس  - ٧٨٨
)  ٥( يف السعر وإما أن ترفع )  ٤( إما أن تزيد : فقال له عمر )  ٣( بن أيب بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق )  ٢

  من سوقنا 
( بيعوا كذا وكذا بكذا وكذا وجيربوا ) :  ٦( ال ينبغي أن يسعر على املسلمني فيقال هلم . وهبذا نأخذ : قال حممد 

  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا . على ذلك )  ٧
 _________  

. هو يوسف بن يونس : يونس بن يوسف بن محاس بالكسر من عباد أهل املدينة ثقة قال ابن حبان : قوله )  ١( 
  " التقريب " كذا يف  ووهم من قلبه

حاطب بن أيب بلتعة بفتح املوحدة وسكون الالم وفتح الفوقية واملهملة عمرو بن عمري اللخمي حليف : قوله )  ٢( 
  ، قاله الزرقاين  ٣٠بين أسد شهد بدرا ومات يف سنة 

  أي باملدينة )  ٣( 
  ههنا حمذوفة أي بأن ال تزيد وال حاجة إليه  )ال ( إن : أي بأن تبيع مبثل ما يبيع أهل السوق وقال القاري )  ٤( 
  أي متاعه لئال يضر بأهل السوق وبغريهم )  ٥( 
  أي ال جيوز له التسعري بسعر معني عليهم )  ٦( 
  فإن قال ذلك على سبيل املشورة ال بأس به )  ٧( 

  باب االشتراط يف البيع وما يفسده - ٢٠

( اشترى من امرأته : هللا بن عبد اهللا بن عتبة بن عبد اهللا بن مسعود أخربنا مالك أخربنا الزهري عن عبيد ا - ٧٨٩
)  ٥( به فاستفىت )  ٤( أنك إن بعتها فهي يل بالثمن الذي تبيعها )  ٣( واشترطت عليه )  ٢( الثقفية جارية )  ١

  )  ٧( وفيها شرط ألحد )  ٦( ال تقرهبا : يف ذلك عمر بن اخلطاب فقال 



 ٩( اشترط البائع على املشتري أو املشتري على البائع ليس من شروط )  ٨( كل شرط . ذ وهبذا نأخ: قال حممد 
  قول أيب حنيفة رمحه اهللا )  ١١( وهو . منفعة للبائع أو املشتري فالبيع فاسد )  ١٠( البيع وفيه ) 

 _________  
د اهللا بن معاوية بن عتاب بن األسعد امرأته الثففية بفتحتني نسبة إىل ثقيف قبيلة وهي زينب بنت عب: قوله )  ١( 

بن غاضرة صحابية هلا رواية عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وعن زوجها وروى عنها ابن أخيها وبسر بن سعيد 
  " استيعاب ابن عبد الرب " كذا يف 

  أي مملوكة هلا )  ٢( 
  أي على زوجها املشتري )  ٣( 
  نها يف احلال أي يف ذلك الوقت وإن كان زائدا على مث)  ٤( 
  أي سأل ابن مسعود عن حكم هذا العقد )  ٥( 
  أي اجلارية املشتراة )  ٦( 
  أي من البائع واملشتري )  ٧( 
وشروحها أن كل شرط ال يقتضيه العقد وفيه منفعة " اهلداية " كل شرط خل الضابط فيه على ما يف : قوله )  ٨( 

االستحقاق يفسد البيع إذا مل يكن متعارفا ومل يرد به الشرع كشرط ألحد املتعاقدين أو املعقود عليه وهو من أهل 
وذلك . األجل يف الثمن واملثمن وشرط اخليار ومل يكن متضمنا للتواثق كالشرط بشرط الكفيل بالثمن فإنه جائز 

ذلك أو ال كمن اشترى حنطة على أن يطحنها البائع أو ثوبا على أن خييطه أو عبدا على أن ال يبيعه املشتري بعد 
فإن كان مقتضى العقد ال يفسد كشرط امللك للمشتري وتسليم الثمن وحنو ذلك وكذا . يبيعه إال منه وحنو ذلك 

إذا مل يكن فيه نفع ألحد املتبايعني أو فيه نفع للمعقود عليه وليس من أهل االستحقاق كمن باع ثوبا أو حيوانا 
ا كان متعارفا كما إذا اشترى نعلني بشرط أن حيذوه البائع والفروع سوى الرقيق على أن ال يبيعه وال يهبه وكذا إذ

  )  ٨٣/  ١١بسط شيخنا بعضها يف األوجز ( مبسوطة يف كتب الفروع 
  أي ليس من مقتضياته )  ٩( 
  أي واحلال أن يف ذلك الشرط )  ١٠( 
 بن عمرو بن العاص مرفوعا وهو قول أيب حنيفة حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اهللا: قوله )  ١١( 
ال حيل سلف وبيع وال شرطان يف بيع وال ربح ما مل يضمن وال بيع ما ليس عندك أخرجه أبو داود والترمذي : 

والنسائي وبه قال الشافعي إال أنه خصه مبا سوى شرط العتق واستثىن البيع مع شرط العتق منه وهو رواية عن أيب 
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر أن تشتريها عائشة وتشترط " : لصحيحني ا" حنيفة بدليل حديث بريرة يف 

البيع : وسيجيء هذا احلديث مع ما له وما عليه وبه تعلق ابن أيب ليلى فقال . الوالء ملواليها فإمنا الوالء ملن أعتق 
بعت من النيب : ن جابر البيع والشرط جائزان مستدال مبا روي ع: جائز والشرط باطل مطلقا وقال ابن شربمة 

وحنن نقول شرط جابر مل يكن يف . صلى اهللا عليه و سلم ناقة وشرط يل محالهنا إىل املدينة أخرجه احلاكم وغريه 
وزيادة تفصيل هذه . صلب العقد وحديث النهي العام يقدم على حديث بريرة اخلاص لتقدم النايف على املبيح 

  " فتح القدير " املسألة يف 

إن )  ١( ال يطأ الرجل وليدة إال وليدته : خربنا مالك أخربنا نافع عن عبد اهللا بن عمر أنه كان يقول أ - ٧٩٠
  شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع هبا ما شاء 



ألنه إن وهب مل جيز هبته كما )  ٣( أن العبد ال ينبغي أن يتسرى : تفسري )  ٢( وهذا . وهبذا نأخذ : قال حممد 
  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا . احلر فهذا معىن قول عبد اهللا بن عمر  جيوز هبة

 _________  
إال وليدته كأنه أراد أنه ال يطأ الرجل جارية إال جارية له مملوكة ملكا صحيحا إن شاء باعها أو وهبها : قوله )  ١( 

لك واجلارية اليت ليست كذلك ال حيل وطؤها فإهنا وإن مل يشأ مل يفعل وصنع هبا ما شاء من العتق والتدبري وغري ذ
إما مملوكة للغري كجارية الزوجة والوالدين أو مملوكة له ملكا فاسدا كما إذا اشتراها بالبيع بشرط أن ال يبيعها وال 

إلقالة يهبها وحنو ذلك فال حيل وطؤها ألهنا مملوكة ملكا خبيثا وال جيوز له بيعها وشراؤها والتصرف فيها بل جيب ا
وعلى هذا يطابق هذا األثر ترمجة الباب مطابقة ظاهرة جعل صاحب الكتاب هذا األثر تفسريا . من العقد السابق 

إن العبد ال حيل له أن يتسرى أي يأخذ جارية ويطأها ومحله على معىن أن ال يطأ الرجل إال وليدته اليت : لقوهلم 
إن العبد اململوك للغري إن ملك جارية كما إذا كان مأذونا ال جيوز ميلك فيها التصرفات ما شاء وهذا خمتص باحلر ف

وهذا املعىن وإن كان ميكن استنباطه لكنه أجنيب عما ترجم به الباب . له هبتها فال حيل له وطؤها وإن أذن له املوىل 
نا : ق ما فهمته ففيه ما يواف" شرح معاين اآلثار " مث وجدت يف . إال أن يكون غرضه منه جمرد ذكر اإلشارة إليه 

ال حيل فرج إال فرج إن شاء صاحبه : فهد نا أبو غسان نا زهري عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال 
نا حممد بن النعمان نا سعيد بن منصور نا هشيم أخربنا يونس . باعه وإن شاء وهبه وإن شاء أمسكه ال شرط فيه 

كان يكره أن يشتري الرجل األمة على أن ال يبيع وال يهب فقد أبطل عمر بيع أنه : بن عبيد عن نافع عن ابن عمر 
للسيوطي يف تفسري سورة املؤمنني عند " الدر املنثور " مث وجدت يف . انتهى . عبد اهللا وتابعه عبد اهللا على ذلك 

عبد الرزاق وابن أيب شيبة  أخرج)  ٥اآلية : سورة املؤمنون ( اآلية ) والذين هم لفروجهم حافظون : ( قوله تعاىل 
ال حيل لك أن تطأ فرجا إال أن شئت بعت وإن : أنه سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها ؟ فقال : عن ابن عمر 

إن أمي كان : قال رجل البن عمر : وأخرج عبد الرزاق عن سعيد بن وهب قال . شئت وهبت وإن شئت أعتقت 
وعلى هذا يفيد . انتهى . ال حيل لك إال أن تشتريها أو هتبها لك : فقال  هلا جارية فإهنا أحلتها يل أطواف عليها

  األثر أمرا آخر هو إبطال حتليل الفروج وعاريتها وهبتها وعدم جواز الوطء بنحو ذلك 
  أي هذا القول من ابن عمر )  ٢( 
  من التسري وهو أخذ اجلارية للوطء )  ٣( 

  دا وله مالأو عب)  ١( باب من باع خنال مؤبرا  - ٢١

)  ١( من باع : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : أخربنا مالك أخربنا نافع عن عبد اهللا بن عمر  - ٧٩١
  املبتاع )  ٣( للبائع إال أن يشترطها )  ٢( خنال قد أبرت فثمرهتا 

 _________  
إال أنه ال يكون حىت يتشقق الطلع : رب قال ابن عبد ال( مؤبرا من التأبري وهو التشقيق والتلقيح : قوله )  ١( 

وتظهر الثمرة فعرب به عن ظهور الثمرة للزومه منه واحلكم متعلق بالظور دون نفس التلقيح بغري اختالف بني 
)  ٩٤/  ١١ويف احلديث عدة أحباث بسط شيخنا الكالم عليه يف األوجز .  ١٣٨/  ٦المع الدراري . العلماء 

ليذر فيه شيئا من طلع النخل الذكر ليكون ذلك أجود وهو خاص بالنخل وكان أهل يعين شق طلع النخلة بشيء 
  املدينة يفعلونه فنهاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث أجازه قاله النووي وغريه 



أنه  من باع خنال مؤبرا خص النخل مع ان غريه يف حكمه لكثرته يف املدينة وظاهر القيد بالتأبري يقتضي: قوله )  ١( 
لو مل يكن مؤبرا فليس كذلك على طريق مفهوم املخالفة وبه قال مالك والشافعي إن الثمرة للمشتري مطلقا إذا مل 

على جواز بيع الثمار " شرح معاين اآلثار " واستدل الطحاوي به يف . تؤبر وعندنا القيد اتفاقي واحلكم غري خمتلف 
  قبل بدو صالحها وقد مر تفصيله 

فثمرهتا إخل ألن العقد إمنا وقع على رقبة النخل واالتصال وإن كان خلقة لكنه ليس للقرار بل للقطع  :قوله )  ٢( 
  خبالف بيع العرصة يدخل فيه البناء 

اشتريت النخلة بثمرها وكذا إذا قال اشتريت العبد : إال أن يشترطها املبتاع أي املشتري بأن يقول : قوله )  ٣( 
ال لكن ال بد أن يكون املال معلوما عند الشافعي وأيب حنيفة لالحتراز عن الغرر ظاهر مذهب مباله فإنه يدخل فيه امل

ويستفاد من أمثال هذه األحاديث أن الشرط الذي ال ينايف العقد ال يفسد . املالكية واحلنابلة والظاهرية اإلطالق 
  " شرح املسند " كذا يف 

عبدا )  ١( من باع : أخربنا مالك عمر بن اخلطاب قال : بن عمر أخربنا مالك أخربنا نافع عن عبد اهللا  - ٧٩٢
  فماله للبائع إال أن يشترطه املبتاع )  ٢( وله مال 

  وهبذا نأخذ وهو قول أيب حنيفة : قال حممد 
 _________  

ه قال من باع إخل هذا موقوف يف رواية نافع ورفعه سامل عن أبيه أخرجه البخاري ومسلم وروا: قوله )  ١( 
  النسائي من طريق سامل عن أبيه عن عمر مرفوعا وفيه ضعيف 

ميلك إذا ملكه : إخل استدل به املالكية على أن العبد ميلك قال أمحد والشافعي يف القدمي . . وله مال : قوله )  ٢( 
شرح املسند "  ال ميلك أصال والالم لالختصاص واالنتفاع كذا يف: سيده ماال وقال أبو حنيفة والشافعي يف اجلديد 

 "  

  باب الرجل يشتري اجلارية وهلا زوج أو هتدى إليه - ٢٢

عبد الرمحن بن عوف اشترى من )  ١( أن : أخربنا مالك أخربنا الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن  - ٧٩٣
  )  ٣( ذات زوج فردها )  ٢( عاصم بن عدي جارية فوجدها 

وهو . عيب ترد به )  ٦( فإذا كانت ذات زوج فهذا )  ٥( عها طالقها بي)  ٤( ال يكون . وهبذا نأخذ : قال حممد 
  قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا 

 _________  
  إنه اشترى : أن عبد الرمحن بن عوف قال : يف بعض النسخ )  ١( 
  أي ظهر له بعد الشراء أهنا ذات زوج )  ٢( 
  أي خبيار العيب )  ٣( 
  ية املتزوجة طالقا وفرقة من زوجها كما قاله بعض العلماء أي ال يكون بيع اجلار)  ٤( 
  طالقا : يف نسخة )  ٥( 



النكاح والدين عيب يف العبد واجلارية وعند الشافعي إن كان : وغريه " احمليط " فهذا عيب قال يف : قوله )  ٦( 
  لعتق الدين عن شراء أو استقراض بغري إذن املوىل فليس بعيب ألنه يتأخر إىل ما بعد ا

لعثمان بن عفان جارية من )  ٢( بن عامر أهدى )  ١( أن عبد اهللا : أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب  - ٧٩٤
  )  ٤( حىت يفارقها زوجها فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها )  ٣( لن أقرهبا : البصرة وهلا زوج فقال عثمان 

 _________  
ابن عامر بن كريز بن حبيب بن عبد مشس بن عبد مناف القرشي ولد هو : أن عبد اهللا قال الزرقاين : قوله )  ١( 

 ٢٩له صحبة واله ابن خاله عثمان بن عفان البصرة سنة : يف العهد النبوي وأيت به إليه فتفل عليه قال ابن حبان 
  هـ وافتتح خراسان وكرمان مات باملدينة سنة سبع أو مثان ومخسني وأبوه صحايب من مسلمة الفتح 

  أي وهب  ) ٢( 
  أي لن أطأها حلرمتها علي )  ٣( 
  أي طلقها فحلت لعثمان بعد العدة )  ٤( 

  عهدة الثالث والسنة)  ١( باب  - ٢٣

بن إمساعيل يعلمان )  ١( مسعت أبان بن عثمان وهشام : أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن أيب بكر ؟ قال  - ٧٩٥
  لى املنرب به ع)  ٢( الناس عهدة الثالث والسنة خيطبان 

الرجل خيار ثالثة أيام أو خيار )  ٤( عهدة الثالث وال عهدة السنة إال أن يشترط )  ٣( لسنا نعرف : قال حممد 
  إال ثالثة أيام )  ٦( وأما يف قول أيب حنيفة فال جيوز اخليار )  ٥( سنة فيكون ذلك على ما اشترط 

 _________  
ما أصاب العبد أو الوليد يف األيام الثالثة من حني يشتريان : ل مالك باب عهدة الثالث والسنة قا: قوله )  ١( 

حىت تنقضي الثالثة فهو من البائع وإن عهدة السنة من اجلنون واجلذام والربص فإذا مضت السنة فقد برىء البائع 
دا يف رواية أهل إمنا يقضى هبما إن شرطا أو اعتي) :  ٢٥٤/  ٣شرح الزرقاين ( قال الزرقاين . من العهدة كلها 

وهو من تصانيف عيسى بن " احلجيج " ويف كتاب . انتهى . مصر عن مالك وروى املدنيون عنه يقضى هبما مطلقا 
وقيل من تأليفات املؤلف  -" طبقات احلنفية " أبان القاضي من تالمذة املؤلف وصاحبه على ما ذكره الكفوي يف 

الوليدة بغري الرباءة فقبض ما اشترى فأصاب العبد شيء أو حدث به إذا اشترى العبد أو :  -حممد عن أيب حنيفة 
عيب يف األيام الثالثة أو بعد ذلك من جنون أو جذام أو برص أو غري ذلك مل يقدر املشتري على أن يرد العبد مبا 

ة عند ما أصاب العبد أو اجلاري: وقال أهل املدينة . حدث عنده ألنه حدث عنده فكيف يرده بأمر حدث عنده 
املشتري يف األيام الثالثة يرده فإذا مضت األيام الثالثة مل يرده من شيء إال من ثالث خصال اجلنون واجلذام الربص 

فإذا أصابه شيء من هذه الثالثة يف السنة من حني يشتريه رده بذلك فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة 
نة يف شيء منها وينظر إىل العيب فإن كان حدث مثله يف تلك املدة اليت وكان الشافعي ال يعترب الثالث والس( كلها 

اشتراه فيها إىل وقت اخلصومة فالقول قول البائع مع ميينه وإن كان ال ميكن حدوثه يف تلك املدة رد على البائع 
 ١١ز املسالك أوج" . البذل " ال يثبت يف العهدة حديث كذا أفاده الشيخ يف : وضعف أمحد حديث العهدة وقال 

  انتهى ) .  ٦٤/ 



وهشام هو ابن إمساعيل بن هشام بن الوليد بن املغرية املخزومي وايل املدينة لعبد امللك بن مروان : قوله )  ١( 
  " الثقات " ذكره ابن حبان يف كتاب 

والقضاة منذ أدركنا : فالعمل به أمر قائم باملدينة قال الزهري : خيطبان به على املنرب قال الزرقاين : قوله )  ٢( 
ومل يسمع احلسن من . عهدة الرقيق ثالث : وروى أبو داود عن احلسن البصري عن عقبة مرفوعا . يقضون هبما 

  ويف مساع احلسن من مسرة خالف . عهدة الرقيق ثالثة أيام : عقبة وروى ابن أيب شيبة عن احلسن عن مسرة مرفوعا 
ع بالطريق الذي جيب به العمل فإن عهدة الثالث والسنة إن كان من فروع لسنا نعرف يعين يف الشر: قوله )  ٣( 

خيار العيب فليس مبنكر وإال فلم يثبت إال خيار الشرط أو العيب أو خيار الرؤية أو خيار التعيني أو حنو ذلك قال 
يه و سلم لو كان عندكم يف ذلك حديث مفسر عن رسول اهللا صلى اهللا عل) :  ٢٠١ص " ( احلجج " يف كتاب 

أو عن أحد من أصحابه الحتججتم به وإمنا هذا رأي منكم اصطلحتم عليه وليس يقبل هذا منكم إال باحلجة 
  والربهان وكيف فرقتم بني الرقيق يف هذا وبني الدواب وهو حيوان حيدث فيهما شيء كما حيدث يف احليوان 

كانت بالشرط يدخل يف خيار الشرط فيعترب مبا شرطا إال أن يشترط يشري إىل أن العهدة املنقولة إن : قوله )  ٤( 
  لكن ال ختصيص له بالثالث والسنة وإال فال 

على ما اشترط سواء كان خيار شهر أو سنة أو أكثر وبه قال أبو يوسف وحممد واستدل هلما حبديث : قوله )  ٥( 
عمر أجاز اخليار إىل شهرين وقال يف أن ابن : يف دليلهما " اهلداية " وذكر صاحب " : املسلمون على شروطهم " 

روى أصحابنا : العناية هلما حديث ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أجاز اخليار إىل شهرين وقال األنزاري 
إن ابن : إن ابن عمر أجاز اخليار إىل شهرين وكذا ذكره فخر اإلسالم وقال العتايب " اجلامع الصغري " يف شروح 

روي أنه باع جارية وجعل املشتري اخليار إىل شهرين وهذا كله : املختلف : خليار شهرا وقال يف عمر باع بشرط ا
وقد يستدل هلما بأن اخليار إمنا شرع للحاجة إىل الفكر والتأمل وقد متس " البناية " مل يثبت بإسناد صحيح كذا يف 

  احلاجة إىل األكثر فصار كالتأجيل يف الثمن 
وز اخليار إال إىل ثالثة أيام وبه قال زفر والشافعي وأمحد وحجتهم حديث حبان بن منقذ وقد مر فال جي: قوله )  ٦( 

  ذكره من قبل 

  الوالء)  ١( باب بيع  - ٢٤

)  ١( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر  - ٧٩٦
  بته عن بيع الوالء وه)  ٢( هنى 

  ال جيوز بيع الوالء وال هبته وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا ) .  ٣( وهبذا نأخذ : قال حممد 
 _________  

عبارة عن عصوبة : بفتح الواو واملد لغة مبعىن املقاربة واملناصرة وشرعا : بيع الوالء قال القاري : قوله )  ١( 
الوالء : " رواه أمحد والطرباين عن ابن عباس ويف رواية " ء ملن أعتق الوال: " النسب يرث منها املعتق وقد ورد 

  رواه الطرباين عن عبد اهللا بن أيب أوىف واحلاكم والبيهقي عن ابن عمر " حلمة كلحمة النسب ال يباع وال يوهب 
يخني وغريه من أن رسول اهللا إخل هكذا أخرجه أبو حنيفة عن عطاء بن يسار عن ابن عمر وعند الش: قوله )  ١( 

هذا حديث حسن صحيح واعتىن أبو نعيم جبمع طرقه عن عبد اهللا بن : طريق ابن دينار عن ابن عمر وقال الترمذي 
من طريق عبيد اهللا بن عمرو بن دينار : صحيحه " دينار فأورده عن مخسة وثالثني نفسا عنه وأخرجه أبو عوانة يف 



عن عبد اهللا بن دينار عن محزة بن عبد " غرائب مالك " ارقطين يف وعمرو بن دينار كلهم عن ابن عمر وعند الد
" مسند الطيالسي " اهللا بن عمر عن أبيه وظاهره أن ابن دينار مل يسمع هذا احلديث من ابن عمر وليس كذلك ففي 

شروح " أمسعت ابن عمر وليس يقول هذا ؟ فحلف بسماعه ويف الباب أخبار كثرية والتفصيل يف : أن شعبة قال له 
  " املسند 

  لكونه ليس مبال )  ٢( 
وهبذا نأخذ وبه قال اجلمهور سلفا وخلفا إال ما روى عن ميمونة أهنا وهبت سليمان بن يسار البن : قوله )  ٣( 

عباس وروى عبد الرزاق عن عطاء جواز أن يأذن السيد لعبد أن يوايل من شاء وجاء عن عثمان جواز بيع الوالء 
أيبيع : ولعلهم مل يبلغهم احلديث وقد أنكر ذلك ابن مسعود يف زمان عثمان وقال . ن عباس وكذا عن عروة واب

  وغريه " فتح الباري " أحدكم نسبه ؟ أخرجه عبد الرزاق كذا يف 

أرادت أن : أخربنا مالك أخربنا نافع عن عبد اهللا بن عمر عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ٧٩٧
لرسول اهللا )  ٤( لنا فذكرت ذلك )  ٣( نبيعك على أن والءها ) :  ٢( فتعتقها فقال أهلها )  ١( تشتري وليدة 

  )  ٦( ذلك فإمنا الوالء ملن أعتق )  ٥( ال مينعك : صلى اهللا عليه و سلم فقال 
ة والعامة وهو قول أيب حنيف) .  ٨( عنه وهو كالنسب )  ٧( الوالء ملن أعتق ال يتحول . وهبذا نأخذ : قال حممد 

  من فقهائنا 
 _________  

وليدة أي جارية هي بريرة بفتح الباء وكسر الراء األوىل كما صرح به أبو حنيفة يف روايته عن محاد : قوله )  ١( 
عن إبراهيم عن األسود عن عائشة وكانت مكاتبة لقوم من األنصار وقيل لبين هالل واحلديث مروي يف الصحيحني 

جاءت : أهنا جاءت إىل عائشة تستعني هبا يف كتابتها ويف بعضها عن عائشة : عض الروايات والسنن وغريها ويف ب
قصة بريرة ومجع بينها شيخ شيخنا يف البذل  قد اختلفت الروايات يف( كاتب أهلي على تسع أواق : بريرة فقالت 

إن أحبوا أن أعدها هلم عدة واحدة وأعتقك فعلت : يف كل عام أوقية فأعينيين فقالت ) ، فارجع إليه  ٢٦١/  ١٦
وظاهره يدل على جواز بيع املكاتب إذا رضي بذلك ولو مل . ويكون والؤك يل فأبوا ذلك إال أن يكون الوالء هلم 

و قول األوزعي والليث ومالك وابن جرير وابن املنذر ومنعه أبو حنيفة والشافعي يف أصح القولني يعجز نفسه وه
وبعض املالكية وأجابوا عن قصة بريرة بأهنا عجزت نفسها واستعانتها بعائشة يدل على ذلك وهو حيتاج إىل دليل 

  " شرح املسند " يف وذهب مجع من العلماء إىل جواز بيع املكاتب إذا وقع التراضي بذلك كذا 
  أي مالكوها املكاتبون )  ٢( 
  أي بشرط أن يكون والؤك لنا ال هلا )  ٣( 
  أي شرطهم )  ٤( 
ال مينعك ذلك أي ال مينعك من الشراء شرطهم فإن الشرط باطل شرعا وظاهره أن البيع بالشرط : قوله )  ٥( 

شرح معاين " وقد مر البحث فيه وللطحاوي يف الفاسد جائز والشرط باطل وبه قال قوم وخصه قوم بشرط العتق 
كالم طويل حمصله بعد روايات هذه القصة أن االشتراط من أهل بريرة مل يكن يف البيع بل يف أداء عائشة " اآلثار 

إين كاتبت أهلي على تسع أواق فأعينيين ومل يكن : الكتابة إليهم بدليل رواية عروة عن عائشة جاءت بريرة فقالت 
ارجعي إىل أهلك فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك مجيعا ويكون والؤك يل : كتابتها شيئا فقالت هلا عائشة قضت من 

إن شاءت أن حتسب عليك فلتفعل ويكون والؤك لنا فذكرت عائشة لرسول اهللا صلى : فعلت فذهبت فأبوا وقالوا 



اشتريها  -نت نويت يف عتاقها من الثواب أي ال ترجعني هلذا املعىن عما ك -ال مينعك ذلك : اهللا عليه و سلم فقال 
. فأعتقيها فكان ذكر الشراء ههنا ابتداء من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل يكن قبل بني عائشة وأهل بريرة 

وغري خفي على املاهر العارف بطرق القصة أن ما أوهلا به ليس بصحيح وأن كثريا من الطرق دالة . انتهى ملخصا 
هذا مشكل جدا : قال السندي على البخاري ( لبيع كان جرى قبل ذلك وأن الشرط كان يف البيع على أن ذكر ا

ألنه شرط مفسد ومع ذلك تغرير للبائع واخلديعة له وأوله بعضهم لكن السوق يأباه فالوجه أنه شرط خمصوص هبذا 
  الكوكب الدري وقريب منه ما قاله يف . البيع وقع ملصلحة اقتضته وللشارع التخصيص يف مثله 

ورواية )  ٣٦٢/  ١٦بذل اجملهود . إن الالم مبعىن على أي اشترطي عليهم الوالء : وقال الرازي يف التفسري الكبري 
  عروة خمتصرة واحلديث يفسر بعض طرقه بعضا 

  أي وشرط غري املعتق يكون الوالء له باطل شرعا )  ٦( 
  سباب االنتقال أي ال ينتقل منه ال بالشرط وال بسبب من أ)  ٧( 
  أي يف اللزوم )  ٨( 

  األوالد)  ١( باب بيع أمهات  - ٢٥

ولدت )  ٢( أميا وليدة : قال عمر بن اخلطاب ) :  ١( أخربنا مالك أخربنا نافع عن عبد اهللا بن عمر قال  - ٧٩٨
  حرة  منها فإذا مات فهي)  ٤( وهو يستمتع )  ٣( من سيدها فإنه ال يبيعها وال يهبها وال يورثها 

  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا . نأخذ )  ٥( وهبذا : قال حممد 
 _________  

  هي اإلماء الاليت يطأها موالها وتلد منه ويدعي نسبه )  ١( 
إذا : قال عمر هذا موقوف على عمر وعند الدارقطين والبيهقي عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا : قال : قوله )  ١( 

الصحيح وقفه على ابن عمر عن عمر وكذا قال البيهقي : ته ومات عنها فهي حرة وقال الدارقطين أولد الرجل أم
أميا أمة : املعروف فيه الوقف الذي رفعه ثقة ويف الباب عن ابن عباس مرفوعا : وعبد احلق وقال ابن دقيق العيد 

البيهقي وله طرق ويف إسناده احلسني ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه أخرجه أمحد وابن ماجه والدارقطين و
وعنه أنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مارية اليت استولدها النيب صلى . بن عبد اهللا اهلامشي ضعيف جدا 

وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن . أعتقها ولدها أخرجه ابن ماجه والبيهقي ويف سنده ضعيف : اهللا عليه و سلم 
اجتمع رأيي ورأي ابن عمر يف أمهات : مسعت عليا يقول : مسعت عبيدة السلماين قال : ن قال أيوب عن ابن سريي

رأيك ورأي عمر يف اجلماعة أحب إلينا من رأيك وحدك : األوالد أن ال يبعن مث رأيت بعد ذلك أن يبعن فقلت له 
حيتمل أن يكون بيع : اخلطايب وأخرج حنوه البيهقي وأخرج عبد الرزاق بسند حسن رجوع علي عن اجلواز وقال . 

أمهات األوالد مباحا يف زمن الرسول صلى اهللا عليه و سلم وهنى عنه يف آخر حياته فلم يشتهر ذلك النهي فلما 
كنا نبيع أمهات األوالد والنيب : بلغ عمر أمجعوا على النهي ومما يدل على اإلباحة يف العهد النبوي حديث جابر 

ال نرى بذلك بأسا أخرجه أمحد والنسائي وابن ماجه والبيهقي وابن حبان وأبو داود صلى اهللا عليه و سلم حي 
  للحافظ ابن احلجر " التلخيص احلبري " وابن أيب شيبة كذا يف 

  أي جارية )  ٢( 
  بالتشديد والتخفيف أي ال يعطيها اإلرث من ماله : قال القاري )  ٣( 



  ء أي ينتفع هبا يف حياته باخلدمة والوط)  ٤( 
وهبذا نأخذ وبه قال األئمة الثالثة خالفا لبشر بن غياث وداود الظاهري ومن تبعه وذكر ابن حزم أن : قوله )  ٥( 

  " البناية " جواز البيع مروي عن أيب بكر وعلي وابن عباس وابن مسعود وابن الزبري وزيد بن ثابت وغريهم كذا يف 

  ونقدا)  ٢ (باحليوان نسيئة )  ١( باب بيع احليوان  - ٢٦

أن علي بن أيب )  ٢( بن حممد بن علي أخربه )  ١( أخربنا مالك أخربنا صاحل بن كيسان أن احلسن  - ٧٩٩
  بعشرين بعريا إىل أجل )  ٥( عصيفريا )  ٤( له يدعى )  ٣( طالب باع مجال 

 _________  
  نسأ كان أو غري نسأ )  ١( 
مل خيتلف العلماء يف جواز بيع احليوان باحليوان متفاضال إذا كان يدا : نسيئة ونقدا قال شارح املسند : قوله )  ٢( 

إن كانت : املنع مطلقا وثالثتها : اجلواز مطلقا وثانيتها : إحداها : وإذا كان نسيئة فعن أمحد ثالث روايات . بيد 
افعي ومنع أبو من جنس واحد مل جيز بيع بعضها ببعض وإن كانت من جنسني جازت النسيئة وهو قول مالك والش

متسك األولون حبديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص وما ورد يف ( حنيفة وأصحابه وأمحد يف رواية النسيئة مطلقا 
معناه من اآلثار وأجابوا عن حديث مسرة مبا فيه من املقال واحتج املانعون حبديث مسرة وجابر وابن عباس وما يف 

أرجح من حديث عبد اهللا بن عمر ودليل التحرمي أرجح من دليل اإلباحة معناه من اآلثار وبعضها يقوي بعضا فهي 
انظر بذل اجملهود يف حل أيب داود . وأما اآلثار الواردة عن الصحابة فال حجة فيها وعلى فرض ذلك فهي خمتلفة . 
١٤/  ١١  (  

ما ذكره الزرقاين ال احلسن احلسن هو احلسن بن حممد املعروف بابن احلنفية بن علي بن أيب طالب ك: قوله )  ١( 
بن حممد الباقر ابن علي زين العابدين بن احلسني بن علي بن أيب طالب كما ظنه القاري وقد اشتبه احملمدين وأحد 

  العليني باآلخر 
  فيه انقطاع فإن احلسن مل يدرك عليا )  ٢( 
  بفتحتني أي بعريا )  ٣( 
  بصيغة اجملهول أي يسمى )  ٤( 
  عصفور  بلفظ تصغري)  ٥( 

)  ٣( مضمونة )  ٢( بأربعة أبعرة )  ١( أن عبد اهللا بن عمر اشترى راحلة : أخربنا مالك أخربنا نافع  - ٨٠٠
  إياه بالربذة )  ٤( عليه يوفيها 

  )  ٥( بلغنا عن علي بن أيب طالب خالف هذا : قال حممد 
 _________  

  أي ناقة قوية ترحل عليها )  ١( 
  بعري بوزن أفعلة مجع )  ٢( 
  أي ثابتة يف ذمة ابن عمر إىل أجل )  ٣( 
بالربذة بفتح الراء . إياه أي البائع . يوفيها من التوفية أو اإليفاء أي يعطي ابن عمر تلك األبعرة : قوله )  ٤( 



  قرية قريب املدينة : املهملة والباء املوحدة فذال معجمة 
  أي خالف ما دل عليه األثران املذكوران )  ٥( 

عن رجل )  ٣( بن عبد اهللا بن قسيط عن أيب حسن البزار )  ٢( عن يزيد )  ١( أخربنا ابن أيب ذؤيب  - ٨٠١
هنى عن بيع البعري )  ٤( أنه : من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه 

عن بيع )  ٦( هنى : لنيب صلى اهللا عليه و سلم عن ا)  ٥( وبلغنا . بالبعريين إىل أجل والشاة بالشاتني إىل أجل 
  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا . احليوان باحليوان نسيئة فبهذا نأخذ 

 _________  
إمساعيل بن عبد : حيث قال " ئقات التابعني " ابن أيب ذؤيب بصيغة التصغري ذكره ابن حبان يف : قوله )  ١( 

إنه ابن أيب ذئب فقد : حلجازي يروي عن ابن عمر روى عنه ابن أيب جنيح ومن قال الرمحن بن أيب ذؤيب األسدي ا
أنه إمساعيل بن عبد الرمحن بن ذؤيب وقيل أيب ذؤيب روى عن ابن " هتذيب التهذيب " وذكر يف . انتهى . وهم 

وأما ابن أيب ذئب .  انتهى ملخصا. عمر وعطاء بن يسار وعنه ابن أيب جنيح وثقه الدارقطين وأبو زرعة وابن سعد 
فهو حممد بن عبد الرمحن بن املغرية بن أيب ذئب املدين روى عن عكرمة ونافع وخلق وعنه معمر وابن املبارك وحيىي 

  " الكاشف " القطان ذكره الذهيب يف 
ملدين يزيد بن عبد اهللا بن قسيط مصغرا ابن أسامة الليثي أبو عبد اهللا ا" : التقريب " قال ابن حجر يف )  ٢( 

  هـ  ١٢٢األعرج ثقة مات سنة 
البزار بتشديد الزاي املعجمة آخره راء مهملة نسبة إىل بيع البزر كما أن البزاز باملعجمتني نسبة إىل : قوله )  ٣( 

  بيع البز أي الثياب ذكره السمعاين 
ن باحليوان نسيئة روى عنه ال يصح احليوا: أبو احلسن البزار يروي عن علي " : ثقات التابعني " قال ابن حبان يف 

  انتهى . أبو العميس 
وكذا أخرجه . كره بعريا ببعريين نسيئة : أنه هنى وعند عبد الرزاق من طريق ابن املسيب عن علي : قوله )  ٤( 

وجاء عن ابن عمر أيضا ما خيالف ما رواه عنه فأخرج . ابن أيب شيبة عنه فهذا خيالف ما أخرجه مالك عن علي 
" عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه سأل ابن عمر عن بعري ببعريين إىل أجل فكرهه قال احلافظ يف  عبد الرزاق
  انتهى . ميكن اجلمع بأنه كان يرى فيه اجلواز وإن كان مكروها على التنزيه " : التلخيص 

من حديث مسرة وابن عمر بطرقه " شرح معاين اآلثار " وبلغنا إخل هذا البالغ قد أخرجه الطحاوي يف : قوله )  ٥( 
السلف يف كل شيء إىل أجل مسمى : وابن العباس وجابر وجعله ناسخا ملا جاء يف اجلواز وأخرج عن ابن مسعود 

استدلوا يف ذلك مبا أخرجه أصحاب السنن " : شرح املسند " ويف . ما خال احليوان وكذا أخرجه عن حذيفة 
ى اهللا عليه و سلم هنى عن بيع احليوان باحليوان نسيئة ووصححه األربعة من حديث احلسن عن مسرة أن النيب صل

رجاله ثقات ورواه ابن حبان والدارقطين ورجاله ثقات أيضا وأخرجه الترمذي أيضا من : الترمذي وقال غريه 
واحتج من أجاز حبديث ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر أن جيهز جيشا . حديث جابر بإسناد لني 

)  ٣١٣/  ٤مجع قلوص وهي الناقة الشابة جممع حبار األنوار : قالئص ( دت اإلبل فأمره أن يأخذ على قالئص فنف
إسناده قوي وجاء أنه : الصدقة فكان يأخذ البعري بالبعريين إىل إبل الصدقة أخرجه أبو داود والدارقطين قال احلافظ 

ما له ست سنني قاله ابن : صغري من اإلبل والرباعي بالفتح ال: البكر  -صلى اهللا عليه و سلم استسلف بعريا بكرا 
وأخرج عبد الرزاق أن رافع بن خديج اشترى بعريا ببعريين فأعطى . وقضى رباعيا أخرجه البخاري  -حجر 



وحيث تعارضت األدلة يف بيع احليوان نسيئة . آتيك باآلخر غدا وهو قول ابن املسيب وابن سريين : أحدمها وقال 
  حلظر فترجح األدلة السابقة يقدم ا

  أنه هنى : يف نسخة )  ٦( 

  يف البيع)  ١( باب الشركة  - ٢٧

كنت : أيب قال )  ١( أخربين : أخربنا مالك أخربنا العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب أن أباه أخربه قال  - ٨٠٢
فإهنم مل )  ٥( أعجمي )  ٤( وقنا يف س)  ٣( ال يبيعه : يف زمان عمر بن اخلطاب وإن عمر قال )  ٢( أبيع البز 
هل : فذهبت إىل عثمان بن عفان فقلت له : قال يعقوب . يف الدين ومل يقيموا يف امليزان واملكيال )  ٦( يفقهوا 

)  ١٠( برخص )  ٩( يبيعه صاحبه )  ٨( بز قد علمت مكانه : ما هي ؟ قلت : يف غنيمة باردة ؟ قال )  ٧( لك 
( بالبز مث جئت به فطرحت )  ١٢( نعم فذهبت فصفقت : أشتريه لك مث أبيعه لك قال  ) ١١( ال يستطيع بيعه 

بز جاء به ) :  ١٥( ما هذا ؟ قالوا : يف داره قال )  ١٤( يف دار عثمان فلما رجع عثمان فرأى العكوم )  ١٣
كفيتك : ؟ قلت )  ١٦( أنظرته : هذا الذي قلت لك قال : ما هذا ؟ قلت : ادعوه يل فجئت فقال : يعقوب قال 

إن يعقوب يبيع : نعم فذهب عثمان إىل حرس عمر فقال : عمر قال )  ١٩( حرس )  ١٨( ولكن رابه )  ١٧( 
 ٢٣( حىت جعلت مثنه يف مزود )  ٢٢( جئت بالبز السوق فلم ألبث )  ٢١( نعم : قالوا )  ٢٠( بزي فال متنعوه 

عد الذي لك فاعتده ) :  ٢٧( فقلت )  ٢٦( ريت البز منه اشت)  ٢٥( إىل عثمان وبالذي )  ٢٤( وذهبت به ) 
جزاك اهللا خريا وفرح : أحدا قال )  ٢٩( إين مل أظلم به )  ٢٨( هذا لك أما : فقلت لعثمان : وبقي مال كثري قال 

 نعم: قلت : وعائد أنت ؟ قال : أما إين قد علمت مكان بيعها مثلها أو أفضل قال : فقلت ) :  ٣٠( بذلك قال 
  نعم بيين وبينك : فإين باغ خريا فأشركين قال : فقلت : قد شئت قال : إن شئت قال 

بالنسيئة وإن مل يكن لواحد منهم رأس مال )  ٣١( وهبذا نأخذ ال بأس بأن يشترك الرجالن يف الشراء : قال حممد 
بيع أحدمها دون صاحبه وال الشراء وال)  ٣٣( وإن ويل : على ذلك قال )  ٣٢( على أن الربح بينهما والوضيعة 

أحدمها ربح ما ضمن )  ٣٦( ال جيوز أن يأكل )  ٣٥( واحد منهما صاحبه يف الربح فإن ذلك )  ٣٤( يفضل 
  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا . صاحبه 

 _________  
  بكسر الشني أي االشتراك )  ١( 
ة مقبول وابنه عبد الرمحن احلرقي نسبة إىل حرقة بضم احلاء أخربين أيب هو يعقوب املدين موىل احلرق: قوله )  ١( 

من جهينة وهو الصحيح ابنه أبو شبل العالء موىل : بطن من مهدان وقيل : املهملة وفتح الراء املهملة بعدها قاف 
  " األنساب " و " التقريب " كذا يف " الثقات " هـ ذكرمها ابن حبان يف  ١٣٢احلرقة مات سنة 

  أي الثياب : يد الباء بعدها زاء معجمة بتشد)  ٢( 
  بصيغة اخلرب مراد هبا النهي ويف نسخة ال يبعه بالنهي )  ٣( 
  أي سوق املدينة )  ٤( 
  أي غري عريب )  ٥( 
  أي مل يعرفوا مسائل الشرع يف املعامالت كالعرب )  ٦( 
  أي هل لك ميل إىل منفعة زائدة ؟ )  ٧( 



  أي عرفت موضعا يباع فيه )  ٨( 
  أي مالكه )  ٩( 
  أي بسعر أرخص من سعر السوق )  ١٠( 
  أي ألنه عجمي ال يقدر على بيعه بالسوق أو لغري ذلك )  ١١( 
  أي اشتريته من الصفقة وهو العقد )  ١٢( 
  أي ألقيته فيه )  ١٣( 
  بالضم مبعىن العدل )  ١٤( 
  أي أهل بيت عثمان )  ١٥( 
   أي أبصرته و تأملته ما فيه نقص)  ١٦( 
  أي صرت لك كافيا عن هذه املؤنة )  ١٧( 
  أي ألقاه يف الريب والشك خمافة أن مينعوه )  ١٨( 
  مجع احلارس أي حفاظ عمر يف السوق املانعني عن بيع العجمي : بفتحتني )  ١٩( 
  أي من البيع يف السوق )  ٢٠( 
  أي ال مننعه )  ٢١( 
  أي مل أمكث )  ٢٢( 
  وعاء للزاد : و بكسر امليم وفتح الوا)  ٢٣( 
  أي بذلك الثمن )  ٢٤( 
  أي بائع البز )  ٢٥( 
  أي من ذلك الرجل )  ٢٦( 
عد الذي لك أي من مثنه فاعتده بتشديد الدال أي عده : فقلت أي لبائعه : فقلت قال القاري : قوله )  ٢٧( 

  وأخذه وبقي مال كثري أي زائد على قدر مثنه 
  حرف تنبيه )  ٢٨( 
  قص حق أحد أي مل أن)  ٢٩( 
قد علمت مكان بيعها أي مكانا تباع فيه الثياب . أما حرف تنبيه . قال أي يعقوب فقلت لعثمان : قوله )  ٣٠( 

وعائد أنت ؟ أي أراجع أنت إىل مثل هذه : قال عثمان . مثلها أي مبثلها يف الفائدة أو أفضل أي أنفع مما بعته 
نعم إن شئت أنت : قلت : السعر األرخص وتبيعه بالنفع ؟ قال يعقوب الصفقة النافعة ؟ وهل تريد أن تشتري البز ب

نفعا  -طالب خري  -إين باغ : فقلت لعثمان : قد شئت أنا مثل هذه املراحبة قال يعقوب : يا عثمان قال عثمان 
يف الربح نعم أنت شريك : فأشركين بفتح اهلمزة أي اجعلين لك شريكا يف ما حيصل من الربح قال عثمان . وفائدة 

. أمجع العلماء على أن القراض سنة معمول هبا : قال أبو عمر ( بيين وبينك أي الربح بيين وبينك على التناصف 
  )  ٤٠٧/  ١١أوجز املسالك 

  أي شراء مال من غري نقد مثنه بل مؤجال )  ٣١( 
ارته إذا خسر ومل يربح وبيع وضع يف جت: والوضيعة على وزن فعيلة مبعىن اخلسران والنقصان يقال : قوله )  ٣٢( 

وغريه يعين ال بد أن يشترط االشتراك يف النقصان كما اشترط " املغرب " الوضيعة خبالف بيع املراحبة كذا يف 



  االشتراك يف الربح فإن شرط الربح دون الوضيعة فالشركة فاسدة 
  من الوالية أي باشر وعمل )  ٣٣( 
  ر بل يستويان أي ال يزيد واحد يف الربح اآلخ)  ٣٤( 
  أي ذلك العقد )  ٣٥( 
بيان لسبب عدم اجلواز أي سببه أن ال يأكل أحدمها ربح ما ضمنه اآلخر أو بدل من ذلك أي ال جيوز )  ٣٦( 

  ذلك وهو أن يأكل 

  ) ١( باب القضاء  - ٢٨

: ليه و سلم قال أخربنا مالك أخربنا مالك ابن شهاب عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا ع - ٨٠٣
ما يل أراكم : مث قال أبو هريرة : قال )  ٤( يف جداره )  ٣( خشبة )  ٢( أحدكم جاره أن يغرز )  ١( ال مينع 

  عنها معرضني ؟ واهللا ألرمني هبا بني أكتافكم 
عندنا على وجه التوسع من الناس بعضهم على بعض وحسن اخللق فأما يف احلكم فال )  ٥( هذا : قال حممد 

 ٨( ارفع رجلك : يف ذلك فقال للذي وضع اخلشبة )  ٧( إليه )  ٦( بلغنا أن شرحيا اختصم . جيربون على ذلك 
  فهذا احلكم يف ذلك والتوسع أفضل . أخيك )  ٩( عن مطية ) 

 _________  
  أي بعض ما يتعلق بقضاء القاضي : القضاء )  ١( 
  النهي ب: بصيغة النفي مرادا به النهي ويف رواية )  ١( 
  أي يركز فوق جداره أو يف وسط جداره )  ٢( 
" بالضمري بصيغة اجلمع قال احلافظ يف " خشبه " خشبة بفتحتني والتنوين بصيغة الواحد ويف رواية : قوله )  ٣( 

حسن صحيح وابن ماجه ويف : هذا احلديث متفق عليه ورواه الشافعي وأبو داود والترمذي وقال " : التلخيص 
كل الناس يقولون خشبه باجلمع إال : ابن عباس وجممع بن جارية عند ابن ماجه وقال عبد الغين بن سعيد الباب عن 

مسعت يونس بن عبد األعلى : مل يقله الطحاوي إال نقال عن غريه قال : الطحاوي فإنه يقوله بلفظ الواحد قلت 
ومسعت روح ابن الفرج : الواحد قال على لفظ " خشبة " مسعت من مجاعة : سألت ابن وهب عنه فقال : يقول 
سألت أبا زيد واحلارث بن مسكني ويونس عنه فقالوا خشبة بالنصب والتنوين ورواية جممع يشهد ملن رواه : يقول 

  باجلمع 
النهي للتنزيه فيستحب أن ال مينع عند اجلمهور ومالك وأيب حنيفة والشافعي : يف جداره قال الزرقاين : قوله )  ٤( 

ال حيل المرئ من مال أخيه إال ما أعطاه عن طيب نفس منه رواه : يد مجعا بينه وبني قوله عليه السالم يف اجلد
جيرب إن امتنع واشترط بعضهم تقدم استئذان : وقال الشافعي يف القدمي وأمحد وإسحاق وأصحاب احلديث . احلاكم 

مل جند يف السنن الصحيحة ما يعارض هذا احلكم : من سأله جاره وكذا البن حبان قال البيهقي : اجلار لرواية أمحد 
ما : إال عمومات ال ينكر أن خيصها وقد محله الراوي على ظاهره وهو أعلم مبا حدث به يشري إىل قول أيب هريرة 

واهللا : ملا حدثهم بذلك طأطؤا رؤسهم فقال " الترمذي " ففي . معرضني  -أي عن هذه املقالة  -يل أراكم عنها 
ي ألصرخن هبذه املقالة بني أكتافكم رويناه بالفوقية مجع كتف وبالنون مجع كنف بفتحها مبعىن اجلانب قال ألرمني أ

أي ألشيعن هذه املقالة فيكم وألقرعنكم هبا كما يضرب اإلنسان بالشيء بني كتفيه فيستيقظ من : ابن عبد الرب 



به ألجعلن اخلشبة بني رقابكم كارهني وأراد به املبالغة غفلته أو الضمري للخشبة أي إن مل تقبلوا هذا احلكم وتعملوا 
إن ذلك وقع من أيب هريرة حني كان يلي إمرة املدينة لكن : وهبذا التأويل جزم إمام احلرمني وقال . قاله اخلطايب 

  ألرمني هبا بني أعينكم وإن كرهتم وهذا يرجح التأويل األول : عند ابن عبد الرب من وجه آخر 
  وهذا عندنا أي هذا اخلرب عندنا حممول على الندب :  قوله)  ٥( 
أمر ندب عند أيب حنيفة وأمر إجياب عند أمحد وإسحاق وأهل احلديث وللشافعي " : احمللى " قال صاحب ( 

أما وضع اخلشبة إن كان : وقال املوفق .  ٢٢٧/  ١١أصحهما الندب كذا يف األوجز : وأصحاب مالك قوالن 
وإن " ال ضرر وال ضرار : " عن محله مل جيز بغري خالف نعلمه لقوله صلى اهللا عليه و سلم يضر باحلائط لضعفه 

ال جيوز أيضا وهو قول الشافعي : كان ال يضر به إال أن به غنية عنه إلمكان وضعه على غريه فقال أكثر أصحابنا 
جلواز حلديث الباب فأما إن دعت احلاجة إىل وأيب ثور ألنه انتفاع مبلك الغري بغري إذنه فلم جيز وأشار ابن عقيل إىل ا

: وضعه حبيث ال ميكنه التسقيف بدونه فإنه جيوز له وضعه بغري إذنه وهبذا قال الشافعي يف القدمي وقال يف اجلديد 
  )  ٥٥٥/  ٤ليس له وضعه وهو قول أيب حنيفة ومالك املغين 

نهم الذي مقتضاه عدم املنع فأما يف احلكم الشرعي واألولوية الستحباب التوسع على الناس وحسن اخللق يف ما بي
  الظاهر الذي يتعلق بالقضاة فليس فيه جرب فإن منع فله املنع وإن مل مينع فهو أحسن 

  بصيغة اجملهول أي ختاصم بعضهم بعضا عنده )  ٦( 
  عنده : يف نسخة )  ٧( 
  كناية عن رفع اخلشبة عن اجلدار )  ٨( 
  قبيل األمثال الدائرة وهذا من . أي مركبه )  ٩( 

  باب اهلبة والصدقة - ٢٩

: عن مروان بن احلكم أنه قال )  ١( أخربنا مالك أخربنا داود بن احلصني عن أيب غطفان بن طريف املري  - ٨٠٤
)  ٣( هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه ال يرجع )  ٢( من وهب : قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه 

  )  ٦( فهو على هبته يرجع فيها إن مل يرض منها )  ٥( أنه إمنا أراد هبا الثواب )  ٤( هب هبة يرى فيها ومن و
هبة لذي رحم حمرم أو على وجه صدقة فقبضها املوهوب له فليس )  ٧( من وهب . وهبذا نأخذ : قال حممد 

( منها أو يزد )  ٨( ها إن مل يثب للواهب أن يرجع فيها ومن وهب هبة لغري ذي رحم حمرم وقبضها فله أن يرجع في
وهو قول أيب حنيفة والعامة من . إىل ملك غريه )  ١٢( أو خيرج من ملكه )  ١١( يف يده )  ١٠( خريا )  ٩

  فقهائنا 
 _________  

  نسبة إىل مرة بطن من غطفان )  ١( 
شيئا موهوبا أو املعىن من فعل أي )  ١١٦/  ٦بسط الكالم عليه الباجي يف املنتقى ( من وهب هبة : قوله )  ٢( 

هبة على طريق التجريد بقصد صلة رحم أي قرابة أو وهبة للفقري على وجه الصدقة يف سبيل اهللا فال جيوز للواهب 
موقوف " املوطأ " الرجوع فيه ومن وهب هبة جمردة لقصد الثواب دون الصلة والتصدق جيوز له الرجوع وهذا يف 

ورواه البيهقي من حديث ابن وهب عن حنظلة عن سامل بن عبد اهللا بن " : تلخيص ال" على عمر قال احلافظ يف 
ورواه عبيد اهللا بن موسى عن إبراهيم عن حنظلة مرفوعا وهو وهم وصححه احلاكم وابن حزم : عمر حنوه قال 



الدارقطين وأخرجه . إذا كانت اهلبة لذي رحم حمرم مل يرجع : وروى احلاكم من حديث احلسن عن مسرة مرفوعا 
  ومن حديث ابن عباس بسند ضعيف 

  أي ال جيوز له وال يعمل برجوعه )  ٣( 
  بصيغة املعروف أي يظن الواهب أو بصيغة اجملهول )  ٤( 
  أي اجلزاء واملكافأة الدنيوية والعوض )  ٥( 
  أي من تلك اهلبة )  ٦( 
أن اهلبة ال ختلو : وشروحه " اهلداية " ا يف من وهب هبة إخل تفصيله حبيث تظهر فوائد قيوده على م: قوله )  ٧( 

إما أن تكون مقبوضة أو غري مقبوضة فإن كانت غري مقبوضة جيوز للواهب الرجوع فيها ويعمل برجوعه ألن اهلبة 
ال جيوز اهلبة حىت تقبض والصدقة : املقبوضة ال تفيد ملكا كما قال النخعي ) وهو حتريف " الغري " يف األصل ( غري 
بل أن تقبض ويدل على اشتراط القبض حديث حنلة أيب بكر الصديق كما سيأيت وإن كانت مقبوضة فال خيلو جتوز ق

إما أن يكون لذي رحم حمرم أي لذي قرابة احملرمية كاألصول والفروع وإما أن يكون لغريه سواء كان أجنبيا حمضا 
يكن ذا رحم كاألخ الرضاعي فإن كان األول فال أو كان ذا قرابة ومل يكن حمرما كبين األعمام أو كان حمرما ومل 

يصح الرجوع فيه ألن املقصود صلة الرحم وقد حصل وكذلك يف هبة أحد الزوجني لآلخر ويدل عليه حديث 
على شرط البخاري والدارقطين : إذا كانت اهلبة لذي رحم حمرم مل يرجع فيها اخرجه احلاكم وقال : مسرة مرفوعا 

هو : وضعفه ابن اجلوزي بالكالم يف أحد رواته عبد اهللا بن جعفر وخطأه ابن دقيق العيد وقال والبيهقي يف سننيهما 
على شرط الترمذي وإن كان الثاين فإن كان على سبيل الصدقة على الفقري يقصد هبا وجه اهللا فحسب فال رجوع 

نقلب اهلبة الزمة وكذا إذا زاد أيضا وإال فله رجوع إال أن مينع مانع حنو أن يعوض عنها املوهوب له فحينئذ ت
املوهوب له يف املوهوب خريا كالغرس والبناء وكذا إذا خرج من ملكه بالبيع أو اهلبة وكذا إذا هلك املوهوب أو 

  مات أحدمها ويف املسألة أحباث استدالال واختالفا مذكورة يف مظاهنا 
  جمهول من اإلثابة مبعىن العود والرجوع أي إن مل يعوض )  ٨( 
  أي ذلك الشيء املوهوب )  ٩( 
  أي منفعة وزيادة )  ١٠( 
  أي املوهوب له )  ١١( 
  أي املوهوب له )  ١٢( 

  ) ١( باب النحلى  - ٣٠

أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف وعن حممد بن النعمان بن بشري حيدثانه  - ٨٠٥
إين حنلت ) :  ٣( إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال )  ٢( أتى به )  ١( إن أباه : عن النعمان بن بشري قال 

: ال قال : أكل ولدك حنلته مثل هذا ؟ قال : كان يل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ٤( ابين هذا غالما 
  )  ٥( فأرجعه 

 _________  
حنلته مبعىن : والكربى والصغرى مبعىن العطية يقال باب النحلى بضم النون على وزن العمرى والرقىب : قوله )  ١( 

  أعطيته ووهبته 



إن أباه هو بشري بن سعد بن جالس بن زيد بن مالك اخلزرجي األنصاري أبو النعمان شهد بدرا : قال : قوله )  ١( 
لد بن الوليد بعد وأحدا واملشاهد بعدها والعقبة الثانية وهو أول من بايع أبا بكر الصديق يوم السقيفة وقتل مع خا

، وابنه النعمان بضم النون ولد قبل وفاة النيب صلى اهللا عليه و سلم  ١٢انصرافه من اليمامة يوم عني التمر سنة 
ال يصحح بعض أهل احلديث مساعه من رسول اهللا صلى اهللا : بثمان سنني قال ابن عبد الرب : بست سنني وقيل 

ية على محص مث على الكوفة واستعمله عليها بعده ابنه يزيد وملا مات عليه و سلم وهو عندي صحيح استعمله معاو
" أسد الغابة يف معرفة الصحابة " دعا الناس إىل خالفة ابن الزبري بالشام فقتله أهل محص سنة أربع وستني كذا يف 

  وغريه " التقريب " وابنه حممد أبو سعيد من ثقات التابعني ذكره يف 
  أي بالنعمان )  ٢( 
روى هذا احلديث عن النعمان بن بشري عدد كثري من التابعني منهم عروة بن : فقال قال الزرقاين : قوله )  ٣( 

الزبري عند مسلم وأيب داود والنسائي وأبو الضحى عند النسائي وابن حبان وأمحد والطحاوي واملفضل بن املهلب 
  " الصحيحني " د أيب عوانة والشعيب يف عند أمحد وأيب داود والنسائي وعبد اهللا بن عتبة بن مسعود عن

  أي عبدا مملوكا يل )  ٤( 
جيب : فأرجعه أمر وجوب عند طاوس والثوري وأمحد يف رواية وإسحاق والبخاري فإهنم قالوا : قوله )  ٥( 

ل لو وهب من غري تسوية فهي باطلة وعند اجلمهور هو أمر ندب والتفاض: التسوية يف اهلبة بني األوالد وقالوا 
جيب على اإلنسان التسوية بني أوالده يف العطية إذا مل خيتص أحدهم مبعىن يبيح التفضيل فإن : قال املوفق ( مكروه 

فإن : فاضل بينهم أمث ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين إما رد ما فضل به البعض وإما بإمتام نصيب اآلخر قال 
أو زمانه أو عمى أو كثرة عالة أو اشتغاله بالعلم أو حنوه خص بعضهم ملعىن يقتضي ختصيصه مثل اختصاصه حباجة 

من الفضائل أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو غري ذلك فقد روي عن أمحد ما يدل على جوازه 
: ويدل ظاهر لفظه املنع من التفضيل على كل حال واألول أوىل وقال مالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي 

  وال يبطل اهلبة كذا ذكره الزرقاين )  ٦٦٥و  ٦٦٤/  ٥" املغين : " انظر  .ذلك جائز 

)  ١( إن أبا بكر كان : أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت  - ٨٠٦
ما من الناس أحب إيل )  ٣( واهللا يا بنية : فلما حضرته الوفاة قال )  ٢( حنلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية 

علي فقرا منك وإين كنت حنلتك من مايل جذاذ عشرين وسقا فلو كنت )  ٥( غىن بعدي منك وال أعز )  ٤( 
)  ١١( هو أخوك )  ١٠( وإمنا )  ٩( لك فإمنا هو اليوم مال وارث )  ٨( كان )  ٧( واحتزتيه )  ٦( جذذتيه 

كذا وكذا )  ١٤( واهللا لو كان )  ١٣( يا أبت : قالت كتاب اهللا عز و جل )  ١٢( وأختاك فاقسموه على 
)  ١٩( بنت خارجة أراها )  ١٨( ذو بطن : قال )  ١٧( أمساء فمن األخرى ؟ )  ١٦( إمنا هي )  ١٥( لتركته 

  جارية )  ٢٠( جارية فولدت 
 _________  

ويف . جمتني مبعىن القطع قاله القاري مبع: كان حنلها جذاذ بكسر اجليم وضمها وبدالني مهملتني وقيل : قوله )  ١( 
هو صفة للثمر من جد إذا قطع يعين أن ذلك جيد منها وقال : جاد عشرين وسقا قال الزرقاين " موطأ حيىي " 

هذه أرض جاد مائة وسق أي جيد ذلك منها فهو صفة النخل اليت وهبها مثرهتا يريد خنال جيد منها : األصمعي 
  عا عشرون وسقا والوسق ستون صا

: بالغابة مبعجمة وموحدة " : موطأ حيىي " أي بقرية من العوايل حول املدينة ويف : بالعالية قال القاري : قوله )  ٢( 



  موضع على بريد من املدينة 
  تصغري للشفقة )  ٣( 
  أي بالنسبة إىل بقية الورثة )  ٤( 
  أي أشق وأصعب )  ٥( 
  أي قطعتيه )  ٦( 
  لة والزاء املعجمة بينهما فوقية مفتوحة أي حذتيه ومجعته أي قبضته بإسكان احلاء املهم)  ٧( 
احليازة والقبض شرط يف متام اهلبة عند األئمة الثالثة وتصح عند ( ألن احليازة والقبض شرط امللك يف اهلبة )  ٨( 

  )  ٤٤/  ٤شرح الزرقاين . ( امحد بغريه 
كيت وغري خارج من ملكي وهذا نص على أن اهلبة ال تفيد وارث أي من يرث مين ألنه داخل يف تر: قوله )  ٩( 

تصح اهلبة : امللك إال حموزة مقبوضة وهو مذهب اخللفاء األربعة الراشدين واألئمة الثالثة وقال أمحد وأبو ثور 
  والصدقة من غري قبض وروي ذلك عن علي من وجه ال يصح قاله ابن عبد الرب 

موطأ حيىي "  بعض النسخ وعليه شرح القاري وفسره مبحمد بن أيب بكر ويف وإمنا هو أخوك كذا يف: قوله )  ١٠( 
أخواك وهو الظاهر واملراد هبما ابناه حممد وعبد الرمحن وأختاك وهي أمساء  -أي الوارث ملا تركته  -وإمنا هو " : 

ألنصاري وولدت بعد بنت أيب بكر وأم كلثوم اليت كانت يف بطن زوجته حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أيب زهري ا
  يريد به من يرثه بالبنوة ألنه ورثه معهم زوجتاه أمساء بنت عميس وحبيبة وأبوه أبو قحافة : وفاته قال الزرقاين 

  أخواك : يف نسخة )  ١١( 
  أي حسب الفرائض املذكورة يف الكتاب )  ١٢( 
  أيب : يف نسخة )  ١٣( 
  كناية عن شيء كثري أزيد مما وهبه هلا )  ١٤( 
  أي طلبا لرضاك )  ١٥( 
  أي األخت )  ١٦( 
  أختاك : أي اليت ذكرهتا بقولك )  ١٧( 
  أي الكائنة يف بطن بنت خارجة )  ١٨( 
  أي أظنها أهنا أنثى قيل ذلك لرؤيا رآها وعد هذا من كراماته )  ١٩( 
  أي بنت خارجة بعد موت أيب بكر )  ٢٠( 

أن عمر بن )  ١( بن الزبري عن عبد الرمحن بن عبد القادري أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن عروة  - ٨٠٧
فإن مات ابن ) :  ٥( قال )  ٤( مث ميسكوهنا )  ٣( أبناءهم حنال )  ٢( ما بال رجال ينحلون : اخلطاب قال 

قد كنت أعطيته )  ٩( هو البين : قال )  ٨( ومل أعطه أحدا وإن مات هو )  ٧( مايل بيدي : قال )  ٦( أحدهم 
  حنلة مل حيزها الذي حنلها حىت تكون إن مات لورثته فهي باطل )  ١٠( من حنل . اه إي

 _________  
  بتشديد الياء صفة لعبد الرمحن نسبة إىل قارة قبيلة )  ١( 
  بفتح أوله وثالثه أي يعطون )  ٢( 
  املنحول أي عطاء قاله القاري عطية قاله الزرقاين أو بكسر ففتح مجع حنلة مبعىن : حنال بالضم فسكون : قوله )  ٣( 



  من اإلمساك أي ال يقتضونه للموهوب له )  ٤( 
  أي عمر بن اخلطاب )  ٥( 
  أي املوهوب له )  ٦( 
  أي يف قبضيت )  ٧( 
  أي األب الواهب )  ٨( 
  أي ليحرم بقية ورثته مع أن اهلبة بدون القبض غري مفيد للملك )  ٩( 
بضم احلاء املهملة بعدها زاء معجمة  -بالكسر أي عطية ومنحوال مل حيزها  من حنل أي أعطى حنلة: قوله )  ١٠( 
من احلوز أي مل جيمعها ومل يقبضها الذي حنلها بصيغة اجملهول أي الذي أعطيها وهو املوهوب له حىت تكون أي  -

   الورثة باطل ال تفيد ملكا بل هو مشترك بني -أي تلك النحلة  -النحلة إن مات لورثته أي الواهب فهي 

من حنل ولدا له صغريا مل يبلغ : أخربنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب أن عثمان بن عفان قال  - ٨٠٨
  أبوه )  ٣( عليها فهي جائزة وإن وليها )  ٢( أن حيوز حنلة فأعلن هبا وأشهد )  ١( 

وال يفضل بعضهم )  ٦( يف النحلة )  ٥( بني ولده )  ٤( ينبغي للرجل أن يسوي . وهبذا كله نأخذ : قال حممد 
املنحول فهي )  ٨( حىت مات الناحل و )  ٧( على بعض فمن حنل حنلة ولدا أو غريه فلم يقبضها الذي حنلها 

للمنحول حىت يقبضها إال الولد الصغري فإن )  ١١( وال جتوز )  ١٠( وعلى ورثته )  ٩( مردودة على الناحل 
للوالد إىل الرجعة فيها وال )  ١٣( أعلنها وأشهد هبا فهي جائزة لولده وال سبيل  قبض فإذا)  ١٢( قبض والده له 

  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا . بعد أن أشهد عليها )  ١٤( إىل اغتصاهبا 
 _________  

  مل يبلغ أي مل يصل إىل حد أن حيوز ويقبض املوهوب له بأن مل يبلغ سن التمييز : قوله )  ١( 
  بيان لإلعالن وهو أمر مستحب )  ٢( 
إن ويل هذه النحلة : مشددة مكسورة وامسها وليها وخربه أبوه أي " إن " وإن وليها أبوه الظاهر أن : قوله )  ٣( 

هو أبوه الواهب فإن قبضه ينوب مناب قبض الصغري وحيتمل أن يكون أن وصايته وويل فعل ماض وفاعله أبوه أي 
  علن هبا فهو جائز وإن كان وليها األب من أعطى للصغري حنلة فأ

: اختلف أصحابنا يف السوية فقال أبو يوسف " : شرح معاين اآلثار " أن يسوي قال الطحاوي يف : قوله )  ٤( 
بل جيعلها بينهم على قدر املواريث للذكر مثل حظ األنثيني : يسوى فيها األنثى والذكر وقال حممد بن احلسن 

سووا بينهم يف العطية كما حتبون أن يسووا لكم : يب يوسف بأن قوله صلى اهللا عليه و سلم مث رجح قول أ. انتهى 
التسوية املستحبة أن يقسم على حسب : قال املوفق ( يف الرب دليل على أنه أراد التسوية بني اإلناث والدكور 

وإسحاق وحممد بن احلسن قال  قسمة اهللا تعاىل املرياث فيجعل للذكر مثل حظ األنثيني وهبذا قال عطاء وشريح
تعطى األنثى : وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن مبارك . ما كانوا يقسمون إال على كتاب اهللا تعاىل : عطاء 

، و  ٦٦٦/  ٥املغين " . سو بينهم : " مثل ما يعطى الذكر ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لبشري بن سعد 
  )  ٢٥٧/  ١٢األوجز 

  بفتحتني أو بضم فسكون أي أوالده  ) ٥( 
  أي العطية )  ٦( 
  بصيغة اجملهول )  ٧( 



  الواو مبعىن أو )  ٨( 
  إن كان حيا )  ٩( 
  إن كان ميتا )  ١٠( 
  أي ال جيوز للموهوب له ذلك املوهوب أن يتصرف فيه )  ١١( 
  أي يف حكم قبضه )  ١٢( 
إال أن يكون العقد السابق مما اشتمل على أمر ممنوع كما  لعدم جواز رجوع الواهب من ذي الرحم احملرم)  ١٣( 

  يف قصة النعمان وأبيه 
  أي أخذها منه جربا )  ١٤( 

  والسكىن)  ١( باب العمرى  - ٣١

أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا  - ٨٠٩
ال ترجع إىل الذي )  ٤( فإهنا للذي يعطاها )  ٣( عمرى له ولعقبه )  ٢( رجل أعمر )  ١( أميا : عليه و سلم قال 

  عطاء وقعت املوارث فيه )  ٥( أعطاها ألنه أعطى 
 _________  

باطل وأبو : وكذلك الرقىب هي العمرى عند اجلمهور وقال مالك وأبو حنيفة وحممد ( باب العمرى : قوله )  ١( 
بضم العني على وزن : والسكىن العمرى )  ٢٣٦/  ١٥هامش بذل اجملهود . وكذا قال العيين يوسف مع اجلمهور 

أعمرتك : الكربى أن جيعل داره له مدة عمره فإذا مات املعمر له ترد على املعمر بكسر امليم وصورته أن يقول 
ي وهو جائز عند داري هذه أو هي لك عمري أو ما عشت أو عدة حياتك أو ما حييت فإذا مت فهي رد عل

اجلمهور وشرط الرد باطل بل هي يف حكم اهلبة فهي للمعمر له حيا ولورثته بعده وال يرتد إىل املعمر الواهب عند 
أصحابنا وبه قال الشافعي يف اجلديد ونقل ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعلي وعن شريح وجماهد وطاوس 

العمرى متليك املنافع ال العني ويكون للمعمر له السكىن فإذا : وقال مالك والليث والشافعي يف القدمي . والثوري 
إمنا أجاز : وعن جابر . مات عادت إىل املعمر فإن قال لك ولعقبك كان سكناها هلم فإذا انقرضت عاد إىل املعمر 

هنا ترجع هي لك ما عشت فإ: هي لك ولعقبك فأما إذا قال : له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العمرى أن يقول 
غريه من األحاديث مطلقة : فهذا قول ثالث بالفرق وقال أصحابنا . إىل املعمر وكان الزهري يفيت به أخرجه مسلم 

  فنعمل باملطلق واملقيد مجيعا 
بالضم مثل أن يقول داري لك سكىن أو تسكنها وحنو ذلك فهي عارية للمنافع ال هبة فريد بعد موته : وأما السكىن 

هي لك ولعقبك فهذا صريح يف أهنا له ولعقبه ال ترجع إىل : أن يقول : أحدها : هناك ثالثة أحوال  (إىل املعمر 
هي لك ما عشت فإذا مت : أن يقول : ثانيهما . املعمر حىت ينقرض العقب عند مالك وعند غريه ال ترجع أبدا 

لماء ورجحه مجاعة من الشافعية واألصح رجعت إيل فهذه عارية مؤقتة فإذا مات رجعت إىل املعطي وبه قال أكثر الع
أعمرتكها ويطلق ويف رجوعها إىل املعمر : إنه شرط فاسد ملغى وثالثها أن يقول : عند أكثرهم ال ترجع وقالوا 

  وغريها " البناية " كذا يف )  ٢٨٠/  ١٢خالف فمالك يرجع وغريه ال يرجع كذا يف األوجز 
  الزائدة " ما " ما بعده ومن مضاف إىل " أي " مركب من : أميا )  ١( 
  بصيغة اجملهول )  ٢( 



ولعقبه أي ورثته وهو بفتح العني وكسر القاف وجيوز إسكاهنا مع فتح العني وكسرها أوالد اإلنسان : قوله )  ٣( 
  ما تناسلوا ذكره النووي 

  بصيغة اجملهول )  ٤( 
ابن أيب ذئب عن ابن شهاب عن أيب سلمة عن  ألنه أعطى إخل هذا مدرج من قول أيب سلمة بني ذلك: قوله )  ٥( 

جعل : إنه من قول الزهري وملسلم من طريق جابر قال : جابر فيما أخرجه مسلم وقال حممد بن حيىي الذهلي 
أمسكوا عليكم أموالكم وال تفسدوها فإنه من أعمر : األنصار يعمرون املهاجرين فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  روايات كثرية يف هذا الباب " شرح معاين اآلثار " وللطحاوي يف . مرها حيا وميتا ولعقبه عمرى فهي للذي أع

( دارها وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد )  ١( أن ابن عمر ورث حفصة : أخربنا مالك أخربنا نافع  - ٨١٠
أنه )  ٤( ملسكن ورأى فلما توفيت بنت زيد بن اخلطاب قبض عبد اهللا بن عمر ا)  ٣( بن اخلطاب ما عاشت )  ٢
  له 

الذي )  ٧( فهو له والسكىن له عارية ترجع إىل )  ٦( فمن أعمر شيئا )  ٥( العمرى هبة . وهبذا نأخذ : قال حممد 
وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا والعمرى إن قال هي له ولعقبه أو مل . وارثه من بعده )  ٨( أسكنها وإىل 

  )  ٩ (يقل ولعقبه فهو سواء 
 _________  

  ورث حفصة أم املؤمنني بنت عمر بن اخلطاب دارها أي بعد موهتا : قوله )  ١( 
  هي بنت عمه )  ٢( 
  أي ما دامت حياهتا )  ٣( 
ورأى أنه له أي ظن أنه حقه إرثا من أخته حفصة دل هذا على أن السكىن عنده عارية ترجع إىل : قوله )  ٤( 

بعد موت من أعطى له السكىن وأما العمرى فعنده أهنا له ولعقبه بعده ليس فيه رد وال  املعطي وإىل ورثته بعد موته
  رجوع أخرجه الطحاوي عنه 

مل خيتلف : هبة أي شرعا لورود األحاديث الكثرية مبا يفيد ذلك وأما ما نقل عن ابن األعرايب أنه قال : قوله )  ٥( 
السكىن أهنا على ملك أرباهبا ومنافعها ملن جعلت له ونقل إمجاع أهل العرب يف أن العمرى والرقىب واملنحة والعرية و

املدينة على ذلك فرده العيين بأن دعوى اإلمجاع غري صحيحة الختالف كثري من الصحابة فيه وكونه عند العرب 
  متليك املنافع ال يضر إذا نقلها الشارع إىل متليك الرقبة كما يف الصالة 

  ا دارا كان أو بستان)  ٦( 
  أي يف حال حياته )  ٧( 
  أي بعد وفاته )  ٨( 
له ولعقبه بعده ذكر لفظ عقبه أم مل يذكره إلطالق كثري : فهو سواء أي يف كون ذلك الشيء املعمر : قوله )  ٩( 

  من األحاديث الواردة يف هذا الباب 

  الربا)  ٢( وأبواب )  ١( كتاب الصرف 



)  ١( ال تبيعوا الورق : اهللا أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال أخربنا مالك أخربنا نافع عن عبد  - ٨١١
إين ) .  ٦( بيته فال تنظره )  ٥( إىل أن يلج )  ٤( فإن استنظرك )  ٣( واآلخر ناجز )  ٢( بالذهب أحدمها غائب 

  هو الربا )  ٨( أخاف عليكم الرماء والرماء )  ٧( 
 _________  

  األمثان جبنسها هو بيع النقود و: الصرف )  ١( 
  أي أنواعه وطرقه املنهي عنها فهو معطوف على الصرف وليس يف بعض النسخ الواو : وأبواب الربا )  ٢( 
  الفضة : بكسر الراء والسكون : الورق )  ١( 
  أي نسيئة )  ٢( 
  أي نقد )  ٣( 
  أي استمهلك البائع أو املشتري وطلب منك التأخري )  ٤( 
  أي يدخل بيته )  ٥( 
  من اإلنظار أي فال متهله )  ٦ (
  استئناف تعليلي )  ٧( 
الربا وهو تفسري من ابن عمر على ما هو الظاهر التفاق نافع : والرماء هو بفتح الراء املهملة هبده ميم : قوله )  ٨( 

  وابن دينار عليه قاله الزرقاين 

ال تبيعوا الذهب : قال عمر بن اخلطاب : ال أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر ق - ٨١٢
بالورق أحدمها غائب )  ٢( مبثل وال تبيعوا الورق بالورق إال مثال مبثل وال تبيعوا الذهب )  ١( بالذهب إال مثال 

  )  ٤( حىت يلج بيته فال تنظر إين أخاف عليكم الربا )  ٣( واآلخر ناجز وإن استنظرك 
 _________  

   أي يف الوزن)  ١( 
  وكذا العكس )  ٢( 
  أي طلب منك النظرة إىل املهلة )  ٣( 
  والرماء الربا : بعده " موطأ حيىي " زاد يف )  ٤( 

ال : ؟ عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال )  ١( أخربنا مالك حدثنا نافع  - ٨١٣
بعضها على بعض وال تبيعوا الورق بالورق إال مثال )  ٣( إال مثال مبثل وال تشفوا )  ٢( تبيعوا الذهب بالذهب 

  بناجز )  ٤( مبثل وال تشفوا بعضها على بعض وال تبيعوا منها شيئا غائبا 
 _________  

  هو موىل ابن عمر )  ١( 
  أي إال حال كوهنما متماثلني أي متساويني وزنا من غري اعتبار اجلودة والرداءة )  ٢( 
بضم الفوقية وكسر الشني املعجمة وضم الفاء املشددة من اإلشفاف أي ال : قال الزرقاين  وال تشفوا: قوله )  ٣( 

تفضلوا والشف هو الزيادة وفيه دليل على أن الزيادة وإن قلت حرام ألن الشفوف الزيادة القليلة ومنه شفافة 
  اإلناء لبقية املاء 



حباضر بل ال بد من التقابض يف اجمللس وال خالف يف  غائبا بناجز بنون وجيم وزاء معجمة أي مؤجال: قوله )  ٤( 
منع الصرف املؤخر إال يف دينار يف ذمة أحد صرفه اآلن أو يف دينار يف ذمة وصرفه يف ذمة أخرى فيتقاصان معا 

فذهب مالك إىل جواز الصورتني بشرط حلول ما يف الذمة وأن يتناجزا يف اجمللس وأجاز أبو حنيفة الصورتني معا 
قال املوفق (  حيل ما يف الذمة فيهما ملراعاة براءة الذمم وأجاز الشافعي األوىل دون الثانية قاله القاضي عياض وإن مل

ويكون صرفا بعني وذمة يف قول أكثر أهل العلم ومنع منه ابن عباس وأبو . وجيوز اقتضاء أحد النقدين من اآلخر : 
قد ختلف ولنا ما روى أبو داود واألثرم عن ابن عمر كنت سلمة بن عبد الرمحن وابن شربمة ألن القبض شرط و

ال بأس أن تأخذها : فقال صلى اهللا عليه و سلم : أبيع اإلبل بالبقيع فأبيع بالدنانري وآخذ الدراهم احلديث وفيه 
ه بالسعر إال ما إمنا يقضيه إياها بالسعر مل خيتلفوا أن يقضيه إيا: بسعر يومها ما مل تفترقا وليس بينكما شيء قال أمحد 

إنه يقضيه مكاهنا ذهبا على التراضي ألنه بيع يف احلال فجاز ما تراضيا عليه إذا اختلف اجلنس : قال أصحاب الرأي 
حيتمل : ولنا حديث ابن عمر املذكور فإن كان املقضي الذي يف الذمة مؤجال فقد توقف فيه أمحد وقال القاضي 

مشهور قويل الشافعي ألن ما يف الذمة ال يستحق قبضه واآلخر اجلواز وهو أحدمها املنع وهو قول مالك و: وجهني 
  )  ٥٥/  ٤املغين . قول أيب حنيفة ألن الثابت يف الذمة مبنزلة املقبوض 

بن أيب متيم عن سعيد بن يسار عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا )  ١( أخربنا مالك حدثنا موسى  - ٨١٤
  )  ٢( ر بالدينار والدرهم بالدرهم ال فضل بينهما الدينا: عليه و سلم قال 
 _________  

" ليس له يف : ثقة ليس به بأس ذكره السيوطي وقال الزرقاين : موسى بن أيب متيم املدين قال أبو حامت : قوله )  ١( 
  مرفوع إال هذا احلديث الواحد " املوطأ 

اآلخر مع التقابض فإن اختلف اجلنسان حل التفاضل مع ال فضل بينهما أي ال زيادة ألحدمها على : قوله )  ٢( 
فمن كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب ومن كانت : حرمة النساء كما يف رواية علي عند ابن ماجة واحلاكم 

  له حاجة بذهب فليصرفها بورق والصرف هاء وهاء 

التمس )  ٣( أنه ) :  ٢( أنه أخربه  بن أوس ابن احلدثان)  ١( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن مالك  - ٨١٥
مين فأخذ )  ٦( حىت اصطرف )  ٥( فتراوضنا : بن عبيد اهللا فقال )  ٤( فدعاين طلحة : صرفا مبائة دينار وقال 
وعمر بن اخلطاب يسمع )  ٩( يأتيين خازين من الغابة )  ٨( حىت : يف يده مث قال )  ٧( طلحة الذهب يقلبها 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و ) :  ١٢( منه مث قال )  ١١( ال واهللا ال تفارقه حىت تأخذ ) :  ١٠( كالمه فقال 
وهآء والشعري )  ١٦( والتمر بالتمر ربا إال هآء )  ١٥( وهآء )  ١٤( ربا إال هآء )  ١٣( الذهب بالفضة : سلم 

  بالشعري ربا إال هآء وهآء 
 _________  

مالك بن أوس ابن احلدثان بن عوف بن ربيعة أبو " : جامع األصول " ثري يف عن مالك قال ابن األ: قوله )  ١( 
األكثر على إثباهتا وقال : سعيد النصري من بين نصر بن معاوية اختلف يف صحبته وأبوه صحايب قال ابن عبد الرب 

حلدثان بفتح احلاء والدال وا. ال يثبت روى عن العشرة املبشرة وغريهم مات باملدينة سنة اثنتني وتسعني : ابن منذه 
  املهملتني والنصري بفتح النون 

  أي أخرب ابن شهاب )  ٢( 



  بيع مائة دينار من ذهب عنده بالفضة : أنه التمس أي طلب صرفا أي بيع الصرف : قوله )  ٣( 
  أي أحد العشرة املبشرة )  ٤( 
واملشتري إذا جرى بينهما حديث البيع تراوض البائع : فتراوضنا بإسكان الضاد املعجمة يقال : قوله )  ٥( 

  والشراء والزيادة والنقصان فريتضي أحدمها مبا يرتضي به اآلخر 
  أي أخذ طلحة مين ما كان عندي صرفا )  ٦( 
  من التقليب أي جيعل ظهره بطنا وبطنه ظهرا )  ٧( 
  أي اصرب إىل إتيانه )  ٨( 
فألف فموحدة موضع قرب املدينة به أموال ألهلها وكان لطلحة  بغني معجمة: من الغابة قال الزرقاين : قوله )  ٩( 

وإنه : هبا مال خنل وغريه وإمنا قال ذلك طلحة لظنه جوازه كسائر البيوع وما كان بلغه حكم املسألة قال املأزري 
  كان يرى جواز املواعدة يف الصرف كما هو قول عندنا أو إنه لك يقبضها وإمنا أخذ يقلبها 

  الك بن أوس أي مل)  ١٠( 
  أي عوض الذهب يف اجمللس )  ١١( 
  أراد به االستناد بالسنة على ما أفتاه به )  ١٢( 
  بالورق : يف نسخة )  ١٣( 
هاء فيعطيه ما يف يده : هاء وهاء هو أن يقول كل واحد من البيعني : قال ابن األثري ( إال هاء وهاء : قوله )  ١٤( 

  " خذ وأعط : " يعين مقابضة يف اجمللس وقيل  "إال يدا بيد : " كاحلديث اآلخر 
حمله النصب على احلال واملستثىن منه مقدر يعين بيع الذهب بالذهب ربا يف مجيع احلاالت إال حال : وقال الطييب 

خذ بلسان احلال سواء وجد : هاء وهاء ألنه الزمه وعرب بذلك ألن املعطي قال : التقابض ويكىن عن التقابض بقوله 
قال )  ١١٦ - ١١٥/  ٦" المع الدراري على جامع البخاري " انظر . سان املقال أو ال فاالستثناء مفرغ معه ل

فيه لغتان املد والقصر واملد أفصح وأشهر وأصله هاك فأبدلت املد من الكاف ومعناه خذ هذا ويقول : النووي 
  لصاحبه مثله 

  هاء وهاء  والرب بالرب ربا إال: بعده " موطأ حيىي " يف )  ١٥( 
  أي يف مجيع األحوال إال أن يقال من اجلانبني خذ هذا خذ هذا وحيصل التقابض )  ١٦( 

أنه أخربه أن معاوية : بن يسار )  ١( أخربنا مالك أخربنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أو عن سليمان  - ٨١٦
مسعت رسول اهللا صلى اهللا : ه أبو الدرداء من ورق أو ذهب بأكثر من وزهنا فقال ل)  ٢( بن أيب سفيان باع سقاية 

من : فقال له أبو الدرداء )  ٤( ما نرى به بأسا : مبثل قال له معاوية )  ٣( عليه و سلم ينهى عن مثل هذا إال مثال 
)  ٧( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وخيربين عن رأيه ال أساكنك )  ٦( من معاوية أخربه )  ٥( يعذرين 
فكتب إىل معاوية أن ال )  ١٠( أبو الدرداء على عمر بن اخلطاب فأخربه )  ٩( فقدم : أنت هبا قال )  ٨( بأرض 

  وزنا بوزن )  ١٢( إال مثال مبثل أو )  ١١( يبيع ذلك 
 _________  

أو عن سليمان بن يسار الشك لعله من صاحب الكتاب فإن يف رواية حيىي األندلسي عن عطاء بن : قوله )  ١( 
  ار من دون شك يس
  اإلناء اليت يربد فيها املاء قاله الزرقاين : سقاية بالكسر هي الربادة : قوله )  ٢( 



  أي سواء يف القدر )  ٣( 
ال أعلم أن هذه القصة عرضت ملعاوية مع أيب الدرداء إال من هذا : قال أبو عمر ( ما نرى به بأسا : قوله )  ٤( 

مبثل هذا البيع وإمنا قال ذلك إما ) ، بتحقيق األستاذ أمحد شاكر  ١٢٢٨فقرة "  الرسالة" الوجه ورواه الشافعي يف 
ألنه محل هني الفضل على املسبوك الذي به التعامل وقيم املتلفات ورأى جوازه يف اآلنية املصوغة من الذهب 

ال ربا إال يف : " ديث والفضة وحنومها وإما ألنه كان ال يرى ربا الفضل كما كان مذهب ابن عباس أوال أخذا من ح
من أن الربا إمنا هو يف تأجيل أحدمها وتعجيل اآلخر ال يف الفضل حاال وقد قال قوم به وخالفهم اجلمهور " النسيئة 

بشهادة األخبار الصحيحة وال حجة بقول أحد خمالف للكتاب والسنة كائنا من كان وقد ثبت يف بعض الرويات 
  " كتاب الناسخ واملنسوخ " ما وصلت إليه الرويات كما بسطه احلازمي يف  رجوع ابن عباس عن هذه الفتيا بعد

من يعذرين بكسر الذال املعجمة أي من يلومه على فعله وال يلومين على فعلي أو من يقوم بعذري إذا : قوله )  ٥( 
  عذرته إذا نصرته : جازيته بصنعه أو من ينصرين يقال 

ما أرى به بأسا وال رأي بعد الكتاب : حلديث وخيربين هو عن رأيه ويقول أخربه أي أخربه أنا با: قوله )  ٦( 
والسنة وفيه زجر عظيم على من يرد احلديث بالرأي أو يقابله به ولقد عظمت هذه البلية يف األزمنة املتأخرة يف 

  يهديهم ويصلحهم  الطوائف املقلدة إذا وصل إليهم حديث خمالف ملذهبهم ردوه برأيهم وقابلوه برأي أئمتهم فاهللا
ال أساكنك فيه جواز أن يهجر املرء من مل يسمع ومل يطعه وصدر منه أمر غري مشروع ال للبغض : قوله )  ٧( 

  " الزجر باهلجر " والعناد واهلوى بل لوجه اهللا خاصة ويشهد له نصوص كثرية ذكرها السيوطي يف رسالته 
  أي أرض الشام )  ٧( 
  أي إىل املدينة )  ٨( 
  أي مبا جرى بينه وبني معاوية )  ٩( 
  أي الذهب والفضة مطلقا )  ١٠( 
  شك من الراوي ومعنامها واحد )  ١٢( 

الذهب )  ١( أنه رأى سعيد بن املسيب يراطل : أخربنا مالك أخربنا يزيد بن عبد اهللا بن قسيط الليثي  - ٨١٧
مث يرفع امليزان : ذهب يف كفته األخرى قال الذهب يف كفة امليزان ويفرغ اآلخر ال)  ٢( فيفرغ : بالذهب قال 
  )  ٦( وأعطى صاحبه )  ٥( امليزان ؟ أخذ )  ٤( لسان )  ٣( فإذا اعتدل 

  وهبذا كله نأخذ على ما جاءت اآلثار وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا : قال حممد 
 _________  

  رف وزنه تقريبا قاله القاري وزنته بيدك لتع: يراطل من رطلت الشيء كنصر : قوله )  ١( 
فيفرغ بالتشديد والتخفيف أي يلقيه يف كفة امليزان بكسر الكاف وتشديد الفاء : قوله . بيان لكيفية املراطلة )  ٢( 

  وجاء ضم الكاف وهو أحد جانبيه اللذين يوضع فيهما األشياء وتوزن 
  بأن مل يرتفع أحد الكفتني عن األخرى بل استويا )  ٣( 
الربهان القاطع " ويف " منتهى األرب " كذا يف ) بالفارسية ) ( زبانه ترازو ( لسان امليزان بكسر الالم : قوله )  ٤( 

) بالفارسية ) ( بروزن هبانه آجنه درميان شاهني ترازوباشد وشاهني بروزن الحني جوب ترازو ( زبانه بفتح أول " : 
  انتهى . 



  أي مال صاحبه )  ٥( 
  أي ماله )  ٦( 

  أو يوزن)  ١( باب الربا قيما يكال  - ١

ال ربا إال يف ذهب أو فضة أو ما يكال أو : أخربنا مالك أخربنا أبو الزناد أنه مسع سعيد بن املسيب يقول  - ٨١٨
  يوزن مما يوكل أو يشرب 

( مثال فهو مكروه أيضا إال )  ١( إذا كان ما يكال من صنف واحد أو كان ما يوزن من صنف واحد : قال حممد 
  بيد مبنزلة الذي يؤكل ويشرب وهو قول إبراهيم النخعي وأيب حنيفة والعامة من فقهائنا )  ٣( مبثل يدا )  ٢

 _________  
  أن يباع بالكيل كاحلنطة أو الوزن كالذهب والفضة : يكال )  ١( 
ن علة حرمة الربا عندنا من صنف واحد وإن مل يكن مأكوال وال مشروبا كاجلص والنورة وحنومها فإ: قوله )  ١( 

" هو القدر واجلنس فإذا وجدا حرم الربا وإذا وجد أحدمها حل الفضل وحرم النسأ واملسألة حبذافريها مبسوطة يف 
  وشروحها " اهلداية 

  أي متساويا يف الكيل والوزن )  ٢( 
  أي قبضا بقبض يف اجمللس )  ٣( 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ) :  ١( يسار قال  أخربنا مالك أخربنا زيد بن أسلم عن عطاء بن - ٨١٩
 -وهو رجل من بين عدي من األنصار  -على خيرب )  ٢( يا رسول اهللا إن عاملك : التمر بالتمر مثال مبثل فقيل 

:  له فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم)  ٦( فدعي )  ٥( ادعوه يل : قال )  ٤( بالصاعني )  ٣( يأخذ الصاع 
رسول )  ٨( اجلنيب باجلمع إال صاعا بصاعني قال )  ٧( يا رسول اهللا ال يعطوين : ال تأخذ الصاع بالصاعني فقال 

  بع اجلمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
 _________  

زيد عن عطاء عن أيب سعيد  ووصله داود بن قيس عن" املوطأ " هذا حديث مرسل يف : قال قال : قوله )  ١( 
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلديث قاله ابن عبد الرب : اخلدري أنه قال 

  امسه سواد بن غزية )  ٢( 
  أي من التمر اجليد )  ٣( 
  أي من التمر الرديء )  ٤( 
  أي اطلبوه عندي )  ٥( 
  باجملهول أي طلب ذلك العامل عنده )  ٦( 
عطوين أي أصحاب التمر ومالكه أي ال يبيعونين اجلنيب باجلمع إال بالتفاضل وال يبيعونين ال ي: قوله )  ٧( 

اجلنيب بالفتح نوع من التمر وهو أجوده واجلمع بإسكان امليم متر رديء " : التلخيص " باملساواة قال احلافظ يف 
" ين وذكره اخلطيب يف خيلط لرداءته وعامل خبري صاحب القصة هو سواد بن غزية حكي ذلك عن الدارقط



  مالك بن صعصعة : وقيل : قال " مبهماته 
  الربا مع حصول املقصود ) وهو خطأ " فيه : " يف األصل ( علمه صورة ال تدخل فيها )  ٨( 

عبد اجمليد بن سهيل والزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب سعيد اخلدري وعن )  ١( أخربنا مالك أخربنا  - ٨٢٠
)  ٤( رجال على خيرب فجاء بتمر جنيب )  ٣( ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استعمل :  ) ٢( أيب هريرة 

( ال واهللا يا رسول اهللا ولكن الصاع : متر خيرب هكذا ؟ قال )  ٥( فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكل 
فال تفعل بع : هللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول ا)  ٩( بالثالثة )  ٨( والصاعني )  ٧( من هذا بالصاعني )  ٦

  يف امليزان مثل ذلك )  ١١( بالدراهم مث اشتر بالدراهم جنيبا وقال )  ١٠( مترك 
  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا . وهبذا كله نأخذ : قال حممد 

 _________  
عديدة من هذا الكتاب وكذا هو يف  أخربنا عبد اجمليد بن سهيل والزهري وهكذا وجدنا يف نسخ: قوله )  ١( 

عبد اجمليد : أحدمها : نسخة عليها شرح القاري وظاهره أن ملالك يف هذه الرواية شيخني روياه عن ابن املسيب 
الزهري والذي يظهر أن الواو الداخلية على الزهري من زلة الناسخ وهو صفة لعبد اجمليد نفسه وهو : وثانيهما 

عبد احلميد وليس : عبد اجمليد كما يف الكتاب وقيل : ية ال غريه واختلفوا يف تسميته فقيل شيخ ملالك يف هذه الروا
مالك عن عبد احلميد باملهلة مث امليم كذا رواه حيىي وابن نافع وابن : وشرحه للزرقاين " موطأ حيىي " بصحيح ففي 

ملعروف وكذا ذكره البخاري والعقيلي وهو عبد اجمليد مبيم تليها جيم وهو ا" : املوطأ " يوسف وقال مجهور رواة 
ابن سهيل بالتصغري زوج الثريا بنت عبد اهللا بن عبد : الصواب واحلق الذي ال شك فيه واألول غلط قاله أبو عمر 

" هذا احلديث الواحد عن سعيد بن املسيب إخل ويف " املوطأ " الرمحن بن عوف الزهري ثقة حجة له مرفوعا يف 
عبد اجمليد بن سهيل بن عبد الرمحن بن عوف الزهري أبو حممد املدين عن عمه أيب سلمة : " إسعاف السيوطي 

ومثله يف . انتهى . وسعيد بن املسيب وأيب صاحل ذكوان وعنه مالك والدراوردي وآخرون وثقه النسائي وابن معني 
  وغريمها " الكاشف " و " التقريب " 
ذكر أيب هريرة ال يوجد يف غري رواية عبد اجمليد وإمنا احملفوظ عن : الرب وعن أيب هريرة قال ابن عبد : قوله )  ٢( 

. أيب سعيد كما رواه قتادة عن ابن املسيب عنه وحيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة وعقبة بن عبد الغافر عن أيب سعيد 
وهذا بناء على كون .  انتهى. احلديث حمفوظ عن أيب سعيد وأيب هريرة " : االستذكار " وقال أيضا يف . انتهى 

  راوي الزيادة أي عبد اجمليد ثقة فال تكون زيادته شاذة 
بن غزية مبعجمتني بوزن عطية  -خبفة الواو  -هو سواد : استعمل رجال أي جعله عامال قال الزرقاين : قوله )  ٣( 

  كما مساه الدراوردي عن عبد اجمليد عند أيب عوانة والدارقطين 
" و " اهلداية " نيب هكذا هو يف رواية الشيخني ومجاعة وذكر مجع من احلنفية منهم صاحب بتمر ج: قوله )  ٤( 

أوكل متر خيرب : أنه أهدي إىل رسول اهللا رطبا فقال : وغريهم يف حبث املزابنة يف هذا احلديث " العناية " و " النهاية 
مر مثال مبثل من غري اعتبار نقصان الرطب عند هكذا ؟ وبنوا عليه ما ذهب إليه أبو حنيفة من جواز بيع الرطب بالت

اجلفاف ألنه صلى اهللا عليه و سلم مساه مترا والتمر جيوز بيعه مبثله وال وجود ملا ذكروه يف شيء من الطرق كما 
  حققه الزيلعي والعيين 

  هبمزة االستفهام أي هل كل متره جنيب كما أتيت به عندي ؟ )  ٥( 
  نيب أي نأخذ الصاع من اجل)  ٦( 



  أي من اجلمع )  ٧( 
  من اجلنيب )  ٨( 
  من اجلمع )  ٩( 
بع مترك إخل أشار إليه مبا جيتنب به عن الربا مع حصول املقصود وبه احتج مجاعة من فقهائنا وغريهم : قوله )  ١٠( 

امرئ ما نوى ونقل على جواز احليلة يف الربا وبنوا عليها فروعا واحلق أن العربة يف أمثال هذا على النية فإمنا لكل 
أنه صلى اهللا عليه و : عن شيخه أنه ال داللة للحديث على ما ذكروه لوجوه أحدها " إغاثة اللهفان " ابن القيم يف 

سلم أمره أن يبيع سلعته األوىل مث يبتاع بثمنها سلعة ومعلوم أن ذلك يقتضي البيع الصحيح ومىت وجد البيعان 
أنه ليس فيه عموم وليس فيه أنه أمره أن يبتاع من املشتري وال أمره أن : اين والث. الصحيحان فال ريب يف جوازه 

أنه إمنا يقتضي حصول البيع الثاين بعد انقضاء األول وهو بعيد عما : يبتاع من غريه وال بنقد وال بغريه الثالث 
  ويف املقام أحباث طويلة مظاهنا الكتب املبسوطة . راموه 

يزان مثل ذلك أي قال يف ما يوزن إذا احتيج إىل بيع بعضه ببعض مثل ذلك القول الذي وقال يف امل: قوله )  ١١( 
األشبه : قال البيهقي : قال يف التمر املكيل أي يباع غري اجليد املوزون بثمن مث يشترى به موزون جيد وهذ القول 

  وكذلك امليزان كما رواية : أنه من قول أيب سعيد يعين قوله 

بدينار )  ٢( أنه سأل سعيد بن املسيب عن رجل يشتري طعاما من اجلار ) :  ١( الك عن رجل أخربنا م - ٨٢١
ال ولكن يعطيه دينارا : درهم طعاما ؟ قال )  ٥( دينارا أو نصف )  ٤( يعطيه )  ٣( ونصف درهم أخربنا مالك أ 

  طعاما )  ٧( عليه البائع نصف درهم )  ٦( ودرمها ويرد 
من الطعام الذي اشترى أقل مما )  ٩( جيوز أيضا إذا مل يعطه )  ٨( ه أحب إلينا والوجه اآلخر هذا الوج: قال حممد 

أقل مما يصيب نصف الدرهم منه يف البيع )  ١١( نصف الدرهم منه يف البيع األول فإن أعطاه منه )  ١٠( يصيب 
  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا )  ١٢( األول مل جيز 

 _________  
مالك عن حممد بن عبد اهللا بن أيب مرمي اخلزاعي قال : وشرحه " موطأ حيىي " عن رجل أنه سأل يف : قوله )  ١( 

إين رجل أبتاع الطعام : أنه سأل سعيد بن املسيب فقال " الثقات " شيخ مدين صاحل وذكره ابن حبان يف : أبو حامت 
 خترج باألعطية ألهلها على وجه اهلبة والعطية احملضة يريد من الصكوك اليت: قال الباجي ( يكون من الصكوك 

باجلار باجليم الساحل املعروف فرمبا ابتعت منه بدينار  -مجع صك  -)  ١٢/  ٥املنتقى . دون وجه من املعاوضة 
انتهى وبه يعلم . ال ولكن أعط أنت درمها وخذ بقيته طعاما : ونصف درهم أفأعطي بالنصف طعاما ؟ فقال سعيد 

  جل املبهم الر
  وشرحه أنه اسم موضع قرب املدينة " موطأ حيىي " محله القاري على الشريك يف التجارة والذي يظهر من )  ٢( 
  هبمزة االستفهام )  ٣( 
  أي ذلك املشتري )  ٤( 
  أي بقدره طعاما )  ٥( 
  ليكون بيعا ثانيا وإسقاطا للدين )  ٦( 
  أي بقدره الطعام )  ٧( 
  ، فارجع إليه  ٢٣٨/  ١١" األوجز " بسط الكالم عليه يف ( ه ابن املسيب هو الذي منع)  ٨( 



  أي البائع )  ٩( 
  أي من مقدار يقابل نصف الدرهم يف البيع األول )  ١٠( 
  أي ذلك الطعام الذي اشتراه )  ١١( 
  لكونه مؤديا إىل الربا )  ١٢( 

  ) ٢( فيبيعه أو الدين على الرجل )  ١( باب الرجل يكون له العطايا  - ٢

  قبل أن يقبضه 
إين رجل أشتري : يقول لسعيد بن املسيب )  ١( أنه مسع مجيل املؤذن : أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد  - ٨٢٢

منها ما شاء اهللا مث أريد أن أبيع الطعام )  ٥( فأبتاع )  ٤( الناس باجلار )  ٣( هذه األرزاق اليت يعطيها )  ٢( 
؟ )  ٨( من تلك األرزاق اليت ابتعت )  ٧( أتريد أن توفيهم : إىل ذلك األجل فقال له سعيد علي )  ٦( املضمون 

  عن ذلك )  ٩( فنهاه . نعم : قال 
)  ١٢( فال يدرى )  ١١( للرجل إذا كان له دين أن يبيعه حىت يستوفيه ألنه غرر )  ١٠( ال ينبغي : قال حممد 

  حنيفة رمحه اهللا وهو قول أيب . أم ال خيرج )  ١٣( أخيرج 
 _________  

  أي من اإلمام يف بيت املال أو غريه : العطايا )  ١( 
  أي ذلك العطاء أو الدين : فيبيعه )  ٢( 
مجيل املؤذن هو مجيل بفتح اجليم بن عبد الرمحن املؤذن املدين أمه من ذرية سعد القرظ مسع ابن : قوله )  ١( 

  بواسطة حيىي و بال واسطة قاله الزرقاين املسيب وعمر بن عبد العزيز وعنه مالك 
  أي من أصحاهبا )  ٢( 
  يعطاها باجملهول : يف نسخة )  ٣( 
" . النهاية " بتخفيف الراء مدينة بساحل البحر بينه وبني املدينة يوم وليلة كذا يف : باجلار قال القاري : قوله )  ٤( 

 يفرق على الناس بصكاك وهو الورق اليت يكتب فيها ويل موضع بساحل البحر جيمع فيه الطعام مث: وقال الزرقاين 
  األمر برزق من الطعام ملستحقه 

  أي أشتري إىل أجل يف الثمن )  ٥( 
  أي الذي اشتريته وهو مضمون علي من جهة الثمن )  ٦( 
  أي أصحاب األرزاق الذين باعوه أوال )  ٧( 
  أي اشتريت أوال )  ٨( 
وذلك رأيي أي خوفا من التساهل يف ذلك حىت يشترط : قال مالك : ل الزرقاين فنهاه عن ذلك قا: قوله )  ٩( 

  القبض من ذلك الطعام أو يبيعه قبل أن يستوفيه فمنع من ذلك سدا للذريعة الذي خياف منه التطرق إىل حمذور 
  ال ينبغي إخل استنباط هذا احلكم من األثر املذكور غري ظاهر : قوله )  ١٠( 
  فيه تردد أي بيع )  ١١( 
  بصيغة املعروف أو اجملهول )  ١٢( 
  أي من املديون )  ١٣( 



( إين رجل أبيع الدين : أنه مسع رجال يسأل سعيد بن املسيب فقال : أخربنا مالك أخربنا موسى بن ميسرة  - ٨٢٣
  إىل رحلك )  ٣( ال تبع إال ما آويت : من ذلك فقال له ابن املسيب )  ٢( وذكر له شيئا )  ١
الذي هو عليه ألن بيع الدين غرر )  ٤( ال ينبغي للرجل أن يبيع دينا له على إنسان إال من . وبه نأخذ : حممد  قال

  وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا . أخيرج منه أم ال )  ٥( ال يدرى 
 _________  

  أي ديين على إنسان )  ١( 
  أي بعض صوره )  ٢( 
  إىل رحلك بالفتح أي منزلك أي ال تبع إال ما قبضته لئال يكون البيع بالغرر . إال ما آويت من اإليواء : قوله )  ٣( 
  إال من الذي أي من املديون ألنه ليس فيه غرر : قوله )  ٤( 
  معروف أو جمهول )  ٥( 

  أفضل مما أخذه)  ١( باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي  - ٣

عبد اهللا بن عمر من رجل )  ١( استسلف : اهد قال أخربنا مالك أخربنا محيد بن قيس املكي عن جم - ٨٢٤
)  ٣( قد علمت : هذه خري من درامهي اليت أسلفتك قال ابن عمر ) :  ٢( دراهم مث قضى خريا منها فقال الرجل 

  )  ٤( ولكن نفسي بذلك طيبة 
 _________  

  أي يؤدي الدائن : فيقضي )  ١( 
  أي أخذ قرضا : استسلف )  ١( 
  فقال الرجل كأنه خشي أن يكون ذلك ربا : قوله )  ٢( 
  أي كوهنا خريا )  ٣( 
  أي راضية )  ٤( 

أن رسول صلى اهللا عليه و ) :  ١( أخربنا مالك أخربنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب رافع  - ٨٢٥
الرجل )  ٥(  فقدمت عليه إبل من صدقة فأمر أبا رافع أن يقضي)  ٤( بكرا )  ٣( من رجل )  ٢( سلم استسلف 

إياه فإن )  ٩( أعطه : فقال )  ٨( إال مجال رباعيا خيارا )  ٧( مل أجد فيها : إليه أبو رافع فقال )  ٦( بكره فرجع 
  خيار الناس أحسنهم قضاء )  ١٠( 

. اشترط عليه )  ١٣( إذا كان من غري شرط )  ١٢( ال بأس بذلك . نأخذ )  ١١( وبقول ابن عمر : قال حممد 
  ول أيب حنيفة رمحه اهللا وهو ق

 _________  
عن أيب رافع هو موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان أوال موىل العباس فوهبه لرسول اهللا : قوله )  ١( 

إبراهيم أو ثابت أو هرمز أو سنان أو صاحل أو : صلى اهللا عليه و سلم فأعتقه امسه على األشهر أسلم القبطي وقيل 
يف خالفة علي وهو الصواب كذا ذكره ابن : رمحن أو يزيد أو قزمان تويف يف خالفة عثمان وقيل يسار أو عبد ال

  وغريه " االستيعاب " عبد الرب يف 



استسلف أي أخذ سلفا وقرضا وفيه دليل للجمهور يف جتويز ثبوت احليوان يف الذمة قرضا وملن ذهب : قوله )  ٢( 
ببيان اجلنس والسن والصفة وبعد ذلك ينتفي التفاوت إال اليسري ومنعه  إىل جتويز السلف فيه ألنه يصري معلوما

أصحابنا قائلني بأن التفاوت يف احليوانات فاحش يف املالية باعتبار املعاين الباطنية فال ميكن توصيفه حبيث ال يفضي 
 ورود النصوص خبالفه وقد مر إىل املنازعة وال ثبوته يف الذمة وال أداء مثله وهذا معىن دقيق قوي جيب اعتباره لوال

عن حديث الباب وأمثاله باحتمال أن " شرح معاين اآلثار " بعض ما يتعلق هبذا املقام يف ما مر وأجاب الطحاوي يف 
يكون هذا قبل حترمي الربا مث حرم الربا وحرم كل قرض جر منفعة وردت األشياء املستقرضة إىل مثلها فلم جيز 

وقد كان أيضا جيوز قبل بيع احليوان باحليوان نسيئة مث نسخ وبسط ذلك بسطا بسيطا ال القرض إال يف ما له مثل 
يرجع حاصله إال إىل احلكم بالنسخ باالحتمال وبالرأي واألوىل أن يقال بترجح أحاديث احلرمة على أحاديث 

  اجلواز 
سنن " اض ما يفهم أنه هو ويفهم من عن العرب" أوسط الطرباين " ما يفيد أنه أعرايب ويف " مسند أمحد " يف )  ٣( 

  واحلاكم أنه غريه " النسائي 
  بالفتح الصغري من اإلبل كالغالم من اآلدميني : قال السيوطي )  ٤( 
هذا مما يستشكل : أن يقضي أي يؤدي الرجل الذي استسلف منه بكره من إبل الصدقة قال النووي : قوله )  ٥( 

د من الذي يستحقه الغرمي مع أن الناظر يف الصدقات ال جيوز تربعه منها كيف قضى من إبل الصدقة أجو: فيقال 
واجلواب أنه عليه السالم اقترض لنفسه فلما جاءت إبل الصدقة اشترى منها بعريا رباعيا ممن استحقه فملكه بثمنه 

و أنه أيضا من املسلمني أ( اشتروا فأعطوه إياه : وأوفاه متربعا بالزيادة من ماله ويدل عليه أن يف صحيح مسلم قال 
والرباعي من اإلبل بالفتح ما ) .  ٣٤٠/  ٢" الكوكب الدري " املفتقرين فكان له حق يف بيت املال أيضا كذا يف 

  " تنوير احلوالك " استكمل ست سنني ودخل يف السابعة كذا يف 
  أي عاد أبو رافع )  ٦( 
  أي يف إبل الصدقة )  ٧( 
  بالكسر أي جيدا حسنا )  ٨( 
  أي أعط الرباعي لذلك الغرمي )  ٩( 
فإن أي فإن خيار الناس عند اهللا وأكثرهم ثوابا أحسنهم قضاء للديون الذين يتربعون بالفضل وال : قوله )  ١٠( 

  يبخسون 
وهبذا احلديث نأخذ : وبقول ابن عمر ال حاجة إليه بعد رواية املرفوع وكان األحسن أن يقول : قوله )  ١١( 

  اهللا نأخذ ولعله إمنا مل يقله لكون بعض ما يف احلديث من جواز قرض احليوان خمالفا له وبقول رسول 
  أي بقضاء دينه أفضل مما أخذه )  ١٢( 
إذا كان من غري شرط اشترط أي حالة املداينة والعقد لئال يكون ربا فإن كل قرض جر به منفعة : قوله )  ١٣( 

  فهو حرام كما وردت به األخبار 

  )  ٣( إال قضاءه )  ٢( فال يشترط )  ١( من اسلف سلفا : ربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر قال أخ - ٨٢٦
منه )  ٧( وال يشترط عليه أحسن )  ٦( منه )  ٥( له أن يشترط افضل )  ٤( ال ينبغي . وهبذا نأخذ : قال حممد 

  ا وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائن. فإن الشرط يف هذا ال ينبغي 
 _________  



  أي استقرض قرضا )  ١( 
  أي عند العقد )  ٢( 
  إال قضاء مثله من دون زيادة ونقصان )  ٣( 
  أي ال حيل ملن أسلف )  ٤( 
  أي يف الكمية )  ٥( 
  أي من الذي أعطى )  ٦( 
  أي يف الكيفية )  ٧( 

  باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانري - ٤

والذهب من )  ٢( الورق )  ١( قطع :  بن سعيد عن سعيد بن املسيب أنه قال أخربنا مالك أخربنا حيىي - ٨٢٧
  الفساد يف األرض 

  قطع الدراهم والدنانري لغري منفعة )  ٣( ال ينبغي : قال حممد 
 _________  

أنه قال قطع الورق والذهب الظاهر أن مراده من قطعهما نقص شيء منهما لتصري أخف وزنا من : قوله )  ١( 
دراهم املتعارفة ويف معنامها غشهما ألنه نوع سرقة بل أكرب لسراية ضررها إىل العامة وكأنه أشار إىل أن فاعله من ال

إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن يقتلوا : ( قطاع الطريق الذين قال اهللا يف حقهم 
مراد حممد من قطعها : وقال أيضا " . شرحه " كذا ذكره القاري يف )  ٣٣اآلية : سورة املائدة ( اآلية ) أو يصلبوا 

مل نعلم ما املراد من " : شرحه " وقال بريي زاده يف . انتهى . كسرمها وإبطال صورمها وجعلهما مصنوعا وظروفا 
وزنا فكان بعضهم  كانت املقابلة هبا يف صدر اإلسالم عددا ال: القطع يف قول ابن املسيب غري أن ابن األثري قال 

قطع الورق بكسر القاف : أظن أن قول ابن املسيب " : شارح املسند " وقال . انتهى . يقص أطرافها فنهوا عنه 
وفتح الطاء املهملة مجع قطعة وهي اليت تتخذ من الذهب أو الورق فلوسا صغرية لريفق التعامل هبا كما هو الرائج 

وإمنا عدها من الفساد يف األرض ألنه رمبا ال يالحظ . ماسيات يف اليمن يف زماننا كالدواوين يف احلرمني واخل
أراد الدراهم والدنانري املضروبة يسمى كل واحدة منهما سكة : قيل ( املتعامل هبا امورا واجبة يف التقابض والتماثل 

ذلك ملا فيها من اسم  ألنه طبع بسكة احلديد أي ال تكسر إال مبقتضى كرداءهتا أو شك يف صحة نقدها وإمنا كره
   ١٢٢/  ١٥بذل اجملهود . إمنا هنى أن يعاد تربا وأما للمنفعة فال : اهللا تعاىل أو ألن فيه إضاعة املال وقيل 

الصحيح من معانيه أنه إن كسره أصال ففيه إضاعة ألن املسكوك يروج ما ال يروج غري :  ١٧٨/  ١١ويف األوجز 
فتقر فيه إىل وزنه لكونه معلوم املقدار فيأخذه كل أحد من غري تردد أو ريبة املسكوك مع أن إنفاق املسكوك ال ي

وأما إذا كسر شيئا منه فإما أن يكسر ما حيس به أنه مكسور فهو داخل يف األول ألنه ال ينفق نفاق الصحيح وإن 
) . فيه تغرير وخديعة أخذ منه شيئا غري معلوم للرأي يف بادئ نظره كما يفعله البعض بإلقائه يف أدوية حاودة ف

  انتهى 
  أي الفضة )  ٢( 
  أي ال حيل ملا فيه من الضرر العام )  ٣( 



  واألرض)  ١( باب املعاملة واملزارعة يف النخل  - ٥

األنصاري أخربه أنه سأل رافع بن خديج )  ١( أخربنا مالك أخربنا ربيعة بن أيب عبد الرمحن أن حنظلة  - ٨٢٨
: والورق ؟ قال رافع )  ٤( بالذهب : فقلت لرافع : قال حنظلة )  ٣( قد هني عنه : قال ف)  ٢( عن كراء املزارع 
  بالذهب والورق )  ٥( ال بأس بكرائها 

ما مل )  ٧( كيال معلوما وضربا معلوما )  ٦( ال بأس بكرائها بالذهب والورق باحلنطة . وهبذا نأخذ : قال حممد 
وهو قول أيب حنيفة )  ٩( كيال معلوما فال خري فيه )  ٨( ا خيرج منها يشترط ذلك مما خيرج منها فإن اشترط مم

هل : يف ذلك فقال )  ١٠( وقد سئل عن كرائها سعيد بن جبري باحلنطة كيال معلوما فرخص . والعامة من فقهائنا 
  )  ١١( ذلك إال مثل البيت يكرى 

 _________  
  لف ونشر مرتب : يف النخل واألرض )  ١( 
وله صحبة ذكره : أن حنظلة هو ابن قيس بن عمرو بن حصن الزرقي األنصاري التابعي الكبري قيل : له قو)  ١( 

  الزرقاين 
  موضع الزرع : مجع مزرعة بالفتح )  ٢( 
قد هني عنه ظاهره منع كرائها مطلقا وإليه ذهب احلسن وطاوس واألصم ومن حجتهم حديث : قوله )  ٣( 

من كانت له أرض فليزرعها فإن مل يستطع أن يزرعها وعجز فليمنحها أخاه املسلم  : "الصحيحني وغريمها مرفوعا 
وتأول مالك وأصحابه أحاديث املنع على كرائها بالطعام أو مبا تنبته وأجازوا " وال يؤاجرها فإن مل يفعل فليمسك 

زرعها أخاه وال يكرها من كانت له أرض فلي: " كرائها مبا سوى ذلك حلديث أمحد وأيب داود عن رافع مرفوعا 
وتأولوا النهي عن احملاقلة بأهنا كراء األرض بالطعام وجعلوه من باب الطعام " بثلث وال ربع وال طعام مسمى 

عن رافع بعد قوله " الصحيح " بالطعام نسيئة وأجاز الشافعية واحلنيفية كراءها بكل معلوم من طعام أو غريه ملا يف 
إمنا كان الناس يؤجرون على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على : به  أما بالذهب والفضة فال بأس: 

فبني أن . املاذيانات وأقيال اجلداول فيهلك هذا ويسلم هذا فلذلك زجر عنه وأما بشيء معلوم مضمون فال بأس به 
  " شرح الزرقاين " علة النهي الغرر وأجاز أمحد كراءها جبزء مما يزرع فيها كذا يف 

  أي هل جيوز ذلك أم ال  ) ٤( 
  أي األرض املزروعة )  ٥( 
  أي حنوها من الشعري والذرة من املثليات )  ٦( 
  أي صنفا معينا )  ٧( 
  أي من تلك األرض )  ٨( 
فال خري فيه أي ال حيل ذلك فلعله ال خيرج منه إال ذلك القدر املعهود فهذا الشرط لكونه فاسدا : قوله )  ٩( 

  ائها بثلث ما خيرج أو ربعه وحنو ذلك من الكسور جائز كما سيأيت يفسد العقد نعم كر
  أي أجازه )  ١٠( 
  أي ليس ذلك إال مثل كراء البيت بالذهب والفضة واحلنطة امللومة وغري ذلك فكما جاز ذلك جاز هذا )  ١١( 



(  عليه و سلم حني رسول اهللا صلى اهللا)  ١( أن : أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن سعيد بن املسيب  - ٨٢٩
)  ٦( وكان ) :  ٥( ما أقركم اهللا على أن الثمر بيننا وبينكم قال )  ٤( أقركم ) :  ٣( فتح خيرب قال لليهود )  ٢

إن شئتم فلكم : مث يقول . بينه وبينهم )  ٧( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يبعث عبد اهللا بن رواحة فيخرص 
  نوا يأخذونه فكا) :  ٨( وإن شئتم فلي قال 
 _________  

وأكثر أصحاب ابن شهاب ووصله منهم طائفة منهم " املوطأ " أن رسول اهللا مرسل أرسله مجيع رواة : قوله )  ١( 
  صاحل بن أيب األخضر فزاد عن أيب هريرة قاله ابن عبد الرب 

د من املدينة إىل جهة الشام حني فتح خبري بوزن جعفر مدينة كبرية ذات حصون وخنل على مثانية بر: قوله )  ٢( 
ملا ظهر على خيرب أراد إخراج : عن ابن عمر " الصحيحن " وكان فتحه يف صفر سنة سبع عند اجلمهور ويف 

  اليهود منها فسألوه أن يقرهم هبا على أن يكفوه العمل وهلم نصف الثمر قاله الزرقاين 
  الذين كانوا خبيرب )  ٣( 
على خنل خيرب على أن تعملوا فيها والثمر بيننا وبينكم أي على التناصف كما يف أقركم أي أثبتكم : قوله )  ٤( 

ما دام أقركم اهللا أي إىل ما شاء اهللا وقد كان عازما على إخراج اليهود من جزيرة : رواية الصحيحني وغريمها 
بعده عمر من جزيرة  العرب فذكر ذلك لليهود منتظرا القضاء والوحي فيهم إىل أن حضرته الوفاة فأجلى اليهود

  حيتمل أنه حد األجل فلم ينقله الراوي : العرب إىل الشام قال القرطيب 
  أي ابن املسيب )  ٥( 
وكان هذا ههنا ليس لالستمرار فإنه إمنا بعثه عاما واحدا فإن عبد اهللا بن رواحة بالفتح بن ثعلبة بن : قوله )  ٦( 

  غزوة مؤتة سنة مثان كما ذكره ابن األثري وغريه امرئ القيس األنصاري من أهل بدر استشهد يف 
فيخرص أي يقدر ما على النخيل من الثمار خرصا وختمينا ويفصل حصة النيب صلى اهللا عليه و سلم : قوله )  ٧( 

إن شئتم فلكم كله وتضمنون نصيب املسلمني وإن شئتم فلنا كله وأضمن مقدار : وحصة اليهود خرصا ويقول 
: أنه خرص عشرين ألف وسق فأدوا عشرة ألف وسق قال ابن عبد الرب : ثمرة كلها ويف رواية نصيبكم فأخذوا ال

اخلرص يف املساقاة ال جيوز عند مجيع العلماء ألن املساقيني شريكان ال يقتسمان إال مبا جيوز به بيع الثمار بعضها 
ليهود إلحصاء الزكاة ألن املساكني ليسوا وإمنا بعث رسول اهللا من خيرص على ا: ببعض وإال دخلته املزابنة قالوا 

إمنا أمر رسول : شركاء معينني فلو ترك اليهود وأكلها رطبا والتصرف فيها أضر ذلك سهم املسلمني قالت عائشة 
  اهللا باخلرص لكي حتصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق 

  أي ابن املسيب )  ٨( 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان )  ١( أن : ان بن يسار أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن سليم - ٨٣٠
هذا ) :  ٣( من حلي نسائهم فقالوا )  ٢( فجمعوا حليا : يبعث عبد اهللا بن رواحة فيخرص بينه وبني اليهود قال 

ق اهللا إنكم ملن أبغض خل)  ٧( يا معشر اليهود واهللا : يف القسمة فقال )  ٦( عنا وجتاوز )  ٥( وخفف )  ٤( لك 
)  ١٠( وإنا ال نأكلها )  ٩( من الرشوة فإهنا سحت )  ٨( إيل وما ذاك حباملي أن أحيف عليكم أما الذي عرضتم 

  قامت السموات واألرض )  ١١( هبذا : قالوا 
والثلث والربع ومبزارعة األرض )  ١٣( مبعاملة النخل على الشطر )  ١٢( ال بأس . وهبذا نأخذ : قال حممد 
أن ذلك هو املخابرة اليت هنى عنها )  ١٤( على الشطر والثلث والربع وكان أبو حنيفة يكره ذلك ويذكر البيضاء 



  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
 _________  

  وموصول بطريق عن جابر وابن عباس عند أيب داود وابن ماجه " املوطأ " هذا مرسل يف )  ١( 
  مفرد : مجع أو بفتح احلاء وسكون الالم :  بضم احلاء وكسر الالم وشد الياء)  ٢( 
  لعبد اهللا بن رواحة )  ٣( 
  أي هدية لك )  ٤( 
  أي اجعل التخفيف علينا )  ٥( 
  أي سامح فيها واغمض )  ٦( 
مل تسلموا لكن  -مع كونكم من أهل الكتاب  -واهللا إنكم أي وإن كنتم أبغض خلق اهللا إيل لكونكم : قوله )  ٧( 

فإن الظلم ال حيل على أحد . البغض على أن أحيف أي أجور وأظلم عليكم من احليف مبعىن اجلور ال حيملين هذا 
  ولو كان كافرا 

  أي أحضرمت عندي لتخفيف القسمة )  ٨( 
  بالضم أي حرام )  ٩( 
  وفيه تعريض على اليهود فإهنم كانوا أكالني للسحت والرشوة كما أخرب به الكتاب . حلرمتها )  ١٠( 
هبذا أي هبذا العدل الذي تفعله أو هبذا االمتناع عن أكل السحت قامت السموات بغري عمد : قوله  ) ١١( 

فيه دليل على أن الرشوة عند اليهود أيضا حرام : قال ابن عبد الرب . واألرض استقرت على املاء ولواله لفسدتا 
  ام عند مجيع أهل الكتاب وهو حر) أكالون للسحت : ( ولوال حرمته عندهم ما عريهم اهللا بقوله 

ال بأس مبعاملة إخل املعاملة بلغة أهل املدينة عبارة عن دفع األشجار الكروم أو النخيل وغري ذلك إىل : قوله )  ١٢( 
من يقوم بإصالحها على أن يكون له سهم معلوم من مثرها ويقال له املساقاة أيضا وهو عقد جائز عندمها وعليه 

كثر العلماء ويشترط ذكر املدة املعلومة وتسمية جزء مما خيرج مشاع إال أن الشافعي خصه الفتوى وبه قال أمحد وأ
بالنخل والكرم يف قوله اجلديد وعمم يف كل شجر يف قوله القدمي وحجتهم يف ذلك حديث معاملة خبري وغري ذلك 

خيرج عنه وجبوازه قال اجلمهور واملزارعة عبارة عن عقد على األرض البيضاء أي اخلالية من الزرع ببعض معني مما 
وروي عند ابن أيب شيبة وغريه عن علي وابن مسعود وسعد ومجاعة من التابعني من بعدهم وقد ورد يف بعض 

وأما أبو حنيفة فحكم بفسادمها مستدال بالنهي عن املخابرة ورد ذلك . روايات معاملة خيرب العقد على الزرع أيضا 
  " البناية " ن ثابت عند أيب داود ورافع بن خديج عند مسلم وغريه كذا يف من حديث جابر عند مسلم وزيد ب

  أي النصف : بالفتح )  ١٣( 
ويذكر واجلواب عن حديث معاملة خيرب بأن ما فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم ليس بعقد مساقاة : قوله )  ١٤( 

لو كانوا عبيدا ملا صح إجالؤهم إىل الشام وقد بل هم كانوا عبيدا له والذي قدر هلم كان نفقة هلم وتعقب بأهنم 
إنه منسوخ بالنهي عن املخابرة وفيه أن الظاهر أن األمر بالعكس فإن املعاملة اليت وقعت يف العهد النبوي دام : يقال 

عليها عمل أيب بكر وعمر إىل وقت اإلجالء ولو كان منسوخا لنقضوها واجلمهور محلوا حديث النهي عن املخابرة 
  ويف املقام تفصيل ليس هذا موضعه . ى ما إذا تضمن على الغرر كما ورد يف النهي عن كراء األرض عل

  بإذن اإلمام أو بغري إذنه)  ١( باب إحياء األرض  - ٦



 _________  
 املوات بالضم: وقال اجلوهري .  ١٨/  ٥بفتح امليم والواو اخلفيفة فتح الباري ( أي املوات : إحياء األرض )  ١( 

 ٢١٤/  ١٢املوت وبالفتح ما ال روح فيه واألرض اليت ال مالك هلا من اآلدميني وال ينتفع هبا أحد كذا يف األوجز 
  وإحياؤها حتصيل النفع فيها بالزرع وغريه . اليت ال يعرف ما لكها وال ينتفع هبا ) : 

من أحىي أرضا : لى اهللا عليه و سلم النيب ص)  ١( قال : أخربنا مالك أخربنا هشام بن عروة عن أبيه قال  - ٨٣١
  )  ٤( لعرق ظامل حق )  ٣( ميتة فهي له وليس )  ٢( 

 _________  
قال هذا مرسل باتفاق رواة املوطأ واختلف أصحاب هشام فطائفة رووه مرسال كمالك وطائفة : قال : قوله )  ١( 
عنه عن عبد اهللا بن عبد : ابر وطائفة عنه عن وهب بن كيسان عن ج: عنه عن أبيه عن سعيد بن زيد وطائفة : 

" وذكر الزيلعي يف . الرمحن بن رافع عن جابر وهو حديث مقبول تلقاه فقهاء املدينة وغريهم كذا قال ابن عبد الرب 
  : وغريه أن هذا احلديث روي من طريق تسعة من الصحابة بألفاظ متقاربة " ختريج أحاديث اهلداية 

  وابن عدي  ابن عباس عند الطرباين - ١
  وعائشة عند البخاري وأيب يعلى املوصلي وأيب داود الطيالسي والدارقطين وابن عدي  - ٢
  وسعيد بن زيد عند أيب داود والترمذي والنسائي والبزار  - ٣
  وجابر عند الترمذي والنسائي وابن حبان وابن شيبة  - ٤
  وعبد اهللا بن عمرو بن العاص عند الطرباين  - ٥
  بن عبيد عند الطرباين  وفضالة - ٦
  ومروان عنده أيضا  - ٧
  وصحايب آخر عنده أيضا  - ٨
  ومسرة عند الطحاوي  - ٩
أرضا ميتة قيل بالتشديد وال يقال بالتخفيف فإنه إذا خفف حذفت منه تاء التأنيث وامليتة واملوات : قوله )  ٢( 

  ذلك تشبيها هلا بامليتة يف عدم االنتفاع األرض اخلراب اليت مل تعمر مسيت ب: بالفتح واملوتان بفتحتني 
صفة له وهو : يف رواية األكثر بتنوين عرق وظامل :  ١٩/  ٥قال احلافظ يف الفتح ( وليس لعرق : قوله )  ٣( 

ليس لعرق ذي ظلم ويروى باإلضافة ويكون : ليس لذي عرق ظامل أو إىل العرق أي : راجع إىل صاحب العرق أي 
) يكون املراد بالعرق األرض وباألول جزم مالك والشافعي واألزهري وابن فارس وغريهم الظامل صاحب العرق ف

من الناس من يرويه بإضافته إىل الظامل وهو الغارس الذي غرس يف " : شرح سنن أيب داود " بالكسر قال اخلطايب يف 
ا ألنه نبت يف غري حمله واختار غري حقه ومنهم من جيعل الظامل نعتا للعرق ويريد به الغراس والشجر وجعله ظامل

  ) هتذيب األمساء واللغات " األزهري وابن فارس ومالك والشافعي كونه بالتنوين كما بسطه النووي يف 
  أي يف بقائه )  ٤( 

أخربنا مالك عن ابن شهاب عن سامل بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن عمر عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه  - ٨٣٢
  أرضا ميتة فهي له من أحىي : قال 

ال يكون : فأما أبو حنيفة فقال )  ١( من أحىي أرضا ميتة بإذن اإلمام أو بغري إذنه فهي له . وهبذا نأخذ : قال حممد 



  وإن مل يفعل مل تكن له )  ٤( لإلمام إذا أحياها أن جيعلها له )  ٣( وينبغي : إال أن جيعلها له اإلمام قال )  ٢( له 
 _________  

فهي له ألنه مال مباح غري مملوك سبقت يده إليه فيملكه كما يف االحتطاب واالصطياد من اشتراط : قوله  ) ١( 
إذن اإلمام وبه قال أبو يوسف والشافعي وأمحد وبعض املالكية ونقل عن مالك أنه إن كان قريبا من العامر يف 

طالق األحاديث الواردة يف هذا الباب وأما أبو موضع يتسامح الناس فيه افتقر إىل إذن اإلمام وإال فال وحجتهم إ
األرض هللا ورسوله مث لكم من بعدي فمن أحىي شيئا : " حنيفة فاشترط يف كونه له إذن اإلمام واستدل له حبديث 

فإنه أضافه " كتاب اخلراج " أخرجه أبو يوسف يف " األرض فله رقبتها ) يف األصل موتات وهو حتريف ( من موتان 
ورسوله وكل ما أضيف إىل اهللا ورسوله ال جيوز أن خيتص به إال بإذن اإلمام وذكر الطحاوي أن رجال إىل اهللا 

أقطعين أرضا ال تضر بأحد من املسلمني وال أرض خراج فكتب أبو موسى إىل عمر : بالبصرة قال أليب موسى 
  " البناية " أقطعه له فإن رقاب األرض لنا كذا يف : فكتب عمر إليه 

  أي ال ميلكه الذي أحياه )  ٢( 
  أي يستحب )  ٣( 
  أي للذي أحياه )  ٤( 

  ) ٢( وقسمة املاء )  ١( باب الصلح يف الشرب  - ٧

سبيل )  ٢( بن أيب بكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يف )  ١( أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا  - ٨٣٣
  ألعلى على األسفل ميسك حىت يبلغ الكعبني مث يرسل ا: مهزور ومذينب 

عليه من )  ٤( قوم ما اصطلحوا وأسلموا )  ٣( لكل : وبه نأخذ ألنه كان كذلك الصلح بينهم : قال حممد 
  )  ٥( عيوهنم وسيوهلم وأهنارهم وشرهبم 

 _________  
  هو بالكسر عبارة عن نصيب املاء : الشـرب )  ٢( 
  أي املشترك : وقسمة املاء )  ٢( 
ال أعلمه يتصل : اهللا بن أيب بكر أي ابن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري قال ابن عبد الرب  عبد: قوله )  ١( 

لست أحفظ عن رسول اهللا : بوجه من الوجوه مع أنه حديث مدين مشهور مستعمل عندهم وسئل البزار عنه فقال 
د موصول عن عائشة عند وهو تقصري منهما فله إسنا. صلى اهللا عليه و سلم هبذا اللفظ حديثا يثبت انتهى 

واختلفوا يف معىن . واحلاكم وصححاه وأخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن " الغرائب " الدارقطين يف 
معناه يرسل صاحب احلائط األعلى مجيع املاء يف حائطه حىت إذا بلغ املاء إىل كعيب من يقوم فيه أغلق : احلديث فقيل 

 يروي حائطه مث ميسك بعد ريه ما كان من الكعبني إىل أسفل مث يرسل كذا يف يسقي األول حىت: مدخل املاء وقيل 
  " شرح الزرقاين " 
يف معجم ( ومذينب . يف سبيل مهزور بفتح امليم وإسكان اهلاء وضم الزاء وسكون الواو آخره : قوله )  ٢( 

ضم امليم وفتح الذال وياء مسكنة ب)  ٢١٨/  ١٢األوجز . بوزن تصغري املذنب واد باملدينة : مذينب : البلدان 
  واديان يسيالن باملطر باملدينة يتنافس أهل املدينة يف سيلهما قاله الزرقاين . وكسر النون بعده باء 

  أي ليس فيه حد معني شرعا بل األمر مفوض إىل آراء الشركاء )  ٣( 



  أي انقادوا واتفقوا عليه )  ٤( 
  أي نصيبهم من املياه )  ٥( 

له حىت )  ٣( بن خليفة ساق خليجا )  ٢( أن الضحاك )  ١( نا مالك أخربنا عمرو بن حيىي عن أبيه أخرب - ٨٣٤
حممد بن مسلمة )  ٧( يف أرض حملمد بن مسلمة فأىب )  ٦( فأراد أن مير به )  ٥( من العريض )  ٤( النهر الصغري 

فكلم )  ١١( أوال وآخرا وال يضرك فأىب )  ١٠( منفعة تشرب به )  ٩( متنعين وهو لك )  ٨( مل : فقال الضحاك 
( سبيله فأىب )  ١٤( حممد بن مسلمة فأمره أن خيلي )  ١٣( فيه عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه فدعا )  ١٢( 
( ال : ما ينفعه وهو لك نافع تشرب به أوال وآخرا وال يضرك ؟ قال حممد )  ١٦( مل متنع أخاك : فقال عمر )  ١٥
( عمر أن جيريه )  ٢١( فأمره ) .  ٢٠( ولو على بطنك )  ١٩( واهللا ليمرن به : عمر )  ١٨(  فقال واهللا)  ١٧
٢٢  (  

 _________  
  هو حيىي بن عمارة بن أيب حسن املازين )  ١( 
أن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة األنصاري األشهلي شهد غزوة بين النضري وليست له رواية وكان : قوله )  ٢( 

  وغريه " اإلصابة " النفاق مث تاب وأصلح كذا يف يتهم ب
  النهر الصغري يقطع من النهر الكبري : بالفتح )  ٣( 
  لعله يعين النهر الصغري تفسريا للخليج " موطأ حيىي " ليس هذا يف )  ٤( 
  ها العمران اليوم قد مشل) احلرة الشرقية ( ناحية من املدينة يف طرف حرة واقم : عريض ( بالضم واد باملدينة )  ٥( 
  أي بذلك اخلليج )  ٦( 
  أي امتنع منه ومنعه منه )  ٧( 
  أي ألي سبب )  ٨( 
حيتمل أنه كان شرط له ذلك وحيتمل أن يريد أن ذلك حكم املاء أن : وهو لك منفعة قال الباجي : قوله )  ٩( 

  األعلى أوىل حىت يروى 
  بيان للمنفعة )  ١٠( 
  أي امتنع ابن مسلمة )  ١١( 
  أي الضحاك )  ١٢( 
  أي عمر )  ١٣( 
  أي يتركه مبا يفعله من إجراء اخلليج )  ١٤( 
  أي ابن مسلمة مع حكم عمر )  ١٥( 
  أي يف اإلسالم أو يف الصحبة )  ١٦( 
  أي ال أرضى به )  ١٧( 
  قال : يف نسخة )  ١٨( 
  أي باخلليج )  ١٩( 
  قاله مبالغة يف الزجر )  ٢٠( 
. عمر أن جيريه أي أمر عمر الضحاك أن جيري خبليجه يف أرض ابن مسلمة ولو مل يرضى به فأمره : قوله )  ٢١( 



وحيتمل أن يكون : قال الباجي ( إن عمر مل يقض على حممد بذلك وإمنا حلف على ذلك لريجع إىل األفضل : قيل 
عليه يف الرجوع إىل األفضل  عمر رضي اهللا عنه مل يقض بذلك على حممد بن مسلمة وإمنا أقسم عليه ملا أقسم حتكما

/  ١٢، واألوجز  ٤٦/  ٦املنتقى . فقد يقسم الرجل على الرجل يف ماله حتكما عليه وثقة بأنه ال حينثه فيرب بقسمه 
كان : هو على سبيل احلكم وقال مالك : وقيل ) وهو خطأ " ال حيلفه : " يف األصل ( ثقة أنه ال حينثه )  ٢٣١
بقدر ما حيدثون من الفجور فلو كان الشأن معتدال يف زماننا كاعتداله يف زمن عمر  حتدث للناس أقضية: يقال 

رأيت أن يقضى له بإجراء مائه يف أرضك ألنك تشرب به أوال وآخرا وال يضرك ولكن فسد الناس فأخاف أن 
  للباجي " شرح املوطأ " يطول وينسى ما كان عليه جري املاء فيدعي به جارك يف أرضك كذا يف 

  جييزه : يف نسخة )  ٢٢ (

لعبد )  ٣( كان يف حائط جده ربيع )  ٢( أنه ) :  ١( أخربنا مالك أخربنا عمرو بن حيىي املازين عن أبيه  - ٨٣٥
أرفق لعبد الرمحن وأقرب )  ٦( إىل ناحية من احلائط هي )  ٥( بن عوف فأراد عبد الرمحن أن حيوله )  ٤( الرمحن 

لعبد )  ٩( احلائط فكلم عبد الرمحن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقض )  ٨(  فمنعه صاحب)  ٧( إىل أرضه 
  الرمحن بتحويله 

 _________  
  أي حيىي بن عمارة بن أيب حسن املازين )  ١( 
جده أي جد حيىي وهو أبو حسن متيم بن عبد عمرو . كان يف حائط أي بستان . أنه ضمري للشأن : قوله )  ٢( 

  وقد مرت ترمجته وترمجة ابن ابنه وابن ابن ابنه . قاله الزرقاين األنصاري الصحايب 
  النهر الصغري : على وزن فعيل )  ٣( 
  أحد العشرة املبشرة )  ٤( 
  من التحويل أي يصرف ربيعه يف جهة أخرى من حائط أيب حسن )  ٥( 
  أي تلك اجلهة أرفق وأسهل سقيا )  ٦( 
  أي أرض ابن عوف )  ٧( 
  سن أي أبو احل)  ٨( 
على ظاهره وعداه " ال مينع أحدكم جاره : " فقضى أي حكم بتحويله لعبد الرمحن ألنه محل حديث : قوله )  ٩( 

ليس العمل على احلديث عمر هذا ومل : إىل كل ما حيتاج اجلار إىل االنتفاع به من دار جاره وأرضه وقال مالك 
شهور من مذهب مالك وأيب حنيفة عدم القضاء بشيء من وامل. يأخذ به مالك وروي عنه أنه إن مل يضر قضى عليه 

ال : وروى أصبغ عن ابن القاسم " ال حيل مال امرء مسلم إال عن طيب نفس منه : " ذلك إال بالرضاء حلديث 
يؤخذ بقضاء عمر على حممد بن مسلمة يف اخلليج ويؤخذ بتحويل الربيع ألن جمراه ثابت البن عوف يف ناحية وهذا 

  )  ٣٤/  ٤( ال يقضى بشيء من ذلك كذا ذكره الزرقاين : عي يف القدمي ويف قوله اجلديد قول الشاف

رسول اهللا صلى اهللا عليه و )  ٢( أن )  ١( أخربنا مالك أخربنا أبو الرجال عن عمرة بنت عبد الرمحن  - ٨٣٦
  نقع بئر )  ٣( ال مينع : سلم قال 
منها لشفاههم وإبلهم )  ٤( ئر فليس له أن مينع الناس منها أن يستقوا أميا رجل كانت له ب. وهبذا نأخذ : قال حممد 

  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا . أن مينع ذلك )  ٦( وخنلهم فله )  ٥( وغنمهم وأما لزرعهم 



 _________  
  مرسل وصله أبو قرة موسى بن طارق وسعيد اجلمحي عن مالك به سندا عن عائشة )  ١( 
  عن : نسخة يف )  ٢( 
أي فضل : والنقع بفتح النون وسكون القاف قال بعض الرواة عن مالك . ال مينع بصيغة اجملهول : قوله )  ٣( 

النقع والرهو هو املاء الواقف الذي : قال أبو الرجال ( رهو : ويروى : مائها يقال ينقع به أي يروي به قال الباجي 
  ماء وهو مبعناه )  ٣٩/  ٦، واملنتقى  ٣١/  ٤زرقاين شرح ال. ال يسقى عليه أو يسقى وفيه فضل 

أن يستقوا أي أن يستقوا من تلك البئر لشفاههم ودواهبم وهو مجع شفة بالفتح وهو شرب بين آدم : قوله )  ٤( 
  بشفتهم وأصله شفهه ولذا صغر بشفيه ومجع بشفاه يقال هم أهل الشفة أي هلم حق الشرب بشفاههم قاله العيين 

  ي إن قصدوا أن يستقوا منها لزرعهم وأشجارهم أ)  ٥( 
فله أي لصاحب املاء أن مينع من ذلك سواء أضر به أو مل يضر ألنه حق خاص وال ضرورة يف ذلك : قوله )  ٦( 

الغري : يف األصل ( وهذا خبالف مياه البحار واألهنار الكبار واألودية غري . ولو أبيح ذلك النقطعت منفعة الشرب 
: " اململوكة ألحد فإن للناس فيها حق الشرب وسقي الدواب واألشجار وغري ذلك حلديث ) وهو خطأ اململوكة 

أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس والطرباين من حديث ابن عمر " املاء والكأل والنار : الناس شركاء يف ثالثة 
واملسألة بتفاريعها مبسوطة يف . حراز ففيه حق املنع وأما إذا كان املاء حمرزا يف األواين وصار مملوكا له باإل. وغريمها 

  اهلداية وشروحها 

  أو يوصي)  ٢( له من مملوك أو يسيب سائبة )  ١( باب الرجل يعتق نصيبا  - ٨

  بعتق 
  )  ١( أن أبا بكر سيب سائبة : أخربنا مالك أخربنا هشام بن عروة عن ابيه  - ٨٣٧

وقال عبد اهللا بن " الوالء ملن أعتق : " يف احلديث املشهور )  ٢( يه و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عل: قال حممد 
)  ٥( أن يعتق الرجل سائبة فال يكون ملن أعتقه والؤه )  ٤( ولو استقام )  ٣( ال سائبة يف اإلسالم : مسعود 

رسول )  ٨( فقال ذلك منها )  ٧( طلب من عائشة أن تعتق ويكون الوالء لغريها فقد طلب )  ٦( الستقام ملن 
)  ٩( وإذا استقام أن ال يكون ملن أعتق والء استقام أن يستثىن عنه " الوالء ملن أعتق : " اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

. الوالء فيكون لغريه واستقام أن يهب الوالء ويبيعه وقد هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيع الوالء وهبته 
وهو قول أيب حنيفة والعامة . إن أعتق سائبة أو غريها )  ١١( وهو ملن أعتق )  ١٠( النسب والوالء عندنا مبنزلة 

  من فقهائنا 
 _________  

  أي حصة من مملوك مشترك : نصيبا )  ١( 
السائبة كل ناقة تسيب للنذر أي هتمل لترعى حيث شاءت ومنه " : املغرب " أو يسيب سائبة قال يف : قوله )  ٢( 

  ي مهمل ليس معه رقيب وبه مسي والد سعيد بن املسيب وعنده سائبة أي معتق ال والء بينهما صيب مسيب أ
سيب سائبة ال خالف يف جواز العتق بلفظ أنت سائبة أو بشرط أن ال والء بينهما ولزومه وإمنا كره : قوله )  ١( 

سيبة لألصنام واختلفوا يف والئه فذهب مالك مجاعة من العلماء العتق بلفظ السائبة الستعمال الكفار هلا يف األنعام امل
وإليه ذهب ( إىل أنه ال يوايل أحدا وأن مرياثه للمسلمني وعقله إن جىن عليهم وهو مذنب مجع من السلف واخللف 



شرح الزرقاين . مالك ومجاعة من أصحابه وكثري من السلف وقال ابن املاجشون وابن نافع والشافعي والؤه للمعتق 
  " شرح الزرقاين " وذهب مجع من املالكية والشافعي واحلنفية إىل أن والءه ملعتقه كذا يف )  ١٠٠/  ٤
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استدالل على أن والء السائبة للمعتق ال لغريه باحلديث املشهور : قوله )  ٢( 

" ال سائبة يف اإلسالم : " ل ابن مسعود من غري ختصيص بعبد دون عبد وبقو" الوالء ملن أعتق " عند أهل احلديث 
أي ال حكم هلا على ما كان يف اجلاهلية من سقوط حق املعتق يف الوالء وبأنه لو صح أن يكون والء السائبة لغري 

معتقه ال له لصح أن يشترط شارط على املالك بعتق عبده بشرط أن ال يكون الوالء للمعتق بل له فإنه ال فرق بني 
وقد دلت قصة بريرة كما مر ذكرها على أنه ال جيوز ذلك وبأنه لو صح ذلك لصح انتقال الوالء  ذلك وبني هذا

  عن املعتق بيعا وهبة وهو باطل بالنصوص الواردة وقد مر ذكرها 
  أي إمنا كان عادة أهل اجلاهلية )  ٣( 
  أي لو صح )  ٤( 
  أي والء املعتق سائبة )  ٥( 
  وهم موايل بريرة )  ٦( 
  اجملهول واملعروف أي موىل بريرة ب)  ٧( 
  ردا عليهم وإبطاال لشرطهم )  ٨( 
  أي املعتق )  ٩( 
  فال يباع وال يوهب وال ينتقل )  ١٠( 
  أي سواء فيه إعتاقه سائبة أو غري سائبة )  ١١( 

له )  ١( من أعتق شركا : أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٨٣٨
شركاؤه )  ٦( قيمة العدل مث أعطي )  ٥( مثن العبد قوم )  ٤( من املال ما يبلغ )  ٣( وكان له )  ٢( يف عبد 

  )  ١٠( فقد عتق منه ما أعتق )  ٩( العبد وإال )  ٨( وعتق عليه )  ٧( حصصهم 
كله فإن كان الذي أعتق )  ١٣( يف مملوك فهو حر )  ١٢( نأخذ من أعتق شقصا )  ١١( وهبذا : قال حممد 

. سعى العبد لشركائه يف حصصهم )  ١٦( شريكه من العبد وإن كان معسرا )  ١٥( ضمن حصة )  ١٤( موسرا 
يعتق عليه بقدر ما أعتق والشركاء باخليار : وقال أبو حنيفة . بلغنا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم )  ١٧( وكذلك 

العبد )  ٢٠( إن كان موسرا وإن شاؤا استسعوا )  ١٩( إن شاؤا ضمنوه أعتقوا كما أعتق و)  ١٨( إن شاؤا : 
( بينهم على قدر حصصهم وإن ضمنوا املعتق كان الوالء )  ٢١( يف حصصهم فإن استسعوا أو اعتقوا كان الوالء 

  )  ٢٤( على العبد مبا ضمن واستسعاه به )  ٢٣( كله له ورجع )  ٢٢
 _________  

  شقصا على وزنه ويف أخرى عنده نصيبا والكل مبعىن واحد : سر الشني ويف رواية للبخاري شركا بك: قوله )  ١( 
من أعتق شركا له يف مملوك وأصرح " : مسنده " يف عبد وكذا يف أمة كما يف رواية عند مسدد يف : قوله )  ٢( 

ال تقومي : حلكم يف العبد وقال عبدا وأمة وشذ ابن راهويه فقال بتخصيص ا: منه ما يف رواية الدارقطين والطحاوي 
  أنكره عليه حذاق األصول ألن األمة يف هذا املعىن كالعبد : يف عتق اإلناث قال القاضي عياض 

  أي للمعتق )  ٣( 
وله مال يبلغ قيمة أنصباء شركائه : ما يبلغ مثن العبد أي قدر قيمة بقيمة العبد كما يف راوية النسائي : قوله )  ٤( 



  ركائه أنصباءهم ويعتق العبد فإنه يضمن لش
قيمة العدل بالفتح أي الوسط من غري زيادة وال نقصان ويوضحه رواية . قوم جمهول من التقومي : قوله )  ٥( 

فتح . اجلور : النقص والشطط : بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مهملة : الوكس ( ال وكس وال شطط : مسلم 
  )  ١٥٢/  ٥الباري 

  هول أو املعروف فما بعده مرفوع أو منصوب بصيغة اجمل)  ٦( 
  أي قيمة حصصهم )  ٧( 
  أي على ذلك املعتق الضامن فالوالء كله له )  ٨( 
بفتح العني يف األول وجيوز الفتح والضم يف الثاين قاله  -وإال أي إن مل يكن له مال عتق منه ما عتق : قوله )  ٩( 

 -ريه وإمنا يقال عتق بالفتح وأعتق بضم اهلمزة وال يعرف عتق بضم أوله الدراوردي ورده ابن التني بأنه مل يقله غ
: عن أيوب " صحيح البخاري " وهذه اجلملة من املرفوع املوصول عند مالك وزعم مجاعة أنه مدرج تعلقا مبا يف 

والصحيح أنه ليس ال أدري أشيء قاله نافع أم هو يف احلديث ؟ : قال أيوب . وإال فقد عتق منه ما عتق : قال نافع 
  )  ١٥٤/  ٥" ( فتح الباري " مبدرج كما حققه يف 

  عتق : ويف رواية )  ١٠( 
والعيين على . ذكر النووي فيها عشرة مذاهب . إن املسألة خالفية شهرية جدا ( وهبذا نأخذ : قوله )  ١١( 

ذاهب كلها مبين على اختالف اختالف هذه امل: البخاري أربعة عشر مذهبا ويف األوجز عشرين مذهبا ويف آخرها 
يف أصل كلي وهو أن العتق جمتزئ عند اإلمام أيب حنيفة ومن وافقه يف فروع هذا الفصل مطلقا مبعىن يف حاليت 

اليسر والعسر معا وليس مبجتزئ مطلقا عند صاحبيه ومن وافقهما وجمتزئ يف حالة العسر دون اليسر يف املشهور 
وبه قال أبو يوسف وقتادة والثوري والشعيب وهو مروي عن )  ٤٤٠/  ٦ع الدراري الم. من أقوال األئمة الباقية 

عمر وغريه وبه قال الشافعي ومالك وأمحد إال أن مبىن احلكم عندمها على أن العتق ال يتجزأ فإعتاق البعض إعتاق 
را يبقى ملك الساكت كله وهو مذهب الشافعي يف ما إذا كان املالك واحدا وكان املعتق معسرا أما لو كان موس

وأما أبو حنيفة فقال بالتجزي فخري الساكت بني اإلعتاق . كما كان حىت جيوز له بيعه وهبته وبه قال مالك وأمحد 
واستدل الطحاوي " . البناية " واالستسعاء والتضمني إن كان املعتق موسرا وبني األولني إن كان معسرا كذا يف 

بأحاديث مرفوعة دالة على مذهبهما واستدل له مبا أخرجه عن عبد الرمحن بن  إنه أصح القولني: ملذهبهما وقال 
كان لنا غالم بيين وبني أمي وأخي األسود فأرادوا عتقه وكنت يومئذ صغريا فذكر األسود ذلك لعمر : يزيد قال 

  أعتقوا أنتم فإذا بلغ عبد الرمحن فإن رغب فيما رغبتم أعتق وإال ضمنكم : فقال 
  أي نصيبا يف مملوك مشترك : كسر بال)  ١٢( 
  ألن العتق ال يتجزأ )  ١٣( 
  أي ذا مال ويسار يقدر على أداء الضمان )  ١٤( 
  أي قدر قيمته )  ١٥( 
  أي فقريا غري قادر على الضمان )  ١٦( 
عمر كذلك بلغنا قد ورد ذلك من طرق عدة من الصحابة منهم أبو هريرة عند األئمة الستة وابن : قوله )  ١٧( 

  وأخرجه الطحاوي من طرق عديدة " نصب الراية " عندهم وجابر عند الطرباين وغريهم كما بسطه الزيلعي يف 
  بيان للخيار )  ١٨( 



  أي املعتق أي جعلوه ضامنا وأخذوا الضمان منه )  ١٩( 
  أي طلبوا العبد من السعاية فيؤديهم من املال مقدار حصصهم ليعتق كله )  ٢٠( 
  لعتق وقع منهم مجيعا ألن ا)  ٢١( 
  خللوص عتق الكل له )  ٢٢( 
  أي املعتق الضامن )  ٢٣( 
حاصل مذاهب األئمة الستة يف ذلك أن الرجل إذا ( بيان للرجوع أي طلب منه السعاية بقدر ما أداه )  ٢٤( 

اإلمام األعظم رمحه  أعتق بعض مملوكه يعتق كله يف احلال بغري استسعاء عند األئمة الثالثة وصاحيب أيب حنيفة وقال
الشريك : يستسعى يف الباقي وإن كان العبد مشتركا بينهما فأعتق أحدمها نصيبه فقال اإلمام أبو حنيفة : اهللا تعاىل 

يعتق نصيبه أو يستسعى العبد فالوالء هلما يف الوجهني أو يغرم األول فالوالء له ويستسعى : اآلخر خمري بني الثالث 
ليس له إال الضمان مع اليسار أو السعاية مع اإلعسار وال يرجع العبد على املعتق بشيء : العبد وقال صاحباه 

إن كان األول موسرا يغرم والوالء له وإال فقد : والوالء للمعتق يف الوجهني وقالت األئمة الثالثة يف املشهور عنهم 
  )  ٤٤١/  ٦المع الدراري . عتق منه ما عتق وال يستسعي 

  )  ١( أن عبد اهللا بن عمر أعتق ولد زىن وأمه : الك حدثنا نافع أخربنا م - ٨٣٩
)  ٣( أحدمها لبغية : مجيل بلغنا عن ابن عباس أنه سئل عن عبدين )  ٢( وهو حسن . ال بأس بذلك : قال حممد 

و قول أيب وه. نقول )  ٧( فهكذا ) .  ٦( مثنا بدينار )  ٥( أغالمها : أيهما يعتق ؟ قال ) :  ٤( واآلخر لرشدة 
  حنيفة والعامة من فقهائنا 

 _________  
  أي والدته اليت زنت )  ١( 
وهو حسن مجيل أي عتق ولد الزنا وأمه وكذا عتق العبيد الفساق أو األراذل وأحسن منه عتق : قوله )  ٢( 

  الصاحلني ذوي األنساب 
زانية أو بكسر الباء وسكون الغني وفتح الياء لبغية بفتح الباء وكسر الغني املعجمة وتشديد الياء أي : قوله )  ٣( 
  مصدر مبعىن الزنا ومها نسختان قاله القاري : 
  أي صاحلة : بكسر الراء وسكون الشني )  ٤( 
  باملعجمة أي أعالمها مثنا )  ٥( 
  أي ولو كان التزايد بدينار )  ٦( 
األوىل أن يعتق ما كان مثنه أكثر وقد أخرج إن : فهكذا نقول وهو قول أيب حنيفة وبه قال اجلمهور : قوله )  ٧( 

أكثرها مثنا وأنفسها : سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أفضل الرقاب قال : الشيخان وغريمها عن أيب ذر 
  أغالها مثنا : عند أهلها ويف رواية 

نامه فأعتقت )  ٢( يف نوم عبد الرمحن بن أيب بكر )  ١( تويف : أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد قال  - ٨٤٠
)  ٥( أن يعتق عن امليت فإن كان أوصى بذلك )  ٤( ال بأس . وهبذا نأخذ : قال حممد . كثرية )  ٣( عائشة رقابا 

  )  ٨( األجر إن شاء اهللا تعاىل )  ٧( وإن كان مل يوص كان الوالء ملن أعتق ويلحقه )  ٦( كان الوالء له 
 _________  



  ، وقيل بعدها  ٥٣سنة  يف طريق مكة)  ١( 
  أي فجأة يف نومه )  ٢( 
  أي مماليك كثرية عن أخيها عبد الرمحن )  ٣( 
الصدقة والعتق كل منهما جائز عن امليت إمجاعا : قال ابن عبد الرب ( ال بأس أن يعتق عن امليت : قوله )  ٤( 

/  ١٠ى ذلك الباجي كذا يف األوجز والوالء للمعتق عند مالك وأصحابه قاله الزرقاين وهكذا نقل اإلمجاع عل
فإن العتق من أفضل أنواع الصدقة والصدقة جبميع أقسامها وكذا العبادات املالية والبدنية ثواهبا يصل إىل )  ٣٨٠

شرح " امليت ويكون باعثا ملغفرته ورفع درجاته وبه وردت األخبار وشهدت به اآلثار كما بسطه السيوطي يف 
وغريه يف غريه وورد يف العتق عن امليت آثار من أحسنها ما أخرجه النسائي عن " والقبور  الصدور يف أحوال املوتى

: إن صاحبا لنا قد مات فقال رسول اهللا : كنا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة تبوك فقلنا : واثلة قال 
  أعتقوا عنه يعتق اهللا بكل عضو منها عضوا منه من النار 

  أي بالعتق )  ٥( 
  أي للميت فينتقل إىل ورثته ألنه هو املعتق حقيقة بالوصية )  ٦( 
  أي من أعتق له وهو امليت )  ٧( 
إن شاء اهللا متعلق بلحوق األجر والظاهر أنه جملرد التربك واختيار األدب يف تعليق األحكام على : قوله )  ٨( 

إىل امليت إذا أعتق احلي عنه وأوصل ثوابه إليه وإن  املشيئة اإلهلية ال للشك يف احلكم فإنه ال شبهة يف وصول األجر
نعم إن كان اإلعتاق أو شيء من الصدقات واجبا على امليت فإن أوصى به جيب على الوصي تنفيذه يف . مل يوص 

ثلث ما ترك وحيكم برباءة ذمته عن ذلك الواجب وإن مل يوص وتربع الوصي بأداء ما وجب عليه حيكم برباءة 
  اهللا تفضال منه ومنة  الذمة إن شاء

  املدبر)  ١( باب بيع  - ٩

أن عائشة زوج : أخربنا مالك أخربنا أبو الرجال حممد بن عبد الرمحن عن أمه عمرة بنت عبد الرمحن  - ٨٤١
منها مث إن عائشة رضي اهللا عنها بعد ذلك )  ١( النيب صلى اهللا عليه و سلم كانت أعتقت جارية هلا عن دبر 

أنت مطبوبة ) :  ٥( فقال هلا )  ٤( دخل عليها رجل سندي )  ٣( ا شاء اهللا أن تشتكي مث إنه م)  ٢( اشتكت 
( إن يف حجرها : كذا وكذا فوصفها وقال )  ٧( امرأة من نعتها : ؟ قال )  ٦( ويلك من طبين : فقالت له عائشة 

كانت ختدمها فوجدوها يف )  ١١(  فالنة جارية)  ١٠( ادعوا يل : صبيا قد بال فقالت عائشة )  ٩( اآلن )  ٨
حىت أغسل بول هذا الصيب فغسلته مث جاءت فقالت هلا )  ١٢( اآلن : بيت جريان هلم يف حجرها صيب قالت 

فواهللا ال تعتقني : العتق قالت )  ١٥( أحببت : ؟ قالت )  ١٤( مل : نعم قالت : ؟ قالت )  ١٣( أسحرتين : عائشة 
مث ابتع : ممن يسيء ملكتها قالت )  ١٨( أن يبيعها من األعراب )  ١٧( ة ابن أختها مث أمرت عائش. أبدا )  ١٦( 
عائشة رضي اهللا عنها ما شاء اهللا من )  ٢١( فلبثت : مث أعتقها فقالت عمرة )  ٢٠( بثمنها رقبة )  ١٩( يل 

فدخل على عائشة ) .  ٢٢(  الزمان مث إهنا رأت يف املنام أن اغتسلي من آبار ثالثة ميد بعضها بعضا فإنك تشفني
)  ٢٤( فانطلقا إىل قناة )  ٢٣( إمساعيل بن أيب بكر وعبد الرمحن بن سعد بن زرارة فذكرت أم عائشة الذي رأت 

شجب حىت ملؤوا الشجب من )  ٢٦( ميد بعضها بعضا فاستقوا من كل بئر منها ثالث )  ٢٥( فوجدا آبارا ثالثة 
  ائشة فاغتسلت فيه فشفيت مجيعها مث أتوا بذلك املاء إىل ع



وهو قول . أن يباع املدبر وهو قول زيد بن ثابت وعبد اهللا بن عمر وبه نأخذ )  ٢٧( أما حنن فال نرى : قال حممد 
  أيب حنيفة والعامة من فقهائنا 

 _________  
مت فأنت حر أو أنت إذا : باب بيع املدبر هو مفعول من التدبري وهو تعليق العتق باملوت بأن يقول : قوله )  ١( 

حر عن دبر مين وحنو ذلك واختلفوا يف جواز بيعه وهبته وحنومها من التصرفات املوجبة نقل مملوك من مالك إىل 
مالك بعد ما اتفقوا على جواز االستخدام واإلجارة والوط والتزويج وحنو ذلك فعندنا ال جيوز بيعه وإخراجه من 

الثابت للمدبر جزما وبه قال مالك وعامة العلماء من السلف واخللف من  ملكه لكونه مستلزما إلبطال حق احلرية
احلجازيني والشاميني والكوفيني وهو املروي عن عمر وعثمان وان مسعود وزيد بن ثابت وبه قال شريح وقتادة 

وهو من  -املقيد  قال الشافعي وأمحد وداود جبواز البيع وغريه هذا يف املدبر املطلق وأما املدبر. ولثوري واألوزعي 
فيجوز بيعه عندنا  -إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا فأنت حر : علق عتقه باملوت على صفته كأن يقول 

واحتج اجملوزون لبيع املدبر " . البناية " أيضا ألن سبب احلرية مل ينعقد يف احلال للتردد يف وقوع تلك الصفة كذا يف 
وهو " مدبرته : " يف األصل ( عائشة املذكور يف هذا الباب أهنا باعت مدبرهتا منها أثر : املطلق بآثار مفيدة لذلك 

على شرط الشيخني ومل خيرجاه والبيهقي أيضا وإسناده : اليت سحرهتا ورواه الشافعي واحلاكم أيضا وقال ) خطأ 
أنا : جهني األول وغريه من و" نصيب الراية " واجلواب عنه على ما يف " . التلخيص " صحيح قاله احلافظ يف 

أنا حنمله على املدبر املقيد وعندنا جيوز بيعه إال أن يبينوا أهنا كانت مدبرة : حنمله على بيع اخلدمة واملنفعة والثاين 
  مطلقة وهم ال يقدرون على ذلك 

ه مين ؟ من يشتري: ومنها حديث جابر أن رجال دبر غالما ليس له مال غريه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
" : غاية البيان " قال اإلتقاين يف . فاشتراه نعيم بن النحام أخرجه الشيخان وأصحاب السنن وابن حبان وغريهم 

هو حممول على املدبر املقيد أو على ابتداء اإلسالم حني كان يباع احلر أو على بيع اخلدمة أمجعوا على جواز بيعه 
بأنه كيف يوفق بني حديثينا " البناية " ورده العيين يف . انتهى . مجاع منه وملا نشأ الشافعي جوزه فصار هذا خرقا لإل

وحديثه وحديثنا مل يبلغ إىل الصحة وحديثه صحيح وكون قول الشافعي خرقا لإلمجاع غري مسلم فإن الشافعي مل 
كان على سيده دين ينفرد به بل هو مذهب جابر وعطاء ووافقه أمحد وإسحاق وداود وجوز املالكية بيع املدبر إذا 

فال يفيد إال " وكان عليه دين : " وال مال له سواه وعليه محلوا حديث جابر ففي رواية النسائي يف ذلك احلديث 
  وهذا القول أقرب إىل اإلنصاف واملعقول . جواز بيعه عند الدين ال جواز بيعه مطلقا 

  أي من عقبها وبعد موهتا أي جعلتها مدبرة : بضمتني )  ١( 
  أي مرضت أياما )  ٢( 
  ضمري الشأن )  ٣( 
  نسبة إىل السند مملكة معروفة كاهلند : بكسر السني )  ٤( 
أن عائشة مرضت فتطاول : طبه أي سحره ويف رواية : أنت مطبوبة أي مسحورة يقال : فقال هلا : قوله )  ٥( 

 امرأة مطبوبة فذهبوا ينظرون فإذا إنكم ختربوين خرب: مرضها فذهب بنو أخيها إىل رجل فذكروا له مرضها فقال 
  جارية هلا سحرهتا وكانت قد دبرهتا احلديث 

  أي من سحرين )  ٦( 
  أي من وصفها كذا وكذا وذكر وصفها )  ٧( 



  بفتح احلاء وسكون اجليم )  ٨( 
  أي يف هذا الوقت )  ٩( 
  أي اطلبوا عندي )  ١٠( 
  بدل من فالنة وبيان هلا )  ١١( 
  آلن فلتصرب حىت أغسل البول أي أحضر ا)  ١٢( 
  هبمزة االستفهام وصيغة اخلطاب )  ١٣( 
  أي بأي سبب سحرتين )  ١٤( 
  أي أردت أن متوت حىت أعتق )  ١٥( 
  أي زجرا وعقوبة لك فمن عجل بالشيء قبل أوانه عوقب حبرمانه )  ١٦( 
  ابن أخيها : يف نسخة )  ١٧( 
: يسيء ملكتها أي يشق عليها بكثرة خدمتها وقلة راحتها يقال  ممن. من األعراب أي البداوي : قوله )  ١٨( 

  " النهاية " فالن حسن امللكة بفتحات أي حسن الصنع إىل مماليكه وسيئ امللكة أي يسيء صحبة املماليك كذا يف 
  أي اشتر يل )  ١٩( 
  أي جارية أخرى )  ٢٠( 
  أي يف ذلك املرض بسبب السحر )  ٢١( 
   بصيغة اجملهول)  ٢٢( 
  أي منامها )  ٢٣( 
اآلبار : القين " : النهاية " ويف " املغرب " بالفتح جمرى املاء حتت األرض كذا يف : إىل قناة القناة : قوله )  ٢٤( 

  اليت حتفر يف األرض متتابعة يستخرج ماؤها ويسيح على وجه األرض كذا قال القاري 
  ض أي متقاربة متصلة يصل املدد من بعضها إىل بع)  ٢٥( 
  بضمتني مجع شجب بالفتح فسكون وهي القربة البالية : ثالث شجب قال القاري : قوله )  ٢٦( 
فال نرى أن يباع وذلك ملا أخرجه الدارقطين من رواية عبيدة بن حسان عن نافع عن ابن عمر : قوله )  ٢٧( 

مل يسنده غري عبيدة وهو ضعيف :  قال الدارقطين. وهو حر من ثلث املال " املدبر ال يباع وال يوهب : " مرفوعا 
وإمنا هو عن ابن عمر من قوله وأخرجه أيضا عن علي بن ظبيان عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا 

  والعيين " نصب الراية " وعلي ضعيف واملوقوف أصح كما بسطه الزيلعي يف . املدبر من الثلث : 

وليدة عن دبر منه فإن )  ١( من أعتق : د أنه مسع سعيد بن املسيب يقول أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعي - ٨٤٢
  مبنزلتها )  ٢( له أن يطأها وان يزوجها وليس له أن يبيعها وال أن يهبها وولدها 

  والعامة من فقهائنا )  ٣( وهو قول أيب حنيفة . وبه نأخذ : قال حممد 
 _________  

  أي علق عتقها مبوته ودبرها )  ١( 
  وولدها مبنزلتها فإن احلمل يتبع أمه يف الرق واحلرية وكذا الولد : قوله )  ٢( 
ولد املدبرة من غري سيدها مبنزلتها إلمجاع الصحابة على ذلك فإنه روي عن : ويف البدائع ( وهو : قوله )  ٣( 

تدبري مدبر وكان ذلك عثمان خوصم إليه يف أوالد مدبرة فقضى أن ما ولدته قبل التدبري عبد وما ولدته بعد ال



مبحضر من الصحابة ومل ينكر عليه أحد منهم فيكون إمجاعا وهو قول شريح ومسروق وعطاء وطاووس وجماهد 
وابن جبري واحلسن وقتادة وال يعرف يف السلف خالف ذلك وإمنا قال به بعض أصحاب الشافعي فال يعتد به 

إن املدبرة إذا ولدت من : فة خالفا للشافعي فإنه قال قول أيب حني)  ٥/  ١٣أوجز املسالك . خبالف اإلمجاع 
وعن جابر بن زيد وعطاء ال يتبعها . نكاح أو زىن ال يصري ولدها مدبرا وإن احلامل ذات دبر صار ولدها مدبرا 

  ولدها يف التدبري حىت ال يعتق مبوت سيدها كذا ذكر القاري 

  باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب - ١٠

بن أيب )  ١( كان عتبة : نا مالك أخربنا الزهري عن عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها قالت أخرب - ٨٤٣
: إليك قالت )  ٥( فاقبضه )  ٤( زمعة مين )  ٣( إىل أخيه سعد بن أيب وقاص أن ابن وليدة )  ٢( وقاص عهد 

أخي : أخي فيه فقام إيه عبد بن زمعة فقال قد كان عهد إيل )  ٦( ابن أخي : فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال 
يا رسول اهللا : إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال سعد )  ٨( وابن وليدة أيب ولد على فراشه فتساوقا )  ٧( 

ابن وليدة أيب ولد على فراشه فقال )  ٩( أخي : ابن أخي قد كان عهد إيل فيه أخي عتبة وقال عبد بن زمعة 
الولد للفراش والعاهر احلجر مث قال : يا عبد بن زمعة مث قال )  ١٠( هو لك : لى اهللا عليه و سلم رسول اهللا ص

( حىت لقي اهللا عز و جل )  ١٣( ملا رأى من شبهه بعتبة فما رآها )  ١٢( احتجيب منه : بنت زمعة )  ١١( لسودة 
١٤  (  

  و قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا وه. الولد للفراش وللعاهر احلجر . وهبذا نأخذ : قال حممد 
 _________  

كان عتبة بن أيب وقاص هو بضم العني وسكون التاء ابن أيب وقاص مالك الزهري مات على شركه : قوله )  ١( 
ومل أر من ذكره يف الصحابة إال ابن منذه واشتد إنكار أيب " : اإلصابة " قال احلافظ يف . كما جزم به الدمياطي 

مصنف عبد " هو الذي كسر رباعية النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم أحد ما علمت له إسالما ويف : يه وقال نعيم عل
أنه صلى اهللا عليه و سلم دعا على عتبة حني كسر رباعيته أن ال حيول عليه احلول حىت ميوت كافرا فكان " الرزاق 

ا حرصت على قتل رجل قط حرصي على م: كذلك وروي عن سعد بن أيب وقاص كما أخرجه ابن إسحاق عنه 
اشتد غضب اهللا على من دمى وجه رسوله : قتل أخي عتبة ملا صنع برسول اهللا ولقد كفاين منه قول رسول اهللا 

ابن القيس العامري والد : بفتح الزاء املعجمة وسكون امليم وقد تفتح  -الذي ادعى عتبة ابن جاريته  -وزمعة 
القرشي العامري أخو سودة كان من سادات الصحابة من مسلمة الفتح ومل تسم الوليدة  سودة أم املؤمنني وابنه عبد

يف رواية وابنها املخاصم فيه كان من صغار الصحابة امسه عبد الرمحن وأصل القصة أنه كانت هلم يف اجلاهلية إماء 
د ورمبا يدعيه الزاين فإن مات تزنني وكانت سادهتن تأتيهن يف خالل ذلك فإذا أتت إحداهن بولد رمبا يدعيه السي

السيد ومل يكن ادعاه وال أنكر فادعاه ورثته حلق به إال أنه ال يشارك مستلحقه يف مرياثه إال أن يستلحقه فبل 
القسمة وإن كان أنكره السيد مل يلحق به وكان لزمعة بن قيس أمة تزين وكان يطأها زمعة أيضا فظهر هبا محل كان 

عد فأوصى عتبة إىل أخيه قبل موته أن يستلحقه به فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغالم يظن أنه من عتبة أخي س
فعرفه بالشبه فاحتج بوصية أخيه واستلحاقه فلما ختاصم عبد بن زمعة مع سعد أبطل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

وللعاهر الزاين احلجر أي لصاحب الفراش وهو الزوج والسيد " الولد للفراش : " سلم دعوى اجلاهلية وقال 
بفتحتني على األشهر أي اخليبة واخلسران وال حق له يف الولد بالوطء احملرم وإن كان مشاهبا له صورة وصدر منه 



املراد باحلجر الرجم باحلجارة وفيه ضعف : فالن يف فيه احلجر والتراب كناية عن حرمانه وقيل : الدعوى يقال 
األول وسكون اجليم أي املنع وظاهر احلديث بإطالق لفظ الفراش ووروده  هو بفتح: فليس كل زان يرجم وقيل 

وهو ولد جارية زمعة يقتضي أن يكون الولد للفراش مطلقا سواء كانت املستفرشة أمة وصاحب : يف مورد خاص 
لد الفراش سيدا أو املستفرشة زوجة وصاحب الفراش زوجا من غري احتياج إىل ادعائهما واختلف العلماء يف و

األمة بعد اتفاقهم على أن ولد الزوجة للزوج وإن أنكره أو مل يشبهه بعد إمكان الوطء لقيام العقد مقامه فذهب 
الشافعية وغريهم إىل أن ولد األمة يلحق بسيدها أقر أو مل يقر بعد ثبوت الوطء فإن األمة تشترى لوجوه كثرية فال 

ال تكون فراشا إال بولد استلحقه قبل فما تلده بعده فهو له وإن مل : تكون فراشا إال بعد ثبوت الوطء وقال احلنيفية 
" فتح الباري " ويف احلديث مباحث ومذاهب مبسوطة يف . ينفه وأما الولد األول فال يكون له إال إذا أقر به 

  وفيما ذكرناه منهما كفاية ههنا وسيأيت بعض ما بقي . وشرح الزرقاين 
  أخيه سعد أحد العشرة املبشرة  أي أوصى عند موته إىل)  ٢( 
  أي جارية )  ٣( 
  أي من مائي وهو ابين )  ٤( 
  أي خذه وضمه إليك )  ٥( 
  أي هذا ابن أخي عتبة فأنا أحق به )  ٦( 
  أي هو أخي وابن جارية أيب )  ٧( 
  أي ساق كل منهما صاحبه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وتدافعا عنده )  ٨( 
  أخي وابن جارية أيب أي هو )  ٩( 
هو اخوك يا عبد زمعة بضم الدال على األصل ويروى : هو لك زاد القعنيب عند البخاري وغريه : قوله )  ١٠( 

بالنصب والنون منصوب على الوجهني وسقط يف رواية النسائي أداءة النداء فبىن على ذلك بعض احلنفية ان املراد 
وليس كما زعم فإن الرواية بيا : ن أمة أبيه ال أنه أحلقه به قال القاضي عياض أنه هو لك وأنه عبد البن زمعة ألنه اب

وعلى تقدير إسقاطها فعبد علم والعلم حيذف منه حرف النداء مع أن رواية القعنيب صرحية يف رد هذا الزعم وظاهر 
تلحاقه عند اجلمهور لكونه احلديث يفيد االستلحاق وإن مل يدع السيد ومل يقل به احلنفية مع أن األخ ال يصلح اس

إنه صلى اهللا عليه و سلم قضى بعلمه أنه أخوه : متضمنا على اإلقرار على الغري من دون تصديقه ولذا قالت طائفة 
ألن زمعة كان والد زوجته وفراشه كان معلوم عنده ال مبجرد دعوى عبد على أبيه وكان النيب صلى اهللا عليه و 

أن معىن هو لك أي بيدك : كالم طويل حمصله " شرح معاين اآلثار " للطهاوي يف سلم من خصائصه احلكم بعلمه و
متنع من سواك كاللقطة أو عبدك ال أنه أخوك وإال ملا أمر النيب سودة باالحتجاب منه ورد بأن ظاهر الروايات بل 

أى يف ذلك الولد مشاهبة صريح بعضها نص يف احلكم باألخوة واألمر باالحتجاب إمنا كان احتياطا للشبة ملا أنه ر
انظر ( البن عبد الرب والزرقاين وغريمها " شرح املوطأ " عتبة بن أيب وقاص ويف املقام أحباث طويلة مذكورة يف 

  )  ٢٩٦/  ١٢األوجز 
لسودة هي أم املؤمنني سودة بالفتح بنت زمعة بن قيس بن زيد بن عمرو بن لبيد بن عدي بن : قوله )  ١١( 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد موت خدجية قبل عائشة وقيل بعدها وكانت امرأة ثقيلة النجار تزوجها 
ال تطلقين وإين وهبت يومي لعائشة وكانت وفاهتا يف آخر زمان عمر : فأسنت عند رسول اهللا فهم بطالقها فقالت 

  " االستعاب " كذا ذكره ابن عبد الرب يف 



  زمعة والد سودة أي من عبد الرمحن بن وليدة )  ١٢( 
  أي سودة )  ١٣( 
  أي حىت تويف )  ١٤( 

  باب اليمني مع الشاهد - ١١

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قضى باليمني مع )  ١: ( أخربنا مالك أخربنا جعفر بن حممد عن أبيه  - ٨٤٤
  الشاهد 

ابن أيب ذئب عن )  ٣( ذلك  ذكر: ذلك وقال )  ٢( وبلغنا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم خالف : قال حممد 
معاوية )  ٦( بدعة وأول من قضي هبا : عن اليمني مع الشاهد فقال )  ٥( سألته ) :  ٤( ابن شهاب الزهري قال 

من غريه وكذلك ابن جريج أيضا عن عطاء بن أيب رباح )  ٧( وكان ابن شهاب أعلم عند أهل احلديث باملدينة 
ال يقبل إال شاهدان فأول من قضى باليمني مع الشاهد )  ١٠( القضاء األول كان : قال )  ٩( إنه ) :  ٨( قال 

  عبد امللك بن مروان 
 _________  

: قال ابن عبد الرب . عن أبيه أي حممد الباقر بن زين العابدين علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب : قوله )  ١( 
عن جابر منهم عثمان بن خالد وإمساعيل بن : فقالوا ووصله عن مالك مجاعة " املوطأ " هذا احلديث مرسل يف 

التحقيق " ذكر ابن اجلوزي يف " التلخيص احلبري " ويف . انتهى . موسى وأسنده عن جعفر عن أبيه عن جابر مجاعة 
عدد من روى هذا احلديث فزادوا على عشرين صحابيا وأصح طرقه حديث ابن عباس أخرجه مسلم وأبو داود " 

إمنا كان ذلك يف األموال وإسناده : ن ماجه واحلاكم والشافعي وزاد فيه عن عمرو بن دينار أنه قال والنسائي واب
مث حديث أيب هريرة أخرجه الشافعي وأصحاب السنن وابن حبان وإسناده صحيح قاله أبو حامت . جيد قاله النسائي 

أمحد والترمذي وابن ماجه والبيهقي من قضى رسول اهللا بالشاهد الواحد وميني الطالب أخرجه : وحديث جابر . 
ويف رواية ابن عدي وابن حبان من . كان جعفر رمبا أرسله ورمبا وصله : رواية جعفر عن أبيه عنه وقال الدارقطين 

أتاين جربيل وأمرين أن أقضي باليمني : طريق إبراهيم بن أيب حية وهو ضعيف عن جعفر عن أبيه عن جابر مرفوعا 
وهبذه األحاديث ذهب اجلمهور منهم األئمة الثالثة إىل القضاء بشاهد واحد وميني . هى ملتقطا انت. مع الشاهد 

  املدعي 
نا سويد بن عمرو " : مصنف ابن أيب شيبة " خالف ذلك وهو أنه ال جيوز عود اليمني إىل املدعي ففي : قوله )  ٢( 

ال جيوز إال شهادة رجلني أو : الشاهد مع ميينه قال  نا أبو عوانة عن مغرية عن إبراهيم والشعيب يف الرجل يكون له
هي بدعة وأول من : نا محاد بن خالد عن ابن أيب ذئب عن الزهري قال : وقال ابن أيب شيبة أيضا . رجل وامرأتني 

هذا شيء : أخربنا معمر عن الزهري قال " : مصنف عبد الرزاق " ويف . قضى هبا معاوية وسنده على شرط مسلم 
وهبذه الروايات وأمثاهلا وباحلديث " . اجلواهر " الناس ال بد من شاهدين كذا أورده السيد مرتضى يف  أحدثه

وغريه من األحاديث املشهورة املفيدة حلصر اليمني على : البينة على املدعي واليمني على من أنكر : " الصحيح 
اآلية ذهب )  ٢٨٢اآلية : سورة البقرة ) (  واستشهدوا شهدين من رجالكم: ( املدعي عليه وبظاهر قوله تعاىل 

أصحابنا والثوري واألوزعي والزهري والنخعي وعطاء وغريهم إىل بطالن القضاء بشاهد وميني وأجابوا عن 
منها التأويل بأن املراد قضى بشاهد واحد للمدعي وميني للمدعى عليه وهو مردود : األحاديث السابقة بطرق 



نها الكالم يف طريق حديث ابن عباس وأيب هريرة باالنقطاع يف السند كما بسطه وم. بنصوص بعض الروايات 
ومنها أن أخبار . الطحاوي وليس جبيد فإن الكالم فيها ليس حبيث يسقط االحتجاج هبا كما ال خيفى على املاهر 

خرب الواحد ال ينسخهما اآلحاد إذا أثبتت زيادة على القرآن واألحاديث املشهورة ال تعترب هبا فإن الزيادة نسخ و
وهذه قاعدة مربهنة يف أصول احلنيفية غري مسلمة عند غريهم فإن ثبتت تلك القاعدة مبا ال مرد له ثبت املرام وإال 

رضي اهللا  -كتب موالنا حممد حيىي املرحوم من تقرير شيخه :  ٢٩٣/  ١٥ويف البذل ( فالكالم موضع نظر وحبث 
جنس واملعىن قضى هبذا أحيانا وبذاك أحيانا إذا مل يوجد شاهد للمدعي واحلاجة إىل قوله بيمني وشاهد مها لل -عنه 

  ) ا هـ . وهو مشتهر بل قريب من املتواتر . البينة على املدعي إخل : ذلك التأويل للجمع بقوله الكلي 
  أي خالف ما مر )  ٣( 
  أي ابن أيب ذئب )  ٤( 
  أي ابن شهاب )  ٥( 
  لشاهد أي باليمني مع ا)  ٦( 
  أعلم أهل املدينة باحلديث : هكذا يف نسخة عليها شرح القاري ويف نسختني معتمدتني )  ٧( 
  أي ابن جريج )  ٨( 
  أي ابن أيب رباح وكان أعلم أهل مكة باحلديث يف عصره )  ٩( 
  أي يف الزمان األول زمان النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه )  ١٠( 

  اخلصوم)  ١( باب استحالف  - ١٢

اختصم زيد : يقول )  ٢( بن طريف املري )  ١( أخربنا مالك أخربنا داود بن احلصني أنه مسع أبا غطفان  - ٨٤٥
( على زيد بن ثابت باليمني على املنرب )  ٥( بن احلكم فقضى )  ٤( يف دار إىل مروان )  ٣( بن ثابت وابن مطيع 

) :  ٩( احلقوق قال )  ٨( ال واهللا إال عند مقاطع : ه مروان فقال ل)  ٧( أحلف له مكاين : فقال له زيد )  ٦
  )  ١٢( أن حيلف عند املنرب فجعل مروان يعجب من ذلك )  ١١( حلق وأىب )  ١٠( فجعل زيد حيلف أن حقه 

حلف الرجل فهو جائز ولو رأى زيد بن ثابت أن )  ١٤( زيد بن ثابت نأخذ وحيثما )  ١٣( وبقول : قال حممد 
أحق أن يؤخذ بقوله )  ١٥( مه ما أىب أن يعطي احلق الذي عليه ولكنه كره أن يعطي ما ليس عليه فهو ذلك يلز

  )  ١٦( وفعله ممن استحلفه 
 _________  

  أي طلب حلف املدعى عليهم وحتليفهم : استحالف )  ١( 
  امسه سعد : أبا غطفان )  ١( 
  بضم امليم وتشديد الراء )  ٢( 
  ن مطيع بن األسود العدوي املدين له رؤية قتل مع ابن الزبري سنة ثالث وسبعني ذكره الزرقاين أي عبد اهللا ب)  ٣( 
  أي حني كونه أمريا باملدينة من جهة معاوية )  ٤( 
  أي حكم مروان )  ٥( 
  أي عند املنرب النبوي )  ٦( 
  أي يف مكان ال عند املنرب )  ٧( 



  ق ويتميز احلق من الباطل أي عند املنرب الذي يقطع عنده احلقو)  ٨( 
  أي أبو غطفان )  ٩( 
  أي حقه يف الدار لثابت )  ١٠( 
  أي امتنع زيد من احللف عند املنرب )  ١١( 
يعجب من ذلك أي يتعجب من امتناع زيد مع علمه أن اليمني تغلظ باملكان وأن املنرب مقطع : قوله )  ١٢( 

ادعى : لفا فأخرج الكرابيسي بسند قوي عن ابن املسيب قال وجدت ملروان س" : فتح الباري " احلقوق قال يف 
أحلف له حيث شاء فأىب : مدع على آخر أنه غصب له بعريا فخاصمه إىل عثمان فأمره ان حيلف عند املنرب فقال 

  عثمان أن حيلف إال عند النرب فغرم له بعريا مثل بعريه ومل حيلف 
أنه ال يلزم على املدعى عليه إال اليمني عند االستحالف من دون  وبقول زيد بن ثابت نأخذ يعين: قوله )  ١٣( 

تعيني زمان أو مكان وال يلزم عليه ان حيلف يف املسجد أو عند املنرب النبوي أو بني الركن واملقام فإن فعل ذلك ال 
ز وظاهر كالم إن رأى احلاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان جا: البن قدامة " الشرح الكبري " ويف ( بأس به 

ال يشرع : وممن قال . اخلرقى أن اليمني ال تغلظ إال يف حق أهل الذمة وال تغلظ يف حق املسلم وبه قال أبو بكر 
تغلظ مث اختلفا كذا يف األوجز : التغليظ بالزمان واملكان يف حق املسلم أبو حنيفة وصاحباه وقال مالك والشافعي 

١٣٤/  ١٢  (  
عين يف أي مكان حلف املدعى عليه فهو جائز فإنه لو رأى زيد أن احللف عند املنرب الزم له وحيثما ي: قوله )  ١٤( 

  ما أنكر أن يؤدي احلق الذي عليه وهو اليمني عند املنرب ولكنه كره أن يعطي ما ال جيب عليه لئال يتوهم أنه الزم 
  أي زيد بن ثابت )  ١٥( 
  أي مروان بن احلكم )  ١٦( 

  باب الرهن - ١٣

ال : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال )  ١( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن سعيد بن املسيب  - ٨٤٦
  )  ٢( يغلق الرهن 

( عند الرجل فيقول )  ٣( أن الرجل كان يرهن الرهن " ال يغلق الرهن : " وتفسري قوله . وهبذا نأخذ : قال حممد 
مبالك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ٦( ا وكذا وإال فالرهن لك كذ)  ٥( إن جئتك مبالك إىل : له )  ٤
مالك )  ٨( وكذلك فسره . وهو قول أيب حنيفة . وكذلك نقول . مباله )  ٧( ال يغلق الرهن وال يكون للمرهتن : 

  بن أنس 
 _________  

 معن بن عيسى فوصله عن أيب هريرة إال" املوطأ " عن سعيد بن املسيب هذا مرسل عند مجيع رواة : قوله )  ١( 
ال يغلق الرهن من : " قاله ابن عبد الرب وهو موصول من حديثه عند ابن حبان والدارقطين واحلاكم والبيهقي بلفظ 

ال يغلق الرهن من صاحبه الذي : " ورواه الشافعي وابن أيب شيبة وعبد الرزاق بلفظ " راهنه له غنمه وعليه غرمه 
التلخيص " وله طرق بسطها احلافظ يف . غنمه زيادته وغرمه هالكه : قال الشافعي " . عليه غرمه رهنه وله غنمه و

 "  
أي : غلق الرهن بغني مفتوحة وكسر الالم وقاف يغلق بفتح أوله والالم غلقا : ال يغلق الرهن يقال : قوله )  ٢( 



كان هذا من قول أهل " : النهاية " صاحب استحقه املرهتن إذا مل يفتك يف الوقت املشروط قاله اجلوهري قال 
اجلاهلية أن الراهن إذا مل يرد ما عليه يف الوقت املعني ملكه املرهتن فأبطله اإلسالم واستدل هبذا احلديث مجع من 
العلماء على أن الرهن إذا هلك يف يد املرهتن ال يضيع بالدين بل جيب على الراهن أداء غرمه وهو الدين ورده 

بأنه قال أهل العلم يف تأويله غري ما ذكرت مث أخرج عن مغرية عن إبراهيم يف " شرح معاين اآلثار "  الطحاوي يف
وأخرج عن . إن جئتك حبقك إىل كذا وإال فالرهن لك حبقك : رجل دفع إىل أجل رهنا وأخذ منه دراهم وقال 

  هو الغلق بالبيع ال بالضياع  طاوس وسعيد بن املسيب ومالك مثل ذلك فعلم أن الغلق املذكور يف احلديث
  أي الشيء املرهون )  ٣( 
  أي الراهن )  ٤( 
  أي إىل مدة معينة )  ٥( 
  أي مبيع لك ومغلق عندك عوض مالك )  ٦( 
  بل يرده على الراهن ويأخذ منه ماله أو يبيعه بإذنه ويأخذ قدر ماله ويرد الفضل )  ٧( 
  )  ١٤٣/  ١٢فسره أمحد كذا يف األوجز  وهبذا" ( موطئه " ذكر تفسريه حيىي يف )  ٨( 

  باب الرجل يكون عنده الشهادة - ١٤

بن عمرو بن عثمان أن عبد )  ١( أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن أيب بكر أن أباه أخربه عن عبد اهللا  - ٨٤٧
( أال : عليه و سلم قال الرمحن بن أيب عمرة األنصاري أخربه أن زيد بن خالد اجلهيين أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا 

  خيرب بالشهادة قبل أن يسأهلا )  ٥( يأيت بالشهادة أو )  ٤( الذي )  ٣( أخربكم خبري الشهداء ؟ )  ٢
بشهادته )  ٧( من كانت عنده شهادة إلنسان ال يعلم ذلك اإلنسان هبا فليخربه ) .  ٦( وهبذا نأخذ : قال حممد 

  وإن مل يسأهلا إياه 
 _________  

عن عبد اهللا بن عمرو بفتح العني بن عثمان بن عفان األموي ولقبه باملطراف بسكون الطاء املهملة : قوله  ) ١( 
عن : أن عبد الرمحن بن أيب عمرة األنصاري ويف رواية حيىي . هـ  ٩٦وفتح الراء ثقة شريف تابعي مات مبصر سنة 

القاسم وأبو مصعب ومصعب الزبريي وقال القعنيب  هكذا رواه حيىي وابن: أيب عمرة األنصاري قال ابن عبد الرب 
عن مالك ومسياه بعبد الرمحن فرفعا : عن ابن أيب عمرة وكذا قال ابن وهب وعبد الرزاق : ومعن وحيىي بن بكري 

  " شرح الزرقاين " اإلشكال وهو الصواب وعبد الرمحن هذا من خيار التابعني كذا يف 
  حبرف االستفهام )  ٢( 
  هيد يعين الشاهد مجع ش)  ٣( 
  أي خريهم الذي يؤدي الشهادة قبل أن يسأله صاحب احلق )  ٤( 
  شك من الراوي )  ٥( 
خري القرون قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث يأيت : " وهبذا نأخذ قد يقال إنه معارض حبديث : قوله )  ٦( 

مث جييء قوم يعطون : خان وعند الترمذي احلديث أخرجه الشي" . من بعدهم قوم يشهدون وال يستشهدون 
مث يفشو الكذب حىت حيلف الرجل على ميني قبل أن يستحلف ويشهد : " الشهادة قبل أن يسألوها وعند ابن حبان 

ومجع بينهما حبمل حديث الباب وهو حديث زيد على أداء الشهادة احلقة والثاين " . على الشهادة قبل أن يستشهد 



حبمل الثاين على الشهادة يف باب األميان كأن يقول أشهد باهللا ما كان كذا ألن ذلك نظري و. على شاهد الزور 
وحبمل الثاين على الشهادة على املسلمني بأمر مغيب كما يشهد . احللف وإن كان صادقا واألول على ما عدا ذلك 

وحبمل الثاين على ما . هي أمانة عنده أهل األهواء على خمالفيهم بأهنم من أهل النار واألول على من استعد لألداء و
التلخيص " إذا كان يعلم به صاحبها فيكره التسرع إىل أدائها واألول على ما إذا كان صاحبها ال يعلم هبا كذا يف 

  )  ٢٠٤/  ٤" ( احلبري 
  إحياء للحقوق ودفعا لألضرار )  ٧( 

  ) ١( كتاب اللقطة 

كانت يف زمن عمر رضي اهللا عنه إبال )  ١( أن ضوال اإلبل : أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب الزهري  - ٨٤٨
عثمان بن عفان أمر مبعرفتها وتعريفها مث تباع فإذا )  ٣( تناتج ال ميسها أحد حىت إذا كان من زمن )  ٢( مرسلة 

  أعطي مثنها )  ٤( جاء صاحبها 
أو مل )  ٦( لها فإن خاف عليها الضيعة إن شاء اإلمام تركها حىت جييء أه. الوجهني حسن )  ٥( كال : قال حممد 

  مثنها حىت يأيت أرباهبا فال بأس بذلك )  ٨( ها فباعها ووقف )  ٧( جيد من يرعا 
 _________  

وصف مبالغة للفاعل كهمزة وملزة ولعنة وضحكة : كتاب اللقطة وهي فعلة بضم الفاء وفتح العني : قوله )  ١( 
ل أي الشيء امللتقط كضحكة وهزوة للذي يضحك منه وإمنا قيل للمال لكثري اهلمز وغريه وبسكوهنا للمفعو
اسم للمال أيضا فمحول : وما عن األصمعي وابن األعرايب أنه بفتح القاف . باعتبار أنه داع كأنه كثري االلتقاط 

  " فتح القدير " على هذا يعين يطلق على املال أيضا كذا قال ابن اهلمام يف 
الضالة ال يقع على الدراهم والدنانري واملتاع وحنوها ورمبا : قال اخلطايب ( اإلبل مجع ضالة  أن ضوال: قوله )  ١( 

مثل دابة ودواب واألصل )  ٣٠١/  ١٢اسم للحيوان الذي يضل عن أهلها كاإلبل والبقر والطري كذا يف األوجز 
ضل البعري إذا غاب : ولقطة يقال  يف الضالل الغيبة ومنه قيل للحيوان الضائع ضالة ويقال لغري احليوان ضائع

  وخفي عن موضعه كذا ذكره الزرقاين نقال عن األزهري 
. تناتج أي تتناتج بعضها بعضا فحذف إحدى التائني . إبال مرسلة أي متروكة مهملة ال يتعرضها أحد : قوله )  ٢( 

جاء رجل يسأل النيب صلى : ين ال ميسها أحد أي ال ميسكها أحد وذلك للنهي عن أخذ ضالة اإلبل فعن زيد اجله
: اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإال فشأنك قلت : اهللا عليه و سلم عن اللقطة فقال 

ما لك وهلا ؟ : فضالة اإلبل ؟ قال : قلت  -ويف رواية خذها  -هي لك أو ألخيك أو للذئب : فضالة الغنم ؟ قال 
الشجر فذرها حىت جيدها رهبا أخرجه األئمة الستة ) يف األصل تروى وهو خطأ ( معها سقاؤها ترد املاء وتأكل 

وغريهم فظاهره أن ضالة اإلبل ال ينبغي أخذها لعدم خوف ضياعها وبه قال الشافعي ومالك وأمحد يف البقر واإلبل 
ا ال يأمن وصول يد كان ذلك إذ ذاك لغلبة أهل الصالح ويف زمنن: والفرس إن الترك أفضل وقال أصحابنا وغريهم 

وقد بسط الكالم فيه ابن اهلمام ويؤيد ما قال أصحابنا ما ثبت يف زمان عثمان . خائنة ففي أخذه إحياؤها فهو أوىل 
  النقالب الزمان حيث أمر بتعريفها بعد التقاطها خوفا من اخليانة مث يبيعها وإمساك مثنها يف بيت املال ألرباهبا 

  زمان : يف نسخة )  ٣( 
  أي مالكها )  ٤( 



  أي ما كان يف زمن عمر وما كان يف زمن عثمان )  ٥( 
  بالفتح أي التلف والضياع )  ٦( 
  من رعي الكأل )  ٧( 
  بتشديد القاف من التوقيف أي جعل مثنها موقوفا وحمفوظا )  ٨( 

وجدت لقطة فما إين : فجاء إىل ابن عمر فقال )  ١( أن رجال وجد لقطة : أخربنا مالك أخربنا نافع  - ٨٤٩
أن )  ٣( ال آمرك : قد فعلت قال : زد قال : قد فعلت قال : قال )  ٢( عرفها : تأمرين فيها ؟ قال ابن عمر 

  مل تأخذها )  ٤( تأكلها لو شئت 
 _________  

  أي شيئا ملتقطا بفتح القاف أو سكوهنا )  ١( 
  الس أي افعل فيه تعريفا معروفا يف الشرع يف اجملامع واجمل)  ٢( 
  أي ال أجيزك أكلها )  ٣( 
  أي كان لك بد من أخذها فإذا أخذهتا وجب عليك حفظها ألنه أمانة )  ٤( 

)  ١( مسعت سليمان بن يسار حيدث أن ثابت بن ضحاك : أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد أنه قال  - ٨٥٠
بن اخلطاب رضي اهللا عنه فأمره أن يعرفه  فعرفه مث ذكر ذلك لعمر)  ٢( أنه وجد بعريا باحلرة : األنصاري حدثه 
  )  ٤( أرسله حيث وجدته : فقال له عمر )  ٣( قد شغلين عنه ضيعيت : قال ثابت لعمر 

فإن عرفت وإال )  ٦( لقطة تساوي عشرة دراهم فصاعدا عرفها حوال )  ٥( من التقط . وبه نأخذ : قال حممد 
( بني األجر وبني أن يغرمها )  ١٠( خريه )  ٩( فإن جاء صاحبها )  ٨( حمتاجا أكلها )  ٧( تصدق هبا فإن كان 

)  ١٣( ما يرى أياما مث صنع هبا كما صنع )  ١٢( له وإن كان قيمتها أقل من عشرة دراهم عرفها على قدر )  ١١
ه برئ يف املوضع الذي وجدها في)  ١٤( باألوىل وكان احلكم فيها إذا جاء صاحبها كاحلكم يف األوىل وإن ردها 

  منها ومل يكن عليه يف ذلك ضمان 
 _________  

أن ثابت بن ضحاك بفتح الضاد وتشديد احلاء بن خليفة األنصاري األشبيلي الصحايب الشهري تويف : قوله )  ١( 
  سنة أربع وستني على الصواب كما يف اإلصابة وغريه 

  بالفتح وتشديد الراء موضع قرب املدينة )  ٢( 
يت بالفتح مبعىن العقار واملتاع أي شغلين عن تعريفه االشتغال بعقاري فإين مشغول به ال أجد ضيع: قوله )  ٣( 

  شغلين عن ضيعيت أي منعين تعريفه عن عقاري " : موطأ حيىي " ويف . فرصة أن أعرفها مرة بعد مرة 
  أي يف املكان الذي وجدته )  ٤( 
. قطة العشرة فصاعدا وبني لقطة ما دوهنا مروي عن أيب حنيفة من التقط لقطة تساوي إخل الفرق بني ل: قوله )  ٥( 

وعنه إن كانت مائيت درهم يعرفها حوال وإن كانت أقل منها إىل عشرة يعرفها شهرا وإن كانت أقل من العشرة 
وعنه أنه إن كان ثالثة فصاعدا يعرفعا عشرة أيام وإن كانت درمها فصاعدا يعرفها . يعرفها على حسب ما يرى 

وقال الشافعي ومالك وأمحد . ثة أيام وإن كانت دانقا فصاعدا يعرفها يوما وشيء من هذا ليس بتقدير الزم ثال
أخرجه ابن راهويه ويف " من التقط شيئا فليعرفه سنة : " بالتعريف باحلول من غري فصل بني القليل والكثري حلديث 



التعريف بثالثة أعوام : يس بتقدير الزم فورد يف رواية الباب روايات كثرية يف التعريف باحلول وأجيب عنه بأنه ل
أخرجه البخاري من حديث أيب بن كعب وظاهر األحاديث أن الكثري يعرف فيه حوال والعشرة فما فوقها كثري 

فتح " و " البناية " واملسألة مبسوطة حبذافريها يف . عندنا بدليل تقدير نصاب السرقة واملهر به وما دونه قليل 
  وغريمها " ير القد

  أي سنة كاملة )  ٦( 
  أي امللتقط )  ٧( 
  أكلها يشري إىل أنه لو كان غنيا مل يأكلها لعدم الضرورة بل حيفظ أو يتصدق على املساكني : قوله )  ٨( 
  أي مالكها )  ٩( 
  أي امللتقط من التخيري )  ١٠( 
  أي يضمنها له )  ١١( 
  إذا عرف فيها ظهر مالكها إن كان أي حسب ما يظن أياما معدودة أنه )  ١٢( 
  أي يتصدق أو يأكل )  ١٣( 
  أي اللقطة )  ١٤( 

قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وهو : أخربنا مالك حدثنا حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب قال  - ٨٥١
  )  ٢( من أخذ ضالة فهو ضال : ظهره إىل الكعبة )  ١( مسند 

 ٥( أو ليعرفها )  ٤( يعين بذلك من أخذها ليذهب هبا فأما من اخذها لريدها )  ٣(  وإمنا. وهبذا نأخذ : قال حممد 
  فال بأس به ) 

 _________  
وهو مسند ظهره إىل الكعبة فيه جواز اجللوس مستندا بالكعبة وجبدار القبلة يف املسجد وجواز جعل : قوله )  ١( 

  الكعبة وجهتها خلفه وهو ثابت بآثار أخر أيضا 
فهو ضال أي عن طريق الصواب أو آمث أو ضامن إن هلكت عنده عرب به عن الضمان للمشاكلة : قوله )  ٢( 

وأصل هذا يف حديث معروف أخرجه أمحد عنده عرب به عن الضمان للمشاكلة وأصل هذا يف حديث معروف 
قيد الضالل مبن مل ف" من آروى ضالة فهو ضال ما مل يعرفها : " أخرجه أمحد ومسلم والنسائي عن زيد مرفوعا 

ضالة املسلم حرق : " يعرفها فال حجة ملن كره اللقطة مطلقا يف أثر عمر هذا وال يف قوله صلى اهللا عليه و سلم 
أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن اجلارود العبدي ألن اجلمهور محلوه على ما إذا أخذه من غري تعريف كذا " النار 

  " شرح الزرقاين " يف 
من أخذ ضالة فهو ضال من أخذ اللقطة : إمنا يعين باملعروف أي إمنا يريد عمر رضي اهللا عنه بقوله : قوله )  ٣( 

  ليذهب هبا ويتصرف فيها أو باجملهول أي إمنا يراد بذلك القول وأمثاله مرفوعا كان أو موقوفا 
  أي على مالكها )  ٤( 
  أي ليعرف مالكها فريدها إليه )  ٥( 

  ) ١( باب الشفعة  - ١



أخربين أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم أن عثمان بن عفان )  ١( أخربنا مالك أخربنا حممد بن عمارة  - ٨٥٢
  يف بئر وال يف فحل خنل )  ٣( يف أرض فال شفعة فيها وال شفعة )  ٢( إذا وقعت احلدود : رضي اهللا تعاىل عنه قال 

 _________  
الشفع وهو الضم وهو شرعا عبارة عن متلك العقار على املشتري مبثل ما باب الشفعة بالضم اسم من : قوله )  ١( 

اشتراه به وهي عند احلنفية ومجع من فقهاء الكوفة تثبت بالشركة يف نفس الشيء والشركة يف حق الشيء واجلوار 
ر األنواع ضررا أمجع املسلمون على ثبوت الشفعة للشريك يف العقار ألنه أكث: قال النووي ( ونفى األخري غريهم . 

وشذ بعض الناس فأثبت الشفعة يف : واتفقوا على أنه ال شفعة يف احليوان واألمتعة وسائر املنقول قال القاضي 
أما . وعن أمحد رواية أهنا تثبت يف احليوان . العروض وهي الرواية عن عطاء تثبت يف كل شيء حىت يف الثوب 

. خالف مذهب الشافعي ومالك وأمحد ومجاهري العلماء ال تثبت باجلوار  فيه: املقسوم فهل يثبت فيه الشفعة باجلواز 
الكوكب . انتهى خمتصرا . تثبت باجلوار : وحكاه ابن املنذر ومجاعة من الصحابة قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري 

  )  ٣٥٩/  ٢الدري 
  بضم العني ابن عمرو بن حزم األنصاري : عمارة )  ١( 
. ت احلدود مجع حد وهو ما يتميز به األمالك بعد القسمة وأشار به إىل وقوع القسمة إذا وقع: قوله )  ٢( 

  فالشفعة تثبت يف ما مل يقسم فإذا قسم وميز بني أمالك الشركاء مث باع أحدهم حصته فال شفعه بسبب االشتراك 
بيع تبعا لألرض وفيه أن  وال شفعة يف بئر وال يف فحل خنل أي ذكر خنل وكذا يف كل شجر إال إذا: قوله )  ٣( 

الشفعة يف كل شيء ورجاله ثقات وبه قال : الشفعة خاص بالعقار واحلوائط وعند البيهقي عن ابن عباس مرفوعا 
عطاء شاذا آخذا بظاهره فقال بالشفعة يف كل شيء حىت الثياب ومحله اجلمهور على األرض لداللة كثري من 

  األحاديث على ذلك 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن عبد الرمحن )  ١( ربنا ابن شهاب عن أيب سلمة أخربنا مالك أخ - ٨٥٣
  بالشفعة فيما مل يقسم فإذا وقعت احلدود فال شفعة فيه )  ٢( قضى 

بالشفعة من اجلار واجلار أحق من غريه )  ٤( يف هذا أحاديث خمتلفة فالشريك أحق )  ٣( قد جاءت : قال حممد 
  النيب صلى اهللا عليه و سلم بلغنا ذلك عن 

 _________  
عن سعيد بن املسيب وعن أيب سلمة وهو مرسل عن مالك عند " : موطأ حيىي " عن أيب سلمة ويف : قوله )  ١( 

أكثر رواة املوطأ ووصله ابن املاجشون وأبو عاصم النبيل وابن وهب عن أيب هريرة واختلف فيه رواة ابن شهاب 
  " التمهيد " نهم من أرسله كما بسطه ابن عبد الرب يف أيضا فمنهم من وصله وم

  أي حكم )  ٢( 
قد جاءت يف هذا يعين وردت يف هذا الباب أحاديث خمتلفة بعضها تدل على احنصار الشفعة على : قوله )  ٣( 

ة ومحلها الشركة وأن ال شفعة باجلوار وبعضها تدل على ثبوت الشفعة للجوار وهي واردة بطرق كثرية بألفاظ خمتلف
مالك والشافعي وأمحد القائلون بعدم الشفعة باجلوار على اجلار الشريك وهو محل بعيد وأجاب مثبتوه عن 
كما هو . األحاديث الدالة على أن ال شفعة بعد القسمة على نفي الشفعة بالشركة وهو حممل صحيح توفيقا ومجعا 

  " شروح اهلداية " مبسوط يف 
  األدىن تقدميا لألقوى على )  ٤( 



( بن عبد الرمحن بن يعلى الثقفي أخربين عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد )  ١( أخربنا عبد اهللا  - ٨٥٤
  )  ٣( اجلار أحق بصقبه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال )  ٢

  أيب حنيفة والعامة من فقهائنا )  ٤( وهو قول . وهبذا نأخذ 
 _________  

عبد اهللا بن عبد الرمحن بن يعلى أي بالفتح وسكون " : التقريب " عبد اهللا بن عبد الرمحن قال يف : وله ق)  ١( 
وعمرو بن الشريد بفتح املعجمة الثقفي أبو الوليد . العني وفتح الالم ابن كعب الطائفي أبو يعلى الثقفي صدوق 

  ن الطائفي ثقة والشريد بن سويد الثقفي صحايب شهد بيعة الرضوا
  بصيغة التصغري )  ٢( 
أخرجه أبو داود والبخاري والنسائي وابن ماجه ويف رواية : قال القاري . بصقبه بفتحتني أي بشفعته : قوله )  ٣( 

  اجلار أحق بشفعة جاره ينظر له إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا : " ألمحد واألربعة بلفظ 
  الترمذي  وبه قال الثوري وابن املبارك ذكره)  ٤( 

  ) ١( باب املكاتب  - ١

  من مكاتبته شيء )  ١( املكاتب عبد ما بقي عليه : أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر أنه كان يقول  - ٨٥٥
وحدوده ومجيع أمره )  ٤( يف شهادته )  ٣( قول أيب حنيفة وهو مبنزلة العبد )  ٢( وهو . وهبذا نأخذ : قال حممد 

  على ماله ما دام مكاتبا )  ٦( سبيل ملواله إال أنه ال )  ٥( 
 _________  

  إذا أديت إيل كذا فأنت حر وهو اململوك رقبة مالك يدا وتصرفا : هو الذي قال له مواله : املكاتب )  ١( 
املكاتب عبد ما : ما بقي عليه من مكاتبته أي مال كتابته شيء ولو قل وعند ابن أيب شيبة عنه قال : قوله )  ١( 
: قي عليه درهم وورد مرفوعا عند أيب داود والنسائي واحلاكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ب

  العبد مكاتب ما بقي عليه من مكاتبته درهم قاله الزرقاين 
وهو قول أيب حنيفة وبه قال مالك والشافعي وأمحد ومجهور السلف واخللف وكان فيه اختالف : قوله )  ٢( 

مصنف " د ابن عباس يعتق املكاتب بنفس عقد الكتابة وهو غرمي املوىل مبا عليه من بدل الكتابة ففي الصحابة فعن
: وعند ابن مسعود . إذا بقي عليه مخس أوراق أو مخس ذود أو مخس أوسق فهو غرمي : عنه قال " ابن أيب شيبة 

ال : وعند زيد بن ثابت . در مثنه فهو غرمي إذا أدى ق: بعتق إذا أدى قدر قيمتهة نفسه فأخرج عبد الرزاق عنه قال 
ومثله أخرجه ابن أيب شيبة عن عمر . يعتق وإن بقي عليه درهم أخرجه عنه الشافعي وابن أيب شيبة والبيهقي 

" وعثمان وعبد الرزاق عن أم سلمة وعائشة وابن عمر وهو مؤيد باألحاديث املرفوعة الثابتة كذا ذكره العيين يف 
  " البناية 

  أي املكاتب )  ٣( 
  أي يف باب الشهادات وحدود الزنا أو السرقة وغريه )  ٤( 
  أي مجلة أحكامه )  ٥( 
  أي ال جيوز له التصرف يف كسبه ألنه مالك يف يده )  ٦( 



 ٣( مبكة وترك عليه )  ٢( البن املتوكل هلك )  ١( أن مكاتبا : أخربنا مالك أخربنا محيد بن قيس املكي  - ٨٥٦
 ٧( على عامل مكة القضاء يف ذلك فكتب )  ٦( فأشكل )  ٥( من مكاتبته وديون الناس وترك ابنة )  ٤( بقية ) 
)  ٩( بديون الناس فاقضها مث اقض )  ٨( إىل عبد امللك بن مروان يسأله عن ذلك فكتب إليه عبد امللك أن أبدأ ) 

  ما بقي عليه مكاتبته مث اقسم ما بقي من ماله بني ابنته ومواليه 
إذا مات بدئ بديون الناس مث )  ١١( وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا إنه )  ١٠( وهبذا نأخذ : قال حممد 
  )  ١٣( مث ما بقي كان مرياثا لورثته األحرار من كانوا )  ١٢( مبكاتبته 

 _________  
  امسه عباد : قال الزرقاين )  ١( 
  أي مات )  ٢( 
  ل األداء أي على ذمته ومات قب)  ٣( 
  أي قدرا من مال كتابته الذي كاتبه مواله عليه )  ٤( 
  أي من ورثته )  ٥( 
فأشكل أي وقع اإلشكال على أمري مكة وعاملها من جانب عبد امللك بن مروان اخلليفة إذ ذاك : قوله )  ٦( 

  احلكم يف هذه الصورة لعدم علمه بذلك وتردده يف أنه مات حرا أم عبدا 
  فكتب أي كتب ذلك العامل إىل ابن مروان وكان بالشام يسأله عن احلكم يف هذه الصورة : قوله )  ٧( 
  أي أد أوال ديون الناس على املكاتب من ماله )  ٨( 
  أي إىل مواله )  ٩( 
وشروحها أنه إذا مات املكاتب من غري أداء مجيع بدل " اهلداية " وهبذا نأخذ تفصيله على ما يف : قوله )  ١٠( 

ه أدى بعضه أو مل يؤد شيئا فإن كان له مال مل تنفسخ الكتابة وقضى ما عليه من بدل الكتابة وحكم بعتقه يف كتابت
آخر جزء من أجزاء حياته وما بقي فهو مرياث لورثته وتعتق أوالده املولودون يف الكتابة واملشترون فيها فإن كان 

ابن شيبة وعبد الرزاق وابن مسعود أخرجه البيهقي وبه  وهو املروي عن علي أخرجه. عليه دين للناس بدئ بأدائه 
وعند . قال احلسن وابن سرين والنخعي والشعيب والثوري وعمرو بن دينار وإسحاق بن راهوية وأهل الظاهر 

الشافعي تبطل الكتابة وحيكم مبوته عبدا وما ترك فهو ملواله ال لورثته وبه قال أمحد وقتادة وعمر بن عبد العزيز 
وإن مل يترك وفاء وترك ولدا مولودا يف الكتابة يبقى يف كتابة أبيه . مهم فيه زيد بن ثابت أخرجه البيهقي عنه وإما

واملسألة مبسوطة بذيوهلا يف . على جنوم أبيه لدخوله يف كتابته فإذا أدى حكم بعتق أبيه قبل موته وعتق الولد 
  موضعها بدالئلها 

  أي املكاتب )  ١١( 
  ائها إىل املوىل أي بأد)  ١٢( 
  رجاال أو نساءا من أصحاب الفرائض أو العصبات )  ١٣( 

أن عروة بن الزبري وسليمان بن يسار سئال عن رجل كاتب على نفسه : أخربنا مالك أخربنا الثقة عندي  - ٨٥٧
 ٣( بل يسعون : ؟ فقال )  ٢( املكاتب وترك بنني أيسعون يف مكاتبة أبيهم أم هم عبيد )  ١( وعلى ولده مث هلك 

  عنهم ملوت أبيهم شيء )  ٤( يف كتابة أبيهم وال يوضع ) 
  وهو قول أيب حنيفة فإذا أدوا عتقوا مجيعا . وهبذا نأخذ : قال حممد 



 _________  
  أي مات )  ١( 
  أي أرقاء خالصون ال يسعون )  ٢( 
  لكوهنم مكاتبني )  ٣( 
  أي ال حيط عنهم وال ينقص شيء )  ٤( 

مكاتبيها بالذهب )  ١( امالك أخربنا خمرب أن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم كانت تقاطع أخربن - ٨٥٨
  واهللا تعاىل أعلم . والورق 

 _________  
مكاتبيها بالذهب والورق بكسر الراء . كانت تقاطع أي تأخذه منهم عاجال يف نظري ما كاتبهم عليه : قوله )  ١( 

عدة منهم سليمان وعطاء وعبد اهللا وعبد امللك كلهم أبناء يسار وكلهم أخذ العلم  أي الفضة وكانت قد كاتبت
  " شرح الزرقاين " عنها وعطاء أكثرهم حديثا وسليمان أفقههم وكلهم ثقات وكاتبت أيضا نبهان ونفيعا كذا يف 

  يف اخليل)  ١( باب السبق  - ١

اخليل بأس إذا )  ١( ليس برهان : يد بن املسيب يقول مسعت سع: أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد قال  - ٨٥٩
  )  ٦( مل يكن عليه شيء )  ٥( وإن سبق )  ٤( أخذ السبق )  ٣( إن سبق )  ٢( أدخلوا فيها حملال 

فإن سبق أحدمها أخذ )  ٨( من هذا أن يضيع كل واحد منهما سبقا )  ٧( إمنا يكره . وهبذا نأخذ : قال حممد 
ثالثة والسبق )  ١١( فأما إذا كان السبق من أحدمها أو كانوا )  ١٠( عا فيكون هذا كاملبايعة مجي)  ٩( السبقني 

فهذا ال بأس به )  ١٤( وإن مل يسبق مل يغرمه )  ١٣( أخذ )  ١٢( من اثنني منهم والثالث ليس منه سبق إن سبق 
  الذي قال سعيد بن املسيب ) .  ١٥( وهو احمللل . أيضا 

 _________  
وبالفتح  -باب السبق بفتحتني ما جيعل من املال رهنا على املسابقة ويقال له الرهان أيضا بالكسر : قوله )  ١( 

  وغريه " التهذيب " مصدر سبق يسبق كذا يف : والسكون 
  أي ال بأس مبا يتراهن عليها عند املسابقة : ليس برهان اخليل باس )  ١( 
  ى حل العقد بكسر الالم هو من يكون باعثا عل)  ٢( 
  أي ذلك احمللل )  ٣( 
  أي ذلك املال الذي وضع عند ذلك )  ٤( 
  باجملهول أي سبقه غريه )  ٥( 
  أي مل يغرم شيئا )  ٦( 
وغريمها أن املسابقة إن كانت بغري شرط " الذخرية " و " احمليط " إمنا يكره إخل تفصيله على ما يف : قوله )  ٧( 

شرط فإن كان من اجلانبني بأن يقول الرجل آلخر إن سبق فرسك أو إبلك أو وعوض فهو جائز وإن كان بعوض و
سهمك أعطيتك كذا وإن سبق فرسي وغري ذلك أخذت منك كذا أو يضع كل منهما ماال بشرط أن السابق أيهما 

ا كان املال كان يأخذمها فهو غري جائز ألنه من صور القمار وامليسر املنهي عنه وفيه تعليق التمليك باخلطر فأما إذ



إن سبقتين فلك كذا وإن سبقناك فال شيء لنا أو كان املال من اثنني لثالث بأن يقوال إن : من أحدمها بأن يقول 
سبقتنا فاملاالن لك وإن سبقناك فال شيء عليك فهو جائز وإمنا جازت املسابقة يف غري صورة القمار الشتماله على 

والسهم وغري ذلك واملراد باجلواز يف صورة اجلواز حل أخذ املال ال التحريض ال سيما يف آالت احلرب كالفرس 
وهكذا احلال يف " الفتاوي البزازية " االستحقاق فإنه ال يستحق بالشرط شيء لعدم العقد والقبض صرح به يف 

 االستباق املخاطرة يف" الكتاب " مل يذكر حممد يف " : الذخرية " املسابقة باألقدام والشرط يف املسائل قال يف 
باألقدام وال شك أن املال إذا كان مشروطا من اجلانبني ال جيوز وإن كان كان من جانب واحد جيوز حلديث 

وألن الغزاة . كانت املسابقة بني أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف اخليل والركاب واألرجل : الزهري 
: وحكي عن الشيخ اإلمام أيب بكر حممد بن الفضل . الدواب حيتاجون إىل رياضة أنفسهم كما حيتاجون إىل رياضة 

أنه إذا وقع اخلالف يف املتفقهني يف مسألة فأرادا الرجوع إىل األستاذ وشرط أحدمها لصاحبه أنه إن كان اجلواب 
  وز كما قلت أعطيتك كذا وإن كان اجلواب كما قلت فال آخذ منك شيئا ينبغي أن جيوز وإن كان من اجلانبني ال جي

ما جيعل من املال رهنا على املسابقة وهو الذي يسمى جعال بضم  -بفتحتني  -السبق ( أي ماال للغالب )  ٨( 
  )  ٣٩٧/  ٨اجليم وسكون العني ويشترط عند املالكية أن يكون مما يصح بيعه كذا يف األوجز 

  سبق نفسه وسبق غريه )  ٩( 
  أي كالقمار )  ١٠( 
  أي املتسابقون )  ١١( 
  أي الثالث )  ١٢( 
  أي ذلك املال )  ١٣( 
  أي مل يضمن لغريه شيئا )  ١٤( 
  أي الثالث )  ١٥( 

ناقة النيب صلى اهللا )  ١( إن القصواء : أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب أنه مسع سعيد بن املسيب يقول  - ٨٦٠
فكانت على )  ٥( إبل فسبقت  يوما يف)  ٤( فوقعت )  ٣( كلما وقعت يف سباق )  ٢( عليه و سلم كانت تسبق 

)  ٩( إذا رفعوا )  ٨( إن الناس : أن سبقت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ٧( كآبة )  ٦( املسلمني 
  )  ١٠( شيئا أو أرادوا رفع شيء وضعه اهللا 

  بالسبق يف النصل واحلافر واخلف )  ١١( ال بأس . وهبذا نأخذ : قال حممد 
 _________  

إن القصواء بالفتح هي الناقة املقطوعة األذن يف األصل والعضباء يف األصل مشقوقة األذن وكان : قوله )  ١( 
فتح الباري " لرسول اهللا ناقة تسمى هبذين االمسني وكان ذلك لقبا هلا ومل تكن مشقوقة األذن وال مقطوعتها كذا يف 

  وغريه " 
  أي على غريها من النوق )  ٢( 
  أي مسابقة )  ٣( 
كالنيب صلى اهللا عليه و سلم ناقة تسمى العضباء ال تسبق فجاء : فوقعت يف رواية البخاري عن أنس : قوله )  ٤( 

فسبقها فشق ذلك على املسلمني حىت عرفه  -ما استحق للركوب من اإلبل : وهو بالفتح  -أعرايب على قعود 
  حق على اهللا أن ال يرتفع شيء من الدنيا إال وضعه : فقال 



  أي صارت مسبوقة )  ٥( 
  املؤمنني : يف نسخة )  ٦( 
  مبد األلف أي حزن ومالل بسبب أن صارت الناقة النبوية مسبوقة )  ٧( 
ومفهوم احلديث أهنم ) وهو القاهر فوق عباده : ( يشري إىل مفهوم قوله تعاىل : إن الناس قال القاري : قوله )  ٨( 

نقضا عليهم وتنبيها هلم أنه هو الرافع اخلافض ال رافع ملا خفضه وال إذا خفضوا أو أرادوا خفض شيء رفعه اهللا 
خافض ملا رفعه وأهنم لو اجتمعوا على شيء مل يقدره اهللا مل يقدروا عليه ومل يصلوا إليه وإن كان من مجلتهم األنبياء 

  واألولياء 
  أي يف زعمهم )  ٩( 
  أي خفضه وأظهر فيه نقضا )  ١٠( 
مصدر أي املسابقة يف النصل هو بالفتح حديدة السهم أي يف : بالسبق بالفتح والسكون  ال بأس: قوله )  ١١( 

ال سبق إال يف : " وقد ورد . واخلف أي خف اإلبل . واحلافر أي حافر اخليل والبغال واحلمري . املسابقة يف السهام 
وبه قصر مالك . رفوعا أخرجه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه عن ايب هريرة م" نصل أو خف أو حافر 

  وأجازه عطاء يف كل شيء قاله الزرقاين . والشافعي جواز املسابقة هبذه األشياء وخصه بعض العلماء باخليل 

  )  ١( أبواب السري 
( ما ظهر الغلول : عن ابن عباس رضي اهللا عنه أنه قال )  ١( أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد أنه بلغه  - ٨٦١
املوت وال )  ٥( الزىن يف قوم قط إال كثر فيهم )  ٤( وال فشا )  ٣( إال ألقي يف قلوهبم الرعب  يف قوم قط)  ٢

( وال ختر )  ٧( عليهم الرزق وال حكم قوم بغري احلق إال فشا فيهم الدم )  ٦( نقص قوم املكيال وامليزان إال قطع 
  عليهم العدو )  ٩( قوم بالعهد إال سلط )  ٨

 _________  
قوله أبواب السري بالكسر فالفتح مجع سرية بالكسر فالسكون مبعىن الطريقة ويطلق يف عرف العلماء على  ) ١( 

هذا : قال ابن عابدين ( أحوال املغازي واجلهاد وما يتعلق به املتلقاة من طريقة النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه 
وهي فعلية بكسر الفاء من السري فتكون لبيان هيئة السري  الكتاب يعرب بالسري واجلهاد واملغازي فالسري مجع سرية

 ٧المع الدراري . وحالته إال أهنا غلبت يف لسان الشرع على أمور املغازي وما يتعلق هبا كاملناسك على أمور احلج 
 /٢٤٣  (  
أخرجه ابن عبد الرب أنه بلغه عن ابن عباس هذا موقوف يف حكم املرفوع ألنه مما ال يدرك بالرأي وقد : قوله )  ١( 

  عن ابن عباس موصوال ويف سنن ابن ماجه حنوه مرفوعا من حديث ابن عباس 
  بالضم وهو السرقة من الغنيمة قبل القسمة )  ٢( 
  بالضم أي اخلوف من العدو واجلنب )  ٣( 
  أي كثر )  ٤( 
  كما يف قصص بين إسرائيل )  ٥( 
  أي قطع بركته عنهم أو نقصه )  ٦( 
  هر فيهم القتال وسيل الدماء أي ظ)  ٧( 



  أي غدر وخالف العهد )  ٨( 
  جزاء مبا كسبوه )  ٩( 
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احلسن: كتاب  بن  ية حممد  وطأ اإلمام مالك روا   م
األصبحي : املؤلف  عبداهللا  و  أب بن أنس   مالك 

سرية قبل جند )  ١( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث : أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر  - ٨٦٢
  فغنموا إبال كثرية فكان سهماهنم اثين عشر بعريا ونفلوا بعريا بعريا 

) : (  ٢( كان النفل لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينفل من اخلمس أهل احلاجة وقد قال اهللا تعاىل : مد قال حم
  فأما اليوم فال نفل بعد إحراز الغنيمة إال من اخلمس حملتاج ) قل األنفال هللا والرسول 

 _________  
ورة قطعة من اجليش تبلغ أربع مائة وحنوها مسيت بعث سرية بفتح السني وتشديد الياء بعد الراء املكس: قوله )  ١( 

هبا ألهنا تسري يف الليل وخيفى ذهاهبا فهي فاعلة مبعىن مفعولة قاله السيوطي وذلك يف شعبان سنة مثان قبل فتح مكة 
يف رمضان وكان أمريها أبو قتادة وكانوا مخسة : وذكر غريه أهنا كانت يف اجلمادى األوىل وقيل . قاله ابن سعد 

قبل بكسر القاف وفتح الباء أي جهة جند وأمرهم أن يشنوا الغارة فقاتلوا فغنموا إبال كثرية وعند . عشر رجال 
فأصبنا إبال وغنما وذكر بعض أهل السري أهنا مائتا بعري وألفا شاة فكان سهماهنم بضم السني مجع سهم أي : مسلم 

أحد عشر بعريا بالشك ونفلوا بضم النون مبين للمفعول  أو" : موطأ حيىي " نصيب كل واحد اثين عشر بعريا ويف 
نفل اإلمام الغازي إذا أعطاه زائدا على : أي أعطي كل واحد منهم زيادة على السهم املستحق بعريا بعريا يقال 

سهمه ونفله نفال بالتخفيف ونفله تنفيال مشددا لغتان فصيحتان والنفل بفتحتني الغنيمة ومجعه أنفال كذا ذكره 
  لزرقاين والعيين ا

وقد قال اهللا تعاىل ذكر أهل التفسري أن هذه اآلية نزلت يف باب الغنيمة حني تشاجروا يوم بدر يف : قوله )  ٢( 
فقسمها بينهم رسول اهللا على السوية يعين حكم الغنائم ) هللا والرسول ( أي الغنائم ) قل األنفال ( تقسيمها فاملعىن 

لموا أن ما غنمتم من شيء فإن هللا مخسه وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني واع( هللا والرسول ونزل بعد 
واتفقوا على أن ذكر اهللا وقع للتربك وذهب احلنفية إىل سقوط سهم ذوي القرىب مبوت رسول اهللا ) . وابن السبيل 

ة على احملاويج من اليتامى أن ال سهم للرسول بعده فعندهم يقسم مخس الغنيم: صلى اهللا عليه و سلم وكذا قالوا 
سهم الرسول باق يصرفه اخلليفة حسبما رآه وما بقي بعد اخلمس : وابن السبيل واملساكني وعند طائفة من العلماء 

وذهب بعض املفسرين إىل أن املراد من اآلية كون الغنائم كلها . يقسم على الغزاة حسب حصصهم املقررة شرعا 
صار هذا احلكم منسوخا بورود املصارف ولذا أسهم النيب صلى : اء ما يشاء وقالوا هللا ولرسوله يصرفها إىل من يش

املراد باألنفال هو الزيادات على سهم الغنيمة : وقال بعضهم . اهللا عليه و سلم يوم بدر بعض من مل حيضر غزوته 
لروايات يف كل ما ذكرنا وا. وإن املعىن الزيادات حكمها هللا وللرسول يعطيها من يشاء ال استحقاق هلم فيها 

من قتل قتيال : وغريه وذكر أصحابنا يف كتبهم أن لإلمام أن ينفل حالة القتال فيقول " الدر املنثور " مبسوطة يف 
قد جعلت لكم الربع بعد اخلمس ألنه نوع حتريض على اجلهاد وال ينفل بعد إحراز : فله سلبه أو يقول للسرية 

اخلمس ألنه ال حق للغامنني فيها فله اخليار فيه وما سواه تعلق فيه حقهم على السواء الغنيمة بدار اإلسالم إال من 
كان : ( إذا عرفت هذا كله فاعلم أنه ال خيلو إما أن يكون املراد بالنفل يف قول صاحب الكتاب . فال يبطل حقهم 

كانت : فتحتني وحينئذ يكون املعىن الغنيمة كما اختاره القاري فهو ب) : النفل لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
الغنيمة للرسول خاصة يصرفها إىل من يشاء ويعطي من يشاء ما يشاء ويكون اآلية سندا عليه على أحد األقوال 



أهل احلاجة . ينفل من اخلمس أي مخس الغنيمة الذي هو مصروف إىل اإلمام : وحينئذ يكون قوله . الواردة فيه 
فأما اليوم أي بعد العصر النبوي فال نفل بالفتح فالسكون أي ال : ال يرتبط حنيئذ قوله  بيانا للتنفيل الزائد لكن

زيادة على السهام بعد إحراز الغنيمة بدار اإلسالم إال من اخلمس حملتاج ال لغين ألنه خارج عن مصرفه مبا قبله 
لزيادة فحينئذ يكون املعىن كان إعطاء الزيادة ا) كان النفل : ( وإما أن يكون املراد بالنفل يف قوله . ارتباطا مناسبا 

موكوال إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان له االختيار يف أن ينفل بعد اإلحراز أو قبله بعد رفع اخلمس أو 
: ( وحينئذ يكون اآلية سندا على تأويله اآلخر ويكون قوله . قبله فأما اليوم فال نفل بعد اإلحراز إال من اخلمس 

  فليحرر هذا املقام . بيانا للتنفيل من اخلمس ) ينفل من اخلمس أهل احلاجة 

  الشيء يف سبيل اهللا)  ١( باب الرجل يعطي  - ١

( أنه سئل عن رجل يعطي الشيء يف سبيل اهللا : أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب  - ٨٦٣
  فهو له )  ٣( رأس مغزاته )  ٢( فإذا بلغ : قال )  ١

إذا بلغ وادي القرى فهو له وقال أبو حنيفة وغريه من : هذا قول سعيد بن املسيب وقال ابن عمر : قال حممد 
  إليه صاحبه فهو له )  ٤( إذا دفعه : فقهائنا 

 _________  
  أي يهب شيئا لغاز : يعطي )  ١( 
  أي يف طريق الغزو : يف سبيل اهللا )  ١( 
  أي املعطى له )  ٢( 
رأس مغزاته بفتح امليم وسكون الغني املعجمة موضع الغزو وحمل العدو فهو له أي للمعطى له أي : قوله )  ٣( 

أنه كان إذا أعطى شيئا يف سبيل اهللا يقول لصاحبه : مالك عن نافع عن ابن عمر : وشرحه " موطأ حيىي " ميلكه ويف 
وضع بقرب املدينة ألنه رأس املغزاة فمنه يدخل إىل م: بضم القاف وفتح الراء مقصورة  -إذا بلغت وادي القرى : 

يعين أنه ملكه له وإمنا قال ذلك خيفة أن يرجع املعطي فتتلف العطية ومل يبلغ صاحبه . فشأنك به  -أول الشام 
  مراده فيها فإذا بلغ الوادي كان أغلب أحواله أن ال يرجع حىت يغزو 

  )  ٢٤٤/  ٨أوجز املسالك ( فهو له كما يف سائر اهلبات والعطيات  أي دفعه املعطي إىل املعطى له أو قبضه)  ٤( 

  من الفضل)  ٢( وما يف لزوم اجلماعة )  ١( باب إمث اخلوارج  - ٢

أنه مسع أبا سعيد : أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد عن حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة بن عبد الرمحن  - ٨٦٤
صالتكم مع )  ٢( قوم حتقرون )  ١( خيرج فيكم : ى اهللا عليه و سلم يقول مسعت رسول اهللا صل: اخلدري يقول 

من الدين مروق السهم من الرمية )  ٣( صالهتم وأعمالكم مع أعماهلم يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم ميرقون 
  ى يف الفوق تنظر يف النصل فال ترى شيئا تنظر يف القدح فال ترى شيئا تنظر يف الريش فال ترى شيئا وتتمار

  وال ينبغي إال لزوم اجلماعة )  ٤( ال خري يف اخلروج . وهبذا نأخذ : قال حممد 
 _________  

هم الذين خرجوا على علي رضي اهللا عنه يوم النهروان فقتلهم فهم أصل ( هم اخلارجون : اخلوارج )  ١( 
. وم الدار يف قتل عثمان رضي اهللا عنه اخلوارج وأول خارجة خرجت إال أن طائفة منهم كانت ممن قصد املدينة ي



عن طاعة اإلمام بشبهة ضعيفة وأوهلم )  ١٣٤/  ٤مسوا خوارج من قوله خيرج قاله يف التمهيد كذا يف األوجز 
  اخلوارج على عثمان واخلوارج على علي رضي اهللا عنه 

  أي مجاعة املسلمني : اجلماعة )  ٢( 
  األمة  أي يف ما بينكم أيها: خيرج فيكم )  ١( 
صالتكم مع صالهتم وأعمالكم مع أعماهلم أي تظنون عباداتكم حقرية قليلة . حتقرون من التحقري : قوله )  ٢( 

بالنسبة إىل عباداتكم لكمال جهدهم يف حتسني األعمال الظاهرة واهتمامهم يف أدائها وإتيان آداهبا من غري مباالة 
. يقرؤون القرآن ال جياوز أي القرآن أو ثواب مجيع أعماهلم . ها بفساد األعمال الباطنة واألمور القلبية وخبث

حناجرهم بفتح األولني وكسر الرابع مجع احلنجرة بفتح األول وسكون الثاين مبعىن احللقوم يعين أن اهللا ال يرفعها 
ا فيه فال حيصل هلم إهنم يقرءون القرآن مع غري علم مبا فيه وال عمل مب: وال يقبلها فكأهنا ال جتاوز حناجرهم وقيل 
  إال جمرد القراءة وال يترتب عليها آثارها 

مروق بضمتني أي . ميرقون بضم الراء أي خيرجون من الدين أي طاعة اإلمام أو دين اإلسالم : قوله )  ٣( 
رامي تنظر أنت أيها ال. كخروج السهم من الرمية بفتح الراء وكسر امليم وشد الياء أي الصيد املرمي إليه السهم 

تنظر يف . فال ترى عليه شيئا من آثار الدم . يف النصل بالفتح هو احلديدة اليت على رأس السهم . أو ينظر بالغائب 
تنتظر يف الريش أي ريش السهم املركب عليه فال ترى . القدح بكسر القاف أي أصل السهم فال ترى عليه شيئا 

يف الفوق بالضم موضع الوتر من السهم هل فيه ) تشك  هكذا يف األصل والظاهر( وتتمارى أي تشكك . شيئا 
  وغريه " شرح القاري " شيء من أثر الدم واحلاصل أنه ليس هلم من قبول العبادات وقراءة القرآن نصيب كذا يف 

قد بسط احلافظ الكالم على اخلوارج ( أي عن طاعة اإلمام وموافقة أهل اإلسالم ومتابعة السلف الكرام )  ٤( 
  )  ٢٩٨/  ١٢" فتح الباري " دء خروجهم أشد البسط يف وعلى ب

)  ١( من محل علينا : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر  - ٨٦٥
  السالح فليس منا 

( عليه ألنه )  ٤( فال شيء )  ٣( فمن قتله )  ٢( من محل السالح على املسلمني فاعترضهم به لقتلهم : قال حممد 
  الناس بسيفه )  ٦( أحل دمه باعتراض )  ٥

 _________  
فليس منا . السالح بالكسر أي آالت احلرب . من محل علينا أي على أهل اإلسالم إفسادا وعنادا : قوله )  ١( 

  واحلديث خمرج يف الصحيحني والسنن . أي من أهل طريقنا 
  أي لقتل املسلمني )  ٢( 
  حلامل لدفع فساده وبقاء نفسه وأصحابه أي ذلك ا)  ٣( 
  أي من الدية والقصاص )  ٤( 
  أي من محل السيف وقصد الفساد يف األرض )  ٥( 
  باعتراضه : يف نسخة )  ٦( 

أخربكم أو أحدثكم )  ٢( أال ) :  ١( أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد أنه مسع سعيد بن املسيب يقول  - ٨٦٦
)  ٦( إصالح ذات البني : قال )  ٥( بلى : من الصالة والصدقة ؟ قالوا )  ٤( من كثري أحدثكم خبري )  ٣( أو 



  )  ٨( فإمنا هي احلالقة )  ٧( وإياكم والبغضة 
 _________  

إال إسحاق بن بشر وهو ضعيف " املوطأ " يقول أال أخربكم هذا موقوف على سعيد عند مجيع رواة : قوله )  ١( 
رواه الدارقطين عن حيىي . حيىي عن سعيد عن أيب الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فإنه رواه عن مالك عن 

وأخرجه البزار من طريق أم الدرداء عن أيب الدرداء . قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مرسال : عن سعيد قال 
صححه من حديث أيب الدرداء وأمحد وأبو داود والترمذي و" األدب املفرد " وأخرجه البخاري يف . مرفوعا 

  مرفوعا كذا ذكره ابن عبد الرب وغريه 
  حرف تنبيه )  ٢( 
  شك من الراوي )  ٣( 
  أي بأكثر ثوابا من كثري من العبادات النافلة )  ٤( 
  أي أخربنا )  ٥( 
ر معها قاله إصالح ذات البني أي إصالح احلال اليت بني الناس وأهنا خري من نوافل الصالة وما ذك: قوله )  ٦( 

أي إصالح أحوال البني حىت تكون أحوالكم أحوال صحة وألفة أو هو إصالح الفساد : وقال غريه . الباجي 
إصالح ذات البني أي : قوهلم " املغرب " ويف . والفتنة اليت بني الناس ملا فيه من عموم املنافع الدينية والدنيوية 

  قد وملا كانت مالبسة للبني وصفت به فقيل ذات البني األحوال اليت بينهم وإصالحها بالتعهد والتف
  شدة البغض : بكسر الباء وسكون الغني تأنيث )  ٧( 
فإهنا هي احلالقة أي اخلصلة اليت شأهنا أن حتلق أي هتلك وتستأصل : فإمنا هي احلالقة يف رواية حيىي : قوله )  ٨( 

  ال تبقي شيئا من احلسنات حىت تذهب هبا  أي أهنا: قال الباجي . الدين كما حيلق املوسى الشعر 

  ) ١( باب قتل النساء  - ٣

)  ١( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأى يف بعض مغازيه : أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر  - ٨٦٧
  امرأة مقتولة فأنكر ذلك وهنى عن قتل النساء والصبيان 

  فان إال أن تقاتل املرأة فتقتل )  ٢( يف شيء من املغازي امرأة وال شيخ  ال ينبغي أن يقتل. وهبذا نأخذ : قال حممد 
 _________  

  أي نساء الكفار واملرتدين : قتل النساء )  ١( 
واحلديث . من حديث ابن عمر " أوسط الطرباين " رأى يف بعض مغازيه أي غزوة فتح مكة كما يف : قوله )  ١( 

ومسند أمحد وصحيح ابن حبان ومستدرك احلاكم ويف بعض  -ن ابن ماجه إال سن -خمرج يف الصحيحني والسنن 
ها ما كانت هذه تقاتل فلم قتلت ؟ وهبذا احلديث أمجع العلماء على عدم جواز : رأى امرأة مقتولة فقال : رواياهتم 

وحكى . لفداء قتل النساء والصبيان لضعفهن عن القتل وقصورهم عن الكفر ويف استبقائهم منفعة باالسترقاق أو ا
سئل رسول اهللا عن : احلازمي قوال لبعض العلماء جبواز ذلك على ظاهر حديث الصعب بن جثامة عند األئمة الستة 

وأشار أبو داود إىل نسخ حديث . هم منهم : أهل الدار يبيتون من املشركني فيصاب من نسائهم وذراريهم ؟ قال 
  غريه من شروح صحيح البخاري و" فتح الباري " الصعب بأحاديث الين كذا يف 

وال شيخ فان أي من كرب سنه وخرف عقله وأما إن كان كامل العقل ذا رأي يف احلرب فيقتل وهو : قوله )  ٢( 



قوله كقولنا وبه قال : يقتل الشيخ مطلقا ويف رواية : وعند الشافعي " اقتلوا شيوخ املشركني : " املراد من حديث 
واملرأة إذا . قعد واألعمى والزمن ومقطوع األيدي واألرجل إال إذا كانوا ذوي رأي مالك كذا ال يقتل عندنا امل

  كانت مقاتلة أو ملكة ذات رأي ومشورة يف احلرب تقتل دفعا للفساد وإال ال كذا قال العيين 

  ) ١( باب املرتد  - ٤

قدم رجل على عمر بن : قال بن حممد بن عبد القاري عن أبيه )  ١( أخربنا مالك أخربنا عبد الرمحن  - ٨٦٨
 ٤( هل عندكم من مغربة : عن الناس فأخربه مث قال )  ٣( أيب موسى فسأله )  ٢( اخلطاب رضي اهللا عنه من قبل 

فضربنا عنقه قال عمر رضي )  ٥( قربناه : ماذا فعلتم به ؟ قال : نعم رجل كفر بعد إسالمه فقال : خرب ؟ قال ) 
وأطعمتموه كل يوم رغيفا فاستبتموه لعله يتوب ويرجع إىل أمر اهللا  -ثالثا  -عليه بيتا  طبقتم)  ٦( فهال : اهللا عنه 

  اللهم إين مل آمر ومل أحضر ومل أرض إذ بلغين 
عن ذلك املرتد وإن مل )  ٩( إن طمع يف توبته أو سأله )  ٨( أخر املرتد ثالثا )  ٧( إن شاء اإلمام : قال حممد 

  فقتله فال بأس بذلك )  ١٠( رتد يطمع يف ذلك ومل يسأله امل
 _________  

  هو الذي يرتد أي يرجع إىل الكفر من اإلسالم : املرتد )  ١( 
التعليق " وما ذكره صاحب : ، وقال  ١٧٩/  ١٢بسط شيخنا الكالم عليه يف األوجز ( عبد الرمحن : قوله )  ١( 

هـ هو عبد الرمحن القاري  ٨٨عمر املتويف سنة  من ترمجته التبس عليه من ترمجة أخي جده فإن عامل" املمجد 
ووالدة اإلمام مالك بعد وفاته فكيف يروي عنه بل عبد اهللا بن عبد القاري أخو عبد الرمحن وعبد الرمحن هذا كان 
عامل عمر رضي اهللا عنه وجد يعقوب بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا بن عبد القاري أخرج له مالك يف املوطأ 

بن حممد بن عبد القاري هو عبد الرمحن ) عبد الرمحن بن حممد هو الذي روى عنه مالك يف هذا احلديث  وكذلك
ونسبته بتشديد الياء إىل قارة بطن من العرب وكان من أهل " موطأ حيىي " بن حممد بن عبد اهللا بن عبد كما يف 

يد بن عبد الرمحن وابناه إبراهيم وحممد مات املدينة عامل عمر بن اخلطاب على بيت املال ثقة روى عنه عروة ومح
بغري  -حممد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عبد " : التقريب " مثان ومثانني ذكره السمعاين وأبوه قال يف  ٨٨سنة 

  القاري بغري مهز املدين مقبول  -إضافة 
  بكسر القاف أي من جانب أيب موسى األشعري وجهته من اليمن )  ٢( 
  سأل عمر عن أحوال الناس أي )  ٣( 
  بضم امليم على صيغة الفاعل أي قصة مغربة وخرب غريب )  ٤( 
  بتشديد الراء أي أحضرناه فقتلناه )  ٥( 
طبقتم بتشديد الباء من التطبيق عليه أي أغلقتم عليه بيتا وحبستموه فيه ثالثا . فهال حرف حتضيض : قوله )  ٦( 

فا أي بقدر سد الرمق ليضيق عليه األمر فيتوب فاستبتموه أي طلبتم منه أي ثالث ليال وأطعمتموه كل يوم رغي
أي هذه  -اللهم إين مل آمر ومل أحضر : التوبة لعله يتوب من كفره ويرجع إىل أمر اهللا أي دينه اإلسالم مث قال عمر 

اختلف يف استتابة املرتد : ل قال ابن بطا( واحلاصل أن املرتد . ومل أرض به إذ بلغين خربه فال تؤاخذين به  -الوقعة 
. جيب قتله يف احلال جاء ذلك عن احلسن وطاووس : يستتاب فإن تاب وإال قتل وهو قول اجلمهور وقيل : فقيل 

: " يستمهل ثالث ليال ويستتاب فإن تاب تاب وإال قتل حلديث )  ٢٦٩/  ١٢فتح الباري . وبه قال أهل الظاهر 



  " من بدل دينه فاقتلوه 
  ا أوىل وأحسن هذ)  ٧( 
  ) متتعوا يف داركم ثالثة أيام : ( هذا التحديد من قوله تعاىل )  ٨( 
  أي طلب املرتد املهلة )  ٩( 
  أي مل يستمهله )  ١٠( 

  ) ١( باب ما يكره من لبس احلرير والديباج  - ٥

اهللا صلى اهللا عليه و أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال لرسول  - ٨٦٩
هذه احللة )  ٣( يارسول اهللا لو اشتريت : فقال )  ٢( تباع عند باب املسجد )  ١( سلم ورأى حلة سرياء 

له يف )  ٧( هذه من ال خالق )  ٦( إمنا يلبس : إذا قدموا عليك ؟ قال )  ٥( يوم اجلمعة وللوفود )  ٤( فلبستها 
يا رسول : فقال )  ٩( فأعطى عمر منها حلة )  ٨( عليه و سلم منها حلل  مث جاء رسول اهللا صلى اهللا. اآلخرة 

( لتلبسها )  ١٣( إين مل أكسكها : ما قلت ؟ قال )  ١٢( يف حلة عطارد )  ١١( وقد قلت )  ١٠( اهللا كسوتنيها 
  مشركا مبكة )  ١٥( فكساها عمر أخا له من أمه )  ١٤

 ١٦( بس احلرير والديباج والذهب كل ذلك مكروه للذكور من الصغار ال ينبغي للرجل املسلم أن يل: قال حممد 
)  ١٨( أيضا باهلدية إىل املشرك احملارب ما مل يهد إليه سالح )  ١٧( والكبار و ال بأس به لإلناث لو ال بأس به ) 

  هو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا . أو درع 
 _________  

  رق من احلرير بكسر الدال ما : الديباج )  ١( 
ثوب حرير وعن بعضهم بالتنوين على الصفة أو البدل واحللة : حلة سرياء روي باإلضافة كما يقال : قوله )  ١( 

بكسر السني وفتح الياء نوع من البز خيالطه حرير كالسيور أي " النهاية " ثوبان إزار ورداء والسرياء قال يف 
  وغريه " شرح سنن ابن ماجه " ذكره السيوطي يف  اخلطوط أو شرحه بعضهم باحلرير اخلالص كذا

رأى عمر عطارد التميمي يقيم حلة يف السوق : عند باب املسجد أي املسجد النبوي وعند مسلم : قوله )  ٢( 
  وكان رجال يغشى امللوك ويصيب منهم 

  هو جملرد التمين أي لو اشتريته لكان أحسن )  ٣( 
وجتملت هبا : وللنسائي . فلبستها للعيد والوفد : للوفود ويف رواية للبخاري فلبستها يوم اجلمعة و: قوله )  ٤( 

واملراد بالوفود القاصدون الذين كانوا جييئون إليه من . للوفود والعرب إذا أتوك وإذا خطبت الناس يوم عيد وغريه 
وأيضا قد . فيه التجمل احلديث يقتضي أن يوم اجلمعة شرع : قال الباجي ( قبل السالطني وغريهم ودل احلديث 

شرع التجمل للواردين والوافدين يف احملافل اليت تكون لغري آية خموفة كالزالزل والكسوف وعند احلاجة إىل 
التضرع والرغبة كاالستسقاء ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم أقر عمر رضي اهللا عنه على ما دعا إليه من التجمل 

 ٢٢٩/  ٧املنتقى . لبس هذا النوع فثبت أن التجمل إمنا شرع باجلميل من املباح  يف هذين املوطنني وإمنا أنكر عليه
على أنه يستحب لبس أحسن الثياب يف اجلمعة والعيدين وأنه جيوز التجمل إذا عري عن الكرب واالحتقار ) 

  والشهرة لألحباب وأصحاب املالقاة واملعارف ليكون أهيب وأعز يف نظرهم 
  الوافد  أي الوفود مجع)  ٥( 



  إمنا يلبس احلرير : يف رواية )  ٦( 
من ال خالق له بالفتح أي ال نصيب له من نعيم اجلنة وهذا على سبيل التشديد وإال فال بد للمؤمن : قوله )  ٧( 

معناه من يلبسها يف الدنيا يكون حمروما من لبسها يف اآلخرة : من نعيم اجلنة ولبس احلرير فيها ولو بعد مدة وقيل 
  وقد مر نظري ذلك يف شرب اخلمر . ن دخل اجلنة وإ
  أي من جنس تلك احللة السرياء )  ٨( 
  أي واحدة )  ٩( 
كسوتنيها أي أكسوتنيها ؟ كما يف بعض الروايات هبمزة االستفهام سأله عنه ملا حصل له التعجب : قوله )  ١٠( 

  من إعطائه إياه مع حترميه سابقا 
  مثلها ما قلت أي واحلال أنك قلت يف )  ١١( 
وفد يف . يف حلة عطارد بضم العني وكسر الراء ابن حاجب بن زرارة بن عدي التميمي الدارمي : قوله )  ١٢( 

  وغريه " اإلصابة " بين متيم وأسلم وحسن إسالمه وله صحبة وهو صاحب احللة السرياء كذا يف 
  أي مل أعطها للبسك بل لالنتفاع )  ١٣( 
  فيه دليل على جواز هبة ما حيرم لبسه وجواز بيعه وشرائه لعدم احنصاره يف اللبس  لتلبسها: قوله )  ١٤( 
هو السلمي : عثمان بن حكيم ونقله ابن بشكوال قال الدمياطي : أخا له من أمه مساه ابن احلذاء : قوله )  ١٥( 

حيتمل : ه مل يصب وقيل أخو خولة بنت حكيم بن أمية وهو أخو زيد بن اخلطاب ألمه فمن أطلق أنه أخو عمر ألم
  " شروح صحيح البخاري " أن عمر رضع من أم أخيه فيكون أخا له ألمه رضاعا كذا يف 

  من الصغار الكراهة يف حقهم لألولياء فال جيوز هلم أن يلبسوهم لباسا حمرما لئال يعتادوه : قوله )  ١٦( 
  وال بأس باهلدية أيضا : يف بعض النسخ )  ١٧( 
  احلرب أو درع احلديد فإن يف هديته إليه إعانة له على فساد أي آالت )  ١٨( 

  من التختم بالذهب)  ١( باب ما يكره  - ٦

 ١( اختذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خامتا : أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر قال  - ٨٧٠
وقال )  ٤( ألبس هذا اخلامت فنبذه )  ٣( إين كنت : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال )  ٢( من ذهب فقام ) 
  )  ٦( فنبذ الناس خواتيمهم : قال )  ٥( واهللا ال ألبسه أبدا : 

إال بالفضة )  ٨( وال يتختم )  ٧( ال ينبغي للرجل أن يتختم بذهب وال حديد وال صفر . وهبذا نأخذ : قال حممد 
   ) ٩( فأما النساء فال بأس بتختم الذهب هلن . 

 _________  
  أي للرجال : ما يكره )  ١( 
  بفتح التاء ما خيتم به : خامتا )  ١( 
  أي خطيبا على املنرب كما يف رواية )  ٢( 
  أي كونه مباحا قبل ذلك )  ٣( 
: قال الباجي . إن اخلامت الذي طرحه النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا هو خامت الذهب ( أي طرحه وألقاه )  ٤( 

وهذا . ن شهاب عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم اختذ خامتا من ورق مث نبذه ونبذ الناس وروى اب



  )  ٢٥٤/  ٧املنتقى . وهم واهللا أعلم بالصواب 
مث اختذ خامتا من فضة فاختذ الناس خواتيم : واهللا ال ألبسه أبدا أي لتحرميه زاد يف رواية الصحيحني : قوله )  ٥( 

  فلبس اخلامت بعده صلى اهللا عليه و سلم أبو بكر مث عمر مث عثمان وقع منه يف بئر أريس : ابن عمر  الفضة قال
  أي من ذهب كما يف مشائل الترمذي )  ٦( 
أجوده ملا أخرجه أبو داود والترمذي : بضم فسكون هو النحاس وقيل : وال صفر قال القاري : قوله )  ٧( 

جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعليه خامت من حديد : عن أبيه والنسائي عن عبد اهللا بن بريدة 
بفتح املعجمة واملوحدة ضرب من النحاس ( ما يل أراك عليك حلية أهل النار ؟ مث جاءه وعليه خامت من شبه : فقال 

رسول اهللا من أي  يا: ما يل أجد عليك ريح األصنام ؟ فقال : فقال )  ١١٢/  ١٧بذل اجملهود . يشبه الذهب 
  من ورق وال تتمه مثقاال : شيء أختذه ؟ قال 

  حصر إضايف ال حقيقي فإنه جيوز بالعقيق وغريه )  ٨( 
  حللة الذهب هلن )  ٩( 

  بغري إذنه)  ٢( الرجل فيحتلبها )  ١( باب الرجل مير على ماشية  - ٧

ال حيتلنب أحدكم ماشية :  عليه و سلم قال أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا - ٨٧١
طعامه ؟ فإمنا ختزن هلم ضروع )  ٢( بغري إذنه أحيب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل )  ١( امرئ 

  أحد ماشية امرئ بغري إذنه )  ٣( مواشيهم أطعمتهم فال حيلنب 
)  ٥( بغري أمر أهلها )  ٤( أن حيلب منها شيئا ال ينبغي لرجل مر على ماشية رجل . وهبذا نأخذ : قال حممد 

فيه مثر فال يأخذن من ذلك شيئا وال يأكله إال بإذن )  ٧( له فيه خنل أو شجر )  ٦( وكذلك إن مر على حائط 
  وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل . ذلك ألهله )  ٩( إىل ذلك فيأكل ويشرب ويغرم )  ٨( أهله إال أن يضطر 
_________   

  أي دوابه كالغنم واإلبل والبقر : مير على ماشية )  ١( 
  أي يستخرج اللنب من الضرع بغري إذن املالك : فيحتلبها )  ٢( 
أحيب . بغري إذنه أي صراحة أو داللة . من البقر والغنم واإلبل وغريها : ماشية امرئ أي دواب رجل : قوله )  ١( 

مشربته بضم امليم وفتح الراء الغرفة أي البيت . أن تؤتى أي يأيت آت  أحدكم. هبمزة االستفهام مبعىن اإلنكار 
. خزانته بكسر اخلاء وال تفتح اخلزانة كما ال تكسر القصعة . فتكسر باجملهول . الفوقاين الذي يوضع الطعام فيه 

ال حيلب ماشية فينتقل طعامه أي اجملموع يف الغرفة أي فكما ال حيب أحدكم ذلك بل حيزن به فكذلك ينبغي أن 
الثدي الذي فيه : ضروع بالضم مجع ضرع . فإمنا ختزن بضم الزاء أي حتفظ هلم أي مالك املواشي . غريه بغري إذنه 

واملراد باألطعمة األشربة على سبيل التمثيل والتوسيع فالضروع كاخلزانة . مواشيهم أطعمتهم مفعول ختزن . اللنب 
  يها يف الغرفة ال جيوز كسرها وأخذ ما ف

  فينقل : يف نسخة )  ٢( 
  إعادة للحكم بعد ضرب املثل تأكيدا )  ٣( 
  أي ولو قل )  ٤( 
  أي مالكها )  ٥( 



  أي بستان )  ٦( 
  تعميم بعد التخصيص )  ٧( 
فمن اضطر غري باغ وال عاد فإن اهللا : ( إال أن يضطر فإن حالة االضطرار تبيح احملرمات لقوله تعاىل : قوله )  ٨( 

فتبيح أكل احلالل مملوك الغري بالطريق األوىل إال أنه يضمنه قيمته أداء )  ١٧٣اآلية : سورة البقرة ) حيم غفور ر
  حلقه نظرا للجانبني 

  أي يضمن قدر قيمته )  ٩( 

  باب نزول أهل الذمة مكة واملدينة وما يكره من ذلك - ٨

( للنصارى واليهود واجملوس )  ١( عنه ضرب  أن عمر رضي اهللا: أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر  - ٨٧٢
  )  ٤( بعد ذلك )  ٣( باملدينة إقامة ثالث ليال يتسوقون ويقضون حوائجهم ومل يكن أحد منهم يقيم )  ٢

وقد بلغنا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم )  ٦( من جزيرة العرب )  ٥( إن مكة واملدينة وما حوهلما : قال حممد 
فأخرج عمر رضي اهللا تعاىل عنه من مل يكن مسلما من جزيرة العرب . دينان يف جزيرة العرب )  ٧( أنه ال يبقى 

  هلذا احلديث 
 _________  

. ضرب أي عني هلم حني أراد إخراجهم من جزيرة العرب إقامة ثالث ليال على سبيل املهلة : قوله )  ١( 
  مث خيرجون يتسوقون أي يذهبون إىل السوق ويقضون حوائجهم فيه وغريه 

  هم عبدة النار )  ٢( 
  أي يف املدينة وما حوهلا )  ٣( 
  أي بعد ثالث ليال )  ٤( 
  كجدة وخيرب وغريمها )  ٥( 
فال ميكن للكافر مشركا كان أو يهوديا أو : قال صاحب احمللى بعد حديث الباب ( من جزيرة العرب : قوله )  ٦( 

هم منه وبه أخذ أبو حنيفة ومالك وهو قول للشافعي غري أنه نصرانيا من السكىن يف أرض العرب وجيب إخراج
إهنم ال ميكنون من السكىن يف أرض اليمن ومينعون أن يتخذوا : خص املنع باحلجاز خاصة مث قال يف اهلداية وشرحه 

هي ما أحاط به حبر : قال القاري )  ٥٩/  ١٤أوجز املسالك . أرض العرب مسكنا ووطنا خبالف سائر األمصار 
اهلند وحبر الشام مث دجلة والفرات أو ما بني ساحل البحر إىل أطراف الشام طوال ومن جدة إىل ريف العراق عرضا 

من أقصى عدن إىل ريف العراق طوال ومن جدة وساحل البحر إىل أطراف : وقال األصمعي " . القاموس " كذا يف 
لسودان أحاط جبانبها وأحاطها باجلانب الشمايل مسيت جزيرة ألن حبر فارس وحبر ا: الشام عرضا قال األزهري 

  دجلة والفرات 
دين )  ٢٣٤/  ٤شرح الزرقاين . ال يبقني : خرب مبعىن النهي للرواية قبله : قال الزرقاين ( أي ال جيتمع )  ٧( 

  اإلسالم وغريه 

أن النيب صلى اهللا عليه )  ٢( بلغين : عن عمر بن العزيز قال )  ١( أخربنا مالك أخربنا إمساعيل بن حكيم  - ٨٧٣
  ال يبقني دينان جبزيرة العرب : و سلم قال 



عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه فأخرج اليهود والنصارى من جزيرة )  ٤( ذلك )  ٣( قد فعل : قال حممد 
  العرب 

 _________  
والصحيح إمساعيل بن أيب حكيم أخربنا إمساعيل بن حكيم هكذا يف نسخة عليها شرح القاري وغريها : قوله )  ١( 

  " موطأ حيىي " كما يف 
وموصول يف الصحيحني وغريمها عن عائشة وغريها من طرق ويف " موطأ " قال بلغين هذا مرسل يف : قوله )  ٢( 

قاتل اهللا اليهود والنصارى : كان من آخر ما تكلم به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن قال : بعضها قالت 
ويف رواية من حديث ابن عباس وابن عمر وغريمها يف . بور أنبيائهم مساجد ال يبقني دينان بأرض العرب اختذوا ق

  ال جيتمع دينان يف جزيرة العرب : الصحيحني وغريمها 
  " تاريخ اخللفاء " يف زمان خالفته يف سنة عشرين كما ذكره السيوطي يف )  ٣( 
   عليه و سلم أي ما أشار إليه رسول اهللا صلى اهللا)  ٤( 

  باب الرجل يقيم الرجل من جملسه ليجلس فيه وما يكره من ذلك - ٩

: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول : أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما  - ٨٧٤
  )  ٢( أحدكم الرجل من جملسه فيجلس فيه )  ١( ال يقيم 

  نبغي للرجل املسلم أن يصنع هذا بأخيه ويقيمه من جملسه مث جيلس فيه ال ي. وهبذا نأخذ : قال حممد 
 _________  

  ألن فيه إضرار به )  ١( 
فيجلس فيه بل ينبغي أن جيلس حيث وجد خاليا وإال فحيث انتهى اجمللس وال يقعد وسط احللقة فعند : قوله )  ٢( 

اجمللس فإن وسع له فليجلس وإال فلينظر إىل أوسع مكان  إذا انتهى أحدكم إىل: الطرباين والبيهقي وغريمها مرفوعا 
: وعند الترمذي عن حذيفة رضي اهللا تعاىل عنه . يراه فيجلس فيه إن شاء وإال انصرف وال يزاحم غريه فيؤذيه 

ال : ملعون على لسان حممد صلى اهللا عليه و سلم من قعد وسط احللقة وعند الشيخني من حديث ابن عمر مرفوعا 
  الرجل من جملسه مث جيلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا يقيم 

  ) ١( باب الرقى  - ١٠

أن أبا بكر دخل على عائشة رضي اهللا عنهما وهي : أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد أخربتين عمرة  - ٨٧٥
  بكتاب اهللا )  ٢( ارقيها : ويهودية ترقيها فقال )  ١( تشتكي 

كان من ذكر اهللا فأما ما كان ال يعرف )  ٤( يف القرآن وما )  ٣( بالرقى مبا كان ال بأس . وهبذا نأخذ : قال حممد 
  من كالم فال ينبغي أن يرقى به 

 _________  
  الرقى بضم الراء مجع رقية وهو ما يقرأ وينفث على املريض للمعاجلة وإرادة الشفاء : قوله )  ١( 
  أي مريضة : تشتكي )  ١( 
اب اهللا أي بالقرآن إن رجي إسالمها أو التوراة إن كانت معربة بالعريب أو أمن تغيريهم هلا ارقيها بكت: قوله )  ٢( 



فتجوز الرقية به وبأمساء اهللا وصفاته وباللسان العريب ومبا يعرف معناه من غريه بشرط اعتقاد أن الرقية ال تؤثر 
والنصراين املسلم وباجلواز قال الشافعي إذا اختلف قول مالك يف رقية اليهودي : بنفسها بل بتقدير اهللا قال عياض 
حيتمل أن يكون أمرا بأن ترقيها مبا يف كتاب التوراة من " : شرح القاري " ويف . رقوا بكتاب اهللا كذا قال الزرقاين 

أمساء اهللا احلسىن وصفاته العلى مما يعرف صحته ومعناه وحيتمل أن يكون على صيغة املتكلم أي أنا أرقيها بكتاب 
  هللا فيكون متضمنا للنهي عن رقيها ا

مبا كان يف القرآن أي بآياته وحروفه وكذا مطلق الذكر بشرط أن يكون بلسان عريب أو غريه ويعرف : قوله )  ٣( 
وآليات الشفاعة  -. معناه وكذا جيوز أن يكتب شيء من القرآن أو غريه على شيء ويغسل به ويسقى املريض 

ولسورة الفاحتة يف هذا الباب تأثري بليغ جمرب وال جيوز أن يكتب شيء  -ن كله شفاء والقرآ -الواردة يف القرآن 
وأما ما كان ال يعرف . من القرآن بالدم أو غريه من النجاسات ومن حكم جبوازه فقد أتى مبا يرضى به الشيطان 

ال أن يكون فيه كلمة كفر أو شرك معناه بأن يكون فيه ألفاظ جمهولة املعىن غريبة املبىن فال جيوز أن يرقى به الحتم
مما يتضمنه رقى أكثر أرباب الرقى إال أن يكون عرض على النيب صلى اهللا عليه و سلم وأجازه وزيادة التفصيل يف 

  وشرحه " احلصن احلصني " وشرحه و " املواهب اللدنية " و " مدارج النبوة " هذا البحث يف 
  مبا : يف نسخة )  ٤( 

أن رسول ) :  ١( أخربنا حيىي بن سعيد أن سليمان بن يسار أخربه أن عروة بن الزبري أخربه  أخربنا مالك - ٨٧٦
فقال له )  ٣( فذكروا أن به العني )  ٢( اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل بيت أم سلمة ويف البيت صيب يبكي 

  له من العني ؟ )  ٤( أفال تسترقون : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ال نرى بالرقية بأسا إذا كانت من ذكر اهللا تعاىل . وبه نأخذ : مد قال حم

 _________  
ويسند معناه من طرق ثابتة وقد " املوطأ " هذا مرسل عند مجيع رواة . أخربه أي سليمان بن يسار : قوله )  ١( 

  أخرجه البزار من طريق عروة عن أم سلمة قاله ابن عبد الرب 
  أي بشدة وكثرة )  ٢( 
  أي النظرة اليت يصيب من شخص فيعجبه ويضره )  ٣( 
أفال تسترقون له من العني هذا وأمثاله مصرح جبواز الرقية وورد يف الروايات املنع من الرقية فعن ابن : قوله )  ٤( 

مجع متيمة وهي ما يعلق يف العنق أو يشد يف العضد من  -والتمائم  -مجع رقية  -أن الرقى : مسعود مرفوعا 
:  -بالكسر مث الفتح هي شيء من أنواع السحر أو شبيه به تفعله النساء حملبة األزواج  -والتولة  -ويذات التع

صحيح اإلسناد وهو وأمثاله حممول على الرقى والتمائم على اعتقاد أهنا : شرك أخرجه ابن حبان واحلاكم وقال 
: جلهالة وما خال عن هذا االعتقاد فال بأس به وقيل تدفع البالء وأن هلا تأثريا بنفسها كاعتقاد أرباب الطبائع وا

املنهي عنه ما كان بغري لسان العرب فلم يدر ما هو فلعله قد دخل فيه سحر أو كفر فأما إذا كان معلوم املعىن 
: يف اجملتىب ( وكان فيه ذكر اهللا فيستحب الرقى به وجيوز تعليقه كذا حققه اخلطايب يف حواشي سنن أيب داود وغريه 

اختلف يف االستشفاء بالقرآن بأن يقرأ على املريض أو امللدوغ الفاحتة أو يكتب يف ورق ويعلق عليه أو يف طست 
وعلى اجلواز عمل الناس اليوم وبه : ويغسل ويسقى وعن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يعوذ نفسه قال 

/  ١٤أوجز املسالك . العضد إذا كانت ملفوفة  وردت اآلثار وال بأس بأن يشد اجلنب واحلائض التعاويذ على
٣٧٣  (  



بن عبد اهللا بن كعب السلمي أخربه أن نافع بن جبري )  ١( أن عمر : أخربنا مالك أخربنا يزيد بن خصيفة  - ٨٧٧
ويب : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عثمان )  ٣( أنه أتى : بن أيب العاص )  ٢( بن مطعم أخربه عن عثمان 

 ٦( بيمينك سبع مرات )  ٥( امسحه : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حىت كاد يهلكين قال )  ٤( وجع 
)  ٨( يب فلم أزل بعد آمر به )  ٧( أعوذ بعزة اهللا وقدرته من شر ما أجد ففعلت ذلك فأذهب اهللا ما كان : وقل ) 

  أهلي وغريهم 
 _________  

عمرو بفتح العني " : موطأ حيىي " اهللا هكذا يف نسخة عليها شرح القاري وغريه ويف أن عمر بن عبد : قوله )  ١( 
عمرو بن عبد اهللا بن كعب بن مالك األنصاري السلمي عن نافع بن جبري وعنه " : اإلسعاف " وقال السيوطي يف 

  ونسبته السلمي بفتحتني قاله الزرقاين . انتهى . يزيد بن خصيفة وثقه النسائي 
عن عثمان بن أيب العاص استعمله النيب صلى اهللا عليه و سلم على الطائف مث أمره أبو بكر وعمر : قوله )  ٢( 

  وغريه : أسد الغابة " مات سنة إحدى ومخسني ذكره يف 
أنه أتى القصة خمرجة عند البخاري ومسلم وأيب داود والترمذي والنسائي وغريهم ذكره احلافظ : قوله )  ٣( 

: أتاين رسول اهللا ويب وجع قد كاد يهلكين وعند مسلم : ويف بعضها " . الترغيب والترهيب " اب املنذري يف كت
" وزيادة " أعوذ " قبل " بسم اهللا : " وعنده أيضا زيادة . أنه شكى إىل رسول اهللا وجعا جيده يف جسده منذ أسلم 

إذا اشتكيت فضع يدك حيث : ثابت البناين وعند الترمذي وغريه عن حممد بن سامل قال يل " أجد " بعد : وأحاذر 
قال . بسم اهللا أعوذ بعزة اهللا وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا مث ارفع يدك مث أعد ذلك وترا : تشتكي مث قل 
وهذه األدعية الواردة يف هذه الروايات وأمثاهلا . إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حدثه بذلك : أنس بن مالك 

وغريه من األدوية الروحانية اإلهلية نافعة جدا " املواهب " كور يف كتب احلديث ومجع كثريا منها صاحب مما هو مذ
بل ال أثر لألدوية الطبعية تاما بدوهنا وقد جربت نفعها وأخذت حبظها وقد عرض يل مرات أمراض مهلكة أعجزت 

من كمل إميانه وحسن اعتقاده وجد مثل ما وهللا احلمد على ذلك و. األطباء فعاجلت هبذه فكأين نشطت من عقال 
  وجدته 

  بفتحتني أي مرض شديد )  ٤( 
  أي موضع الوجع )  ٥( 
  هلذا العدد تأثري بليغ يف الرقى )  ٦( 
  أي من الوجع )  ٧( 
  أي بعد هذه الوقعة )  ٨( 

  باب ما يستحب من الفأل واالسم احلسن - ١١

من : عنده )  ٢( أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال للقحة )  ١( أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد  - ٨٧٨
من : اجلس مث قال ) :  ٥( قال )  ٤( ما امسك ؟ فقال له مرة : رجل فقال له )  ٣( حيلب هذه الناقة ؟ فقام 

اقة ؟ من حيلب هذه الن: اجلس مث قال : قال )  ٦( حرب : ما امسك ؟ قال : حيلب هذه الناقة ؟ فقام رجل فقال له 
  احلب : قال )  ٧( يعيش : ما امسك ؟ قال : فقام آخر فقال 

 _________  



وصله ابن عبد الرب من طريق ابن وهب عن ابن هليعة عن احلارث بن يزيد عن عبد الرمحن بن جبري عن يعيش )  ١( 
  الغفاري 

  للقحة اللقحة بالفتح والكسر ناقة قريبة العهد بالنتاج : قوله )  ٢( 
  ليحلبها  أي)  ٣( 
  بضم امليم وتشديد الراء )  ٤( 
ليس هذا من باب الطرية ألنه حمال أن ينهى عن شيء ويفعله وإمنا هو باب طلب الفأل : قال ابن عبد الرب )  ٥( 

  احلسن وقد كان أخرب أن شر األمساء حرب ومرة فأكد ذلك حىت ال يسمي هبما أحد 
  بالفتح مث السكون )  ٦( 
  ع على وزن يبي)  ٧( 

  باب الشرب قائما - ١٢

أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم وسعد بن أيب وقاص كانا ال  - ٨٧٩
  )  ١( يريان بشرب اإلنسان وهو قائم بأسا 

 _________  
  أي شدة وكراهة )  ١( 

بن عفان وعلي بن أيب طالب رضي اهللا أن عمر بن اخلطاب وعثمان : خمرب )  ١( أخربنا مالك أخربين  - ٨٨٠
  يشربون قياما )  ٢( تعاىل عنهم كانوا 

  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا . قائما بأسا )  ٣( ال نرى بالشرب . وهبذا نأخذ : قال حممد 
 _________  

بالغ مالك صحيح كما قال : مالك أنه بلغه أن عمر إخل قال شارحه " : موطأ حيىي " أخربين خمرب يف : قوله )  ١( 
  ابن عيينة 

كنا : كانوا يشربون قياما ظاهره أهنم كانوا يعتادون من غري اعتقاد كراهة وهو مفاد قول ابن عمر : قوله )  ٢( 
نشرب وحنن قيام ونأكل وحنن نسعى على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخرجه أمحد يف مسنده وبه متسك 

ال كراهة يف ذلك وأيدوه مبا ورد من شربه صلى اهللا عليه و سلم قائما من زمزم ومن فضل مالك وغريه يف أنه 
وضوئه أخرجه البخاري والترمذي وغريمها وحبديث كبشة دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فشرب من 

ضوء وزمزم فإنه يف قربة معلقة قائما أخرجه الترمذي وقال قوم بكراهة الشرب قائما ما عدا شرب فضل الو
مستحب قائما وأخذوا مبا ورد من النهي عن الشرب قائما أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه ومسلم من 

ال يشرب أحدكم قائما فمن نسي فليستقيء ويف : حديث أنس ومسلم من حديث أيب سعيد وأيب هريرة ويف روايته 
أيسرك أن : مل ؟ فقال : قم فقال : رجال يشرب قائما فقال أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رأى : رواية أمحد عنه 

" قد شرب معك من هو شر منه وهو الشيطان ورجاله ثقات قاله الدمريي يف : ال قال : يشرب معك اهلر ؟ قال 
قال . وذهب مجع من العلماء إىل كون حديث النهي منسوخا حبديث اجلواز وقال بعضهم بالعكس " حياة احليوان 

من زعم نسخا فقد غلط غلطا فاحشا وكيف يصار إىل النسخ مع إمكان " : شرح صحيح مسلم " يف النووي 



واحلق يف هذا الباب على ما ذكره البيهقي والنووي والقاري . انتهى . اجلمع لو ثبت التاريخ وأىن له ذلك 
بنا حىت إن احلليب نقل عليه هو خمتار أكثر أصحا( أن النهي للتنزيه والفعل لبيان اجلواز : والسيوطي وغريهم 

وذكر الطحاوي وغريه أن النهي ألمر طيب فإن يف الشرب قائما آفات ال )  ٢٧٢/  ١٤اإلمجاع كذا يف األوجز 
  ألمر شرعي 

بالشرب أي إذا كان حلاجة أو أحيانا وإال فاألوىل هو الشرب قاعدا ألنه كان هدي النيب صلى اهللا : قوله )  ٣( 
  " زاد املعاد " كما ذكره يف  عليه و سلم املعتاد

  الفضة)  ١( باب الشرب يف آنية  - ١٣

بن عبد الرمحن بن أيب بكر )  ٢( بن عبد اهللا بن عمر عن عبد اهللا )  ١( أخربنا مالك أخربنا نافع عن زيد  - ٨٨١
إن الذي : لم قال الصديق رضي اهللا عنه عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أن النيب صلى اهللا عليه و س

  يف بطنه نار جهنم )  ٤( يف آنية الفضة إمنا جيرجر )  ٣( يشرب 
)  ٦( الشرب يف آنية الفضة والذهب وال نرى بذلك بأسا يف اإلناء املفضض )  ٥( يكره . وهبذا نأخذ : قال حممد 

  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا . 
 _________  

  مجع إناء : آنية )  ١( 
  زيد هو أكرب ولد ابن عمر على ما قيل ولد يف حياة جده وثقه ابن حبان ذكره السيوطي وغريه )  ١( 
  ثقة مات بعد السبعني " التقريب " قال يف )  ٢( 
  والذهب : ويف رواية له أيضا زيادة " ويأكل : " يف رواية ملسلم زيادة )  ٣( 
رابعه من اجلرجرة صوت وقوع املاء يف اجلوف ورواه بعض  إمنا جيرجر بضم أوله وفتح ثانيه وكسر: قوله )  ٤( 

الفقهاء بالبناء للمفعول وال يعرف يف الرواية ونار جهنم مفعول الفعل بالنصب والفاعل ضمري الشارب أو هو فاعل 
ب ويف البا. إال أن يتوب : واحلديث أخرجه الشيخان والطرباين ويف رواية يف آخره . بالرفع كذا ذكره السيوطي 

" األوسط " و " الصغري " عن حفصة عند الطرباين وابن عباس عند أيب يعلى والطرباين وابن عمر عند الطرباين يف 
ومعاوية عند أمحد وأيب هريرة عند النسائي والرباء عند البخاري وعلي عند الطرباين وحذيفة عند أيب حنيفة وغريه 

وقد اتفق العلماء على حترمي األكل " . شارح املسند " بسطه وأسانيد بعضها وإن كانت ضعيفة لكنه غري مضر كما 
ويلتحق هبما ما يف معنامها مثل التطيب والتكحل : والشرب يف آنية الذهب والفضة للرجل واملرأة قال احلافظ 
  )  ٩٧/  ١٠كذا يف فتح الباري ( وسائر وجوه االستعمال وهو قول اجلمهور وشذ من خالفه 

  أي حترميا )  ٥( 
مذهب احلنفية أنه حيل الشرب من اإلناء املفضض أي " : شارح املسند " يف اإلناء املفضض قال : قوله )  ٦( 

املزوق بالفضة والركوب على السرج املفضض واجللوس على كرسي مفضض حبيث يتقي موضع الفضة وكذا 
بة إن كانت من الفضة وهي كبرية والذي تقرر عند الشافعي أن الض. اإلناء املضبب بالذهب أو الفضة أي املشدود 

للزينة حترم وللحاجة جتوز وحترم ضبة الذهب مطلقا ووافق مالك وإسحاق احنفية يف ضبة الفضة واألصل يف ذلك 
رأيت قدح النيب صلى اهللا عليه و سلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع : ما أخرجه البخاري عن عاصم قال 

  وأما املطلي بالذهب والفضة فال بأس به )  ١٠١/  ١٠انظر فتح الباري ( فسلسله بفضة 



  ) ١( باب الشرب واألكل باليمني  - ١٤

بن عبيد اهللا عن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى )  ١( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن أيب بكر  - ٨٨٢
يأكل )  ٤( ينه فإن الشيطان بيم)  ٣( أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب )  ٢( إذا أكل : اهللا عليه و سلم قال 

  بشماله ويشرب بشماله 
  )  ٥( ال ينبغي أن يأكل بشماله وال يشرب بشماله إال من علة . وبه نأخذ : قال حممد 

 _________  
  أي باليد اليمىن : باليمني )  ١( 
ا اتفق عليه رواة املوطأ عن أيب بكر بن عبيد اهللا بضم العني ابن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب وهذا مم: قوله )  ١( 

أبو : أيب بكر بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر بفتح العني وهو خطأ قاله ابن عبد الرب قال الزرقاين : إال حيىي فقال 
قال ابن عبد الرب يف رواية حيىي . بكر هذا تابعي ثقة مات بعد الثالثني ومائة وأبوه عبيد اهللا شقيق سامل بن عبد اهللا 

يف هذه الرواية زيادة عن أبيه عن ابن عمر ومل يتابعه أحد من أصحاب مالك وال ينكر أن أبا بكر يروي  :بن بكري 
  عن جده 

  أي أراد األكل )  ٢( 
على االستحباب عند اجلمهور ويكره تنزيها ال حترميا ( إذا شرب فليشرب بيمينه : عند مسلم وأيب داود )  ٣( 

عذر وأخذ مجع من احلنابلة واملالكية حرمة األكل والشرب بالشمال ألن فاعل عند اجلمهور فعلهما بالشمال إال ل
  )  ٢٥١/  ١٤انظر أوجز املسالك . ذلك الشيطان أو شبهه 

فإن الشيطان يأكل بشماله محله بعضهم على اجملاز بأن الشيطان حيمل أولياءه على ذلك ورده ابن عبد : قوله )  ٤( 
إذا أمكنت احلقيقة بوجه ما ال جيوز احلمل على اجملاز ومن نفى عن اجلن والشيطان  الرب وغريه بأنه ليس بشيء فإنه

األكل والشرب فقد وقع يف إحلاد وضاللة وقد بسط الكالم يف هذا البحث القاضي بدر الدين الشليب الدمشقي يف 
  وهو كتاب نفيس مل يسبقه مبثله أحد " . آكام املرجان يف أحكام اجلان " كتابه 

  أي مرض أو ضرورة  ) ٥( 

  من عن مييينه)  ١( باب الرجل يشرب مث يناول  - ١٥

بلنب قد )  ١( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيت : أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن أنس بن مالك  - ٨٨٣
: ايب مث قال مث أعطى األعر)  ٢( شيب مباء وعن ميينه أعرايب وعن يساره أبو بكر الصديق رضي اهللا عته فشرب 

  فاألمين )  ٣( األمين 
  وبه نأخذ : قال حممد 

 _________  
باب األمين : ترجم البخاري يف صحيحه ( أي يعطي من كان من جانبه األمين كبريا كان أو صغريا : يناول )  ١( 

لم جرا وهذا يقدم من على ميني الشارب يف الشرب مث الذي عن ميني الثاين وه: فاألمين يف الشرب قال احلافظ 
  )  ٨٦/  ١٠فتح الباري . جيب : مستحب عند اجلمهور وقال ابن حزم 

قد شيب بكسر الشني أي خلط . أيت بصيغة اجملهول وهو يف دار أنس بلنب حلب من شاة داجن : قوله )  ١( 



لبخاري ومزج على ما كانت عادهتم مباء من البئر اليت كانت يف دار أنس وقد بني ذلك كله يف رواية عند ا
واحلديث خمرج عند الشيخني وعند األربعة وغريهم وعن ميينه أعرايب مل يسم يف رواية وزعم بعضهم أنه خالد بن 
الوليد وهو غلط فإن األعرايب كان ههنا عن ميينه وخالد كان عن يساره يف القصة اليت بعده فاشتبه عليه حديث 

ن عباس كما يف رواية ابن أيب شيبة وغريه حبديث أنس يف أيب سهل يف األشياخ الذين منهم خالد مع الغالم وهو اب
شرح " بكر واألعرايب ومها قصتان كما بسطه ابن عبد الرب وأيضا ال يقال خلالد أعرايب فإنه من أجلة قريش كذا يف 

  " الزرقاين 
كر يا رسول اهللا أعط أبا ب:  -وخاف أن يعطي األعرايب  -فقال عمر : فشرب يف رواية للبخاري : قوله )  ٢( 

  فأعطى أعرابيا 
األمين فاألمين ؟ ضبط بالنصب أي أعط األمين وبالرفع على تقدير األمين أحق قاله الكرماين وغريه : قوله )  ٣( 

( هو سنة أي تقدمة األمين : قال أنس : األمينون فاألمينون قال الزرقاين : ويؤيد الرفع قوله يف بعض طرق احلديث 
وإن كان مفضوال ومل )  ٢٧٦/  ١٤أوجز املسالك . سنيته خالفا البن حزم القائل بالوجوب إن اجلمهور على 

وأما حديث أيب يعلى املوصلي بإسناد . ال جيوز تقدمة غري األمين إال بإذنه : خيالف يف ذلك إال ابن حزم فقال 
: ابدؤوا بالكرباء أو قال  :كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا استقى قال : صحيح عن ابن عباس قال 

باألكابر فمحمول على ما إذا مل يكن على جهة ميينه أحد بل كانوا كلهم تلقاء وجهه مثال وإمنا مل يستأذن األعرايب 
ههنا واستأذن الغالم يف احلديث الذي بعده استئالفا لقلب األعرايب وشفقة أن حيصل يف قلبه شيء يهلك به لقربه 

لغالم ذلك ألنه لقرابته وسنه دون األشياخ فاستأذنه تأدبا وتعليما بأنه ال يدفع لغري األمين إال باجلاهلية ومل جيعل ل
  بإذنه 

( أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أيت بشراب : أخربنا مالك أخربنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي  - ٨٨٤
هؤالء )  ٤( أتأذن يل يف أن أعطيه : ال للغالم فق)  ٣( وعن يساره أشياخ )  ٢( فشرب منه وعن ميينه غالم )  ١
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ٨( فتله ) :  ٧( بنصييب منك أحدا قال )  ٦( ال واهللا ال أوثر : ؟ فقال )  ٥( 

  يف يده 
 _________  

  بالفتح أي مشروب وكان لبنا كما ورد يف رواية )  ١( 
  أي صغري مل يبلغ مبلغ الرجال )  ٢( 
  أي شيوخ الصحابة وكرباؤهم منهم خالد بن الوليد )  ٣( 
  أي ذلك اللنب )  ٤( 
  أي أشياخ الصحابة )  ٥( 
  من اإليثار أي ال أختار حبصيت من سؤرك وما أستحقه لكوين ميينك على نفسي غريي )  ٦( 
  أي الراوي )  ٧( 
  أي وضعه ودفعه يف يد الغالم : بتشديد الالم )  ٨( 

  الدعوة)  ١( إجابة باب فضل  - ١٦



أحدكم )  ١( إذا دعي : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر  - ٨٨٥
  )  ٣( فليأهتا )  ٢( إىل وليمة 

 _________  
ليمة فإهنا إجابة الدعوة بفتح الدال على املشهور خاص بالدعاء والطلب إىل الطعام وهي أعم من الو: قوله )  ١( 

  خاصة بالعرس وهي الدعوة اليت يدعى هلا بعد الزفاف وأما الدعوة بالكسر فهي للنسب ذكره النووي 
  أي طلب : دعي )  ١( 
  هي طعام النكاح مشتق من الومل مبعىن اجلمع )  ٢( 
فإن كان : يف رواية إذا دعا أحدكم أخوه فليجيب عرسا كان أو غريه وزاد : فليأهتا ويف رواية ملسلم : قوله )  ٣( 

وبظاهر هذه الروايات ذهب الظاهرية إىل وجوب . مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليربك أي يدعو له بالربكة 
إجابة الدعوة مطلقا وذهب بعض املالكية إىل وجوب إجابة الوليمة دون غريها وعند غريهم األمر للندب إال أن 

  )  ٤٤٧ / ٩كذا يف األوجز ( الندب يف الوليمة آكد 

بئس ) :  ١( أنه كان يقول : أخربنا مالك حدثنا ابن شهاب عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه  - ٨٨٦
)  ٥( الدعوة فقد عصى اهللا )  ٤( ومن مل يأت )  ٣( األغنياء ويترك املساكني )  ٢( الطعام طعام الوليمة يدعى هلا 

  ورسوله 
 _________  

جل رواة مالك مل يصرحوا برفعه ورواه روح بن القاسم مصرحا : قال ابن عبد الرب  أنه كان يقول: قوله )  ١( 
من طريق إمساعيل بن سلمة بن قعنب عن مالك مصرحا برفعه " الغرائب " برفعه وكذا أخرجه الدارقطين يف 

عام طعام واحلديث خمرج يف صحيح البخاري ومسلم وأيب داود والترمذي وغريهم بألفاظ متقاربة منها شر الط
ويف الباب عن ابن عمر عند أيب الشيخ وعن ابن عباس عند البزار ذكره . الوليمة يدعى هلا األغنياء ويترك الفقراء 

  )  ٢٤٥/  ٩وكذا يف فتح الباري " ( التلخيص " احلافظ يف 
تعريف يف الوليمة للعهد يدعى هلا أي طعام الوليمة اليت شأهنا أن يدعى هلا األغنياء ويترك الفقراء فال: قوله )  ٢( 

استئناف بيان للشربة أو هو صفة للوليمة " يدعى هلا " اخلارجي وكان من عادهتم أهنم يدعون هلا األغنياء ومجلة 
جبعل الالم للعهد الذهين وعلى كل تقدير فليس فيه ويف أمثاله من األخبار املرفوعة تقبيح طعام الوليمة مطلقا بل 

بيانا واقعيا باعتبار الغالب فاحتاج إىل " يدعى هلا " م من محله على مطلق الوليمة وقوله طعام الوليمة اخلاص ومنه
  التبعيضية واألول أوىل كما حققه الطييب وغريه من حمشي املشكاة " من " حذف 

تاج بني احلديث وجه كونه شر الطعام بأنه يدعى له الغين ويترك احمل: ويترك املساكني قال النووي : قوله )  ٣( 
ألكله واألوىل العكس وليس فيه ما يدل على حرمة األكل إذ مل يقل أحد حبرمة اإلجابة وإمنا هو ترك األوىل والقصد 

  من احلديث احلث على دعوة الفقري وأن ال يقتصر على األغنياء 
يمة بناء على ومن مل يأت الدعوة الظاهر منه مطلق الدعوة ومحله مجع من شراح احلديث على الول: قوله )  ٤( 

  وجوب إجابته مجعا بينه وبني الروايات األخر 
  هذا يدل على أنه مرفوع مسند ألنه ال دخل يف هذا احلكم لرأي الصحابة )  ٥( 



: مسعته يقول : أخربنا مالك أخربنا إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال  - ٨٨٧
فذهبت مع رسول اهللا صلى : قال أنس )  ٢(  صلى اهللا عليه و سلم إىل طعام صنعه دعا رسول اهللا)  ١( إن خياطا 

فيه )  ٤( إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خبزا من شعري ومرقا )  ٣( اهللا عليه و سلم إىل ذلك الطعام فقرب 
)  ٨( القصعة )  ٧( من حول  الدباء)  ٦( فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتتبع : قال أنس )  ٥( دباء 

  أحب الدباء منذ يومئذ )  ٩( فلم أزل 
 _________  

  ال يعرف امسه : قال احلافظ . الذي خييط الثياب : بتشديد الياء )  ١( 
  أي طبخه وهيأه )  ٢( 
  أي الداعي )  ٣( 
  ) باللغة األردية ( شوربا بفتحتني )  ٤( 
لباء واملد الواحدة دباءة فهمزته منقلبة عن حرف علة أي فيه قرع قاله فيه دباء بضم الدال وشد ا: قوله )  ٥( 

وقديد أي حلم مملوح جمفف يف الشمس أو غريها قال علي القاري يف شرح : وعند الترمذي وغريه زيادة . الزرقاين 
مؤاكلة اخلادم يف احلديث جواز أكل الشريف طعام من دونه من حمترف وغريه وإجابة دعوته و" : مشائل الترمذي " 

وفيه اإلجابة إىل الطعام وإن كان قليال ذكره العسقالين وأنه يسن حمبة الدباء حملبة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  وكذا كل شيء كان حيبه ذكره النووي وأن كسب اخلياط ليس بدين 

  أي يطلب ويتجسس الدباء من أطراف القصعة : بالتاءين من التتبع )  ٦( 
حول " مشائل الترمذي " من حول القصعة هي بالفتح ما يأكل منها عشرة أنفس ويف بعض نسخ : له قو)  ٧( 

الصحفة وهي بالفتح إناء يأكل منها مخسة أنفس ويف رواية متفق عليها حوايل القصعة وهو بفتح الالم وسكون الياء 
كل مما يليك : ه و سلم عن مثل ذلك وقوله مفرد اللفظ جمموع املعىن أي من جوانبها وال يعارضه هنيه صلى اهللا علي

وفيه دليل على أن الطعام إذا كان خمتلفا جيوز أن ميد يده إىل ما ال يليه إذا مل يعرف من . ألنه للقذر واإليذاء 
  للقاري " مجع الوسائل لشرح الشمائل " صاحبه كراهة وكذا يف 

  )  وهو خطأ" الصفحة : " يف نسخة ( الصفحة : يف نسخة )  ٨( 
هذا قول أنس أي فلم أزل أحب الدباء حمبة شرعية أو زائدة على ما كان : فلم أزل ويف نسخة قال : قوله )  ٩( 

كان سبب حمبته : قال القاري يف مجع الوسائل ( قبل من حني رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتبعه وحيبه 
ويف جامع ) .  ٤٥٥/  ٩أوجز املسالك . ل والرطوبة املعتدلة صلى اهللا عليه و سلم له ما فيه من إفادة زيادة العق

ما لك شجرة ما أحبك : دخلت على أنس بن مالك وهو يأكل القرع وهو يقول : الترمذي عن أيب طالوت قال 
، باب ما جاء يف أكل الدباء كتاب  ٣٨٤/  ٤انظر سنن الترمذي ( إال حلب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إياك 

  ) مة األطع

: مسعت أنس بن مالك رضي اهللا عنه يقول : أخربنا مالك أخربنا إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة قال  - ٨٨٨
فيه )  ٣( صوت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ضعيفا أعرف )  ٢( لقد مسعت : ألم سليم )  ١( قال أبو طلحة 

هلا مث )  ٦( من شعري مث أخذت مخارا )  ٥( صا نعم فأخرجت أقرا: ؟ قالت )  ٤( اجلوع فهل عندك من شيء 
ببعضه ؟ مث أرسلتين إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه )  ٩( حتت يدي وردتين )  ٨( مث دسته )  ٧( لفت اخلبز ببعضه 
يف املسجد ومعه الناس فقمت )  ١١( فوجدت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جالسا )  ١٠( و سلم فذهبت به 



: فقال : نعم قال : أرسلك أبو طلحة ؟ قلت )  ١٣( أ : فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ١٢( عليهم 
 ١٦( فانطلقت : قال )  ١٥( قوموا : نعم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملن معه : ؟ فقلت )  ١٤( بطعام 

يا أم سليم قد جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقال أبو طلحة )  ١٧( بني يديهم مث رجعت إىل أيب طلحة فأخربته ) 
 ٢٠( اهللا ورسوله أعلم : كيف نصنع ؟ فقالت )  ١٩( وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم )  ١٨( و سلم بالناس 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأقبل هو ورسول اهللا صلى )  ٢٢( أبو طلحة حىت لقي )  ٢١( فانطلق : قال ) 
يا أم سليم ما عندك )  ٢٤( هلمي : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ٢٣( لم حىت دخال اهللا عليه و س

وعصرت أم سليم عكة )  ٢٦( فأمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ففت : اخلبز قال )  ٢٥( فجاءت بذلك 
ائذن : أن يقول مث قال )  ٢٩( اهللا  مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيه ما شاء)  ٢٨( فآدمته )  ٢٧( هلا 

ائذن لعشرة فأذن هلم فأكلوا حىت شبعوا مث : مث قال )  ٣١( فأذن هلم فأكلوا حىت شبعوا مث خرجوا )  ٣٠( لعشرة 
ائذن لعشرة فأذن هلم فأكلوا حىت : ائذن لعشرة فأذن هلم فأكلوا حىت شبعوا مث خرجوا مث قال : خرجوا مث قال 

 ٣٤( كلهم وشبعوا وهم سبعون أو مثانون )  ٣٣( أكل القوم )  ٣٢( ائذن لعشرة حىت :  قال شبعوا مث خرجوا مث
  رجال ) 

للرجل أن جييب الدعوة العامة وال يتخلف عنها إال لعلة فأما الدعوة )  ٣٥( ينبغي . وهبذا نأخذ : قال حممد 
  اخلاصة فإن شاء أجاب وإن شاء مل جيب 

 _________  
أبو طلحة هو جد إسحاق شيخ مالك يف هذه الرواية وزوج أم أنس امسه زيد بن سهل بن األسود  قال: قوله )  ١( 

بن حرام النجاري اخلزرجي األنصاري شهد بيعة العقبة وشهد بدرا وما بعدها من املشاهد وقال له رسول اهللا صلى 
على االختالف  ٥١سنة أو  ٣٤أو سنة  ٣١اهللا عليه و سلم صوته يف اجليش خري من مائة رجل مات سنة 

وزوجته أم سليم بضم السني بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام النجارية األنصارية امسها سهلة بالفتح أو رميلة 
تقريب : صحابية فاضلة توفيت يف خالفة عثمان ( مصغرا أو رميثة أو مليكة مصغرين أو الغميضاء أو الرميصاء 

حتت مالك بن أيب النضر والد أنس يف اجلاهلية ؟ فلما جاء اهللا باإلسالم  بضم أوهلما كانت)  ٦٢٢/  ٢التهذيب 
أسلمت مع قومها وعرضت اإلسالم على زوجها فغضب وهلك كافرا فتزوجها أبو طلحة وولدت له غالما مات 

اق صغريا وهو أبو عمري املذكور يف حديث النغري مث ولدت له عبد اهللا بن أيب طلحة فبورك فيه وهو والد إسح
  " االستيعاب " وإخوته كانوا عشرة كلهم أخذ عنهم العلم كذا ذكره ابن عبد الرب يف 

  وكان ذلك يف غزوة اخلندق كما صرح به يف رواية )  ٢( 
أعرف فيه اجلوع فيه رد على دعوى ابن حبان أنه مل يكن جيوع وأن أحاديث ربط احلجر على البطن : قوله )  ٣( 

 عليه و سلم يطعمين ريب ويسقيين ورد بأن األحاديث صحيحة فوجب احلمل على تصحيف حمتجا بقوله صلى اهللا
  " املواهب " اختالف األحوال كما بسطه القسطالين يف 

  أي ألكله )  ٤( 
عمدت أم سليم إىل : أقراصا مجع قرص بالضم قطعة من عجني مقطوع منه ويقال لقطعة اخلبز وألمحد : قوله )  ٥( 

. مث عملته عصيدة أي خلطته بالسمن . إىل مد من شعري فطحنته : وعند البخاري . نته نصف مد من شعري فطح
وال منافاة الحتمال تعدد القصة أو أن : قال احلافظ . أيت أبو طلحة مبدين من شعري فأمر فصنع طعاما : وملسلم 

  بعض الرواة حفظ ما مل حيفظه اآلخر 



  أة رأسها بالكسر أي القنعة اليت تقنع هبا املر)  ٦( 
  أي اخلمار أي جعل اخلبز ملفوفا فيه )  ٧( 
  أي أدخلته بقوة حتت إبطي : بتشديد السني )  ٨( 
  أي جعلت بعض اخلمار رداء علي حفاظة من الشمس وغريه )  ٩( 
  أي بذلك اخلبز )  ١٠( 
ة األحزاب ال املسجد جالسا يف املسجد املراد به املوضع الذي أعده للصالة عند اخلندق يف غزو: قوله )  ١١( 

  " صحيح البخاري " النبوي فإن القصة كانت خارج املدينة كما صرح به شراح 
  أي وقفت عندهم قاصدا أن أخلو برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأحضر ذلك اخلبز عنده )  ١٢( 
  هبمزة االستفهام )  ١٣( 
  بلالم أي ألجله " لطعام : " يف رواية حيىي )  ١٤( 
قوموا ظاهره أنه فهم أن أبا طلحة استدعاه إىل منزله وأول الكالم يقتضي أن أم سليم وأبا طلحة : قوله  ) ١٥( 

فلما وصل أنس ورأى كثرة الناس حوله . أرسال اخلبز مع أنس يف مجع بأهنما أرادا بإرسال اخلبز أن يأخذه فيأكله 
وأكثر الروايات يف صحيح مسلم . من إطعامه  استحىي وأظهر أنه يدعوه ليقوم وحده إىل املنزل ليحصل قصده

  " فتح الباري " وغريه يقتضي أن أبا طلحة استدعاه كذا ذكره احلافظ يف 
: إن أيب يدعوك قال ألصحابه : فلما قلت له : فانطلقت بني أيديهم أي متقدما عليهم ويف رواية : قوله )  ١٦( 

  ذا دنوا أرسل يدي فدخلت وأنا حزين لكثرة ما جاء معه تعالوا مث أخذ بيدي فشدها مث أقبل بأصحابه حىت إ
  يا أنس فضحتنا : يف رواية فقال أبو طلحة )  ١٧( 
  أي باجلماعة الكثرية )  ١٨( 
  أي قدر ما يكفيهم )  ١٩( 
اهللا ورسوله أعلم أي منك ومنا حبالك وحالنا أشارت حبسن عقلها إىل أن ال ينبغي التحري واحلزن : قوله )  ٢٠( 
  نه أعلم فلما جاء بالناس ال بد أن يظهر أمر خارق العادة فإ
  أي من بيته مستقبال لنبيه )  ٢١( 
إمنا : يا رسول اهللا ما عندنا إال قرص عملته أم سليم ويف رواية قال : حىت لقي زاد يف رواية فقال : قوله )  ٢٢( 

  ادخل فإن اهللا سيبارك يف ما عندك : اهللا أرسلت أنسا يدعوك وحدك ومل يكن عندنا ما يشبع من أرى فقال رسول 
  أي يف بيت أيب طلحة وقعد من معه بالباب )  ٢٣( 
هلم بال ياء على لغة احلجاز أي هات يا أم : بالياء على لغة متيم ويف رواية : هلمي قال الزرقاين : قوله )  ٢٤( 

  سليم ما عندك 
  الذي كانت أرسلت به مع أنس )  ٢٥( 
  أي كسر كسرات وقطعت قطعات : وتشديد التاء  بضم الفاء)  ٢٦( 
: إناء من جلد مستدير جيعل فيه السمن غالبا وعند أمحد فقال : عكة هلا بضم العني وتشديد الكاف : قوله )  ٢٧( 

  قد كان يف العكة شيء فجاء هبا فجعال يعصراهنا حىت خرج منه : هل من مسن ؟ فقال أبو طلحة 
  ما له أي جعلت ما خرج إدا)  ٢٨( 
: فتح رباطها أي العكة وقال : فمسحها ودعا بالربكة وعند أمحد : ما شاء اهللا أن يقول عند مسلم : قوله )  ٢٩( 



  مث مسح القرص فانتفخ وقال بسم اهللا : بسم اهللا اللهم أعظم فيها الربكة ويف رواية له 
  أي ممن كانوا قعدوا خارج البيت )  ٣٠( 
  قوموا وليدخل عشرة مكانكم : قال هلم يف رواية ألمحد مث )  ٣١( 
  أي فما زال يدخل عشرة عشرة حىت إخل )  ٣٢( 
حىت مل يبق منهم إال دخل فأكل حىت شبع ويف : حىت أكل القوم كلهم وملسلم من حديث أنس : قوله )  ٣٣( 

صلى اهللا عليه و سلم مث أخذ ما بقي فجمعه ودعا له بالربكة فعاد كما كان ويف رواية ألمحد مث أكل : رواية له 
سئلت : قال احلافظ ابن حجر . وأفضلوا ما بلغوا جرياهنم : وأهل البيت وتركوا سؤرا أي فضال ويف رواية ملسلم 

حيتمل أنه عرف قلة الطعام وأنه يف صحفة واحدة فال يتصور أن : يف جملس اإلمالء عن حكمة تبعيضهم فقلت 
دخل الكل وينظر من مل يسعه التحليق وكان أبلغ يف اشتراك اجلميع يف مل ال : يتحلقها ذلك العدد الكثري فقيل 

حيتمل أن ذلك : االطالع على املعجزة خبالف التبعيض يف الدخول الحتمال تكرر وضع الطعام يف الصفحة فقلت 
  )  ٥٩١/  ٦فتح الباري ( لضيق البيت 

  ن غري شك وعند أمحد كانوا نيفا ومثانني ذكر مثانني م: بالشك من الراوي وعند مسلم من حديث أنس )  ٣٤( 
للرجل أن جييب الدعوة العامة اليت ال تكون لرجل خاص حبيث . ينبغي على سبيل السنية والتأكد : قوله )  ٣٥( 

إال لعلة بالكسر كمرض وحاجة . وال يتخلف عنها أي عن الدعوة العامة . لو علم الداعي أنه ال حيضر ال يفعله 
لدعوة اخلاصة فإن شاء أجاب وهو السنة إذا خال عن الرياء والسمعة وحنو ذلك ألنه من حسن وحنو ذلك فأما ا

  وإن شاء مل جيب إال إذا خاف مالل أخيه . العشرة 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أخربنا مالك أخربنا أبو الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال  - ٨٨٩
  ثالثة وطعام الثالثة كاف لألربعة كاف لل)  ١( طعام االثنني 

 _________  
صحيح " ويف . طعام االثنني أي الطعام الذي يشبع االثنني كاف للثالثة واملشبع للثالثة كاف لألربعة : قوله )  ١( 

طعام الواحد يكفي االثنني وطعام االثنني يكفي األربعة وطعام األربعة يكفي الثمانية و : من حديث عائشة " مسلم 
طعام الواحد يكفي االثنني وطعام االثنني يكفي الثالثة واألربعة وإن طعام األربعة يكفي اخلمسة : عند ابن ماجة 

والغرض من هذه األحاديث . كلوا مجيعا وال تفرقوا فإن الطعام الواحد يكفي االثنني : وعند الطرباين . والستة 
ه ينبغي إدخال ثالث لطعامهما ورابع أيضا حسبما حيضر وإن احلض على املكارمة والتقنع بالكفاية واملواساة بأن

/  ١٠فتح الباري . االجتماع على الطعام من أسباب الربكة : قال ابن بطال ( الربكة تنشأ من كثرة االجتماع 
  وغريمها " و فتح الباري " الكوكب الدراري " فكلما ازداد اجلمع زادت كذا يف )  ٥٧٤

  ) ١( باب فضل املدينة  - ١٧

بايع رسول اهللا صلى اهللا )  ١( أن أعرابيا : أخربنا مالك أخربنا حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا  - ٨٩٠
 ٣( أقلين : باملدينة فجاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال )  ٢( عليه و سلم على اإلسالم مث أصابه وعك 

األعرايب فقال )  ٥( أقلين بيعيت ؟ فأىب فخرج : عيت فأىب مث جاء فقال أقلين بي: مث جاء فقال )  ٤( بيعيت فأىب ) 
  تنفي خبثها وتنصع طيبها )  ٦( إن املدينة كالكري : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



 _________  
  النبوية على ساكنها أفضل الصلوات والتحية : املدينة )  ١( 
أنه " ربيع األبرار " مل أقف على امسه إال أن الزخمشري ذكر يف : ر أن أعرابيا قال احلافظ ابن حج: قوله )  ١( 

قيس بن أيب حازم وهو مشكل ألنه تابعي كبري مشهور صرحوا بأنه هاجر فوجد النيب صلى اهللا عليه و سلم قد 
   أليب موسى املديين يف الصحابة قيس بن حازم املنقري" الذيل " مات فإن كان حمفوظا فلعله رجل آخر ويف 

وعك بالفتح وبفتحتني احلمى وكانت املدينة يف أوائل اإلسالم ذا وباء ومحى شديدة فدعا النيب صلى : قوله )  ٢( 
اهللا عليه و سلم بنقل محاها إىل اجلحفة وكانت إذ ذاك مسكن اليهود وصارت املدينة أطيب البالد أرضا وهواء 

  " الغمى عن فضل احلمى كشف " وماء ورد بذلك أخبار بسطها السيوطي يف رسالته 
إمنا كان ظنا منه أن البيعة كما ) أقلين بيعيت : ( قوله ( من اإلقالة أي رد علي بيعيت فإين لست براض به )  ٣( 

كانت انعقدت به صلى اهللا عليه و سلم فكذلك انفساخها منوط مبشيئته وإرادته ومل يكن األمر كذلك بل املدار يف 
رادته إن ثبت على عهده الذي عقد فذلك وإال انفسخ وإمنا أىب النيب صلى اهللا عليه و ذلك على عقيدة املسترشد وإ

الكوكب . سلم إقالته ذلك الذي عهد ألنه كان ارتدادا من اإلسالم فكيف ال ينكره النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  )  ٤٥٩/  ٤الدري 

: رتداد عن اإلسالم ولو أراد الردة لقتله هناك وقيل إمنا استقاله من اهلجرة ومل يرد اال: فأىب وقيل : قوله )  ٤( 
. وهو حتريف " قبل الفتح : " يف األصل ( استقاله من القيام باملدينة وقيل كانت بيعته على اإلسالم إن كانت بعد 

ة الفتح فلم يقله ألنه ال حيل الرجوع إىل الكفر وإن كان قبله فهي على اهلجر)  ٢٢١/  ٤( انظر شرح الزرقاين 
  واملقام معه باملدينة وال حيل للمهاجر أن يرجع إىل وطنه األصلي 

  أي من املدينة إىل البدو )  ٥( 
تنفي بفتح . إن املدينة كالكري بكسر الكاف املنفخ الذي ينفخ به النار أو املوضع املشتمل عليها : قوله )  ٦( 

ر من وسخ وقذر من الذهب والفضة ويروى بضم اخلاء خبثها بفتحتني ما تربزه النا. الفوقية وسكون النون وبالفاء 
و تنصع بفتح الفوقية ويف رواية بفتح التحتية وسكون النون وفتح الصاد من النصوع مبعىن اخللوص . وسكون الباء 

طيبها بكسر الطاء وسكون الياء شبه املدينة وما يصيب ساكنها من اجلهد بالكري وما يدور عليه . أي خيلص ومييز 
فإن قلت إن املنافقني سكنوا يف : قال العيين ( لة اخلبث فيذهب اخلبث ويبقى الطيب فكذا املدينة تنفي شرارها مبنز

كانت املدينة دارهم أصال ومل يسكنوها باإلسالم وال حبا له وإمنا سكنوها ملا فيها : املدينة وماتوا هبا ومل تنفهم قلت 
عمدت . م بضرب املثل إال من عقد اإلسالم راغبا فيه مث خبث قلبه من أصل معاشهم ومل يرد صلى اهللا عليه و سل

  شرح الزرقاين " بالبالء وتطهر خيارهم وتزكيهم كذا يف )  ٢٤٦/  ١٠القاري 

  الكلب)  ١( باب اقتناء  - ١٨

و بن أيب زهري وه)  ١( أخربنا مالك أخربنا يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخربه أنه مسع سفيان  - ٨٩١
أناسا معه وهو عند باب )  ٣( من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيدث )  ٢( رجل من شنوءة وهو 

كلبا ال يغين به زرعا وال ضرعا نقص )  ٤( من اقتىن : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : املسجد قال 
( إي : ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال أنت مسعت هذا م: قلت ) :  ٥( قال . من عمله كل يوم قرياط 

  ورب الكعبة ورب هذا املسجد )  ٦



  فال بأس به )  ٨( اقتناء الكلب لغري منفعة فأما كلب الزرع أو الضرع أو الصيد أو احلرس )  ٧( يكره : قال حممد 
 _________  

  أي اختاذه وتربيته : اقتناء الكلب )  ١( 
منري بن عبد اهللا بن : اسم أبيه الفرد وقيل : يب زهري بضم الزاء قال ابن املديين وخليفة سفيان بن أ: قوله )  ١( 

مالك ويقال له النمريي ألنه من ولد النمر بن عثمان بن نصر بن زهران نزل املدينة وكان رجال من أزد بفتح اهلمزة 
وحة ابن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد وسكون الزاء املعجمة شنوءة بفتح الشني وضم النون بعد الواو مهزة مفت

  بن كهالن بن سباء قبيلة معروفة كذا ذكره الزرقاين 
  هذا كالم أحد الرواة والظاهر أن قائله السائب بن يزيد )  ٢( 
  أي مسع سفيان حال كونه حيدث عند باب املسجد النبوي )  ٣( 
ال يغين به أي ال حيفظ صاحبه به أوال . ي اختذ كلبا من اقتىن من االقتناء وهو من القنية بالكسر أ: قوله )  ٤( 

وال ضرعا بالفتح . ال يغين عنه زرعا بالفتح أي حرثا " : موطأ حيىي " حيفظ الكلب بنفسه أو ألجل صاحبه ويف 
نقص من عمله أي أجر أعماله وثواب عباداته كل يوم من أيام . املراد به املواشي أصحاب الضروع كالغنم والبقر 

هو قدر ال يعلمه إال اهللا يعين أن االقتناء يكون سببا لنقصان ثوابه وحرمانه : قرياط قال الباجي . قتناء ما مل يتب اال
املراد من النقص أن اإلمث احلاصل بقدر قرياط أو قرياطني فيوازن ذلك : فإن من السيئات ما حيبط احلسنات وقيل 

وسبب . تخذه لكان عمله كامال فإذا اختذه نقص من ذلك العمل املراد أنه لو مل ي: القدر من أجر عمله وقيل 
النقص إما امتناع املالئكة من دخول البيت الذي فيه كلب أو ما يلحق املارين من األذى أو عقوبة ملخالفة النهي 

لنهار قيل من عمل الليل قرياط ومن عمل ا: عن االختاذ ويف رواية ابن عمر نقص من عمله قرياطان قال الزرقاين 
قرياط ألن احلكم للزائد أو : من الفرض قرياط ومن النفل قرياط وال خيالفه قوله يف احلديث السابق : قرياط وقيل 

  ينزل على حالني 
  أي السائب من سفيان طلبا لتحقيق روايته )  ٥( 
رواية سليمان  ورب هذا املسجد الواو للقسم هكذا لفظ البخاري ويف: حرف جواب مبعىن ) إي ( بالكسر )  ٦( 

)  ١٦٣/  ١٥القسم للتوكيد وإن كان السامع مصدقا كذا يف األوجز : ورب هذه القبلة قال احلافظ : بن بالل 
  كلمة إجياب أي نعم أنا مسعته منه 

يكره اقتناء الكلب لغري منفعة هذا باإلمجاع وأما بيعه فال جيوز عند الشافعي مطلقا وبه قال أمحد وعند : قوله )  ٧( 
عض املالكية جيوز بيع الكلب املأذون بإمساكه وعندنا جيوز مطلقا إال إذا كان عقورا ال يقبل التعليم واألدلة ب

  مذكورة يف اهلداية وشروحها 
  بالفتح أي حفاظة البيوت وغريها )  ٨( 

هللا عليه و رخص رسول اهللا صلى ا: بن ميسرة عن إبراهيم النخعي قال )  ١( أخربنا مالك عن عبد امللك  - ٨٩٢
  يف الكلب يتخذونه )  ٢( سلم ألهل البيت القاصي 

  للحرس )  ٣( فهذا : قال حممد 
 _________  

" ويف " املغين " عن عبد امللك بن ميسرة بفتح امليم وفتح السني بينهما ياء مثناة حتتية كذا ضبطه يف : قوله )  ١( 
العامري الكويف روى عن ابن عمر وأيب الطفيل وطاوس  عبد امللك بن ميسرة اهلاليل أبو زيد" هتذيب التهذيب 



ثقة وذكره البخاري يف من : وسعيد بن جبري وغريهم وعنه شعبة ومسعر ومنصور قال ابن معني والنسائي والعجلي 
 وهناك ابن ميسرة آخر وهو عبد امللك بن أيب سليمان ميسرة. انتهى ملخصا . مات يف العشر الثاين من املائة الثانية 

العزرمي الكويف روى عن أنس وعطاء بن أيب رباح وسعيد بن جبري وعنه شعبة والثوري والقطان وغريهم وثقه أمحد 
  أيضا " ، ذكره يف هتذيب التهذيب  ١٤٥وابن معني والنسائي وابن مسعود وغريهم مات سنة 

  أي البعيد عن العمارة احملتاج إىل حلراسة )  ٢( 
لذي رخصه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألهل البيت القاصي كان للحفظ فعلم فهذا أي هذا ا: قوله )  ٣( 

  جوازه منه 

إال كلب ماشية أو  -من اقتىن كلبا : أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر قال  - ٨٩٣
  نقص من عمله كل يوم قرياطان  -)  ١( ضاريا 

 _________  
يا أي معلما للصيد معتادا له ومقتضى هذه الرواية حصر اجلواز يف كلب الصيد وحفظ أو ضار: قوله )  ١( 

املواشي ويف رواية أيب هريرة عند مسلم والترمذي وغريمها إال كلب حرث أو ماشية ومدار احلصر على اختالف 
الزرع وال تنايف يف ذلك املقامات واعتقاد السامعني فاملقام األول اقتضى إخراج كلب الصيد والثاين استثناء كلب 

  " كواكب الدراري : كذا يف 

  ) ٢( والنميمة )  ١( باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس  - ١٩

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سأله : عطاء بن يسار )  ١( أخربنا مالك أخربنا صفوان بن سليم عن  - ٨٩٤
يف الكذب )  ٣( ال خري : ؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  امرأيت)  ٢( يا رسول اهللا أكذب : رجل فقال 

  عليك )  ٦( ال جناح : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ٥( وأقول قال )  ٤( أعدها : فقال يا رسول اهللا 
 يف شيء ففي خصلة)  ٨( وال هزل فإن وسع الكذب )  ٧( ال خري يف الكذب يف جد . وهبذا نأخذ : قال حممد 

  واحدة أن ترفع عن نفسك أو عن أخيك مظلمة فهذا نرجوا أن ال يكون به بأس 
 _________  

  أي التفتيش عن عيوب الناس وسرائرهم : والتجسس )  ١( 
  أي نقل كالم قوم إىل قوم على جهة اإلفساد : والنميمة )  ٢( 
عن صفوان بن سليم أن رجال احلديث  ذكره بل فيه مالك" موطأ حيىي " عن عطاء بن يسار ليس يف : قوله )  ١( 

  ال أحفظه مسندا بوجه من الوجوه ورواه ابن عيينة عن صفوان عن عطاء مرسال : قال ابن عبد الرب 
  حبذف االستفهام أي أأكذب من امرأيت ؟ )  ٢( 
  أي بل هو شر كله من امرأته كان أو من غريها )  ٣( 
وأقول أي هلا بلساين أفعل لك كذا وكذا وال . أعدها من الوعدة أعدها حبذف مهزة االستفهام أي : قوله )  ٤( 

  يكون يف نييت إيفاؤه 
  فقال أي يف جوابه " : حيىي " يف رواية )  ٥( 
ال جناح بالضم أي ال إمث عليك يف ذلك للفرق بني الكذب والوعد ألن ذلك ماض وهذا مستقبل : قوله )  ٦( 



  " شرح املوطأ " يف  وقد ميكنه تصديق خربه فيه قاله الباجي
يف جد بكسر اجليم وتشديد الدال خالف اهلزل واهلزل بالفتح إظهار ما ليس يف قلبه وصدق مهته : قوله )  ٧( 

  بلسانه لرضاء املخاطب وسروره وحنو ذلك 
وسع الكذب اي إن جاز يف صورة ففي صورة واحدة وهي أن ترفع عن نفسك أو عن أخيك مظلمة : قوله )  ٨( 

لالم أي ظلما بسبب الكذب ومنه الكذب لإلصالح بني الناس وفيه إشارة إىل أن التعريض يف مثل هذه بكسر ا
  الصور أحوط 

إياكم : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : أخربنا مالك أخربنا أبو زناد عن األعرج عن أيب هريرة  - ٨٩٥
وال )  ٥( وال حتاسدوا )  ٤( وال تنافسوا )  ٣( احلديث وال جتسسوا )  ٢( والظن فإن الظن أكذب )  ١( 

  )  ٨( اهللا إخوانا )  ٧( وال تدابروا وكونوا عباد )  ٦( تباغضوا 
 _________  

يف ( إياكم والظن أي احذروا وقوا أنفسكم من الظن أي ظن السوء باملسلم وهو هتمة مييل إليها : قوله )  ١( 
ل ويركن إليها وملراد به عقد القلب وحكمه على غريه بالسوء بال دليل القلب بال دلي) األصل إليه وهو حتريف 

  " إحياء العلوم " وهو حرام كسوء القول وأما اخلواطر وحديث النفس فعفو كذا حققه الغزايل يف 
ليس : أكذب احلديث أي حديث النفس ألنه يكون بوسوسة الشيطان يف قلب اإلنسان قال اخلطايب : قوله )  ٢( 

ترك العمل بالظن الذي تناط به األحكام غالبا بل املراد ترك حتقيق الظن الذي يضر باملظنون به وكذا ما يقع  املراد
استدل باحلديث قوم على منع العمل يف األحكام باالجتهاد والرأي محله احملققون : يف القلب بال دليل وقال عياض 

  ر على ظن جمرد عن دليل ليس مبنيا على أصل وال حتقيق نظ
" بزيادة : وال جتسسوا من التجسس وهو البحث والتفتيش عن معائب الناس وسرائرهم ويف رواية : قوله )  ٣( 

باحلاء مكان اجليم من التحسس وهو مبعىن التجسس ومنهم من فرق بأن الذي باحلاء استماع حديث " وال حتسسوا 
  " شرحه " رقاين يف القوم والثاين البحث عن العورات وقيل غري ذلك كما بسطه الز

وال تنافسوا من املنافسة الرغبة يف الشيء وطلب االنفراد به وعلوه فيه واملنهي عنه التنافس يف أمور : قوله )  ٤( 
) فليتنافس املتنافسون : ( الدنيا لطلب العلو والفخر على الناس وأما يف أمور اخلري فجائز بل مستحب لقوله تعاىل 

  )  ٢٦اآلية : سورة املطففني 
وال حتاسدوا من احلسد وهو متين زوال ما أنعم اهللا على غريه أراده لنفسه أم مل يرد وأما متين مثله : قوله )  ٥( 

  لنفسه من غري أن يزول عن غريه فهو غبطة بالكسرة جائزة 
ري اهللا وأما إن وال تباغضوا أي ال تكسبوا أسبابا مفضية إىل البغض والعداوة وهو مذموم إذا كان لغ: قوله )  ٦( 

كان يف اهللا فهو مندوب وكذا التدابر أي مهاجرة أخيه وترك السالم والكالم معه كأن كال منهما يويل دبره 
ويعرض عن أخيه فإن مل يكن يف اهللا فهو حرام وإن كان هللا كمهاجرة أهل البدع من حيث ابتداعهم فهو مندب 

  " الزجر باهلجر " كما بسطه السيوطي يف رسالته 
  أي عبيده اخلواص الكاملني )  ٧( 
  خرب بعد خرب أي متآخني ومتحابني يف ما بينهم )  ٨( 



من : أخربنا مالك أخربنا أبو زناد عن األعرج عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال  - ٨٩٦
  يأيت هؤالء بوجه وهؤالء بوجه )  ٢( ذو الوجهني الذي )  ١( شر الناس 
_____ ____  

  أي عند اهللا يوم القيامة )  ١( 
الذي يأيت تفسري لذي الوجهني وإشارة إىل أنه ليس املراد به تعدد الوجه حقيقة فما جعل اهللا لرجل : قوله )  ٢( 

من وجهني يف جسده بل املراد أنه يأيت قوما بوجه وقوما بوجه آخر فيظهر عند كل أحد ما خيفيه عن اآلخر كذبا 
  ا ونفاقا وخداعا وإفساد

  عن املسألة والصدقة)  ١( باب االستعفاف  - ٢٠

من )  ١( أن ناسا : أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيب سعيد اخلدري  - ٨٩٧
ما )  ٢( األنصار سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأعطاهم مث سألوه فأعطاهم مث سألوه فأعطاهم حىت أنفذ 

اهللا ومن يستغن )  ٦( يعفه )  ٥( عنكم من يستعف )  ٤( عندي من خري فلن أدخره )  ٣( ما يكن : ه فقال عند
  )  ١٠( وأوسع من الصرب )  ٩( يصربه اهللا وما أعطي أحد عطاء هو خري )  ٨( يغنه اهللا ومن يتصرب )  ٧( 

 _________  
أي يف شيء من غري : تعفاف عن املسألة قال احلافظ باب االس: ترجم البخاري ( باب االستعفاف : قوله )  ١( 

عن املسألة أي السؤال وأخذ الصدقة أي طلب العفة والكف عنه من غري )  ٣٣٦/  ٣املصاحل الدينية فتح الباري 
  حاجة 

اوي مل يتعني يل أمساؤهم إال أن يف النسائي ما يدل أن أبا سعيد الر: أن أناسا قال احلافظ ابن حجر : قوله )  ١( 
منهم وللطرباين عن حكيم بن حزام أنه خوطب ببعض ذلك لكنه ليس أنصاريا إال باملعىن األعم ورده العيين بأن يف 

سرحتين أمي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعين ألسأله من حاجة شديدة فأتيته : النسائي عن أيب سعيد 
ناقيت خري من أوقية : من سأل وله أوقية فقد أحلف فقلت : فيه  من استغىن أغناه اهللا احلديث وزاد: فاستقبلين فقال 

وليت شعري أي داللة هذا من أنواع الدالالت وليس فيه شيء يدل على كونه مع األنصار يف . فرجعت ومل أسأله 
  حالة سؤاهلم 

  أي أفرغ وأفىن ومل يبق منه شيء )  ٢( 
  ما يكون فما موصولة : شرطية ويف رواية )  ٣( 
فلن أدخره بتشديد الدال املهملة أي لن أحفظه وأجعله ذخرية معرضا عنكم بل كل ما يكون عندي : قوله )  ٤( 

  أعطيه لكم 
  يتشديد الفاء وكسر العني أي يطلب العفة ويكف عن السؤال )  ٥( 
فة ويوفقه ما يعفه بفتح حرف املضارع وضم العني وفتح الفاء املشددة أو من اإلعفاف أي يرزقه الع: قوله )  ٦( 

  مينعه عن الذلة 
يغنه اهللا من اإلغناء أي ميده بالغىن عن الناس فال . ومن يستغن أي يظهر الغىن مبا عنده عن املسألة : قوله )  ٧( 

  حيتاج إىل أحد 
  يصربه اهللا أي يرزقه صربا ويوفقه له . ومن يتصرب بتشديد الباء أي يعاجل صربا ويتكلفه مع الضيق : قوله )  ٨( 



  يف رواية خريا بالنصب صفة عطاء )  ٩( 
  لكونه جامعا ملكارم األخالق )  ١٠( 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أخربه )  ١( أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن أيب بكر أن أباه  - ٨٩٨
) :  ٥( لصدقة قال من ا)  ٤( على الصدقة فلما قدم سأله أبعرة )  ٣( رجال من بين عبد األشهل )  ٢( استعمل 

الغضب يف وجهه وكان مما يعرف به الغضب يف وجهه )  ٦( فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت عرف 
املنع وإن أعطيته )  ٩( ال يصلح يل وال له فإن منعته كرهت )  ٨( الرجل يسألين ما : حيمر عيناه مث قال )  ٧( أن 

  شيئا أبدا )  ١١( ال أسألك منها : ال الرجل يصلح يل وال له فق)  ١٠( أعطيته ما ال 
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال )  ١٣( وإمنا نرى . غنيا )  ١٢( ال ينبغي أن يعطى من الصدقة : قال حممد 

  ولو كان فقريا ألعطاه منها )  ١٥( ألن الرجل كان غنيا )  ١٤( ذلك 
 _________  

عمرو بن حزم األنصاري ويف رواية أمحد بن منصور البلخي عن مالك عن  أن أباه أبو بكر حممد بن: قوله )  ١( 
  عبد اهللا عن أبيه عن أنس 

  أي جعله عامال وناظرا )  ٢( 
  بطن من األوس : بالفتح وسكون الشني )  ٣( 
  عمله أبعرة بالفتح وسكون الباء وكسر العني مجع بعري أي سأله عددا من تلك اإلبل زيادة على قدر : قوله )  ٤( 
  أي الراوي )  ٥( 
  أي بأثره وهو احلمرة )  ٦( 
  لشدة الغضب وكظمه الغيظ )  ٧( 
  ومنه مال الصدقة )  ٨( 
  لكونه جبلته على اجلود والكرم )  ٩( 
  لعدم حله يل وله )  ١٠( 
  أي من الصدقة )  ١١( 
  أي إال العامل عليها بقدر عمله )  ١٢( 
  أي نظن )  ١٣( 
  م الدال على االمتناع لذلك العامل أي ذلك الكال)  ١٤( 
كان عنيا كما يفيده قوله إن أعطيته أعطيته مبا ال يصلح يل وله فال حيل له من مال الصدقة إال بقدر : قوله )  ١٥( 

  )  ٦٠اآلية : سورة التوبة ) إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها : ( عمله لقوله تعاىل 

  به)  ١( ب إىل الرجل يبدأ باب الرجل يكت - ٢١

إىل أمري املؤمنني )  ١( أنه كتب : أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه  - ٨٩٩
عبد امللك أمري )  ٥( لعبد اهللا )  ٤( بسم اهللا الرمحن الرحيم أما بعد ) :  ٣( فكتب )  ٢( عبد امللك يبايعه 
لك )  ٨( إليك اهللا الذي ال إله إال هو وأقر )  ٧( فإين أمحد )  ٦( هللا بن عمر سالم عليك املؤمنني من عبد ا



  )  ١١( وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيما استطعت )  ١٠( والطاعة على سنة اهللا )  ٩( بالسمع 
  قبل نفسه )  ١٢( ال بأس إذا كتب الرجل إىل صاحبه أن يبدأ بصاحبه : قال حممد 

 _________  
يبدأ به أي بالرجل املكتوب إليه ويذكر امسه ونعته يف صدر مراسلته مث يذكر اسم نفسه وما يقوم : قوله )  ١( 

  مقامه 
شهدت ابن عمر حني اجتمع الناس على عبد امللك : أنه كتب يف رواية البخاري عن ابن دينار قال : قوله )  ١( 

  زبري وانتظام امللك له وتفرده به ومبايعة الناس له بن مروان يعين بعد قتل عبد اهللا بن ال
  مجلة حالية )  ٢( 
  أعاده تفسريا وتثبتا )  ٣( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم أما بعد هذه كلمة ينبغي استعماهلا يف صدور الكتب والرسائل وقد استعملها : قوله )  ٤( 

أول من تكلم هبا داود على نبينا : وغريمها ويقال  النيب صلى اهللا عليه و سلم يف صدور مكاتبته إىل كسرى وهرقل
ويستحب أيضا البداية بالبسملة وعليه كانت كتب النيب صلى اهللا عليه و سلم بعدما نزلت حكاية كتابة  Eو

وقد ورد أن النيب صلى اهللا عليه و " إنه من سليمان وإنه بسم اهللا الرمحن الرحيم : " سليمان إىل ملكة سبأ بلقيس 
سورة ) بسم اهللا جمراها ومرسها : ( ان يكتب أوال بامسك اللهم كما كان أهل اجلاهلية يكتبونه حىت نزلت سلم ك

فكتب بسم اهللا الرمحن إىل أن ) قال ادعوا اهللا أو ادعوا الرمحن : ( فكتب بسم اهللا إىل أن نزلت )  ٤١اآلية : هود 
أيب شيبة وابن املنذر وابن أيب حامت وأبو عبيد عن الشعيب نزلت آية كتاب سليمان فكتب البسملة التامة أخرجه ابن 

وميمون بن مهران أخرجه ابن أيب حامت وكذا عبد " مراسيله " ويف الباب عن أيب مالك أخرجه أبو داود يف . 
  " الدر املنثور " الرزاق وابن املنذر عن قتادة كما ذكره السيوطي يف 

جله أو الالم مبعىن إىل ووصفه بعبد اهللا إشارة إىل أنه ينبغي له اخلضوع لعبد اهللا أي هذا مكتوب أل: قوله )  ٥( 
  وعدم االغترار بامللك 

سالم على : ( التنكري أوىل اقتفاء مبا يف القرآن : سالم عليك بالتنكري وهو والتعريف فيه متساويان وقيل )  ٦( 
  افهة التعريف أوىل اقتداء باألحاديث الواردة به وغري ذلك وقيل عند اخلطاب واملش) سالم على إبراهيم ( و ) نوح 

  إليك محده )  ١١٥/  ١٥واألظهر أن يقال أمحد اهللا منتهيا إليك كذا يف األوجز ( أي أهني )  ٧( 
  من اإلقرار )  ٨( 
سورة )  أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم: ( أي مسع ما تأمره وتنهاه واإلطاعة فيه لقوله تعاىل )  ٩( 

  )  ٥٩اآلية : النساء 
ال طاعة ملخلوق يف " على سنة اهللا أي على طريقته وطريقة رسوله وشريعته أشار بذلك إىل ما ورد : قوله )  ١٠( 

  أخرج الترمذي حنوه وغريه " معصية اخلالق 
: " هم من قوله على حسب ما كان النيب صلى اهللا عليه و سلم أخذ علي: قال الباجي ( أي يف ما قدرت )  ١١( 

وأنه إذا التزم ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم بشرط االستطاعة فبأن يشترط ذلك لغريه أوىل " فيما استطعتم 
  فإن التكليف واالتباع ليس إال حبسب الوسع وما هو خارج عنه )  ٢٦٤/  ١٥أوجز املسالك . وأحرى 

  أي يذكره قبل ذكره )  ١٢( 



بسم اهللا الرمحن : أنه كتب إىل معاوية :  الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن عبد الرمحن بن أيب - ٩٠٠
  )  ١( الرحيم لعبد اهللا معاوية أمري املؤمنني من زيد بن ثابت 

  بأن يبدأ الرجل بصاحبه قبل نفسه يف الكتاب )  ٢( وال بأس 
 _________  

 املؤمنني ورمحة اهللا فإين أمحد إليك اهللا الذي ال إله إال هو أما سالم عليك أمري: من زيد بن ثابت تتمته : قوله )  ١( 
فإنك كتبت تسألين عن مرياث اجلد واإلخوة وإن الكاللة وكثريا مما نقضي به يف هذه املواريث ال يعلم مبلغها : بعد 

ينا منها ما شئنا أن نعي إال اهللا وقد كنا حنضر من ذلك أمورا عند اخللفاء بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوع
يف آخر سورة النساء مسندا إىل " الدر املنثور " فنحن نفيت بعد من استفتانا يف املواريث كذا أورده السيوطي يف 

  رواية الطرباين عن خارجة بن زيد 
ابن عمر وإال ومراده به بيان اجلواز من غري كراهة أخذا من فعل زيد و. وال بأس إعادة ملا مر تأكيدا : قوله )  ٢( 

فاألفضل هو البداية بنفسه قبل ذكر صاحبه اقتداء بكتاب سليمان وكتب النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل السالطني 
بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد رسول اهللا إىل النجاشي وإىل كسرى وإىل غري ذلك بل قد : فإهنا مصدرة بقوله 

" منهج العمال يف سنن األقوال " وعلي املتقي يف " اجلامع الصغري " وردت فيه أخبار قولية سردها السيوطي يف 
إذا كتب أحدكم إىل إنسان فليبدأ بنفسه وإذا : " عن أيب الدرداء مرفوعا " املعجم األوسط " فأخرج الطرباين يف 

الكبري " اين يف وهو من التتريب أي يلقي التراب عليه ليجف وينجح وأخرج الطرب" كتب فليتربه فإنه أجنح للحاجة 
من " مسند الفردوس " إذا كتب أحدكم إىل أحد فليبدأ بنفسه وأخرج الديلمي يف : من حديث النعمان بن بشري " 

  العجم يبدأون بكبارهم إذا كتبوا فإذا كتب أحدكم فليبدأ بنفسه : حديث أيب هريرة 

  ) ١( باب االستئذان  - ٢٢

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سأله ) :  ١( عن عطاء بن يسار  أخربنا مالك أخربنا صفوان بن سليم - ٩٠١
: يف البيت قال )  ٣( إين معها : نعم قال الرجل : على أمي ؟ قال )  ٢( يا رسول اهللا أستأذن : رجل فقال 

ال قال : قال  أن تراها عريانة ؟)  ٤( أحتب : إين أخدمها قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : استأذن عليها قال 
  فاستأذن عليها : 

من حيرم عليه النظر إىل )  ٦( وينبغي أن يستأذن الرجل على كل )  ٥( االستئذان حسن . وهبذا نأخذ : قال حممد 
  عورته وحنوها 

 _________  
ال تدخلوا يا أيها الذين آمنوا : ( باب االستئذان أي طلب اإلذن بالدخول املأمور به يف قوله تعاىل : قوله )  ١( 

يا : قلت : اآلية قال أبو أيوب )  ٢٧اآلية : سورة النور ) بيوتا غري بيوتكم حىت تستأنسوا وتسلموا على أهلها 
يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبرية وحتميدة ويتنحنح فيوذن : رسول اهللا هذا التسليم قد عرفناه فما االستئناس ؟ قال 

  واحلكيم الترمذي  أهل البيت أخرجه ابن أيب شيبة والطرباين
  مرسل صحيح ال أعلمه يسند من وجه صحيح صاحل : قال ابن عبد الرب : عن عطاء بن يسار )  ١( 
  حبذف حرف االستفهام )  ٢( 
إين معها يف البيت يعين أنا وأمي يكونان يف بيت واحد واالستئذان إمنا شرع يف غري بيته فكأنه أراد : قوله )  ٣( 



ته هلا االطالع على علة شرعية االستئذان يف مثل هذا أو قصد التخفيف لتعسر االستئذان بذكر هذا مث بذكر خدم
عريانة ؟  -أي أمك  -أحتب أن تراها : يف كل مرة فنبه النيب صلى اهللا عليه و سلم على علة شرعية بقوله 

إن ترك ( يانة فتراها كذلك باستفهام إنكاري يعين إذا مل حتبه فإن دخلت عليها بال إذن فلعلها عند ذلك تكون عر
/  ١٥االستئذان على احملارم وإن كان غري جائز إال أنه أيسر جلواز النظر إىل شعرها وصدرها وحنومها انظر األوجز 

١٢٤  (  
  هبمزة االستفهام )  ٤( 
  أي مستحب مستحسن )  ٥( 
  ولو كان من حمارمه ال على زوجته وأمته )  ٦( 

  رس وما يكره منهاواجل)  ١( باب التصاوير  - ٢٣

أن ) :  ٢( موىل أم حبيبة عن أم حبيبة )  ١( أخربنا مالك أخربنا نافع عن سامل بن عبد اهللا عن اجلراح  - ٩٠٢
  )  ٤( اليت فيها جرس ال تصحبها املالئكة )  ٣( العري : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ذر به العدو ذلك يف احلرب ألنه ين)  ٥( وإمنا روي : قال حممد 
 _________  

واجلرس حمركة ما يعلق بعنق الدابة فيصوت . باب التصاوير مجع تصوير مصدر مستعمل يف املصور : قوله )  ١( 
  " املغرب " كذا يف 

كنيته " : إسعاف املبطأ " وقال السيوطي يف . انتهى . بالفتح وتشديد اجليم : عن اجلراح قال القاري : قوله )  ١( 
  راح عن موالته أم حبيبة وعثمان وعنه سامل وغريه وثقه ابن حبان ويقال امسه الزبري أبو اجل

  أخت معاوية أم املؤمنني )  ٢( 
  بالكسر أي القافلة )  ٣( 
  أي مالئكة الرمحة غري الكتبة )  ٤( 
من  -هول جم -وإمنا روي ذلك أي تعليق اجلرس يف أعناق الدواب ألنه ينذر : قوله . نرى : يف نسخة )  ٥( 

فيه أن : اإلنذار أي خيوف به العدو فجاز ذلك هبذه النية ليكون أهيب وأخوف يف نظر الكفار قال علي القاري 
ومسلم وأبو " مسنده " اجلرس مزامري الشيطان رواه أمحد يف : العربة لعموم اللفظ ال خلصوص السبب وقد ورد 

" ال تصحنب املالئكة رفقة فيها كلب وال جرس : " يب هريرة داود عن أيب هريرة ومسلم وأبو داود والترمذي عن أ
  " ال تدخل املالئكة بيتا فيه جرس " وأبو داود بلفظ 

: موىل عمر بن عبد اهللا بن عبيد اهللا عن عبد اهللا بن عتبه بن مسعود )  ١( أخربنا مالك أخربنا أبو النضر  - ٩٠٣
( فدعا أبو طلحة إنسانا )  ٤( سهل بن حنيف )  ٣( د عنده فوج)  ٢( أنه دخل على أيب طلحة األنصاري يعوده 

تصاوير وقد قال رسول )  ٨( ألن فيه : ؟ قال )  ٧( مل تنزعه : منطا حتته فقال سهل بن حنيف )  ٦( ينزع )  ٥
كنه ول)  ١١( بلى : يف ثوب ؟ قال )  ١٠( أومل يقل إال ما كان رقما : سهل : قال ) .  ٩( اهللا فيها ما قد علمت 

  لنفسي )  ١٢( أطيب 
فال )  ١٤( يفرش أو وسادة )  ١٣( ما كان فيه من تصاوير من بساط يبسط أو فراش . وهبذا نأخذ : قال حممد 



وهو قول أيب حنيفة والعامة من . نصبا )  ١٦( من ذلك يف الستر وما ينصب )  ١٥( إمنا يكره . بأس بذلك 
  فقهائنا 

 _________  
بضم  -أبو النضر سامل بن أيب أمية موىل عمر بن عبد اهللا بن عبيد اهللا عن عبد اهللا بن عتبة  أخربنا: قوله )  ١( 

أنه أي عبد اهللا بن عتبة هكذا يف نسخ عديدة وعليها شرح القاري وفيه اختالج من . ابن مسعود اهلذيل  -العني 
مي ال لعمر بن عبد اهللا بن عبيد اهللا كما مر أن أبا النضر إمنا هو موىل لعمر بن عبيد بن معمر التي: أحدها : وجوه 

أن ساملا أبا النضر مل يرو هذا احلديث عن عبد اهللا بن عتبة بن : وثانيها ) . باب الوضوء من املذي ( ذكره يف 
أن صاحب الرواية والداخل على : وثالثها . مسعود بل عن ابنه عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة أحد الفقهاء السبعة 

مل خيتلف رواة املوطأ يف : قال ابن عبد الرب ( طلحة ليس هو عبد اهللا بن عتبة بل ابنه كما حققه ابن عبد الرب  أيب
وزعم بعض العلماء أن عبيد اهللا مل يلق أبا طلحة وما أدري كيف قال ذلك وهو يروي . إسناد هذا احلديث ومتنه 

هـ وعبيد اهللا حينئذ مل يكن ممن يصح  ٣٤طلحة سنة  مات أبو: حديث مالك هذا ؟ وأظنه لقول بعض أهل السري 
فالصواب ما يف ) .  ١٤٦/  ١٥له السماع وهذا ضعيف واألصح أن وفاة أيب طلحة بعد اخلمسني كذا يف األوجز 

فلعل . مالك عن أيب النضر عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود أنه دخل على أيب طلحة " : موطأ حيىي " 
بيد يف قوله موىل عمر بن عبيد بعبد اهللا تبديل عن عبيد اهللا بابن عبد اهللا وتبديل ابن عبد اهللا بن عتبة بعن تبديل ع

عبد اهللا من زلة النساخ ويف بعض نسخ هذا الكتاب أخربنا أبو النضر موىل عمر بن عبيد اهللا عن عبيد اهللا بن عبد 
  اهللا بن عتبة بن مسعود إخل وهذا هو الصحيح 

  أي لعيادته يف مرضه  ) ٢( 
  أي عند أيب طلحة )  ٣( 
  بصيغة التصغري )  ٤( 
  أي من خدمه )  ٥( 
انظر . وهو خطأ " كسر امليم : " يف األصل ( ينزع أي ليخرج منطا كان حتته وهو بفتح النون وفتح : قوله )  ٦( 

  وطي ضرب من البسط له مخل رقيق قاله السي: امليم )  ٧٨٧/  ٤جممع حبار األنوار 
  أي ألي سبب خترجه من حتتك ؟ )  ٧( 
  أي يف ذلك النمط )  ٨( 
ال تدخل املالئكة بيتا : ويف رواية عند الشيخني . ما قد علمت من أن املالئكة ال تدخل بيتا فيه صورة : قوله )  ٩( 

. وال جنب وال كلب ال تدخل املالئكة بيتا فيه صورة : وعند أيب داود والنسائي وابن حبان . فيه كلب وال صورة 
أتاين : واملراد باجلنب الذي يعتاد ترك الغسل ويتهاون به قاله اخلطايب وأليب داود والترمذي والنسائي وابن حبان 

 -أتيتك البارحة فلم مينعين أن أكون دخلت إال أنه كان على الباب متاثيل وكان يف البيت قرام : جربيل فقال يل 
وكان يف البيت كلب فمر برأس التمثال الذي يف البيت فيقطع فيصري كهيأة الشجرة فيه متاثيل  -بالكسر أي ستر 

" ويف الباب أخبار أخر مبسوطة يف . ومر بالستر فيقطع فيجعل وسادتني منبوذتني توطآن و مر بالكلب فيخرج 
" ن اقتراف الكبائر الزواجر ع" للمنذري وغريه قال ابن حجر املكي اهليتمي يف كتابه " كتاب الترغيب والترهيب 

: عد هذا أي تصوير ذي روح على أي شيء كان كبرية هو صريح األحاديث الصحيحة وال ينافيه قول الفقهاء : 
جيوز ما على األرض وبساط وحنومها من كل ممتهن ألن املراد أنه جيوز بقاؤه وال جيب إتالفه وأما جعل التصوير لذي 



تصوير صورة : ما يصرح مبا ذكرته حيث قال ما حاصله " مسلم  شرح" روح فهو حرام مطلقا مث رأيت يف 
احليوان حرام من الكبائر سواء صنعه ملا ميتهن أو لغريه سواء كان ببساط أو درهم أو ثوب وأما تصوير صورة 

 الشجر وحنوها فليس حبرام وأما املصور بصورة احليوان فإن كان معلقا على حائط أو ملبوس كثوب أو عمامة مما ال
لكن هل مينع دخول مالئكة الرمحة ذلك البيت ؟ األظهر . ميتهن فحرام أو ممتهنا كبساط يداس ووسادة فال حيرم 

هذا تلخيص مذهب مجهور علماء الصحابة والتابعني ومن بعدهم كالشافعي ومالك . أنه عام يف كل صورة 
  والثوري وأيب حنيفة وغريهم 

إال ما كان رقما ظاهره جواز : قوله ) .  ١٤٧/  ١٥كذا يف األوجز . نقشا ووشيا ( بالفتح أي نقشا )  ١٠( 
الرقم يف الثوب مطلقا وهو قول طائفة وذهب مجاعة إىل املنع مطلقا وقالت طائفة بالفرق بني املمتهن واملعلق وقالت 

  إنه أعدل األقوال : إن كانت ثابتة الشكل قائمة اهليأة حرم وإن تفرقت األجزاء جاز قال ابن عبد الرب : مجاعة 
  أي قد قال ذلك وجوز إبقاء التصوير يف البساط )  ١١( 
  من التطيب أي أطهر للتقوى واختيار األوىل )  ١٢( 
  حرف الترديد للتنويع والتوضيح )  ١٣( 
  بالكسر ما يتوسد ويتكى به )  ١٤( 
  ملا فيه من تعظيم الصورة )  ١٥( 
  أي يقام ويعلق )  ١٦( 

  ) ٢( بالنرد )  ١( باب اللعب  - ٢٤

أن ) :  ٣( األشعري )  ٢( بن أيب هند عن أيب موسى )  ١( أخربنا مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد  - ٩٠٤
  )  ٤( من لعب بالنرد فقد عصى اهللا ورسوله : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  وغري ذلك )  ٧( والشطرنج )  ٦( باللعب كلها من النرد )  ٥( ال خري : قال حممد 
 _________  

  بالفتح : العب )  ١( 
حياة " بالنرد بفتح النون وإسكان الراء لعب معروف ويسمى الكعاب والنردشري قاله الدمريي يف : قوله )  ٢( 

إنه كان أوحد زمانه يف : عند ذكر العقرب قال ابن خلكان يف ترمجة أيب بكر الصويل الكاتب املشهور " احليوان 
نج وزعم كثري من الناس أنه الذي وضعه وهو غلط وواضعه رجل يقال له صصة بصادين مهملتني لعب الشطر

بكسر الشني وكان أردشري بن بابك أول " شهرام " األوىل مكسورة والثانية مشددة مفتوحة وضعه مللك اهلند 
ها فجعل الرقعة اثين عشرة بيتا ملوك الفرس قد وضع النرد ولذا قيل له نردشري نسبوه إليه وجعله مثاال للدنيا وأهل

بعدد شهور السنة وجعل القطع ثالثني قطعة بعدد أيام الشهر وجعل الفصوص مثل القضاء والقدر فافتخرت الفرس 
. بوضع النرد فوضع صصة اهلندي احلكيم الشطرنج مللك اهلند فقضت حكماء ذلك العصر بترجيح الشطرنج 

  الشطرنج بلهيت كما قاله شيخنا اليايف وغريه  والصواب أن امللك الذي وضع له. انتهى 
  سعيد بن أيب هند الفزاري املدين موىل مسرة وثقه ابن حبان مات يف أول خالفة هشام : قال السيوطي : سعيد )  ١( 
  وغريه " أسد الغابة " امسه عبد اهللا بن قيس من أجلة الصحابة مات سنة أربع وأربعني ذكره يف )  ٢( 
   أشعر بالفتح قبيلة باليمن نسبة إىل)  ٣( 



من لعب بالنردشري فكأمنا " ورسوله ويف رواية أيب داود وابن حبان واحلاكم من حديث أيب موسى : قوله )  ٤( 
وعند أمحد وأيب " . فكأمنا غمس يده يف حلم خنزير ودمه : " وملسلم وأيب داود وابن ماجه " . صبغ يده بدم خنزير 

مثل الذي يلعب النرد مث يقوم يصلي مثل الذي يتوضأ : " أنه صلى اهللا عليه و سلم قال : يعلى والبيهقي وغريهم 
مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وعند البيهقي عن حيىي بن أيب كثري " . بالقيح ودم اخلنزير مث يقوم فيصلي 

ذه األحاديث ذهب أكثر العلماء إىل وهب" قلوب الهية وأيد عاملة وألسنة الغية : " على قوم يلعبون بالنرد فقال 
وبتحرمي النرد قالت األئمة األربعة واجلمهور وقال أبو إسحاق املروزي من : ويف احمللى ( كون اللعب بالنرد حراما 

وهناك أقوال لبعض الشافعية خمالفة هلذا . ترد به شهادة الالعب )  ٩٠/  ١٥األوجز . يكره وال حيرم : الشافعية 
  " الزواجر " ا ابن حجر املكي يف القول قد رده

ال خري باللعب كلها فإنه إن كان مقامرا به فهو ميسر حمرم بالكتاب وإن مل يكن مقامرا فهو عبث : قوله )  ٥( 
وتعليم  -أي هدف السهم املرمي  -كل هلو يكره إآل مالعبة الرجل زوجته ومشيته بني هدفني : " باطل حلديث 

ليس من : " ويف الباب عن عقبة بن عامر بلفظ . بسند ضعيف " كتاب الضعفاء "  أخرجه ابن حبان يف" فرسه 
أخرجه أصحاب السنن األربعة وأمحد " تأديب الرجل فرسه ومالعبته مع أهله ورميه بقوسه ونبله : اللهو إال ثالث 

والبزار وابن عساكر  وعند النسائي وإسحاق بن راهويه ومعجم الطرباين من حديث جابر بن عبد اهللا. والطرباين 
مالعبة الرجل أهله : كل شيء ليس من ذكر اهللا فهو هلو ولعب إال أربعة : " من حديث جابر بن عمرية مرفوعا 

وعند احلاكم بسند ضعيف من حديث " . وتأديب الرجل فرسه ومشي الرجل بني الغرضني وتعلم الرجل السباحة 
  " البناية " والعيين يف " ب الراية نص: أيب هريرة حنوه ذكر ذلك كله الزيلعي يف 

  ملا مر فيه من األخبار )  ٦( 
" القاموس " والشطرنج بكسر الشني املعجمة وقد يقال بكسر السني املهملة وال يقال بالفتح كذا يف : قوله )  ٧( 

  : وغريه واختلفوا فيه على أقوال 
ا ما مل يقامر به أو يفضى إىل تضييع الصلوات وهو مكروه تنزيه: وقيل . مباح ملا فيه من تشحيذ اخلواطر : قيل 

حياة احليوان أن جتويزه مروي عن عمر وأيب هريرة وأيب اليسر واحلسن " األصح عند الشافعية وذكر الدمريي يف 
هو مكروه حترميا إن خال عن القمار : وقيل . البصري والقاسم بن حممد وأيب جملز وعطاء وسعيد بن جبري وغريهم 

وذكر ابن حجر املكي . الصلوات وإال فحرام وهو مذهب أصحابنا ونسبه الدمريي إىل أمحد ومالك أيضا  وتضييع
ال يلعب بالشطرنج إال خاطئ وعن ابن عمر : أن املنع منه مأثور عن أيب موسى األشعري فإنه قال " الزواجر " يف 

" ويؤيدهم ما أخرجه األثرم يف . ويه وغريهم إنه شر من امليسر وابن عباس والنخعي وجماهد وإسحاق بن راه: قال 
إن هللا يف كل ثالث مائة وستني نظرة إىل خلقه ليس لصاحب : بسند ضعيف من حديث واثلة مرفوعا " جامعه 

إذا : وأخرج أبو بكر اآلجري من حديث أيب هريرة . الشاه فيها نصيب واملراد به صاحب الشطرنج لقوله شاه 
أشد : ويف رواية . ون هبذه األزالم النرد والشطرنج وما كان من اللهو فال تسموا عليهم مررمت هبؤالء الذين يلعب

وهذه الروايات على تقدير ثبوهتا ) .  ٤٠٦٤٤/  ١٥انظر كنز العمال ( الناس عذابا يوم القيامة صاحب الشاه 
ج وعليه األئمة الثالثة وحكى وقد ذهب مجهور العلماء إىل حترمي الشطرن( دالة على كراهة التحرميية أو احلرمة 

وذهب الشافعي إىل كراهته تنزيها على الصحيح املشهور عنه ما مل يواظب . البيهقي إمجاع الصحابة على ذلك 
  ويف املقام نظر ) .  ٩٣/  ١٥انظر أوجز املسالك . عليها 

  ) ١( باب النظر إىل اللعب  - ٢٥



)  ٢( صوت أناس يلعبون )  ١( مسعت : من مسع عائشة تقول أخربنا مالك أخربنا أبو النضر أنه أخربه  - ٩٠٥
)  ٥( أن تري )  ٤( أحتنب : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وغريهم يوم عاشوراء قالت )  ٣( من احلبش 

 وقام رسول اهللا)  ٦( فأرسل إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجاؤوا : نعم قالت : قلت : لعبهم ؟ قالت 
على يده )  ٩( ووضعت ذقين )  ٨( بني الناس فوضع كفه على الباب ومد يده )  ٧( صلى اهللا عليه و سلم 

)  ١٢( حسبك : فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : قالت )  ١١( وأنا أنظر )  ١٠( فجعلوا يلعبون 
  فأشار إليهم فانصرفوا .  نعم: حسبك قلت : أو ثالثا مث قال يل )  ١٣( وأسكت مرتني : قالت 

 _________  
  أي اللعب املباح الذي مل يرد فيه منع شرعي : إىل اللعب )  ١( 
ويف احلديث دليل على إباحة اللعب املباح والنظر . صبيان من احلبشة : مسعت صوت أناس ويف رواية : قوله )  ١( 

ستند إلباحة الغناء ال سيما مع ملزامري والرقص إليه تطيبا وتشرحيا بشرط أن ال ينجر إىل أمر مكروه وشذ من ا
. للنساء واألمارد هبذا وتفوه بأن النيب نظر إىل رقص احلبشة وهو قول باطل قد قام لرده محلة الشريعة قدميا وحديثا 

  من إحياء العلوم وغريه " السماع " ومن أراد تفصيل املرام فلريجع إىل كتاب 
  باحلربة وغريها )  ٢( 
  تحتني جنس من السودان بف)  ٣( 
  هبمزة االستفهام )  ٤( 
  ترين : يف نسخة )  ٥( 
  أي قريب الدار )  ٦( 
  أي خارج باب حجرة عائشة )  ٧( 
  لزيادة احلجاب )  ٨( 
  أي من داخل احلجرة )  ٩( 
  يف املسجد النبوي )  ١٠( 
  إىل لعبهم )  ١١( 
  أي يكفيك أي هل كفاك ؟ )  ١٢( 
  لكفاية أي مل أقر با)  ١٣( 

  شعرها بشعر غريها)  ١( باب املرأة تصل  - ٢٦

)  ١( أنه مسع معاوية بن أيب سفيان عام حج : أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن  - ٩٠٦
من شعر كانت يف )  ٥( قصة )  ٤( وتناول  -)  ٣( يا أهل املدينة أين علماؤكم ؟ : يقول )  ٢( وهو على املنرب 

بنو إسرائيل )  ٦( إمنا هلكت : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينهي عن مثل هذا ويقول  -حرسي يد 
  نساؤهم )  ٧( حني اختذ هذه 

أو تتخذ قصة شعر وال بأس بالوصل يف )  ٨( يكره للمرأة أن تصل شعرا إىل شعرها . وهبذا نأخذ : قال حممد 
وهو قول أيب ) .  ١٢( فأما الشعر من شعور الناس فال ينبغي ) .  ١١( صوفا )  ١٠( إذا كان )  ٩( الرأس 

  حنيفة والعامة من فقهائنا رمحهم اهللا تعاىل 



 _________  
  لغرض ازدياد شعرها وحتصيل مجاهلا : تصل شعرها )  ١( 
  أي يف السنة اليت حج فيها : عام حج )  ١( 
  أي منرب مسجد املدينة )  ٢( 
  لعارفون بالسنن حيث ال مينعون من مثل هذا أي أين علماؤكم ا)  ٣( 
  أي أخذ يف يده )  ٤( 
: وحرسي قال اجلوهري .  ٩/  ١٥هي شعر الناصية واملراد قطعة من الشعر كذا يف األوجز ( قصة : قوله )  ٥( 

 ٦٣/  ٢٢عمدة القاري . احلرس هم الذين حيرسون السلطان والواحد حرسي ألنه قد صار اسم جنس فنسب إليه 
من شعر بضم القاف وتشديد الصاد خصلة جمتمعة من الشعور تزيدها املرأة يف شعرها لتظهر كثرهتا كانت يف يد ) 

: أنه أخرج كبة من شعر فقال : حرسي بفتحتني أي واحد من احلرس أي اخلدم الذين حيرسون ويف رواية للشيخني 
وعند الطرباين بسند . عليه و سلم بلغه فسماه الزور ما كنت أرى أحدا يفعله إال اليهود وأن رسول اهللا صلى اهللا 

إن نساء بين إسرائيل كن جيعلن هذا يف : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج يوما بقصة فقال : ضعيف 
. لعن اهللا الواصلة واملستوصلة : قال رسول اهللا : ويف الصحيحني والسنن . رؤوسهن فلعن وحرم عليهن املساجد 

وغريه دالة على كون الوصل كبرية ال حيل " الترغيب والترهيب " أخبار كثرية بسطها املنذري يف كتاب  ويف الباب
  حبال وإن أمرها زوجها 

  أي بالعذاب والبالء )  ٦( 
  أي القصة )  ٧( 
  وإن مل يكن قصة جمتمعة بل طاقا مفردا )  ٨( 
  أي يف شعره )  ٩( 
  أي املوصول )  ١٠( 
هب احلنفية أن الوصل بشعر اآلدمي حرام وبغريه جيوز وهو مذهب ابن عباس والليث مذ( أي شعر )  ١١( 

وحكاه أبو عبيدة عن كثري من الفقهاء وهو مؤدى ما رواه أبو داود عن سعيد بن جبري واإلمام أمحد كذا يف األوجز 
  الضأن وكذا غريه من احليوانات )  ١٢/  ١٥

  ه حلرمة استعمال جزء اآلدمي لكرامت)  ١٢( 

  ) ١( باب الشفاعة  - ٢٧

أخربنا مالك حدثنا ابن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٩٠٧
  دعويت شفاعة ألميت يوم القيمة )  ٢( فأريد إن شاء اهللا أن أختبئ )  ١( لكل نيب دعوة : سلم قال 

 _________  
خمتصة بنبينا صلى اهللا عليه و سلم وهي : أوهلا : الشفاعة مخسة أقسام : قال القاري  (باب الشفاعة : قوله )  ١( 

يف إدخال قوم اجلنة بغري حساب وهذه أيضا وردت يف نبينا : الثانية . اإلراحة من هول املوقف وتعجيل احلساب 
 صلى اهللا عليه و سلم ومن شاء اهللا الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم النيب: الثالثة . صلى اهللا عليه و سلم 

فيمن دخل النار من املذنبني فقد جاءت األحاديث بإخراجهم من النار بشفاعة نبينا واملالئكة وإخواهنم : الرابعة . 



انتهى أي هذه األخرية ال . الشفاعة يف زيادة الدرجات يف اجلنة ألهلها وهذه ال تنكرها : اخلامسة . من املؤمنني 
أي الشفاعة احملمدية يوم القيامة وهي ألصحاب )  ٢٨١/  ٣الكوكب الدري . ملعتزلة وغريهم أيضا ينكرها ا

وبسط فيها " شفاء السقام يف زيارة خري األنام " الكبائر والصغائر وغريهم من املسلمني وقد قسمها السبكي يف 
ومنها . ون وهي لإلراحة من طول املوقف األولون واآلخرون وهي املقام احملمود الذي حيمده فيه السابقون واآلخر

ومنها الشفاعة عند احلساب وامليزان . الشفاعة إلدخال قوم اجلنة بغري حساب وهم سبعون ألفا مع كل سبعون ألفا 
وذكر بعضهم هلا نوعا . ومنها الشافعة ألهل اجلنة يف رفع درجاهتم . ومنها الشفاعة بإخراج املوحدين من النار . 

  عته لبعض الكفار كأيب طالب يف ختفيف العذاب آخر وهو شفا
دعوة أي دعاء مستجاب إلهالك قومه أو هدايتهم أو رفع البالء عنهم إىل غري ذلك مما ورد أن : قوله )  ١( 

  وفيه إشعار بأنه ال يلزم أن يكون كل دعاء نيب مستجابا . األنبياء دعوا به فاستجيب هلم 
وأدخر دعائي ألميت يوم القيامة فإن احتياجهم عند ذلك أكثر وفقرهم إىل  أن أختيبء أي أختفي: قوله )  ٢( 

  دعائي يف ذلك اليوم أظهر 

  ) ١( باب الطيب للرجل  - ٢٨

  اليابس )  ١( أن عمر بن اخلطاب كان يتطيب باملسك املفتت : أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد  - ٩٠٨
وهو قول أيب حنيفة والعامة رمحهم اهللا . سك للحي وللميت أن يتطيب بامل)  ٢( ال بأس . وهبذا نأخذ : قال حممد 

  تعاىل 
 _________  

  وكذا للمرأة : الطيب للرجل )  ١( 
  بتشديد التاء األوىل أي املكسر : املفتت )  ١( 
صلى  ال بأس باملسك بل يستحب استعماله بل استعمال الطيب مطلقا حيا وميتا الستعماله من النيب: قوله )  ٢( 

جلالل الدين " املقامة املسكية " ويف . اهللا عليه و سلم وأصحابه حيا وميتا بل قد ورد أن الطيب مما ال يرد 
قد طيب به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حنوط عند وفاته وفضلت منه فضلة فأوصى علي أن : السيوطي 

إنه حيضرين : ه أن يرش به البيت يف أثر الصحيح وقال حينط به تربكا بفضالته وأوصى سلمان رضي اهللا عنه احتضار
مالئكة ال يأكلون وال يشربون ولكن جيدون الريح وكم روينا حديثا صحيحا جاء فيه ذكر املسك صرحيا من ذلك 

انه شبه به دم الشهيد وخلوف فم الصائم وجعل له عليه املزيد وقد أمر به صلى اهللا عليه و سلم احلائض إذا 
حقيقته دم جيتمع يف سرة الغزال أي الظيب بإذن اهللا يف وقت " حياة احليوان " ويف . انتهى . تسلت تطهرت واغ

. معلوم من السنة مبنزلة املواد اليت تنصب إىل األعضاء وهذه السرة جعلها اهللا معدنا للمسك فهي تثمر يف كل سنة 
دل احلديث على أنه طاهر " : أطيب الطيب املسك " عند حديث " شرح صحيح مسلم " وقال النووي يف . انتهى 

جيوز استعماله يف البدن والثوب وجيوز بيعه وهذا كله جممع عليه ونقل أصحابنا عن الشيعة مذهبا باطال وهم 
  انتهى . حمجوجون بإمجاع املسلمني وباألحاديث الصحيحة يف استعمال النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه 

  باب الدعاء - ٢٩



دعا رسول اهللا صلى اهللا : أخربنا مالك أخربنا إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس مب مالك قال  - ٩٠٩
عصت اهللا : أصحاب بئر معونة ثالثني غداة يدعو على رعل وذكوان وعصية )  ١( عليه و سلم على الذين قتلوا 

ا Bبلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا و: نسخ نزل يف الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه حىت : قال أنس . ورسوله 
  ورضينا عنه 

 _________  
أصحاب بئر معونة بفتح امليم وضم العني املهملة وسكون الواو . على الذين قتلوا أي من املشركني : قوله )  ١( 

أي  ثالثني غداة. بعدها نون موضع بني مكة وعسفان وذلك يف صفر على رأس ستة وثالثني شهرا من اهلجرة 
بطن من  -بفتح املعجمة  -بطن من بين سليم وذكوان  -بكسر الراء وسكون املهملة  -صباحا يدعو على رعل 
صحيح مسلم " واحلديث مروي يف . أي هذه الطوائف : عصت اهللا ورسوله  -بالتصغري  -بين سليم أيضا وعصية 

وكانت هذه .  ٢٧٩/  ٧وان فتح الباري وكانت مع بين رعل وذك( وغريه وكانت السرية تعرف بسرية القراء " 
نزل : قال أنس . أربعني وقيل مثانني : وكانوا سبعني وقيل )  ٣٦٤/  ٨السرية يف أوائل سنة أربع كذا يف الالمع 

: يف الذين قتلوا أي يف حق املقتولني قرآن أي بعض منه قرأناه أوال مث نسخ أي تالوته وهو قوله تعاىل حكاية عنهم 
  حيتمل فاعال ومفعوال ورضي عنا ورضينا عنه كذا ذكره القاري ) منا أنا قد لقينا ربنا بلغوا قو( 

  باب رد السالم - ٣٠

) :  ٢( عليه فيقول )  ١( كنت مع بن عمر فكان يسلم : أخربنا مالك أخربنا أبو جعفر القاري قال  - ٩١٠
  مثل ما يقال له )  ٣( السالم عليكم فيقول 

  )  ٥( والربكة فهو أفضل )  ٤( وإن زاد الرمحة . أس به هذا ال ب: قال حممد 
 _________  

  بصيغة اجملهول أي يسلم عليه الناس )  ١( 
  أي املسلم )  ٢( 
  أي ابن عمر )  ٣( 
  ورمحة اهللا وبركاته : بأن قال )  ٤( 
اآلية : سورة النساء ) ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها : ( فهو أفضل لقوله تعاىل : قوله )  ٥( 
  ملا ورد يف األحاديث عند أصحاب السنن مما يدل على فضل الزيادة )  ٨٦

أنه كان : بن أيب بن كعب أخربه )  ١( أخربنا مالك أخربنا إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة أن الطفيل  - ٩١١
( ىل السوق مل مير عبد اهللا بن عمر على سقاط وإذا غدونا إ: إىل السوق قال )  ٢( يأيت عبد اهللا بن عمر فيغدو معه 

: قال الطفيل بن أيب بن كعب . إال سلم عليه )  ٦( وال أحد )  ٥( وال مسكني )  ٤( وال صاحب بيع )  ٣
ما تصنع يف السوق ؟ وال تقف )  ٩( فقلت : إىل السوق قال )  ٨( فاستتبعين )  ٧( فجئت عبد اهللا بن عمر يوما 

وال تسأل عن السلع وال تساوم هبا وال جتلس يف جملس السوق اجلس بنا ههنا نتحدث فقال  على البيع)  ١٠( 
على من )  ١٣( ألجل السالم نسلم )  ١٢( إمنا نغدو )  ١١( يا أبا بطن وكان الطفيل ذا بطن : عبد اهللا بن عمر 

  لقينا 



 _________  
م األلف وفتح الباء وتشديد الياء ابن كعب األنصاري أن الطفيل بضم الطاء وفتح الفاء ابن أيب بض: قوله )  ١( 

إنه ولد يف العهد النبوي وهو عزيز احلديث وكنيته أبو بطن بالفتح كذا ذكره : اخلزرجي من ثقات التابعني ويقال 
  " جامع األصول " ابن األثري يف 

  أي يذهب الطفيل مع ابن عمر صباحا إىل السوق )  ٢( 
بفتح السني وشد القاف بائع رديء الطعام ويقال له سقطي أيضا واملتاع : ال الزرقاين على سقاط ق: قوله )  ٣( 

  الرديء سقط واجلمع أسقاط 
  صاحب بيته وهو مبعناه " : موطأ حيىي " أي مطلقا أي بائع كان ويف )  ٤( 
  أي حمتاج يف السوق )  ٥( 
  تعميم بعد ختصيص )  ٦( 
  أي يف يوم من األيام )  ٧( 
  طلب مين أن أتبعه  أي)  ٨( 
  البن عمر )  ٩( 
وال تقف على البيع بفتح الباء وشد التحتية املكسورة مثل البائع أي ال تقف على البيع لتشتري أو : قوله )  ١٠( 

وال تساوم من املساومة هبا . املتاع الذي يف معرض البيع : مجع سلعة  -بكسر ففتح  -وال تسأل عن السلع . تبيع 
وال جتلس يف جملس السوق أي لتنظر إىل من مير هبا ويعامل فيها وإذا . ن قيمة السلعة وما يتعلق هبا أي ال تسأل ع

كان كذلك فما خيرجك إىل السوق ؟ بل هو عبث اجلس بنا ههنا نتحدث يف أمور ديننا ودنيانا وال نذهب إىل 
  السوق 

  أي كان بطنه عظيما وبه كين بأيب بطن )  ١١( 
  ىل السوق أي نذهب إ)  ١٢( 
نسلم على من لقينا أي إلدراك هذه الفضيلة املتضمنة إلنشاء السالم وقد ورد به الترغيب الوافر : قوله )  ١٣( 

السالم : موقوفا " األدب املفرد " فأخرج ابن أيب حامت وابن مردويه والبيهقي عن ابن مسعود مرفوعا والبخاري يف 
بينكم وإذا مر الرجل بالقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم  اسم من أمساء اهللا وضعه يف األرض فأفشوه

" ويف . وحنوه عند البيهقي من حديث أيب هريرة . فضل درجة وإن مل يردوا عليه رد عليه من هو خري منهم وأفضل 
م فعلتم أال أدلكم على أمر إذا أنت: من حديث أنس وعند الترمذي وغريه من حديث أيب هريرة " األدب املفرد 

ويف الباب عن عبد اهللا بن سالم وشريح ابن هانئ عن أبيه وعبد اهللا بن : وقال . أفشوا السالم بينكم : حتاببتم 
  عمرو والرباء وأنس وابن عمر 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر قال  - ٩١٢
  عليك ) :  ٢( السام عليكم فقولوا : إذا سلم عليكم أحدهم فإمنا يقول )  ١( إن اليهود 

 _________  
  وعليكم : إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعند البخاري . إن اليهود : قوله )  ١( 
مسلم  فقولوا عليك بال واو جلميع رواة املوطأ وعند البخاري بالواو وجاءت األحاديث يف صحيح: قوله )  ٢( 

واختار ابن حبيب املالكي احلذف ألن الواو تقضي إثباهتا على نفسه حىت يصح العطف . حبذفها وإثباهتا وهو أكثر 



والسام عليك واألوىل أن : كأنه قال : هي لالستئناف ال للعطف وقال القرطيب : فيدخل معهم يف ما دعوا به وقيل 
: وقال النووي . ون كما روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إهنا للعطف غري أنا جناب فيهم وال جياب: يقال 

: الصواب جواز احلذف واإلثبات وهو أجود وال مفسدة فيه ألن السام هو املوت وهو علينا وعليهم وقال عياض 
مرادهم بالسام السأمة أي تسأمون دينكم مصدر سئمت سامة وسآمة وسآما مثل رضاعا وجاء هكذا : قال قتادة 

  سرا مرفوعا وعلى هذا فرواية حذف الواو أحسن مف

كنت جالسا عند : بن عمرو بن عطاء قال )  ١( أخربنا مالك أخربنا أبو نعيم وهب بن كيسان عن حممد  - ٩١٣
شيئا مع )  ٣( السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته مث زاد : فقال )  ٢( عبد اهللا بن عباس فدخل عليه رجل مياين 

قد ذهب بصره قالوا )  ٧( هذا ؟ وهو يومئذ )  ٦( من : ابن عباس رضي اهللا عنهما )  ٥( قال )  ٤( ذلك أيضا 
  إن السالم انتهى إىل الربكة : إياه حىت عرفه قال ابن عباس )  ٩( فعرفوه )  ٨( هذا اليماين الذي يغشاك : 

 ١١( فإن اتباع السنة أفضل )  ١٠( فف إذا قال السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته فليك. وهبذا نأخذ : قال حممد 
 (  

 _________  
عن حممد بن عمرو بن عطاء بن عباس بن علقمة العامري القرشي املدين من ثقات التابعني روى عن : قوله )  ١( 

  " جامع األصول " أيب محيد وأيب قتادة وابن عباس كذا يف 
  ن بفتح الياء وكسر النون وشد الياء أي من أهل اليم)  ٢( 
  أي ذلك املسلم اليماين )  ٣( 
  أي مع ذكر الرمحة والربكة )  ٤( 
  أي للناس احلاضرين يف جملسه )  ٥( 
  أي هذا املسلم الذي زاد على بركاته من هو ؟ )  ٦( 
هو يومئذ هذا كالم أحد من الرواة والظاهر أنه حممد بن عمرو يعين أن ابن عباس كان قد ذهب : قوله )  ٧( 

  فلذلك سأل الناس عن ذلك الرجل وإال لرآه بعينه ومل يسأل عن تشخيصه . عمى يف ذلك الوقت بصره وصار أ
  أي يأتيك ويتردد يف جملسك )  ٨( 
  أي ذكروا نعته ووصفه حىت عرفه )  ٩( 
  أي ليمسك عن الزيادة )  ١٠( 
قليل يف سنة وظاهره أن فإن اتباع السنة أفضل ألن العمل الكثري يف بدعة ليس خريا من عمل : قوله )  ١١( 

مالك عن " : موطأ حيىي " الزيادة على وبركاته خالف السنة مطلقا كما يفيده ظاهر قول ابن عباس ويوافقه ما يف 
النعم ( السالم عليك ورمحة اهللا وبركاته والغاديات والرائحات : حيىي بن سعيد أن رجال سلم على ابن عمر فقال 

  وعليك ألفا مث كأنه كره ذلك : فقال ابن عمر )  ١١٩/  ١٥وجز انظر األ. اآلتية غدوة وروحة 
السالم : عن عروة بن الزبري أن رجال سلم عليه فقال " الدر املنثور " ويطابقه ما أخرجه البيهقي على ما ذكره يف 

يف بعض  لكن قد ورد. ما ترك لنا فضال إن السالم انتهى إىل الربكة : عليكم ورمحة اهللا وبركاته فقال عروة 
: جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : األخبار املرفوعة جتويز الزيادة فعند أيب داود والبيهقي 

السالم عليكم : عشرة مث جاءه آخر فقال : السالم عليكم فرد عليه فجلس فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
: السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته فرد عليه فقال : خر فقال عشرون مث جاء آ: ورمحة اهللا فرد عليه فجلس فقال 



  هكذا تكون الفضائل : أربعون وقال : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته فقال : ثالثون مث أتى آخر فقال 
كان : عن أنس  -إسناده ضعيف " األذكار " يف : قال النووي  -البن السين " عمل اليوم والليلة " ويف كتاب 

السالم عليك يا رسول اهللا فيقول رسول اهللا : الرجل مير بالنيب صلى اهللا عليه و سلم يرعى دواب أصحابه فيقول 
وعليك السالم ورمحة اهللا وبركاته مغفرته ورضوانه فقيل يا رسول اهللا تسلم علي هذا : صلى اهللا عليه و سلم 

لكن ( ين من ذلك وهو ينصرف بأجر بضعة عشر رجال وما مينع: سالما ما تسلمه على أحد من أصحابك قال 
 ١٠٤/  ١٥احلديث أيضا ضعيف فاملعروف يف السنة هو االنتهاء إىل الربكة وإليه أشار اإلمام حممد كذا يف األوجز 

  أكثريا " بركاته " فاألوىل القول بتجويز ذلك أحيانا واالكتفاء على ) . 

  ) ١( باب الدعاء  - ٣١

فاشري بأصبعي أصبع من كل )  ١( رآين ابن عمر وأنا أدعو : ك أخربنا عبد اهللا بن دينار وقال أخربنا مال - ٩١٤
  يد فنهاين 
  وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا ) .  ٢( ينبغي أن يشري بأصبع واحدة . وبقول ابن عمر نأخذ : قال حممد 

 _________  
  ء يف بعض النسخ باب اإلشارة يف الدعا: باب الدعاء )  ١( 
وأنا أدعو فأشري بأصبعي أي بكال األصبعني فنهاين عن ذلك الظاهر أنه كان عند اإلشارة يف التشهد : قوله )  ١( 

فإنه يستحب فيه التوحيد فمعىن أدعو أتشهد ويوافقه ما أخرجه ابن أيب شيبة عن بشر بن حرب أنه مسع ابن عمر 
اد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على هذا يعين اإلشارة إن رفعكم أيديكم يف الصالة لبدعة واهللا ما ز: يقول 

أحد أحد أي : أن رجال كان يدعو بأصبعيه فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وعن أيب هريرة . بأصبعه 
ن وعلى هذا فال يناسب إيراد هذا األثر يف هذا الباب وحيتمل أ. أشر بواحدة أخرجه الترمذي والنسائي والبيهقي 

  يكون املراد الدعاء حقيقة 
أي حالة الدعاء مطلقا وكذا يف التشهد عند قول أشهد أن ال إله إال اهللا : بأصبع واحدة قال القاري : قوله )  ٢( 

  وال نعرف رفع األصبع يف حالة الدعاء مطلقا فليتأمل . انتهى 

بدعاء ولده من )  ١( إن الرجل لريفع : ل أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد أنه مسع سعيد بن املسيب يقو - ٩١٥
  وقال بيده فرفعها إىل السماء . بعده 

 _________  
اللهم : بدعاء ولده له بقوله  -وإن مل يكن بالغا إليها بعمله  -إن الرجل لريفع أي يف درجاته ومنزله : قوله )  ١( 

مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالثة صدقة إذا : من بعده أي بعد موته كما ورد . اغفر يل ولوالدي وحنو ذلك 
وقال بيده أي أشار ابن املسيب بيده فرفعها . أخرجه ابن ماجه وغريه . جارية وعلم ينتفع به وولد صاحل يدعو له 

ولعلي القاري يف تفسري هذه الكلمة ما ال ينبغي ذكره كما ال خيفى على . إىل السماء تفهيما لعلو درجات الرجل 
  شرحه من راجع 

  أخاه)  ١( باب الرجل يهجر  - ٣٢



أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أيب أيوب األنصاري صاحب رسول اهللا صلى اهللا  - ٩١٦
هذا )  ٤( فيعرض )  ٣( يلتقيان )  ٢( ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ليال )  ١( ال حيل : عليه و سلم قال 

  ذي يبدأ بالسالم ال)  ٥( ويعرض هذا وخريهم 
  اهلجرة بني املسلمني )  ٦( ال ينبغي . وهبذا نأخذ : قال حممد 

 _________  
أخاه حقيقيا كان . يهجر أي يترك من اهلجرة مبعىن الترك بترك السالم والكالم واملالقاة وحنو ذلك : قوله )  ١( 

  بالنسب أو حكميا باإلسالم والسبب 
أن رسول اهللا : وغريه عن أيب أيوب " موطأ حيىي " سخ هذا الكتاب والذي يف هكذا وجدنا يف ن: ال حيل )  ١( 

  ال حيل إخل : قال 
ظاهره إباحة ذلك يف الثالث ألن البشر ال بد له من غضب وسوء : فوق ثالث ليال قال القاضي : قوله )  ٢( 

  اخللق فسومح تلك املدة 
  مجلة مستأنفه لبيان اهلجر )  ٣( 
   من اإلعراض)  ٤( 
وخريهم أي أفضلهما وأكثر ثوابا منها الذي يبدأ أخاه بالسالم الذي هو جالب للمحبة ودافع للنفرة : قوله )  ٥( 

فإن مرت به ثالث فلقيه فليسلم عليه فإن رد فقد اشتركا يف األجر وإن مل يرد عليه فقد باء باإلمث : وعند أيب داود 
  وخرج املسلم من اهلجرة 

ال بد من عودته إىل : والسالم خيرج من اهلجران عند مالك واألكثرين وعند أمحد ( غي اهلجرة ال ينب: قوله )  ٦( 
بني املسلمني أي إذا كان ألمر غري ديين وأما إذا كان )  ٢٦١/  ٤شرح الزرقاين . احلالة اليت كان عليها أوال 

) يف األصل رفيقه هو حتريف ( يقيه العموم خمصوص حبديث كعب مب مالك ورف: كذلك فهو جائز قال ابن عبد الرب 
حيث أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هبجرهم وأمجع العلماء على أن من خاف من مكاملة أحد وصلته ما يفسد 

هكذا يف األصل ( عليه دينه أو يدخل عليه مضرة يف دنياه أنه جيوز له جمانبته وبعده ورب هجر مجيل خري من خماطبة 
وردت األحاديث هبجران أهل : وقال النووي . انتهى . مؤذية )  ١٤٣/  ١٤ما يف األوجز والظاهر خمالطة ك

البدع والفسوق ومنابذي السنة وأنه جيوز هجراهنم دائما والنهي عن اهلجران فوق ثالث ليال إمنا هو ملن هجر حلظ 
  نفسه ومعائش الدنيا وأما هجران أهل البدع وحنوهم فهو دائم 

  على الرجل بالكفر)  ٢( والرجل يشهد )  ١( يف الدين  باب اخلصومة - ٣٣

للخصومات أكثر )  ١( من جعل دينه غرضا : أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد أن عمر بن عزيز قال  - ٩١٧
  )  ٢( التنقل 

  اخلصومات يف الدين )  ٣( ال ينبغي . وهبذا نأخذ : قال حممد 
 _________  

اخلصومة وراء اجلدال واملراء " : إحياء العلوم "  الدين قال حجة اإلسالم الغزايل يف باب اخلصومة يف: قوله )  ١( 
فاملراء طعن يف كالم الغري بإظهار خلل فيه من غري أن يرتبط به غرض سوى حتقري الغري وإظهار مزية الكياسة 

ليستويف به مال أو حق مقصود عبارة عما يتعلق بإظهار املذاهب وتقريرها واخلصومة جلاج يف الكالم : واجلدال 



وفيه . انتهى . وذلك تارة يكون باالبتالء وقد يكون باالعتراض واملراد ال يكون إال باإلعتراض على كالم بسق 
ال متار أخاك وال متازحه وال تعده موعدا : ذلك منهي عنه قال صلى اهللا عليه و سلم : أيضا يف حبث املراء واجلدال 

من ترك املراء وهو حمق بين له بيت يف أعلى اجلنة ومن تركه وهو مبطل بين :  عليه و سلم وقال صلى اهللا. فتخلفه 
من : وقال عمر بنة عبد العزيز . ما ضل قوم بعد أن هداهم اهللا إال أتوا اجلدل : وقال أيضا . له بيت يف ربض اجلنة 

  انتهى ملخصا . جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل 
  من الشهادة : يشهد )  ٢( 
  بفتحتني أي هدفا لسهم اخلصومة . باألردية " نشانه : " غرضا )  ١( 
  يف نسخة النقل أي االنتقال من شيء إىل شيء )  ٢( 
لعله أراد اجملادلة يف أصول الدين باألدلة العقلية خمالفا لقواعد اجملتهدين الذين : ال ينبغي قال القاري : قوله )  ٣( 

وهذا ختصيص من غري خمصص . انتهى . دلة النقلية إما بالطرق القطعية وإما بالشواهد الظنية مدار أمرهم على األ
  فإن اجملادلة يف فروع الدين أيضا كذلك 

أميا امرئ : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر قال  - ٩١٨
  هبا أحدمها )  ١( كافر فقد باء : قال ألخيه 
أذنبه بكفر وإن عظم )  ٢( ال ينبغي ألحد من أهل اإلسالم أن يشهد على رجل من أهل اإلسالم بذنب : قال حممد 

  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا )  ٣( جرمه 
 _________  

وإن مل يكن خيف على القائل  إن كان املقول له كافرا فهو كما قال: فقد باء هبا أحدمها قال الباجي : قوله )  ١( 
  )  ٢٦٦/  ١٥كذا يف األوجز ( رجع به أي بالكفر : ومعىن باء به . انتهى . أن يصري كذلك 

بذنب أذنبه أي ارتكبه وإن كان كبرية أو أكرب الكبائر أو كان ذنب عقيدة ما مل يبلغ إىل حد الكفر : قوله )  ٢( 
أنا ال نكفر أحدا  -منهم إمامنا أبو حنيفة  -ومن مث نقل عن السلف .  فإن اجنر سوء اعتقاده إىل الكفر جاز تكفريه

من أهل القبلة وعليه بىن أئمة الكالم عدم تكفري الروافض واخلوارج واملعتزلة واجملسمة وغريها من فرق الضاللة 
كفر وحنو ذلك  سوى من بلغ اعتقاده منهم إىل الكفر وأما ما وشح به متأخرو الفقهاء كتبهم من أن سب الشيخني

  فهو من خترجياهتم خمالفا لسلفهم فإن مل يكن مؤوال فهو مردود 
  بالضم أي كرب ذنبه )  ٣( 

  ) ١( باب ما يكره من أكل الثوم  - ٣٤

من : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : بن املسيب )  ١( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن سعيد  - ٩١٩
  يؤذينا بريح الثوم )  ٥( مسجدنا )  ٤( فال يقربن  -)  ٣( اخلبيثة : ويف رواية  -)  ٢( أكل من هذه الشجرة 

وهو قول أيب حنيفة والعامة رمحهم . به )  ٨( طبخا فال بأس )  ٧( لرحيه فإذا أمته )  ٦( إمنا كره ذلك : قال حممد 
  اهللا تعاىل 

 _________  
  ) باللغة األردية ( هلسن . بالضم : الثوم )  ١( 



" املوطأ " هكذا هو يف : قال ابن عبد الرب " : تنوير احلوالك " عن سعيد بن املسيب قال السيوطي يف : قوله )  ١( 
عند مجيعهم مرسل إال ما رواه حممد بن معمر عن روح بن عباده عن صاحل بن أيب األخضر ومالك عن الزهري عن 

رواية معمر : قلت . اهيم بن سعد عن ابن شهاب وقد وصله معمر ويونس وإبر. سعيد عن أيب هريرة موصوال 
أخرجها مسلم ورواية إبراهيم أخرجها ابن ماجه ورواية يونس عزاها ابن عبد الرب إىل ابن وهب وللبخاري من 

  حديث ابن عمر أنه صلى اهللا عليه و سلم قال ذلك يف غزوة خيرب 
عروف لغة أن الشجر ماله ساق وما ال ساق له فنجم وفيه جماز ألن امل. من هذه الشجرة يعين الثوم : قوله )  ٢( 

شرح الزرقاين " كذا يف )  ٦اآلية : سورة الرمحن ) ( والنجم والشجر يسجدان : ( وبه فسر ابن عباس قوله تعاىل 
 "  
  صفة الشجرة )  ٣( 
   بفتح الياء وتشديد النون وفيه مبالغة فإن القرب إذا كان ممنوعا فالدخول بطريق أوىل)  ٤( 
هذا خاص مبسجد النيب صلى اهللا عليه و سلم واجلمهور على ذلك أنه عام يف كل : مسجدنا قيل : قوله )  ٥( 

يؤذينا بريح الثوم مجلة مستأنفة أو : املساجد ومعىن مسجدنا يعين ماجد املسلمني ويدل عليه عموم التعليل بقوله 
منه بنو آدم وهذا يدل على أن علة النهي هو الرائحة الكريهة  فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى: حالية بل ورد يف رواية 

وبه استدل على كراهة كل ما له رائحة كريهة كالبصل والفجل . املؤذية ألهل املسجد من بين آدم واملالئكة 
والكراث وحنو ذلك ومثله شرب الدخان املتداول يف هذه األزمان وتداوله بلية عامة مشلت اخلواص والعوام 

وقد حققت األمر . فت فيه أقوال الكرام فمن حمرم ومن مبيح بال كراهة ومن حاكم بالكراهة حترميا أو تنزيها اختل
  فلتراجع " ترويح اجلنان بتشريح حكم شرب الدخان " فيه رساليت 

  أي أكل الثوم أو قرب املسجد بعد أكله )  ٦( 
   من اإلماتة أي أزلته ودفعته بالطبخ مع اللحم وغريه)  ٧( 
  هني عن أكل الثوم إال مطبوخا أخرجه الترمذي وذكر أنه روي مرفوعا : فال بأس به لقول علي : قوله )  ٨( 

  ) ١( باب الرؤيا  - ٣٥

مسعت : مسعت أبا قتادة يقول : يقول )  ١( مسعت أبا سلمة : أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد قال  - ٩٢٠
( أحدكم الشيء )  ٣( من اهللا واحللم من الشيطان فإذا رأى )  ٢( الرؤيا  :رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

لن تضره )  ٨( من شرها فإهنا )  ٧( ثالث مرات إذا استيقظ وليتعوذ )  ٦( عن يساره )  ٥( يكرهه فلينفث )  ٤
  إن شاء اهللا تعاىل 
 _________  

وقيل . ى مناما وما يرى بالعني يقظة يقال رؤية باب الرؤيا بالقصر مصدر كالبشرى خمتصة مبا ير: قوله )  ١( 
" الرؤيا عام يقال لرأي العني أيضا يف اليقظة إال أن األغلب استعماله يف املنام وقد بسط الكالم فيه القسطالين يف 

  يف حبث املعراج " شرحه " والزرقاين يف " مواهب اللدنية 
  ابن عبد الرمحن بن عوف : أبا سلمة )  ١( 
الرؤيا الصاحلة من اهللا واحللم من الشيطان : يف املسوى يف قوله صلى اهللا عليه و سلم ( الرؤيا من اهللا : له قو)  ٢( 

فيه بيان أنه ليس كل ما يراه اإلنسان يف منامه يكون صحيحا إمنا الصحيح فيه ما كان من اهللا يأتيك به ملك الرؤيا 



قد يكون من فعل الشيطان : أويل هلا وهي على أنواع من نسخة أم الكتاب وما سوى ذلك أضغاث أحالم ال ت
يلعب باإلنسان أو يريه ما حيزنه وأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك بأن يبصق عن يساره ويتعوذ باهللا منه كأنه 
يقصد به طرده إخزاء وقد يكون من حديث النفس كمن يكون يف أمر أو حرفة يرى نفسه يف ذلك األمر والعاشق 

معشوقه وقد يكون ذلك من مزاج الطبيعة كمن غلب عليه الدم يرى الفصد والرعاف واحلمرة ومن غلبه  يرى
الصفراء يرى النار واألشياء الصفر ومن غلب عليه السوداء يرى الظلمة واألشياء السود واألهوال واملوت ومن 

يف رواية حيىي )  ٦٩/  ١٥أوجز املسالك  .غلب عليه البلغم يرى البياض واملياه والثلج وال تأويل هلذه األشياء 
الصاحلة وهي صفة موضحة وهي ما فيها بشارة أو تنبيه على غفلة ومعىن كوهنا من اهللا من فضله ورمحته أو من 

واحللم بضم احلاء هو لغة عام للرؤية احلسنة والسيئة غري أن الشرع خص . إنذاره وتبشريه أو من تنبيهه وإرشاده 
  من الشيطان أي من إلقائه وختويفه ولعبه بالنائم . يا والشر باسم احللم اخلري باسم الرؤ

  أي يف املنام )  ٣( 
  أي أمرا مكروها حيزنه )  ٤( 
  بضم الفاء وكسرها وهذا لطرد الشيطان )  ٥( 
  ختصيصه لكونه جانب الشيطان )  ٦( 
أعوذ مبا عاذت به مالئكة اهللا ورسله من شر : وليتعوذ من شرها أي شر تلك الرؤيا يقول إذا استيقظ : قوله )  ٧( 

. رؤياي هذه أن يصيبين فيها ما أكره يف ديين أو دنياي أخرجه سعيد بن منصور وابن أيب شيبة عن إبراهيم النخعي 
بعد " الصحيح " ويف . اللهم إين أعوذ بك من عمل الشيطان وسيئات األحالم : وأخرج ابن السين التعوذ بلفظ 

فليقم : وليتحول عن جنبه الذي كان عليه ويف رواية للشيخني : وال حيدث هبا أحدا ويف رواية ملسلم  :ذكر التعوذ 
  فليصل 

  أي تلك الرؤيا )  ٨( 

  ) ١( باب جامع احلديث  - ٣٦

حيىي بن سعيد عن حممد بن حبان عن حيىي عن حممد بن حيىي بن حبان عن عبد )  ١( أخربنا مالك أخربنا  - ٩٢١
عن )  ٢( هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيعتني : عرج عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال الرمحن األ

فاشتمال : واملالمسة وأما اللبستان )  ٤( املنابذة : وعن صالتني وعن صوم يومني فأما البيعتان )  ٣( لبستني 
حىت )  ٧( بعد العصر )  ٦( فالصالة : تان وأما الصال)  ٥( الصماء واالحتباء بثوب واحد كاشفا عن فرجه 

)  ١٠( حىت تطلع الشمس وأما الصيامان فصيام يوم األضحى )  ٩( بعد الصبح )  ٨( تغرب الشمس والصالة 
  ويوم الفطر 

  وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا . وهبذا كله نأخذ : قال حممد 
 _________  

يف رواية حيىي كتاب (  األحكام املختلفة من األبواب املتشتتة أي األحاديث اجلامعة بني: جامع احلديث )  ١( 
  )  ١/  ١٥انظر األوجز . اجلامع 

أخربنا حيىي بن سعيد األنصاري عن حممد بن حبان بفتح احلاء وتشديد الباء عن حيىي عن حممد بن حيىي : قوله )  ١( 
ومنها النسخة اليت اعتمد عليها ( عض النسخ بن حبان هكذا يف نسخ عديدة وعليها شرح القاري والصحيح ما يف ب



أخربنا حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان عن ) :  ٢٣٨انظر ص . الدكتور عبد الوهاب عبد اللطيف 
  األعرج إخل كما يظهر من معاينة طرق احلديث 

  بفتح الباء وجيوز الكسر على إرادة اهليأة : قال ابن حجر )  ٢( 
  ) أي عن اهليئتني من هيئات اللباس  (بكسر الالم )  ٣( 
املنابذة واملالمسة هذان من بيوع اجلاهلية فاألول أن ينبذ أي يطرح الرجل إىل الرجل ثوبه وينبذ إليه : قوله )  ٤( 

والثاين أن يلمس الرجل ثوبه وال يتبني له ما فيه وإمنا هني عنهما . هذا هبذا : اآلخر من غري تأمل ويقول كل واحد 
  ما من بيوع الغرر لكوهن

كاشفا عن فرجه قيد لكل منهما إلفادة أن الصماء واالحتباء إمنا منع عنهما ألجل كشف العورة فإن : قوله )  ٥( 
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن احلبوة واإلمام : أمن من ذلك فال بأس به وقد روى أبو داود يف سننه 

إمنا هني عنه حال اخلطبة : اخلطبة ومل يكرهها إال عبادة بن نسي وقال اخلطايب  خيطب مث ذكر أهنم كانوا حيتبون حال
احلبوة بكسر احلاء وضمها اسم " مرقاة الصعود " وقال السيوطي يف . ألنه جيلب النوم ويعرض طهارته لالنتقاض 

قد يكون باليدين عوض من االحتباء وهو أن يضم اإلنسان رجليه إىل بطنه بثوب جيمعها به مع ظهر ويشده عليه و
  الثوب 

  أي النافلة دون القضاء )  ٦( 
  أي بعد صالته )  ٧( 
  أي النوافل ما خال سنة الفجر )  ٨( 
  أي بعد طلوع الصبح الصادق )  ٩( 
  أي يوم عيد األضحى يف ذي احلجة ويوم الفطر يف شوال فإهنما يوما فطر وأكل وشرب )  ١٠( 

فيما )  ٣( ال تعترض :  -رجال )  ٢( وهو يوصي  -قال )  ١( أن ابن عمر : أخربنا مالك أخربين خمرب  - ٩٢٢
ال يعنيك واعتزل عدوك واحذر خليلك إال األمني وال أمني إال من خشي اهللا وال تصحب فاجرا كي تتعلم من 

  فجوره وال تفش إليه سرك واستشر يف أمرك الذين خيشون اهللا عز و جل 
 _________  

  عن عمر " كتاب اخلراج " سخ املعتمدة مكان ابن عمر عمر ومثله أخرجه أبو يوسف يف يف بعض الن)  ١( 
  أي ينصح رجال من أحبابه وخدامه )  ٢( 
ال تعترض أي ال تتعرض وال تشتغل فيما ال يعنيك أي ال يفيدك يف الدين والدنيا فإن من حسن : قوله )  ٣( 

واعتزال من االعتزال عدوك أي كن منه على حذرك وال . مرفوعا  اإلسالم تركه ما ال يعنيه أخرجه الترمذي وغريه
وال أمني أي بأمانة . واحذر من احلذر مبعىن اخلوف خليلك من أن خيونك يف دينك أو دنياك . ختالطه فيضربك 

ره فإن وال تصحب فاجرا أي فاسقا كي ال تتعلم من فجو. كاملة إال من خشي اهللا فإن من مل خيشه ال يبايل باخليانة 
وال تفش من اإلفشاء مبعىن " . املرء على دين خليله فلينظر من خيالل " الصحبة مؤثرة والنفس أمارة ولذا ورد 

. ألنه غري مأمون يف دينه وأمر نفسه فكيف يف أمر غريه  -بالكسر وتشديد الراء  -سرك . اإلظهار إليه أي الفاجر 
مرك دينيا كان أو دنيويا الذين خيشون اهللا فإهنم بنصحونك واستشر من االستشارة مبعىن طلب املشورة يف أ

سورة آل عمران ) وشاورهم يف األمر : ( وخيلصون األمر لك وفيه تنبيه على فضل املشورة ويؤيده قوله تعاىل لنبيه 



 "وأخرج الطرباين يف )  ٣٨اآلية : سورة الشورى ) وأمرهم شورى : ( وقوله يف وصف أصحابه )  ١٥٩اآلية : 
  " ما خاب من استخار وال ندم من استشار : " عن أنس مرفوعا " األوسط 

)  ١( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى : أخربنا مالك أخربنا أبو الزبري املكي عن جابر بن عبد اهللا  - ٩٢٣
  كاشفا عن فرجه  الصماء أو حيتيب يف ثوب واحد)  ٢( أن يأكل الرجل بشماله وميشي يف نعل واحدة وأن يشتمل 

)  ٣( يكره للرجل أن يأكل بشماله وأن يشتمل الصماء واشتمال الصماء أن يشتمل وعليه ثوب : قال حممد 
  يف الثوب الواحد )  ٦( من ثوبه وكذلك االحتباء )  ٥( فتنكشف عورته من الناحية اليت ترفع )  ٤( فيشتمل به 

 _________  
ماله إخل علة النهي عن األكل بالشمال لكون األكل من باب اإلكرام واليمني هنى أن يأكل الرجل بش: قوله )  ١( 

موضوعة له وللتجنب عن مشاهبة الشيطان فإنه يأكل بشماله ويشرب بشماله وأما النهي عن املشي يف نعل واحدة 
ع من هو إرشادي لئال يكون أحد الرجلني أرف: ألن الشيطان ميشي كذلك وقيل : وكذا يف خف واحد فقيل 

أنه صلى اهللا : غري ذلك وثبت عند الطرباين وغريه : ملا فيه من قلة املروة وقيل : األخرى فيكون سببا للعثار وقيل 
عليه و سلم كان إذا انقطع شسع نعله مشى يف نعل واحدة واألخرى يف يده حىت جيد شسعها وهو حممول على 

  " غاية املقال يف ما يتعلق بالنعال " يف رساليت وقد فصلت هذا البحث مبا له وما عليه . بيان اجلواز 
وأن يشتمل الصماء بالفتح وتشديد امليم هو أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه فيظهر : قوله )  ٢( 

أحد شقيه ليس عليه ثوب هذا هو تفسري مالك وصرح به يف رواية أيب سعيد اخلدري وعند اللغويني هو أن يشتمل 
 خيلل به جسده ال يرفع منه جانبا فال يبقى ما خيرج منه يده ولذلك مسيت صماء لسد املنافذ كلها بالثوب حىت

فيكره على هذا لعجزه عن االستعانة بيده فيما يعرض له يف الصالة ( كالصخرة الصماء ال خرق فيها وال صدع 
  كذا ذكره الزرقاين )  ٢٠٣/  ١٤كذا يف األوجز . اهـ . كدفع بعض اهلوام 

  أي واحد )  ٣( 
  حبيث يستر بدنه كله )  ٤( 
  أي تنكشف وتظهر )  ٥( 
/  ٤كذا يف شرح الزرقاين ( وكذلك االحتباء بأن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ملتفا بثوب أو بيده : قوله )  ٦( 

٢٧٧  (  

  ) ١( باب الزهد والتواضع  - ٢٧

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يأيت : عمر أخربه أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن دينار أن ابن  - ٩٢٤
  راكبا وماشيا )  ١( قباء 

 _________  
قد بسطت معىن الزهد وحقيقته يف مقدمة كتاب الزهد الكبري الذي حققه وعلقت عليه ( باب الزهد : قوله )  ١( 

ترك احلرص والقناعة مبا رزق منها والتواضع الزهد يف الدنيا : والتواضع قال القاري ) وطبع يف دار القلم بالكويت 
  ضد التكرب والتبختر وحاصلهما ترك صحبة املال واجلاه 

 -وهو أول مسجد أسس على التقوى  -كان يأيت قباء بضم القاف ممدودا ومقصورا أي مسجد قباء : قوله )  ١( 



كان قادرا على الركوب كل مرة فترك ذلك راكبا أحيانا وماشيا أحيانا وهذا من تواضعه صلى اهللا عليه و سلم فإنه 
  واختار املشي مع بعد املسافة تواضعا 

أن أنس بن مالك حدثه هذه األحاديث األربعة قال : أخربنا مالك أخربنا إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة  - ٩٢٥
ث لبد بعضها فوق بعض أمري املؤمنني قد رقع بني كتفيه برقاع ثال)  ١( رأيت عمر بن اخلطاب وهو يومئذ : أنس 

ومسعت عمر : قال أنس )  ٤( حىت يأكل حشفه )  ٣( له صاع متر فيأكله )  ٢( وقد رأيت يطرح : وقال أنس 
)  ٩( و ) :  ٨( فسمعته يقول )  ٧( حىت دخل حائطا )  ٦( خرجت معه )  ٥( بن اخلطاب رضي اهللا عنه يوما و 

اخلطاب أمري املؤمنني بخ بخ واهللا يا ابن اخلطاب لتتقني اهللا أو  عمر بن: بيين وبينه جدار وهو يف جوف احلائط 
عمر )  ١١( عليه رجل فرد عليه السالم مث سأل )  ١٠( ومسعت عمر بن اخلطاب وسلم : ليعذبنك قال أنس 

  هذه أردت منك : أمحد اهللا إليك قال عمر رضي اهللا عنه : كيف أنت ؟ قال الرجل : الرجل 
 _________  

أمري املؤمنني وخليفة رسول اهللا يف األرضني ومع هذا . وهو يومئذ أي يوم رؤييت على احلالة املذكورة : وله ق)  ١( 
رأيته قد رقع من الترقيع ماض معروف كما اختاره . السلطان واجلاه اختار التواضع والزهد يف اللبس وغريه هللا 

وروي أنه رضي : ، ويف احمللى  ٢٧٩/  ٤( الزرقاين القاري أو كنفع أي جعل رقعة مكان قطع الثوب كما اختاره 
بني كتفيه أي يف ثوبه ) .  ٢٠٨/  ١٤كذا يف األوجز . اهللا عنه خطب وهو خليفة وعليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة 

وقميصه يف املقام الذي بني كتفيه برقاع ثالث بالكسر ويف بعض الروايات برقع بالضم مث الفتح كل منها مجع رقعة 
لبد من التلبيد أي ألزق بعضها ببعض وجعل . الضم وهي قطعة من الثوب وغريه ختاط أو تلزق مكان قطع الثوب ب

  فوق بعض ألن املقصود كان هو الستر ال الفخر حىت تصلح اخلياطة وترفق الرقعة 
  بصيغة اجملهول أي يلقي بني يديه )  ٢( 
  أكل النقي وترك الرديء  لكمال تواضعه وحذره عن صنيع أرباب الفخر من)  ٣( 
  بفتحتني أي رديء التمر ويابسه )  ٤( 
  حالية )  ٥( 
  أي عمر )  ٦( 
  أي بستانا )  ٧( 
أي خياطب نفسه ويعاتبها فيقول عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني وخليفتهم ورأسهم : فسمعته يقول : قوله )  ٨( 

كلمة  -وجاء تسكينهما وتشديدمها  -اين مسكن وناظم أمورهم بخ بخ أي عظم األمر وفخم األول منون والث
واهللا يا ابن اخلطاب خاطب نفسه لتتقني اهللا أي ختافه " . القاموس " تقال عند الرضى والتعجب بالشيء كذا يف 

وحتذر عقابه يف أمور نفسه ومن هو أمريه أو ليعذبنك اهللا فال تغتر باخلالفة فإهنا ناجية إذا اتصلت بالتقوى وهالكة 
إذا كان مثل عمر رضي اهللا عنه يقول ذلك من اخلوف فغريه أوىل بذلك فال : ويف احمللى ( انضمت مع اهلوى  إذا

  )  ٣١٥/  ١٥كذا يف األوجز . يأمن مكر اهللا إال القوم اخلاسرون 
  أي واحلال أن بيين وبينه جدار البستان أنا خارجه وهو داخله )  ٩( 
  مجلة حالية )  ١٠( 
كيف أنت ؟ أي كيف حالك ؟ فقال الرجل : مث سأل عمر الرجل من كمال تواضعه وحسن خلقه : قوله )  ١١( 
. هذه أي هذه الكلمة املتضمنة حلمد اهللا أردت منك بسؤايل عنك : أمحد اهللا إليك أي محدا منتهيا إليك قال عمر : 



قال رسول اهللا : ن عمر قال قد وافق عمر املصطفى يف ذلك فأخرج الطرباين بسند حسن عن اب: قال الزرقاين 
أمحد اهللا إليك يا رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى : كيف أصبحت يا فالن ؟ فقال : صلى اهللا عليه و سلم لرجل 

  ذلك الذي أردت منك : اهللا عليه و سلم 

إلينا )  ١( كان عمر بن اخلطاب يبعث : قالت عائشة : أخربنا مالك أخربنا هشام بن عروة عن أبيه قال  - ٩٢٦
  بأحظائنا من األكارع والرؤوس 

 _________  
  كان عمر بن اخلطاب يبعث إلينا أي إىل أمهات املؤمنني : قوله )  ١( 

واملعىن أنا نأكل . من األكارع والرؤوس أي أكارع الغنم ورؤوسها عند ذحبها . بأحظائنا أي حظوظنا وأنصبائنا 
واألكارع بفتح اهلمزة مجع كراع بالضم . نا يف العقىب كذا قال القاري منها وال نرغب عنها لزهدنا يف الدنيا ورغبت

" وهي أطراف الشاة من األيدي واألرجل واحلظ بالفتح والتشديد مجعه حظوظ وحظاء بالكسر والتشديد ذكره يف 
  وغريه " القاموس 

موىل عمر بن اخلطاب رضي  مسعت أسلم: يقول )  ١( أخربنا مالك أخربين حيىي بن سعيد أنه مسع القاسم  - ٩٢٧
من الشام أناخ )  ٤( حىت إذا دنا )  ٣( مع عمر بن اخلطاب وهو يريد الشام )  ٢( خرجت : اهللا تعاىل عنه يقول 
فطرحت فرويت بني شقي رحلي فلما فرغ عمر عمد إىل بعريي فركبه على : قال أسلم )  ٥( عمر وذهب حلاجة 

فلما دنوا منا : عمر قال أسلم )  ٦( حىت لقيهما أهل األرض يتلقون  الفروة وركب أسلم بعريه فخرجا يسريان
)  ٧( تطمح أبصارهم إىل مراكب من ال خالق هلم يريد : أشرت هلم إىل عمر فجعلوا يتحدثون بينهم قال عمر 

  مراكب العجم 
 _________  

  أي ابن حممد بن أيب بكر الصديق )  ١( 
  أي يف زمان خالفته )  ٢( 
  يقصد عمر بالد الشام ويسافر إليه أي )  ٣( 
: وذهب حلاجته قضاء حاجته قال أسلم . حىت إذا دنا أي قرب من الشام أناخ أي أجلس عمر بعريه : قوله )  ٤( 

بني شقي بالكسر طريف رحلي بالفتح أي رحل . أي ألقيت فرويت الذي كنت ألبسه  -بالفتح  -فطرحت فرويت 
اجة عمد أي قصد لغاية تواضعه إىل بعريي الذي كان عليه الفروة فركبه على بعريي فلما فرغ عمر من قضاء احل

الفرو الذي كان عليه وركب أسلم مواله على بعريه أي سيده عمر فخرجا يسريان إىل الشام على تلك اهليئة حىت 
عمر أنه هو الراكب لقيهما أهل األرض أي سكان الشام يستقبلونه ويالقونه فلما دنوا أي قربوا منا أشرت هلم إىل 

على الفرو لئال يظنوا املوىل عبدا والعبد سيدا الختالف املركبني فجعلوا أي أهل الشام يتحدثون بينهم تعجبا من 
تطمح أي تقع وتطرح أبصارهم إىل : قال عمر ملا رأى حتدثهم وتعجبهم . صنيع عمر وتواضعه وهو أمري املؤمنني 
م من ملوك العجم الكفرة ككسرى وقيصر فكانوا يظنون أن مركب أمري مراكب من ال خالق هلم أي ال نصيب هل

  املؤمنني مثل مراكبهم يف الفخر والزينة والشهرة 
  حلاجته : يف نسخة )  ٥( 



  يبتغون : يف نسخة )  ٦( 
  من ال خالق هلم : أي يقصد عمر من قوله )  ٧( 

)  ٢( بسمن فدعا )  ١( اخلطاب يأكل خبزا مفتوتا كان عمر بن : أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد قال  - ٩٢٨
واهللا : كأنك مفقر قال : باللقمة وضر الصحفة فقال له عمر )  ٤( يأكل ويتبع )  ٣( رجال من أهل البادية فجعل 

ال آكل السمن حىت حييي الناس من أول : ما رأيت مسنا وال رأيت أكال به منذ كذا وكذا فقال عمر رضي اهللا عنه 
  يوا ما أح

 _________  
  من فت اخلبز إذا كسر إىل قطعات )  ١( 
  أخربنا مالك ليأكل معه )  ٢( 
  ذلك الرجل )  ٣( 
أي القصعة وهو بفتح الواو  -بالفتح  -وضر الصحفة . ويتبع بشد الفوقية باللقمة أي لقمة اخلبز : قوله )  ٤( 

فقال له عمر لذاك . وما تعلق به من أثر السمن  الوسخ أي وسخ القصعة. وفتح الضاد املعجمة بعده راء مهملة 
كأنك مفقر بضم امليم وكسر القاف أي ذا فقر واحتياج حيث تتبع وسخ اإلناء فلعلك ال جتد إداما : الرجل البادي 

واهللا ما رأيت مسنا وال رأيت أكال به أي : قال ذلك الرجل . مقفر بتقدمي القاف والقفر اخلايل : ويف بعض النسخ 
سمن منذ كذا وكذا أي من مدة ذكرها فقال عمر بكمال تواضعه وحسن مرافقة وموافقة رعيته ملا مسع أن يف بال

 -ال آكل السمن حىت حيىي : رعيته من ال يتيسر له أكل السمن مدة مديدة وكانت تلك السنة سنة قحط وجدب 
ا أي كما كانوا حييون سابقا أي حىت من أول ما أحيو. من اإلحياء الناس أي يعيش الناس عيشا طيبا  -جمهول 

  حيصل هلم املطر واخلصب ويتيسر هلم الرزق واإلدام 

  باب احلب يف اهللا - ٣٨

أن أعرابيا أتى رسول اهللا صلى : أخربنا مالك أخربنا إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك  - ٩٢٩
واهللا )  ٣( ال شيء : وما أعددت هلا ؟ قال ) :  ٢( ؟ قال )  ١( يا رسول اهللا مىت الساعة : اهللا عليه و سلم فقال 

  إنك مع من أحببت ) :  ٤( إين لقليل الصيام والصالة وإين ألحب اهللا ورسوله قال 
 _________  

  أي يف أي وقت تقوم القيامة )  ١( 
هذا ( إليها وتسأل  وما أعددت هلا أي ما هيأت للساعة من األعمال الصاحلة حيث تشتاق: قال : قوله )  ٢( 

  عن وقتها )  ٥٥٥/  ١٠الرجل هو ذو اخلويصرة اليماين الذي بال يف املسجد كذا يف فتح الباري 
  أي ما هيهات هلا شيئا من الطاعات )  ٣( 
إنك مع من أحببت يعين إن حبك يف اهللا بلغك إىل مرافقة : قال أي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قوله )  ٤( 

أخرجه أمحد وأبو داود والترمذي : املرء مع من أحب : " وإن كنت قليل العمل ويف معناه ما ورد  من حتبه
ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني : ( والنسائي وغريهم وشاهده قوله تعاىل 

  )  ٦٩ية اآل: سورة النساء ) والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا 



  باب فضل املعروف والصدقة - ٣٩

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن األعرج عن أيب هريرة قال )  ١( أخربنا مالك أخربنا أبو الزناد  - ٩٣٠
)  ٣( بالطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان قالوا )  ٢( ليس املسكني : سلم 

وال يقوم )  ٦( له فيتصدق عليه )  ٥( الذي ما عنده ما يغنيه وال يفطن : ملسكني يا رسول اهللا ؟ قال ا)  ٤( فما : 
  )  ٨( فيسأل الناس )  ٧( 

  ة والعامة من فقهائنا وهو قول أيب حنيف. أحق بالعطية وأيهما أعطيته زكاتك أجزاك ذلك )  ٩( هذا : قال حممد 
 _________  

  عبد اهللا بن ذكوان )  ١( 
يف احلديث حجة ملا ذهب إليه أبو حنيفة ومالك أن املسكني هو الذي ال ميلك : قيل ( ليس املسكني : قوله )  ٢( 

صدقة أي املسكني الكامل يف املسكنة الذي يربو ال)  ٢٥٤/  ١٤شيئا وأنه أسوء حاال من الفقر كذا يف األوجز 
ليس بالطواف بصيغة املبالغة أي كثري الطواف والدور على الناس للسؤال فيعطيه واحد . عليه ويضاعف هلا ثوابا 

لقمة وآخر لقمتني فريجع بل الكامل يف املسكنة هو الذي ليس عنده ما يكفيه ويغنيه إال أنه لتعففه وترك سؤاله 
يسأل الناس بل هو منزو يف بيته قانع صابر معتمد على ربه فهذا  وال يقوم. ال يفطن أي ال يعلم مسكنته . وإحلاحه 

  املسكني الذي إذا أعطي أصاب املعطي ثوابا مضاعفا 
  أي الصحابة احلاضرون )  ٣( 
  فمن : يف رواية )  ٤( 
  بصيغة اجملهول )  ٥( 
  لى حاله لعدم اطالع الناس ع -بصيغة اجملهول  -أي ال يعلم أنه مسكني حىت يتصدق عليه )  ٦( 
  أي من بيته )  ٧( 
فيسأل الناس برفع املضارع يف املوضعني عطفا على املنفي أي ال يفطن فال يتصدق عليه وال يقوم فال : قوله )  ٨( 

  " املصابيح " يسأل الناس أو بالنصب فيهما بأن مضمرة جوابا للنفي قاله بعض شراح 
ملسكنة عن السائل الطواف وحصره على املتعفف حىت ال هذا يعين ليس الغرض من احلديث نفي ا: قوله )  ٩( 

 -جيزئ أداء الزكاة وغريها إىل الطواف بل الغرض منه أن هذا أحق بالعطية وثواب الصدقة عليه أكثر و أيهما 
  أعطيت زكاته أجزأ لكون كل منهما من أفراد مطلق املسكني  -طوافا كان أو غريه 

أن رضي اهللا : بن عمرو بن سعيد عن معاذ ؟ عن جدته )  ١( سلم عن معاذ أخربنا مالك أخربنا زيد بن أ - ٩٣١
  إحداكن جلارهتا ولو كراع شاة حمرق )  ٣( ال حتقرن )  ٢( يا نساء املؤمنات : عنه صلى اهللا عليه و سلم قال 

 _________  
" موطأ حيىي " اب ما يف عن معاذ بن عمرو بن سعيد عن معاذ عن جدته هكذا يف نسخ متعددة والصو: قوله )  ١( 

بن سعد بن معاذ نسبة إىل جده إذ هو عمرو  -بفتح العني  -مالك عن زيد بن أسلم العدوي عن عمرو : وشرحه 
معاذ بن عمرو وهو تابعي ثقة عن : بن معاذ بن سعد بن معاذ األشهلي املدين يكىن أبا حممد وقلبه بعضهم فقال 

  إهنا جدة ابن جبيد أيضا صحابية مدنية : واء بنت يزيد بن السكن وقيل قيل امسها ح: جدته قال ابن عبد الرب 
صفة له فريفع على اللفظ وبنصب بالكسر : وروي بضم اهلمزة منادى مفرد واملؤمنات ( يا نساء : قوله )  ٢( 



قب من الرجل ما دون الع: والكراع بالضم . هني حيتمل أن يكون للمهدية أو املهدي إليها : على احملل وال حتقرن 
املؤمنات بإضافة العام إىل اخلاص )  ٤٢١/  ٤" شرح الزرقاين " ولعل تذكريه لغة . للمواشي والدواب وهو مؤنث 

ال حتقرن إحداكن حيتمل أن يكون هنيا للمهدى إليها وأن يكون هنيا للمهدية . ويف رواية يا نساء املؤمنات بالرفع 
ولو كان كراع شاة بالضم ما دون العقب من املواشي . قري أو قبوله جلارهتا أي ال تستنكفن من إهداء شيء ح

حمرق نعت لكراع واملراد به املبالغة يف إهداء شيء وقبوله من غري استنكافه بسبب قلته أو حقارته كذا . والدواب 
  وغريه " شرح الزرقاين " يف 
  بنون التوكيد )  ٣( 

أن رسول اهللا صلى : األنصاري مث احلارثي عن جدته )  ١(  جبيد أخربنا مالك أخربنا زيد بن أسلم عن أيب - ٩٣٢
  حمرق )  ٣( املسكني ولو بظلف )  ٢( ردوا : اهللا عليه و سلم قال 

 _________  
وغريه " موطأ حيىي " عن أيب جبيد بضم الباء وفتح اجليم ويف نسخة ابن جبيد وهو املوافق ملا يف : قوله )  ١( 

نسبة إىل بين حارثة بطن من اخلزرج من األنصار عن جدته هي أم جبيد مشهورة بكنيتها وامسها األنصاري مث احلارثي 
اتفق " : تعجيل املنفعة يف رجال األربعة " حواء بفتح احلاء وتشديد الواو بنت يزيد بن السكن قال ابن حجر يف 

يد وبه جزم ابن الربقي فيما حكاه أبو القاسم عن حممد بن جب: رواة املوطأ على إهبام ابن جبيد إال حيىي بن بكري فقال 
عن مالك عن زيد عن عبد : ووقع يف أطراف املزي أن النسائي أخرجه من وجهني " مسند املوطأ " اجلوهري يف 

أنه عبد الرمحن وليس جبيد فإن النسائي إمنا " مبهماته " حملمد بل جزم يف " التهذيب " الرمحن بن جبيد ومل يترجم يف 
ري مسمى كأكثر رواة املوطأ ومستند من مساه عبد الرمحن ما يف السنن الثالثة عن الليث عن سعيد املقربي رواه غ

عن عبد الرمحن بن جبيد وال يلزم من كون شيخ املقربي عبد الرمحن أن ال يكون شيخ زيد بن أسلم فيه آخر امسه 
  " شرح الزرقاين " حممد كذا يف 

  أي أعطوه )  ٢( 
حض بذلك صلى اهللا عليه و سلم على أن يعطي املسكني شيئا وال يرده : قال الباجي ( ولو بظلف  :قوله )  ٣( 

خائبا وإن كان ما يعطاه ظلفا حمرقا وهو أقل ما ميكن أن يعطي وال يكاد أن يقبله املسكني وال ينتفع به إال وقت 
. غنم كاحلافر للفرس والبغل واخلف للبعري بالكسر للبقر وال: قال القاري )  ٢٣٤/  ٧املنتقى . اجملاعة والشدة 

  حمرق على النعت واملراد به املبالغة على إعطاء السائل أو حممول على أيام القحط الكامل 

السمان عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و )  ٢( عن أيب صاحل )  ١( أخربنا مالك أخربنا مسي  - ٩٣٣
فإذا )  ٥( فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب مث خرج )  ٤( يق ميشي بطر)  ٣( بينما رجل : سلم 

الذي بلغ يب )  ٨( لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل ) :  ٧( يأكل الثرى من العطش فقال )  ٦( كلب يلهث 
فغفر له اخلف بفيه حىت رقي فسقي الكلب فشكر اهللا له )  ١١( مث أمسك )  ١٠( خفه )  ٩( فنزل البئر فمأل 

)  ١٥( رطبة )  ١٤( يف كل ذات كبد : ألجرا ؟ قال )  ١٣( يا رسول اهللا وإن لنا يف البهائم ) :  ١٢( قالوا 
  أجر 

 _________  
  بالتصغري )  ١( 



  امسه ذكوان وكان بائع السمن فلقب مسانا بالفتح وتشديد امليم )  ٢( 
  مل يسم : قال احلافظ )  ٣( 
  ميشي بفالة : الدارقطين ميشي بطريق مكة ويف رواية له  بطريق وعند: قوله )  ٤( 
  أي من البئر )  ٥( 
يلهث يأكل الثرى بفتح األول مقصورا التراب الندي واللهث شدة توتر النفس من تعب وغريه : قوله )  ٦( 

  وغريه " النهاية " هلث الكلب لسانه إذا أخرجه من شدة العطش كذا يف : ويقال 
  جل يف نفسه أي ذلك الر)  ٧( 
مثل الذي ضبطه بعضهم بالنصب وفاعل بلغ الكلب أي بلغ مبلغا مثل الذي بلغ يب وبعضهم بالرفع : قوله )  ٨( 

  على أنه فاعل والكلب مفعول 
  أي من املاء )  ٩( 
  ) باللغة األردية " ( موزه " بالضم وتشديد الفاء )  ١٠( 
بفتح الراء وكسر  -د من البئر لعسر الرقي من البئر حىت رقي مث أمسك اخلف أي رأسه بفمه ليصع: قوله )  ١١( 

فشكر . فأرواه أي جعله ريانا : أي صعد من البئر فسقى الكلب أي ذلك املاء زاد يف رواية الصحيحني  -القاف 
واستشكل سقيه الكلب من . اهللا له أي قبل عمله واستحسنه ورضي منه فغفر له جتاوز عن سئاته وأدخله اجلنة 

فه بأن سؤر الكلب ولعابه جنس فيلزم تنجس خفه وأجيب بأنه جيوز أن يكون خارج البئر إناء فأخرج املاء باخلف خ
هذا . وجعله فيه وسقاه منه وعلى تقدير التسليم إمنا بعثه على ذلك الضرورة والشفقة وغسل اخلف بعده ممكن 

  يضا وإال فال إشكال كله على تقدير ثبوت جناسة لعاب الكلب يف األديان السابقة أ
  قالوا أي الصحابة احلاضرون مسي منهم سراقة بن مالك عند أمحد : قوله )  ١٢( 
  أي يف اإلحسان إليها )  ١٣( 
  بالفتح مث الكسر )  ١٤( 
هذا يف بين إسرائيل أما يف : رطبة أي برطوبة احلياة يعين يف اإلحسان إىل كل ما له حياة أجر قيل : قوله )  ١٥( 

م فهو خمصص مبا مل يؤمر بقتله وإهالكه كالكلب واخلنزير ورد بأنه ال حاجة إليه فإن األمر بالقتل ال يستلزم إإلسال
  أن ال يكون يف اإلحسان إليه أجرا 

  باب حق اجلار - ٤٠

أهنا مسعت : أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد أخربين أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم أن عمرة حدثته  - ٩٣٤
 ٢( حىت ظننت )  ١( ما زال جربئيل يوصيين باجلار : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عائشة تقول 

  )  ٣( ليورثنه ) 
 _________  

  أي بالشفقة واإلحسان به )  ١( 
  أي ظننت بكثرة وصيته وشدة اهتمامه أنه جيعله وارثا )  ٢( 
  ليورثه : يف نسخة )  ٣( 



  ) ١( العلم باب اكتتاب  - ٤١

( أن انظر : أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز كتب إىل أيب بكر بن عمرو بن حزم  - ٩٣٥
فاكتبه يل )  ٣( أو حديث عمر أو حنو هذا )  ٢( ما كان من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو سنته )  ١
  العلماء  العلم وذهاب)  ٥( فإين قد خفت دروس )  ٤( 

  وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا )  ٦( وهبذا نأخذ وال نرى بكتابة العلم بأسا : قال حممد 
 _________  

وقالوا أساطري األولني اكتتبها فهي متلى " أي انتساخها ومنه قوله تعاىل : قوله باب اكتتاب العلم قال القاري )  ١( 
  )  ٥سورة الفرقان اآلية " عليه بكرة وأصيال 

  بيان ملا كتبه أي تأمل وتفكر ما وصل إليك أو يف روايتك من األحاديث : أن انظر )  ١( 
  أي طريقته املروية تقريرا أو بالغا )  ٢( 
  من أحاديث بقية اخللفاء وغريهم )  ٣( 
ن عمر بن عبد ع" تاريخ أصبهان " فاكتبه يل هذا أصل يف كتابة العلم والشريعه ويف رواية أيب نعيم يف : قوله )  ٤( 

أنه كتب إىل أهل اآلفاق انظروا إىل حديث رسول اهللا فامجعوه وذكره البخاري يف صحيحه تعليقا فيستفاد : العزيز 
مل تكن الصحابة والتابعون " ذم الكالم " منه كما أفاده احلافظ ابتداء تدوين احلديث النبوي وقال اهلروي يف 

ظا ويأخذوهنا لفظا إال كتاب الصدقات والشيء اليسري الذي يقف عليه يكتبون األحاديث إمنا كانوا يؤدوهنا حف
الباحث بعد اإلستقصاء التام حىت خيف على عمر بن عبد العزيز الدروس وأسرع املوت يف العلماء فأمر أبا بكر بن 

ل اهللا أحد ومما يستدل به يف الباب قول أيب هريرة ما من أصحاب رسو" إرشاد الساري " حممد بالكتابة كذا يف 
أكثر حديثا مين عنه إال ما كان من عبد اهللا بن عمرو فإنه كان يكتب وأنا ال أكتب أخرجه البخاري والترمذي 

وغريمها وكذا ما أخرجه البخاري وغريه يف حديث طويل أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خطب خطبة مبكة فقال 
وكذا ما أخرجه البخاري ومسلم . اكتبوا أليب شاه : اهللا فقال اكتبه يل يا رسول : رجل من اليمن يقال له أبو شاه 

ال إال كتاب اهللا أو ما يف هذه الصحيفة : هل عندكم كتاب فقال : والنسائي وأمخد وغريهم من أنه سئل علي 
سيما فأخرج صحيفة فيها بعض أحكام الدية وحنو ذلك فنهذه األخبار واآلثار أجاز اجلمهور كتابة العلم وتدوينه ال 
إذا خاف ذهاب العلم فحينئذ يكون واجبا وقد كان الصحابة ومن قرب منهم مستغنني عن ذلك غري معتادين 

  لذلك العتمادهم على حفظهم وكثرة محلة العلم فيهم فلما صار األمر إىل ما صار احتيج إىل الكتابة إبقاء للشريعة 
  بالضم أي اندراس العلم مبوت العلماء )  ٥( 
وهو حممول على أول . استأذنا عن رسول اهللا يف الكتابة فلم يأذن لنا : بأسا وقد ورد عن أيب سعيد  قوله)  ٦( 

كان رجل من األنصار جيلس : األمر ملا خياف باختالطه بكتاب اهللا أو على عدم الضرورة بدليل ما عن أيب هريرة 
وأومأ بيده . استعن بيمينك : فقال رسول اهللا  إىل رسول اهللا فيسمع منه احلديث فيعجبه وال حيفظ فشكاه ذلك إليه

  للخط أخرجهما الترمذي 

  ) ١( باب اخلضاب  - ٤٢



أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد أخربنا حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة ابن عبد الرمحن أن عبد الرمحن بن  - ٩٣٦
عليهم ذات يوم وقد )  ٣( الرأس فغدا اللحية و)  ٢( لنا وكان أبيض )  ١( األسود بن عبد يغوث كان جليسا 

عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أرسلت إيل )  ٥( إن أمي : أحسن فقال )  ٤( هذا : محرها فقال له القوم 
أن أبا بكر رضي اهللا عنه كان )  ٩( علي ألصبغن فأخربتين )  ٨( فأقسمت )  ٧( جاريتها خنيلة )  ٦( البارحة 

  )  ١٠( يصبغ 
والصفرة بأسا وإن تركه أبيض فال بأس بذلك كل )  ١٢( واحلناء )  ١١( ال نرى باخلضاب بالومسة : حممد قال 

  )  ١٣( ذلك حسن 
 _________  

  باب اخلضاب بكسر اخلاء من خضب خيضب خضابا إذا صبغ شعره األبيض : قوله )  ١( 
  أي جمالسا ومصاحبا : جليسا )  ١( 
  ه أبيض أي كان شعر حليته ورأس)  ٢( 
  فغدا عليهم أي فمر عبد الرمحن عليهم يوما من األيام صباحا وقد جعلها أمحر وصبغها باحلمرة : قوله )  ٣( 
  أي هذا اللون أحسن بالنسبة إىل البياض )  ٤( 
  ) وأزواجه أمهاهتم : ( إن أمي أطلق عليها أم ألهنا أم املؤمنني قال اهللا تعاىل : قوله )  ٥( 
  ليلة املاضية أي يف ال)  ٦( 
خنيلة بضم النون وفتح اخلاء معجمة عند حيىي وغريه ومهملة عند البعض وسكون التحتية اسم جارية : قوله )  ٧( 

  لعائشة قاله الزرقاين 
  أي عائشة أو خنيلة من جانب عائشة )  ٨( 
  أي عائشة بواسطة أو خنيلة عنها )  ٩( 
يف هذا احلديث بيان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل : مالك قال : كان يصبغ قال الزرقاين : قوله )  ١٠( 

يصبغ ولو صبغ ألرسلت بذلك عائشة إىل عبد الرمحن بن األسود مع قوهلا إن أبا بكر كان يصبغ أو بدونه وقد 
يت النيب أت: وقال أبو رمثة . إنه رآه يصبغ بالصفرة : وقال ابن عمر . أنكر أنس كونه صلى اهللا عليه و سلم صبغ 

رواه احلاكم . صلى اهللا عليه و سلم وعليه بردان أخضران وله شعر قد عاله الشيب وشيبه خمضوب باحلناء 
ومجع بأنه صبغ يف . رواه الترمذي . نعم : هل خضب رسول اهللا ؟ قال : وسئل أبو هريرة . وأصحاب السنن 

  وقت وترك يف معظم األوقات فأخرب كل مبا رأى 
هو " املغرب " و " القاموس " بالومسة بفتحتني وبفتح األول وسكون الثاين وبكسره أيضا على ما يف : قوله )  ١١( 

ورق النيل واخلضاب به صرفا ال يكون سوادا خالصا بل مائال إىل اخلضرة وكذا إذا خلط باحلناء وخضب به نعم 
  يكون ممنوعا كما سيأيت ذكره لو خضب الشعر أوال باحلناء صرفا مث الومسة عليه حيصل السواد اخلالص ف

واحلناء بكسر احلاء وتشديد النون ورق معروف خيضب النساء به أيديهن وأرجلهن ويكون لونه : قوله )  ١٢( 
عن أيب " مسند أمحد " بأسا أي خوفا وضيقا ففي . والصفرة بالضم أي غري الزعفران فإنه مكروه للرجال . أمحر 

وإن تركه أبيض من غري خضاب فال بأس . محروا أو صفروا وخالفوا أهل الكتاب  يا معشر األنصار: أمامة مرفوعا 
باب الترجل  ٤٢١٢أخرجه أبو داود يف سنن رقم ( وأما اخلضاب بالسواد اخلالص فغري جائز ملا أخرجه أبو داود 

مل ينسبه أبو أخرجه النسائي ويف إسناده عبد الكرمي و:  ١٧١ويقول املنذري كما يف درجات مرقاة الصعود ص 



داود وال النسائي وذكر بعضهم أنه عبد الكرمي بن أيب املخارق أبو أمية البصري والصواب أنه عبد الكرمي بن مالك 
والنسائي وابن ) اجلزري وهو من الثقات اتفق البخاري ومسلم على االحتجاج حبديثه فاحلديث صحيح خمتصرا 

يكون قوم خيضبون يف آخر الزمان بالسواد : اس مرفوعا صحيح اإلسناد عن ابن عب: حبان واحلاكم وقال 
العلل " وجنح ابن اجلوزي يف . ال يرحيون رائحة اجلنة ) دانه دان سينهائى كبوتران بالفارسية ( كحواصل احلمام 

لغهما إىل تضعيفه مستندا مبا روي أن سعدا واحلسني بن علي كانا خيضبان بالسواد وليس جبيد فلعله مل يب" املتناهية 
" الزواجر " احلديث والكالم يف بعض رواته ليس حبيث خيرجه عن حيز االحتجاج به ومن مث عد ابن حجر املكي يف 

من خضب بالسواد سود اهللا : اخلضاب بالسواد من الكبائر ويؤيده ما أخرجه الطرباين عن أيب الدرداء مرفوعا 
إن : مرفوعا " سنن ابن ماجه " وأما ما يف . وا السواد وغريوا الشيب وال تقرب: وجهه يوم القيامة وعند أمحد 

أحسن ما اختضبتم به هذا السواد أرغب لنسائكم وأهيب لكم يف صدور أعدائكم ففي سنده ضعفاء فال يعارض 
  الروايات الصحيحة وأخذ منه بعض الفقهاء جوازه يف اجلهاد 

  أي من اخلضاب والترك )  ١٣( 

  من مال اليتيم يستقرض)  ١( باب الويل  - ٤٣

إىل ابن عباس )  ١( جاء رجل : مسعت القاسم بن حممد يقول : أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد قال  - ٩٣٧
إن كنت : من لنب إبله ؟ قال له ابن عباس )  ٣( يتيما وله إبل فأشرب )  ٢( إن يل : رضي اهللا عنهما فقال له 

  تسقيها يوم وردها فاشرب غري مضر بنسل وال ناهك يف حلب تبغي ضالة إبله وهتنأ جرباها وتليط حوضها و
إن استغىن استعف وإن افتقر : أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ذكر وايل اليتيم فقال )  ٤( بلغنا : قال حممد 

ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقريا ليأكل ( بلغنا عن سعيد بن جبري فسر هذه اآلية . أكل باملعروف قرضا 
  )  ٥( قرضا : قال ) املعروف ب

 _________  
  أي من يريب اليتيم ويصلح أموره . يف نسخة الوصي : الويل )  ١( 
قد أخرج هذه القصة سعيد بن منصور وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر . أعرايب : يف رواية : رجل )  ١( 

  والنحاس أيضا 
  أي يف تربييت وحفظي )  ٢( 
وعلى ) أفأشرب : كما يف نسخة حيىي ( ب من لنب إبله حيتمل أن يكون خربا وأن يقدر استفهاما فأشر: قوله )  ٣( 

إن كنت تبغي ضالة إبله أي تطلب ما فقد من إبله وضاع من مال . كل تقدير فمراده االستفتاء قال له ابن عباس 
على جسده القطران بالفتح وهو دواء  هنأ اإلبل إذ طاله ودلك: وهتنأ أي تطلي يقال . وختدم يف ما يتعلق حباله 

/  ١٤أوجز املسالك . مؤنث أجرب كذا يف احمللى : واجلرىب ( جرباها . يطلى به اإلبل املبتالة باجلرب وغريه 
تلط بضم : وتليط حوضها ويف نسخة تلوط أي تطينه وتصلحه وليحىي . بالفتح إبله اجلرباء بالقطران )  ٣٣٩

فإنه : " يف األصل ( يها أي اإلبل يوم ورودها بالكسر أي شرهبا فاشرب من لبنه فإنك وتسق. الالم وتشديد الطاء 
تستحقه من خدمتك غري مضر بالنصب أي حال كونك غري ضار بنسل بفتحتني أي بالولد الرضيع وال ناهك " ) 

احللب بفتحتني اللنب هنكت الناقة أهنكها إذا مل يبق يف ضروعها لبنا و: بكسر اهلاء أي غري ضائع يف حلب يقال 
فاشرب : وقوله : قال الباجي ( احمللوب وبتسكني الالم الفعل واملعىن غري مستأصل اللنب كذا ذكره القاري وغريه 



والثاين . ال يضر بأوالدها : أحدمها : واحلديث على معىن إباحة له ليشرب من لبنها على شرطني : غري مضر بنسل 
  )  ٢٣٨/  ٧تقى املن. أن ال يستأصل يف النب : 
بلغنا هذا البالغ أخرجه عبد الرزاق وابن سعد وسعيد بن منصور وابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن : قوله )  ٤( 

إين أنزلت : والبيهقي يف سننه من طرق عن عمر قال " ناسخه " أيب الدنيا وابن جرير وابن املنذر والنحاس يف 
. ن استغنيت استعففت وإن احتجت أخذت منه باملعروف فإذا أيسرت قضيت نفسي يف مال اهللا مبنزلة وايل اليتيم إ

. ومن كان فقريا فليأكل باملعروف يعين القرض : وأخرج ابن جرير وابن أيب حامت من طريق علي عن ابن عباس 
: ال وكذا أخرجه ابن جرير من طريق سعيد بن جبري عنه وأخرج عبد بن محيد والبيهقي من طريق ابن جبري عنه ق

وايل اليتيم إن كان غنيا فليستعفف وال يأكل وإن كان فقريا أخذ من فضل اللنب وأخذ بالقوت ال جياوزه وما يستر 
وأخرج سعيد بن منصور وابن أيب شيبة وابن املنذر والبيهقي . من عورته فإذا أيسر قضى وإن أعسر فهو يف حل 

وأخرج ابن املنذر . طعامهم وال يلبس منه ثوبا وال عمامة إذا احتاج وايل اليتيم وضع يده فأكل من : عنه قال 
ويف الباب آثار أخر . يأكل ويل مال اليتيم بقدر قيامه على ماله ومنفعته له ما مل يسرف أو يبذر : والطرباين عنه قال 

  للسيوطي " الدر املنثور " مبسوطة يف 
  أي يف معىن األكل باملعروف )  ٥( 

أن رجال أتى عبد اهللا بن مسعود : بن زفر )  ٢( عن صلة )  ١( وري عن أيب إسحاق أخربنا سفيان الث - ٩٣٨
 ٥( من ماله شيئا وال تستقرض من ماله شيئا )  ٤( ال تشترين : إىل يتيم فقال )  ٣( أوصين : رضي اهللا عنه فقال 

 (  
  ا وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائن. عن ماله عندنا أفضل )  ٦( واالستعفاف 

 _________  
  هو عمرو بن عبد اهللا بن علي السبيعي اهلمداين الكويف )  ١( 
عن صلة هو صلة بكسر الصاد وفتح الالم بن زفر بضم الزاء وفتح الفاء أبو العالء العبسي الكويف : قوله )  ٢( 

ب السختياين روى عن عمار وحذيفة وابن مسعود وعلي وابن عباس وعنه أبو وائل وأبو إسحاق السبيعي وأيو
ثقة وكذا عن ابن معني والعجلي وابن منري مات يف خالفة مصعب : وغريهم قال اخلطيب وابن خراش وابن حبان 

  " هتذيب التهذيب " بن الزبري كذا يف 
  أي انصحين يف أمر يتيم هو كفاليت )  ٣( 
  بصيغة النهي مع النون املشددة )  ٤( 
هذا بظاهره دال على عدم جواز االستقراض أيضا وهو حممول على حالة  وال تستقرض من ماله شيئا: قوله )  ٥( 

  االستغناء وعدم احلاجة وأما عند احلاجة فيجوز كما دلت اآلثار السابقة فإن اضطر إىل األكل جاز أكله 
  هذا قول املؤلف أي الكف عن ماله ولو استقراضا إذا مل حيتج إليه أفضل من غريه )  ٦( 

  الرجل)  ١( نظر إىل عورة باب الرجل ي - ٤٤

أنا أغتسل ويتيم كان )  ١( بينا : مسعت عبد اهللا بن عامر يقول : أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد قال  - ٩٣٩
ينظر بعضكم إىل عورة بعض ؟ واهللا : يف حجر أيب يصب أحدنا على صاحبه إذ طلع علينا عامر وحنن كذلك فقال 



قوم ولدوا يف اإلسالم مل يولدوا يف شيء من اجلاهلية واهللا ألظنكم ) :  ٢( ت قل. إين كنت ألحسبكم خريا منا 
  اخللف 

  )  ٥( إال من ضرورة ملداواة وحنوه )  ٤( أن ينظر إىل عورة أخيه املسلم )  ٣( ال ينبغي للرجل : قال حممد 
 _________  

  ما جيب ستره : بفتح العني : عورة )  ١( 
أيب يعين كان يف تربية أيب  -بالفتح  -بينا أنا أغتسل ويتيم كان يف حجر : قوله . نما بي: يف نسخة : بينا )  ١( 

يصب أحدنا أي أحد منا أنا واليتيم وكانا يغتسالن عاريني يف موضع واحد فيلقي املاء أحدمها على صاحبه . عامر 
تيم كذلك أي نغتسل ونصب املاء فقال إذ طلع علينا أي ظهر علينا جاء إلينا أيب عامر بن ربيعة وحنن والي. اآلخر 

ينظر بعضكم إىل عورة بعض وهو حرام واهللا إين كنت ألحسبكم أي نظنكم خريا منا أي : أي عامر متعجبا وزاجرا 
  يف الديانة والتقوى وقد ظهر خالف ذلك حيث ال ختاف اهللا وتنظر إىل ما ال حيل النظر إليه 

يف اإلسالم أي وعلموا األحكام ومل يولدوا  -جمهول  -هم قوم ولدوا  قوم أي: قلت أي يف خاطري : قوله )  ٢( 
واهللا ألظنكم اآلن اخللف بفتح اخلاء : يف شيء من اجلاهلية ليكونوا معذورين يف اجلهل ببعض اآلداب الدينية 

هذا هو خلف صدق من أبيه إذا قام مقامه وهو خلف سوء بالسكون " املصباح " وسكون الالم ال بفتحها ففي 
فخلف من بعدهم خلف ( أكثر كالمهم ومنهم من جييز الفتح والسكون يف النوعني وعلى السكون جاء التنزيل 

  كذا ذكره القاري )  ٥٩اآلية : سورة مرمي ) أضاعوا الصالة 
  وكذا للصيب املراهق )  ٣( 
  وكذا الكافر )  ٤( 
فإن الضرورات تبيح احملظورات فيجوز ) وحنوها : يف نسخة ( إال من ضرورة ملداواة بالضم وحنوه : قوله )  ٥( 

النظر إىل عورة الرجل واملرأة لالحتقان واخلتان واخلفض أي ختان املرأة و موضع القرحة وغري ذلك ومن مواضع 
الضرورة حالة الوالدة فيجوز للقابلة النظر إىل فرج املرأة ومنها النظر إىل موضع البكارة إذا احتيج إليه يف مسألة 

ا  والبسط يف كتب الفقه . لعنني 

  ) ١( باب النفخ يف الشرب  - ٤٥

: قال )  ٢( بن حبيب موىل سعد بن أيب وقاص عن أيب املثىن اجلهين )  ١( أخربنا مالك أخربنا أيوب  - ٩٤٠
أمسعت من رسول ) :  ٤( اخلدري على مروان فقال له مروان )  ٣( كنت عند مروان بن احلكم فدخل أبو سعيد 

يا رسول اهللا إين ال : فقال له رجل )  ٥( نعم :  صلى اهللا عليه و سلم أنه هنى عن النفخ يف الشراب ؟ قال اهللا
  فأهرقها : فإين أرى القذاة فيه قال : فأبن القدح عن فيك مث تنفس قال : أروى من نفس واحد قال 

 _________  
  شرب املاء وغريه  بالضم مصدر أي يف حالة. الشراب : يف نسخة : الشرب )  ١( 
أيوب بن حبيب املدين عن أيب املثىن وعنه مالك " : الكاشف " أخربنا أيوب بن حبيب قال الذهيب يف : قوله )  ١( 

أبو املثىن اجلهين عن سعد وأيب سعيد وعنه أيوب وحممد بن أيب حيىي " : الكىن " وفليح وثقه النسائي وقال أيضا يف 
  مل أقف على امسه : الرب وقال ابن عبد . انتهى . ثقة 

  بالضم نسبة إىل جهينة )  ٢( 



  سعد بن مالك )  ٣( 
  استخبار )  ٤( 
قال نعم مسعته هنى عن النفخ يف الشراب وروي النهي عنه أيضا من حديث ابن عباس عند أمحد وزيد : قوله )  ٥( 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بن ثابت عند الطرباين وزاد ابو سعيد اخلدري على اجلواب ذاكرا سؤال رجل ر
فقال له أي لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجل ممن حضر ذلك : وجوابه عند هنيه عن النفخ يف الشراب فقال 

واحد يعين ال حيصل يل الري من املاء  -بفتحتني  -من نفس  -بفتح األلف وسكون الراء  -إين ال أروى : اجمللس 
 -أمر من اإلبانة  -أبن : أتنفس يف الشراب فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  يف تنفس واحد فال بد يل أن

عود أو  -بالفتح  -فإين أرى القذاة : أي قدح الشراب عن فيك مث تنفس قال ذلك الرجل  -بالفتح  -القدح 
قال له رسول . القذاة شيء يف الشراب يتأذى به الشارب فيه أي املاء فال بد يل أن أنفخ يف الشرب ليذهب ذلك 

فأهرقها بسكون اهلاء من اإلراقة بزيادة اهلاء أي فأرق تلك القذاة عن الشراب وال : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
واألطباء ( وإمنا هنى عن النفخ يف الشراب لئال يقع من ريقه فيه شيء فيقذره وقد يتغري املاء بالنفخ . تنفخ فيه 

ددون يف النهي عن النفخ أشد النهي ويزعمون أن النفس خترج األخبرة احلارة السمية الروميون يف هذا الزمان يش
املشتملة على اجلراثيم فتختلط بالشراب فإذا شربه أحد عن ذلك ترجع هذه اجلراثيم إىل اجلوف فتحدث أمراضا 

مل ينه الرجل عنه بل ويف احلديث دليل على إباحة الشرب من نفس واحد ألنه )  ٢٦٥/  ١٤كثرية كذا يف األوجز 
إن كنت ال تروى من واحد فأبن القدح حكاه ابن عبد الرب عن مالك وورد النهي عن ذلك أيضا : قال له ما معناه 

ال تشربوا واحدة كشرب البعري ولكن اشربوا مثىن وثالث ومسوا إذا : وجمرد اجلواز ال ينفي الكراهة فعند الترمذي 
  أنتم شربتم 

  من مصافحة النساء)  ١ (باب ما يكره  - ٤٦

أتيت رسول اهللا صلى اهللا : بنت رقيقة أهنا قالت )  ١( أخربنا مالك أخربنا حممد بن املنكدر عن اميمة  - ٩٤١
وال نسرق وال )  ٣( يا رسول اهللا نبايعك على أن ال نشرك باهللا شيئا : فقلنا )  ٢( عليه و سلم يف نسوة تبايعه 

)  ٧( وأرجلنا وال نعصيك يف معروف )  ٦( بني أيدينا )  ٥( وال نأيت ببهتان نفتريه  أوالدنا)  ٤( نزين وال نقتل 
منا بأنفسنا )  ٩( اهللا ورسوله أرحم بنا : وأطقنت قلنا )  ٨( فيما استطعنت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

إمنا قويل ملائة امرأة )  ١١( ح النساء إين ال أصاف: نبايعك يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال )  ١٠( هلم 
  مثل قويل المرأة واحدة )  ١٣( المرأة واحدة أو )  ١٢( كقويل 

 _________  
وغريها أنه ال جيوز مصافحة النساء إذا كانت مما تشتهى أما لو " اهلداية " باب ما يكره ذكر صاحب : قوله )  ١( 

  فال بأس به النعدام خوف الفتنة  كانت عجوزا ال تشتهى أو كان الرجل شيخا كبريا
عن أميمة بضم اهلمزة وفتح امليم وحتتية ساكنة مث ميم بنت رقيقة بقافني على وزن أميمة وهي أخت : قوله )  ١( 

عبد اهللا بن جناد : خدجية أم املؤمنني بنت خويلد بن أسد فخدجية خالة أميمة وأبوها جناد بن عبد اهللا بن عمري وقيل 
  وغريه " االستيعاب "  القرشي كذا يف

صفة جلماعة النسوة وحيتمل أن يكون بنون املتكلم : يف نسوة تبايعه قال القاري : قوله . نبايعه : يف نسخة )  ٢( 
/  ٧هذه البيعة اليت ذكرهتا أميمة كانت باملدينة بعد احلديبية املنتقى : قال الباجي ( وتسمى هذه البيعة بيعة النساء 



يا أيها النيب إذا جاءك املؤمنات يبايعنك على أن ال يشركن باهللا شيئا وال يسرقن وال : ( تعاىل قال اهللا )  ٣٠٧
يزنني وال يقتلن أوالدهن وال يأتني ببهتان يفترينه بني أيديهن وأرجلهن وال يعصينك يف معروف فبايعهن واستغفر 

  )  ١٢اآلية : سورة املمتحنة ) هلن اهللا 
  ق النفي عام لكونه يف سيا)  ٣( 
  كما كانت عادة أهل اجلاهلية يقتلون أوالدهم خشية إمالق )  ٤( 
  أي خنتلقه )  ٥( 
أي من قبل أنفسنا فكىن باأليدي واألرجل عن الذات ألن معظم : بني أيدينا وأرجلنا قال الزرقاين : قوله )  ٦( 

  واألرجل مث يربزه بلسانه  األفعال هبما أو أن البهتان ناشئ عما خيتلقه القلب الذي هو بني األيدي
  معروف أي يف ما عرف شرعا وفيه إشارة إىل أن ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق : قوله )  ٧( 
  أي هذا كله حبسب طاقتكن )  ٨( 
فيما : وقال رسوله )  ١٦اآلية : سورة التغابن ) فاتقوا اهللا ما استطعتم : ( أرحم أي حيث قال اهللا : قوله )  ٩( 

   فأوجبا االمتثال حبسب الطاقة البشرية ومل يكلفا مبا ليس يف الوسع استطعنت
  ابسط يدك نصافحك : هلم أي تعال نبايعك باليد كما تبايع الرجل باملصافحة وعند النسائي فقلن : قوله )  ١٠( 
وأن بيعة النيب صلى اهللا إين ال أصافح النساء فيه دليل على أنه ال ينبغي املصافحة عند البيعة بالنساء : قوله )  ١١( 

ما مست يد رسول اهللا يد امرأة قط إال امرأة ميلكها : عليه و سلم بالنساء مل تكن بأخذ اليد وهو مفاد قول عائشة 
قد بايعتك على : ما مست يده يد امرأة قط يف مبايعة ما يبايعهن إال بقوله : " أخرجه البخاري ويف رواية له عنها 

وفدت مع أيب على : من حديث هنية بنت عبد اهللا البكرية قالت " كتاب املعرفة " يم يف وأخرج أبو نع" . ذلك 
: وعند أمحد من حديث ابن عمر . النيب صلى اهللا عليه و سلم فبايع الرجال وصافحهم وبايع النساء ومل يصافحهن 

لنساء عند البيعة أحيانا فعند وجاءت اخبار ضعيفة مبصافحته ا. أنه صلى اهللا عليه و سلم مل يكن يصافح النساء 
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصافح النساء يف بيعة الرضوان من حتت : الطرباين من حديث معقل بن يسار 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا بايع مل يصافح : الثوب وأخرج ابن عبد الرب عن عطاء وقيس بن أيب حازم 
كذا ذكره ابن )  ٢٦٢/  ١٥وضع الثوب على يده كان يف أول األمر كذا يف األوجز ( النساء إال على يده ثوب 

ال أصافح " حجر والزرقاين ولعله حممول على مصافحة العجائز وقوله صلى اهللا عليه و سلم يف حديث الباب 
  الثابت بالطرق الصحيحة صريح يف عدم مصافحته " النساء 

  طاعة أي يف حصول البيعة ووجوب ال)  ١٢( 
  شك من الراوي يف اللفظ واملعىن واحد )  ١٣( 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ١( باب فضائل أصحاب  - ٤٧
لقد : مسعت سعد بن أيب وقاص يقول : أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد أنه مسع سعيد بن املسيب يقول  - ٩٤٢

  يوم أحد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبويه )  ١( مجع يل 
 _________  

  أي بعضهم : فضائل أصحاب )  ١( 
لقد مجع يل أي قال يوم غزوة أحد ارم فداك أيب وأمي وكذا مجع للزبري بن العوام كما عند الترمذي : قوله )  ١( 

  وغريه وفيه منقبة عظيمة هلما 



بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه : ما قال ابن عمر رضي اهللا عنه: أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن دينار قال  - ٩٤٣
يف إمرته فقام رسول اهللا صلى اهللا )  ٤( الناس )  ٣( عليهم أسامة بن زيد فطعن )  ٢( فأمر )  ١( و سلم بعثا 

كان )  ٧( اهللا إن )  ٦( يف إمرة أبيه من قبل وأمي )  ٥( إن تطعنوا يف إمرته فقد كنتم تطعنون : عليه و سلم وقال 
  )  ١١( ملن أحب الناس إيل من بعده )  ١٠( لإلمرة وإن كان )  ٩(  خلليقا)  ٨( 

 _________  
  )  ٨٧/  ٧فتح الباري . هو البعث الذي أمر بتجهيزه يف مرض وفاته : قال احلافظ ( بالفتح أي أرسل جيشا )  ١( 
  أي جعله أمريا عليهم )  ٢( 
هلمزة أي يف إمارته وواليته لكونه صغري القوم وحقريهم يف بكسر ا: فطعن الناس يف إمرته قال القاري : قوله )  ٣( 

  الصورة وألنه من املوايل وكان يف القوم أبو بكر وعمر 
  أي املنافقون أو أجالف العرب )  ٤( 
  فقد كنتم تطعنون أي قبل ذلك يف إمارة أبيه زيد بن حارثة متبىن رسول اهللا وحبه : قوله )  ٥( 
  القسم هبمزة مفتوحة مبعىن )  ٦( 
  خمففة من مثقلة مكسورة )  ٧( 
  أي أسامة )  ٨( 
  أي الئقا )  ٩( 
  أي أسامة )  ١٠( 
  أي بعد أبيه زيد )  ١١( 

يعين ابن حنني عن أيب )  ٢( بن معمر عن عبيد )  ١( أخربنا مالك عن أيب النضر موىل عمر بن عبد اهللا  - ٩٤٤
خريه اللع تعاىل )  ٤( إن عبدا : فقال )  ٣( جلس على املنرب  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: سعيد اخلدري 

رضي اهللا )  ٧( فاختار العبد ما عنده فبكى أبو بكر )  ٦( ما شاء وبني ما عنده )  ٥( بني أن يؤتيه من زهرة الدنيا 
يخ خيرب رسول اهللا صلى انظروا إىل هذا الش: له وقال الناس )  ٨( فعجبنا : فديناك بآبائنا وأمهاتنا قال : عنه وقال 

فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم . فديناك بآبائنا وأمهاتنا : اهللا عليه و سلم خبرب عبد خريه اهللا تعاىل وهو يقول 
: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ١١( وقال ) .  ١٠( وكان أبو بكر رضي اهللا عنه أعلمنا به )  ٩( هو املخري 

خليال الختذت أبا بكر خليال ولكن )  ١٣( علي يف صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا )  ١٢( إن أمن الناس 
  يف املسجد خوخة إال خوخة أيب بكر )  ١٥( اإلسالم وال يبقني )  ١٤( أخوة 

 _________  
  يف نسخة عبيد اهللا )  ١( 
بد اهللا املدين ثقة قليل احلديث مات سنة عبيد بن حنني بنونني مصغرا أبو ع" : التقريب " قال ابن حجر يف )  ٢( 

  مخس ومائة 
  أي للخطبة )  ٣( 
سبحان الذي أسرى : ( إن عبدا وصف نفسه بالعبودية ألهنا املرتبة الكاملة اقتداء بقوله تعاىل يف حقه : قوله )  ٤( 

)  ١اآلية : سورة الفرقان ) الذي نزل الفرقان على عبده : ( وبقوله تبارك )  ١اآلية : سورة اإلسراء ) بعبده ليال 
وأنه ملا قام : ( وبقوله تعاىل )  ١٠ - ٩اآلية : سورة العلق ) عبدا إذا صلى ... أرأيت الذي ينهى : ( وبقوله تعاىل 



فإن املراد بالعبد يف هذه اآليات هو النيب صلى )  ١٩اآلية : سورة اجلن ) عبد اهللا يدعوه كادوا يكونوا عليه لبدا 
سلم وإمنا أهبم األمر ومل يعني نفسه من بدو األمر إحالة على إفهام حذاق الصحابة وامتحانا لفهمهم  اهللا عليه و

  ولئال حيصل هلم املالل دفعة بسماع خرب مصيبة عظيمة 
املراد بزهرة الدنيا " : شرح صحيح مسلم " من زهرة الدنيا بالفتح أي هبجتها وزينتها قال النووي يف : قوله )  ٥( 

  ا وأعراضها وحدودها شبهها بزهرة الروض نعيمه
  أي ما عنده من لذة العقىب والدرجات العلى )  ٦( 
فبكى أبو بكر ملا أنه كان من أفقه الصحابة وأعلمهم باألسرار النبوية ففهم أن مراده بالعبد املخري : قوله )  ٧( 

بائنا وأمهاتنا أي أنت عندي بآبائنا معاشر فديناك بآ: املختار ما عند اهللا هو نفسه فبكى حزنا على فراقة وقال 
  املسلمني وأمهاتنا فإن بقاءك خري لنا من بقاء آبائنا وأمهاتنا 

من بكاء أيب بكر وقال  -حنن حضار الصحابة  -فتعجبنا : قال فعجبنا أي قال أبو سعيد اخلدري : قوله )  ٨( 
الشيخ مع كرب سنه ووفور علمه خيرب رسول اهللا  انظروا إىل هذا: احلاضرون بعضهم لبعض على سبيل االستعجاب 

وهذا التعجب إمنا كان لعدم وصول األفهام إىل ما فهمه . خبرب عبد من عباد اهللا وهو يفدي اآلباء واألمهات عليه 
  أبو بكر مث ظهر هلم ما ظهر له أن العبد الذي أخرب عنه رسول اهللا كان نفسه 

   أي بني األمرين الدنيا والعقىب)  ٩( 
  أي هبذا األمر أو بالنيب صلى اهللا عليه و سلم وبسره وفيه منقبة عظيمة أليب بكر بإقرار الصحابة )  ١٠( 
  أي يف تلك اخلطبة )  ١١( 
إن أمن الناس قال ذلك تسلية أليب بكر ودفعا حلزن حصل له خبرب الرحلة النبوية وإظهارا لفضله : قوله )  ١٢( 

من الناس اسم تفضيل من املن يعين كثري املنة واإلحسان علي يف صحبته وماله أبو على سائر الصحابة ومعناه أن أ
بكر حيث صحبه إذا مل يصحبه غريه فكان رفيقه يف الغار وأسلم حني مل يسلم أحد من الرجال وكان له عند ذلك 

ي وغريه من حديث أيب وعند الترمذ. على ما روي أربعون ألفا أنفقها كلها على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ما ألحد عندنا يد إال قد كافأناه ما خال أبا بكر فإن له عندنا يدا : هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فإن ذلك يدل على ثبوت يد لغريه إال أن أليب بكر رجحانا فاحلاصل أنه : قال احلافظ ( يكافئه اهللا هبا يوم القيامة 
  وما نفعين مال أحد قط ما نفعين مال أيب بكر )  ١٣/  ٧فتح الباري . هم يف ذلك حيث أطلق أراد أنه أرجح

أصل اخللة االفتقار : قال القاضي " : شرح صحيح مسلم " ولو كنت متخذا قال النووي يف : قوله )  ١٣( 
ليل من ال يسع قلبه اخل: اخللة االصطفاء وقيل : اخللة االختصاص وقيل : واالنقطاع فخليل اهللا املنقطع إليه وقيل 

  غريه واملعىن أن حب اهللا مل يبق يف قلبه موضعا لغريه 
ولكن أخي وصاحيب ويف رواية ملسلم : أي اإلخوة احلاصلة بيين وبينه بسبب اإلسالم كافية ويف رواية )  ١٤( 

  صاحبكم خليل اهللا إال أين أبرأ إىل كل خل من خله ولو كنت متخذا خليال الختذت أبا بكر خليال إن : والترمذي 
خوخة بالفتح باب صغري إىل املسجد يدخل منه إال خوخة أيب . وال يبقني بصيغة اجملهول يف املسجد : قوله )  ١٥( 

بكر وفيه منقبة عظيمة أليب بكر وإشارة إىل استخالفه لكونه اخلليفة حمتاجا إىل املسجد يف كل وقت وقد ورد نظري 
" أخرجه أمحد والنسائي يف " سدوا األبواب كلها إال باب علي : " ه و سلم ذلك لعلي من قوله صلى اهللا علي

واحلاكم والترمذي الطرباين وغريهم بألفاظ متقاربة متعددة وقد أخطأ ابن " املختارة " والضياء يف " السنن الكربى 
كذلك فإن عليا اجلوزي حيث حكم بوضعه زعما منه أنه معارض ملا يف الصحاح من حديث خوخة أيب بكر وليس 



مل يكن له باب إال إىل املسجد وكان األصحاب هلم بابان باب إىل املسجد وباب إىل خارجه فأمر النيب صلى اهللا عليه 
و سلم بسد األبواب إال باب علي مث أحدث الناس اخلوخة إىل املسجد فأمر الناس بسدها إال خوخة أيب بكر 

القول املسدد " ة يف مرض الوفاة النبوية كذا حققه احلافظ ابن حجر يف وكانت القصة األوىل قبل غزوة أحد والثاني
  " شد األثواب يف سد األبواب " و السيوطي يف )  ١٥/  ٧وكذا يف فتح الباري " ( يف الذب عن مسند أمحد 

يس بن ق)  ٢( بن حممد بن ثابت األنصاري أن ثابت )  ١( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن إمساعيل  - ٩٤٥
هنانا اهللا أن : ؟ قال )  ٤( مل : يا رسول اهللا لقد خشيت أن أكون قد هلكت قال : األنصاري قال )  ٣( بن مشاس 

)  ٨( وأنا امرؤ أحب اجلمال )  ٧( وهنانا عن اخليالء )  ٦( مبا مل نفعل وأنا امرؤ أحب احلمد )  ٥( حنب أن حنمد 
الصوت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و )  ١٠( وأنا رجل جهري  أصواتنا فوق صوتك)  ٩( وهنانا اهللا أن نرفع 

  )  ١٥( وتدخل اجلنة )  ١٤( وتقتل شهيدا )  ١٣( محيدا )  ١٢( ترضى أن تعيش )  ١١( يا ثابت أما : سلم 
 _________  

  " لتابعني ثقات ا" هو إمساعيل بن حممد بن ثابت بن قيس بن مشاس األنصاري املدين ذكره ابن حبان يف )  ١( 
هـ كذا يف  ١٢هو من أعالم األنصار شهد أحدا وما بعدها وكان خطيب األنصار استشهد يوم اليمامة سنة )  ٢( 
  " جامع األصول " 
  بفتح الشني املعجمة وتشديد امليم )  ٣( 
  مب أي ألي شيء هلكت : مث قال : يف نسخة )  ٤( 
وال حتسنب الذين يفرحون مبا : ( مبا مل نفعل أي بقوله تعاىل . اجملهول هنانا اهللا أن حنب أن حنمد بصيغة : قوله )  ٥( 

  اآلية نزلت يف شأن املنافقني )  ١٨٨اآلية : سورة آل عمران ) ( أتوا وحيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا 
  أي ثناء الناس يل )  ٦( 
  بضم اخلاء وفتح الياء الكرب )  ٧( 
إن اهللا : ( كأنه ظن أن جمرد حب اجلمال من اخليالء وقد هني عنه بقوله تعاىل  وأنا امرؤ أحب اجلمال: قوله )  ٨( 

قال النيب صلى اهللا : وقد روى الترمذي عن ابن مسعود قال )  ٣٦اآلية : سورة النساء ) ال حيب كل خمتال فخور 
أن يكون ثويب حسنا  إنه يعجبين: ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب فقال رجل : عليه و سلم 

  إن اهللا حيب اجلمال ولكن الكرب من بطر احلق وغمص الناس أي احتقرهم وافتخر عليهم : ونعلي حسنا فقال 
يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب وال جتهروا له : ( أن نرفع أصواتنا بقوله : قوله )  ٩( 

  )  ٢اآلية : سورة احلجرات ) كم وأنتم ال تشعرون بالقول كجهر بعضكم لبعض أن حتبط أعمال
  أي عايل الصوت وكان يف مسعه ثقل من كان كذلك يكون جهري الصوت غالبا )  ١٠( 
  هبمزة وما نافية قاله تسلية له )  ١١( 
  أي يف الدنيا )  ١٢( 
  أي حممودا )  ١٣( 
  وكان كذلك )  ١٤( 
ل قوله صلى اهللا عليه و سلم ببشارته إىل اجلنة متضمن أنه ليس ممن لع: وتدخل اجلنة قال القاري : قوله )  ١٥( 

  يظن نفسه أنه يف اخلصائل الدنية والشمائل الردية 



  باب صفة النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ٤٨

كان رسول اهللا : أيب عبد الرمحن أنه مسع أنس بن مالك يقول )  ٢( ربيعة عن )  ١( أخربنا مالك أخربنا  - ٩٤٦
وال بالقصري وال باألبيض األمهق وليس باآلدم وليس باجلعد )  ٣( ليس بالطويل بالبائن : اهللا عليه و سلم  صلى

عشر سنني )  ٦( وباملدينة )  ٥( فأقام مبكة عشر سنني )  ٤( القطط وال بالسبط بعثه اهللا على رأس أربعني سنة 
  شعرة بيضاء )  ٨( ه عشرون وليس يف رأسه وحليت)  ٧( وتوفاه اهللا على رأس ستني سنة 

 _________  
موطأ " أخربنا ربيعة عن أيب عبد الرمحن هكذا يف نسخ عديدة والصواب يف بعض النسخ موافقا ملا يف : قوله )  ١( 

  عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن أنه مسع إخل وهو املعروف بربيعة الرأي : وغريه " حيىي 
  بن : يف نسخة )  ٢( 
س بالطويل البائن من بان إذا ظهر أي املفرط يف الطول وال بالقصري أي البائن كما صرح به يف لي: قوله )  ٣( 

وال باألبيض األمهق من املهق . كان ربعة من القوم : رواية مسلم عن الرباء يعين أنه بينهما وعند البخاري عن أنس 
ال شديد السمرة وإمنا كان خيالط بياضه  وليس باآلدم باملد أي. شدة البياض أي ليس شديد البياض كلون اجلص 

وليس باجلعد بفتح اجليم وسكون العني ودال مهملة أي منقبض الشعر يتجعد ويتكسر كشعر احلبش . احلمرة 
القطط بفتح القاف والطاء األوىل وجيوز كسرها وهومقابل السبط بفتح السني وكسر املوحدة أي املنبسط . والزنج 

" شرح مشائل الترمذي " ليس هناية يف اجلعودة وال يف السبوطة بل وسطا بينهما كذا يف املسترسل يعين أن شعره 
  لعلي القاري وغريه 

على رأس أربعني سنة أي آخر أربعني سنة من عمره وهذا القول بأنه بعث يف الشهر الذي ولد فيه : قوله )  ٤( 
فعلى هذا يكون حني البعث أربعون سنة ونصف أو واملشهور عند اجلمهور أنه ولد يف ربيع األول وبعث يف رمضان 

( وأما ما رواه احلاكم أنه بعث وهو ابن ثالث وأربعني . تسع وثالثون ونصف فمن قال أربعني ألغى الكسر أو جرب 
ولعل اجلمع بينهما بأن بعث النبوة يف أول األربعني وبعث الرسالة يف رأس ثالثة وأربعني كذا يف : وقال القاري 

  وعن مكحول أنه بعث ابن اثنني وأربعني فشاذ كذا ذكره احلافظ ابن حجر )  ٢١٣/  ١٤ األوجز
لبث مبكة ثالث عشرة سنة وبعث ألربعني ومات : فأقام مبكة عشر سنني عند البخاري عن ابن عباس : قوله )  ٥( 

عد ما : ومن قال عشرا  وهو ابن ثالث وستني ومجع السهيلي بأن من قال ثالث عشرة عد من أول ما جاء به امللك
فتح " وهناك أقوال وروايات أخر مبسوطة يف . بعد الفترة فإن الوحي فتر بعد ما نزل ثالث سنني كما رواه أمحد 

  " الباري 
  أي بعد اهلجرة وهذا باالتفاق )  ٦( 
ابن عباس على رأس ستني روي عن مجع من الصحابة منهم معاوية يف عمره ثالث وستون وروي عن : قوله )  ٧( 

  وأنس وعائشة ستون وروي عنهم ما يوافق املشهور أيضا فهو املعتمد 
صحيح " كان يف عنفقته شعرات بيض ويف : عشرون أي بل أقل فعند البخاري عن عبد اهللا بن بسر : قوله )  ٨( 

سبع عشرة  ما كان يف رأسه وحليته إال: كان يف حليته شعرات أبيض وعند ابن سعد عن أنس : عن أنس " مسلم 
  أو مثاين عشرة 



  )  ١( باب قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم وما يستحب من ذلك  - ٤٩
أو قدم من سفر جاء قرب )  ١( كان إذا أراد سفرا : أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن دينار أن ابن عمر  - ٩٤٧

  النيب صلى اهللا عليه و سلم فصلى عليه ودعا مث انصرف 
  يأيت قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم )  ٢( ينبغي أن يفعله إذا قدم املدينة  هكذا: قال حممد 

 _________  
وما يستحب من ذلك أي من زيارة قربه اختلف فيه بعد ما اتفقوا على أن زيارة قربه صلى اهللا عليه و : قوله )  ١( 

إنه سنة ذكره بعض : ضل فقيل سلم من أعظم القربات وأفضل املشروعات ومن نازع يف مشروعيته فقد ضل وأ
من حج ومل يزرين فقد " إنه واجب وقيل قريب من الواجب وهو يف حكم الواجب مستدال حبديث : املالكية وقيل 

أخرجه ابن عدي والدارقطين وغريمها وليس مبوضوع كما ظنه ابن اجلوزي وابن تيمية بل سنده حسن عند " جفاين 
من زار " حب بل أعلى املستحبات وقد ورد يف فضله أحاديث فمن ذلك إنه مست: مجع وضعيف عند مجع وقيل 

من جاءين زائرا ال " أخرجه الدارقطين وابن خزمية وسنده حسن ويف رواية الطرباين " . قربي وجبت له شفاعيت 
أكون له  حاجة إال زياريت كان حقا علي أن) ال يعلم له حاجة :  ٢/  ٤هكذا يف األصل ويف جممع الزوائد ( تعلمه 
وأكثر طرق هذه األحاديث . من زارين حمتسبا كنت له شفيعا وشهيدا : وعند ابن أيب الدنيا عن أنس " . شفيعا 

" وإن كانت ضعيفة لكن بعضها سامل عن الضعف القادح وباجملموع حيصل القوة كما حققه احلافظ ابن حجر يف 
وقد أخطأ بعض معاصريه وهو ابن " قام يف زيارة خري األنام شفاء األس" والتقي السبكي يف كتابه " التلخيص احلبري 

متيمية حيث ظن أن األحاديث الواردة يف هذا الباب كلها ضعيفة بل موضوعة وقد ألفت يف هذا البحث رسائل 
على رغم أنف املعاند اجلاهل حينما ذهب بعض أفاضل عصرنا إىل مكة ورجع من غري زيارة مع استطاعته وألف ما 

  ق ذكره فاهللا يصلحنا ويصلحه ويوفقنا ويوفقه ال يلي
كان إذا قدم من سفر أتى قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم : كان إذا أراد سفرا ويف رواية عبد الرزاق : قوله )  ١( 

ويف . كان يقف على قربه فيصلي على النيب وعلى أيب بكر وعمر : ويف رواية . السالم عليك يا رسول اهللا : فقال 
السالم على النيب السالم على : كان ابن عمر يسلم على القرب ورأيته مائة مرة أو أكثر يأيت ويقول : ية عن نافع روا

" و " وفاء الوفا بأخبار دار املصطفى " وظاهره أنه كان دأبه وإن مل يسافر كذا يف . أيب بكر السالم على أيب 
ن أيب الدنيا وجابر عند البيهقي وأيب أيوب عند أمحد الطرباين وشرحه ويف الباب عن أنس عند البيهقي واب" املواهب 
  والنسائي 

  بيان هلكذا أي حيضر عنده ويصلي ويسلم عليه )  ٢( 

  ) ١( باب فضل احلياء  - ٥٠

من : إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال )  ١( أخربنا مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسني يرفعه  - ٩٤٨
  )  ٢( ركه ما ال يعنيه حسن إسالم املرأ ت

  أن يكون تاركا ملا ال يعنيه )  ٣( هكذا ينبغي للمرء املسلم : قال حممد 
 _________  

  هو صفة تنقبض هبا النفس عن القبيح : احلياء )  ١( 
يرفعه هذا مرسل عند مجيع رواة املوطأ إال خالد بن عبد الرمحن اخلرساين فوصله عن مالك عن ابن : قوله )  ١( 



واحلديث أخرجه أمحد وأبو يعلى والترمذي . اب عن علي بن احلسني عن أبيه وخالد ضعيف قاله ابن عبد الرب شه
  ابن ماجه وأمحد والطرباين واحلاكم وغريهم من طرق كما بسطه السيوطي والزرقاين 

قال ابن عبد الرب ( ال بالفتح من عناه إذا تعلقت عنايته به أي ما ال يفيده من فضول األقوال وسيئات األعم)  ٢( 
  )  ١٢٠/  ١٤هذا احلديث من الكالم اجلامع للمعاين الكثرية اجلليلة يف األلفاظ القليلة كذا يف األوجز : 
  )  ٣اآلية : سورة املؤمنون ) والذين هم عن اللغو معرضون : ( لقوله تعاىل )  ٣( 

د بن طلحة الركاين أن النيب صلى اهللا عليه و بن صفوان الزرقي عن يزي)  ١( أخربنا مالك أخربنا سلمة  - ٩٤٩
  اإلسالم احلياء )  ٣( وخلق )  ٢( إن لكل دين خلقا : سلم قال 

 _________  
سلمة بفتحتني ابن صفوان بن سلمة الزرقي بضم الزاء وفتح الراء نسبة إىل بين زريق مدين ثقة عن : قوله )  ١( 

وهو والد طلحة وهو ابن عبد يزيد بن هاشم وذكر ابن حبان يزيد  يزيد بن طلحة الركاين بالضم نسبة إىل ركانة
  " شرح الزرقاين " كذا يف " ثقات التابعني " هذا يف 

  بضمتني وتسكن الالم أي خصلة وطريقة شرعت فيه )  ٢( 
  احلياء : أي طبع هذا الدين الذي به قوامه )  ٣( 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مر على : اهللا عن ابن عمر  عن سامل بن عبد)  ١( أخربنا مالك أخربنا خمرب  - ٩٥٠
  فإن احلياء من اإلميان )  ٤( دعه : أخاه يف احلياء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ٣( يعظ )  ٢( رجل 

 _________  
  مالك عن ابن شهاب عن سامل عن ابن عمر " : رواية حيىي " يف )  ١( 
  أعرف اسم الواعظ وال أخيه مل : قال احلافظ )  ٢( 
  أي ينصحه ويلومه على كثرته وأنه يضره )  ٣( 
إن خلق اإلسالم احلياء : قال الباجي ( أي اتركه على هذا اخللق وال متنعه فإن احلياء شعبة من شعب اإلميان )  ٤( 

ياء وأما حياء يؤدي إىل ترك احلياء فيما شرع فيه احل -واهللا أعلم  -واحلياء خيتص بأهل اإلسالم واملراد باحلياء 
  )  ١٣٦/  ١٤، واألوجز  ٢١٣/  ٧كذا يف املنتقى . التعلم فليس مبشروع 

  باب حق الزوج على املرأة - ٥١

أن عمة له : بشري بن يسار أن حصني بن حمصن أخربه )  ١( أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد أخربين  - ٩٥١
: زوج أنت ؟ فقالت )  ٤( أذات : هلا )  ٣( زعمت أنه قال )  ٢( هنا أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأ

فانظري أين أنت منه : ما آلوه إال ما عجزت عنه قال : كيف أنت له ؟ فقالت : أنه قال هلا )  ٥( نعم فزعمت 
  نارك )  ٦( فإمنا هو جنتك أو 
 _________  

: بالفتح احلارثي املدين وثقه ابن معني وقال ابن سعد  أخربين بشري هو بشريعلى وزن فعيل بن يسار: قوله )  ١( 
كان شيخا كبريا أدرك عامة أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان قليل احلديث وشيخه يف هذه الرواية 

وقال " ثقات التابعني " هو حصني مصغرا ابن حمصن بكسر األول وسكون الثاين وفتح الثالث ذكره ابن حبان يف 



يقال له صحبة غري أن روايته عن عمته وليست له رواية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كذا يف : سكن ابن ال
  " تقريب التهذيب " و " هتذيب التهذيب " 
  أي أن عمته قالت )  ٢( 
  أي قال هلا رسول اهللا حني أتت عنده )  ٣( 
  هبمزة استفهام )  ٤( 
كيف أنت لزوجك يف الرضاء والسخط واخلدمة ؟ : ه قال هلا رسول اهللا إن: فزعمت أنه أي فقالت : قوله )  ٥( 

رسول ) وهو خطأ " له " زيادة : يف األصل ( ما آلوه أي ما أقصر يف خدمته ورضائه ما استطعت فقال له : فقالت 
ك انظري أي تأملي وتفكري يف كل وقت أين أنت منه ؟ أهو راض عنك ؟ أم ساخط ؟ فإن رضي عن: اهللا هلا 

  يدخلك اجلنة وإن سخط عليك يدخلك النار فهو باعث دخول اجلنة والنار 
  و : يف نسخة )  ٦( 

  باب حق الضيافة - ٥٢

: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : الكعيب )  ١( أخربنا مالك أخربنا سعيد املقربي عن أيب شريح  - ٩٥٢
يوم وليلة والضيافة ثالثة أيام فما )  ٥( ضيفه جائزته )  ٤( كرم فلي)  ٣( باهللا واليوم اآلخر )  ٢( من كان يؤمن 

  كان بعد ذلك فهو صدقة وال حيل له أن يثوي عنده حىت حيرجه 
 _________  

الكعيب نسبة إىل كعب بن عمرو بطن من خزاعة امسه خويلد بن . عن أيب شريح بضم الشني مصغرا : قوله )  ١( 
يلد أو هانئ أو كعب بن عمرو أو عبد الرمحن أسلم قبل الفتح مات باملدينة سنة عمرو على األشهر أو عمرو بن خو

  وغريه " االستعاب " هـ كذا يف  ٦٨
  أي إميانا كامال )  ٢( 
  ذكره إشارة إىل أنه يوم الثواب والعذاب فمن آمن به إميانا كامال طلب األعمال احلسنة وجتنب عن السيئة )  ٣( 
األمر باإلكرام لالستحباب عند اجلمهور ألن الضيافة من مكارم األخالق ال : الزرقاين  فليكرم قال: قوله )  ٤( 

واجبة لقوله جائزة واجلائزة تفضل وإحسان هكذا استدل به الطحاوي وابن بطال وابن عبد الرب وقال الليث وأمحد 
وأجاب اجلمهور عن هذا وما " ليلة الضيف واجبة على كل مسلم : " جتب الضيافة ليلة واحدة للحديث املرفوع : 

  أشبهه أن هذا كان يف صدر اإلسالم حني كانت املواساة واجبة وبأنه حممول على ضيافة املضطرين 
جائزته بالرفع مبتدأ أي منيحته وعطيته وإحتافه بأفضل ما يقدر عليه يوم وليلة بالرفع خرب للمبتدأ : قوله )  ٥( 

والضيافة ثالثة أيام يعين من غري تكلف . نيا واملعىن وهي يوم وليلة ويروى جائزته بالنصب فيكون مفعوال ثا
يف التعبري . كالتكلف الذي يف اليوم األول فإذا مضت الثالث فقد مضى حق الضيف فما كان بعد ذلك فهو صدقة 

واو أي يقيم عنده عنه إشارة إىل التنفري عنه وال حيل له أي للضيف أن يثوي بفتح الياء وسكون الثاء املثلثة وكسر ال
  " شرح الزرقاين " من أضافه حىت حيرجه بضم الياء وكسر الراء أي يوقعه يف احلرج والضيق كذا يف 

  العاطس)  ١( باب تشميت  - ٥٣



أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و ) :  ١( أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن أيب بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه  - ٩٥٣
إنك : مث إن عطس فشمته مث إن عطس فشمته مث إن عطس فقل له )  ٣( فشمته )  ٢(  إن عطس: سلم قال 
  أبعد الثالثة أو الرابعة )  ٥( ال أدري : قال عبد اهللا بن أيب بكر ) .  ٤( مضنوك 

أن تشمته )  ٦( إذا عطس فشمته مث إن عطس فشمته فإن مل تشمته حىت يعطس مرتني أو ثالثا أجزاك : قال حممد 
  واحدة مرة 

 _________  
باب تشميت هو بالشني املعجمة معناه اإلبعاد عن الشماتة والتسميت باملهملة معناه الدعاء باهلداية إىل : قوله )  ١( 

  " هتذيب النووي " السمت احلسن واخللق املستحسن وكل منهما يستعمالن يف جواب العطسة بريمحك اهللا كذا يف 
  مد بن عمرو بن حزم األنصاري هو أبو بكر بن حم: أبيه )  ١( 
  بفتح الطاء )  ٢( 
التشميت سنة على : قال أصحابنا " : األذكار " قال النووي يف ( فشمته ظاهر األمر للوجوب : قوله )  ٣( 

الكفاية لو قال بعضهم أجزأ عنهم لكن األفضل أن يقول كل واحد منهم واختلف أصحاب مالك فقال القاضي 
يلزم كل واحد منهم واختاره أبو بكر بن العريب والصحيح من مذهب : وقال ابن مزين  عبد الوهاب سنة كفاية

 ١. ظاهر األخبار الصحيحة االفتراض عينا " سفر السعادة " احلنفية أهنا جتب على الكفاية ويف رواية يستحب ويف 
ال أنه مقيد مبا إذا محد إن جواب العطسة واجب إ: وبه قال أصحابنا وغريهم )  ١٣٤/  ١٥أوجز املسالك . هـ 

  " األدب املفرد " إذا عطس أحدكم فحمد اهللا فشمتوه وإذا مل حيمد فال تشمتوه أخرجه البخاري يف : حلديث 
إنك مضنوك بضاد معجمة أي مزكوم والضناك بالضم الزكام والقياس مضنك ومزكم لكنه جاء على : قوله )  ٤( 

  " النهاية " ضنك وزكم قاله ابن األثري يف 
ال أدري أي ال أحفظ قوله إنك مضنوك هل قال بعد العطسة الثالثة أو الرابعة وعند أيب داود وأيب : قوله )  ٥( 

إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه فإن زاد على ثالث فهو مزكوم : يعلى وابن السين من حديث أيب هريرة مرفوعا 
  وال يشمت بعد ثالث 

  العبادات املتجانسة تتداخل أي يكفي التشميت الواحد ألن )  ٦( 

  الطاعون)  ١( باب الفرار من  - ٥٤

أسامة بن زيد )  ٢( بن املنكدر أن عامر بن سعد بن أيب وقاص أخربه أن )  ١( أخربنا مالك أخربنا حممد  - ٩٥٤
قبلكم أرسل على من كان )  ٤( رجز )  ٣( إن هذا الطاعون : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : أخربه 

بأرض فال تدخلوا )  ٧( فإذا مسعتم به  -ابن املنكدر يف أيهما قال )  ٦( شك  -على بين إسرائيل )  ٥( أو أرسل 
  )  ٩( وإن وقع يف أرض فال خترجوا فرارا منه )  ٨( عليه 

 بأرض أن ال)  ١٢( فال بأس إذا وقع )  ١١( قد روي عن غري واحد )  ١٠( هذا حديث معروف : قال حممد 
  يدخلها اجتنابا له 
 _________  

  أي من موضع وقع فيه : الفرار من الطاعون )  ١( 
  وأبو النضر : يف رواية حيىي : حممد )  ١( 



هل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الطاعون : أن عامرا مسع أباه يسأل عن أسامة : يف رواية حيىي )  ٢( 
  يث فقال أسامة مسعته يقول احلد: شيئا 

إن هذا الطاعون فسره كثري من أصحاب الغريب وشراح احلديث بالوباء وهو كل مرض عام بسبب : قوله )  ٣( 
فساد اهلواء وليس جبيد بل هو أخص منه بدليل أنه ورد يف احلديث أن الطاعون ال يدخل املدينة وورد أن املدينة 

أصل الطاعون القروح اخلارجة : ا قال القاضي عياض وباء احلمى ولذ) وهو خطأ " فيه : " يف األصل ( كان فيها 
هو بثر وورم مؤمل جدا خيرج مع هلب حيصل مع خفقان القلب : يف اجلسد والوباء عموم األمراض وقال النووي 

والقيء وخيرج يف اآلباط واأليدي واألصابع وسائر اجلسد وقد بسط الكالم يف حتقيق معناه وذكر االختالف فيه 
  " بذل املاعون يف فضل الطاعون " ار الواردة فيه احلافظ ابن حجر يف رسالته وإيراد األخب

اخلبث أو النجس أو القذر وقد يرد مبعىن : العذاب وبالسني . بالزاي : الرجز ( بكسر الراء أي عذاب )  ٤( 
  )  ٨٢/  ١٤احملفوظ بالزاي أي عذاب كذا يف األوجز : العذاب أيضا قال احلافظ 

أو أرسل على بين إسرائيل أخرج قصة نزوله على قوم فرعون وعلى بين إسرائيل عبد بن محيد  :قوله )  ٥( 
والطربي وابن أيب حامت وإبراهيم احلريب وغريهم وقد ورد أنه مات من قوم موسى بالطاعون يف يوم واحد سبعون 

. هو رمحة وشهادة هلذه األمة ألفا وورد أيضا عند أمحد والبخاري أن الطاعون كان عذابا على األمم السابقة و
بالفتح  -وورد أيضا عند أمحد و الطرباين وابن خزمية وأيب يعلى وغريهم أن الطاعون وخز أعدائكم من اجلن وهو 

وقد بسط الكالم على هذه األخبار مع فوائد شريفة احلافظ . النافذ ) يف األصل الغري وهو حتريف ( الطعن غري  -
  " بذل املاعون " يف 
  أي يف أن أي هذين اللفظني قال )  ٦( 
  أي بوقوعه ببلد أنتم خارجون عنه )  ٧( 
الذي يترجح عندي يف النهي عن الفرار وعن الدخول أن : فال تدخلوا عليه قال ابن دقيق العيد : قوله )  ٨( 

التوكل فمنع ذلك  اإلقدام عليه تعرض للبالء ولعله ال يصرب عليه ورمبا كان فيه ضرب من الدعوى ملقام الصرب أو
الغترار النفس وأما الفرار فقد يكون داخال يف باب التوغل يف األسباب متصورا بصورة من حياول النجاة مما قدر 

  عليه فيقع التكليف يف القدوم كما يقع يف الفرار فأمر بترك التكلف فيهما 
سورة ) ( ولو كنتم يف بروج مشيدة : ( يرد فرارا منه أي ألجل الفرار عن الطاعون فإن قضاء اهللا ال : قوله )  ٩( 

وفيه إشارة إىل أنه لو خرج ال هلذا القصد بل حلاجته فال بأس به وقد أخرج الطربي يف تفسري )  ٧٨اآلية : النساء 
) ( أمل تر إيل الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت فقال هلم اهللا اهللا موتوا مث أحياهم : ( قوله تعاىل 

كان حزقيل بن بورى ويقال له : من طريق حممد بن إسحاق عن وهب بن منبه قال )  ٢٤٣اآلية : البقرة  سورة
فبلغين أهنم : ابن العجوز هو الذي دعا للقوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت قال ابن إسحاق 

وحنوه عند عبد . ملوت احلديث خرجوا من بعض األوباء من الطاعون أو من سقم كان يصيب الناس حذرا من ا
  الرزاق وابن أيب حامت وغريهم 

  أي مشهور )  ١٠( 
  أي عن كثري من الصحابة بطرق متعددة )  ١١( 
وقد وقع النهي عن القدوم عليه وعن الفرار عنه فالنهي األول لبيان احلذر عن التعرض ( أي الطاعون )  ١٢( 



ضاء اهللا ولبيان أن العذاب الواقع لسبب املعصية ال يدفعه الفرار وإمنا للتلف والثاين لبيان لزوم التوكل والرضا بق
  وكذا احلكم يف كل وباء عام )  ٧٦/  ١٤يدفعه التوبة واالستغفار كذا يف األوجز 

  ) ٢( والبهتان )  ١( باب الغيبة  - ٥٥

عبد اهللا بن حنطب املخزومي  بن)  ٢( بن عبد اهللا بن صياد أن املطلب )  ١( أخربنا مالك أخربنا الوليد  - ٩٥٥
أن : ؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ٣( أخربه أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما الغيبة : 

؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و )  ٥( يا رسول اهللا وإن كان حقا : من املرء ما يكره أن يسمع قال )  ٤( تذكر 
  )  ٧( فذلك البهتان )  ٦( ال إذا قلت باط: سلم 

تكون منه مما يكره فأما صاحب اهلوى )  ٩( الزلة )  ٨( ال ينبغي أن يذكر ألخيه املسلم . وهبذا نأخذ : قال حممد 
فإذا . أن تذكر هذين بفعلهما )  ١٢( به والفاسق املتعالن بفسقه فال بأس )  ١١( املتعالن هبواه املتعرف )  ١٠( 

  )  ١٣( ما ليس فيه فهو البهتان وهو الكذب ذكرت من املسلم 
 _________  

 -بالفتح  -أن تذكر أخاك مبا يكره يف الغيبة  -بكسر العني  -الغيبة : قال القاري ( بكسر الغني : الغيبة )  ١( 
  )  ١٣٥/  ٩مرقاة املفاتيح . بشرط أن يكون ذلك موجودا وإال فهو هبتان 

  بضم الباء : والبهتان )  ٢( 
مل يذكره : هو أخو عمارة بن عبد اهللا بن صياد قال الزرقاين : أخربنا الوليد بن عبد اهللا بن صياد : قوله )  ١( 

وكفى برواية " الثقات " وال ابن أيب حامت وال ترجم له ابن عبد الرب لكن ذكره ابن حبان يف " تارخيه " البخاري يف 
  مالك عنه توثيقا 

حويطب وهو غلط وهو أبو احلكم املطلب " : موطأ حيىي " د اهللا بن حنطب وقع يف أن املطلب بن عب: قوله )  ٢( 
بن عبد اهللا بن املطلب بن حنطب بفتح احلاء املهملة وسكون النون وفتح الطاء املهملة بعدها باء موحدة ابن 

وذكر " . ع األصول جام" احلارث بن عبيد بن عمر بن خمزوم املخزومي القرشي املدين من ثقات التابعني كذا يف 
احلافظ أن روايته هذه مرسلة وهو كثري اإلرسال ولعله أخذه من عبد الرمحن بن يعقوب عن أيب هريرة وقد أخرجه 

  مسلم والترمذي من طريق العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب عن أبيه عن أيب هريرة 
وال يغتب بعضكم : ( تعاىل باالجتناب عنها بقوله ما الغيبة أي ما حقيقتها وما هيتها اليت أمرنا اهللا : قوله )  ٣( 

  )  ١٢اآلية : سورة احلجرات ) ( بعضا أحيب أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتا فكرهتموه 
أن تذكر أي هو ذكرك من املرء مسلما كان أو كافرا بالغا كان أو صبيا متقيا كان أو فاجرا سواء : قوله )  ٤( 

ا أو إشارة أو حماكاة وحنو ذلك لكن يشترط أن يكون يف الغيبة فإن كان يف حالة كان الذكر كتابة أو نطقا أو رمز
ما يكره أن يسمع أي شيئا يكرهه وحيزن منه إن مسعه املغتاب . احلضرة فهو ليس بغيبة بل من أنواع السب مشافهة 

وقد استثىن الفقهاء . ا يتعلق به يف دينه أو دنياه أو خلقه أو أهله أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو طالقته إىل غري مم
)  ٣١٢/  ٧إمام جائر وفاسق معلن فسقه وصاحب بدعة املنتقى : ال غيبة يف ثالث : قال عيسى بن دينار ( صورا 

وقد شرعت يف تأليف رسالة " إحياء العلوم " من الغيبة حكموا جبوازها لضرورة أو ملصلحة بسطها الغزايل يف 
على األحاديث واحلكايات مع ذكر ما جيوز منها وما ال جيوز منها يف السنة الثانية  طويلة يف هذا الباب مشتملة

والثمانني بعد األلف واملائتني من اهلجرة وكتبت منها أجزاء كثرية مث وقعت عوائق عن إمتامها وأسأل اهللا أن يوفقين 



  الختتامها 
  ون إال بالكذب فاستفسر عن حقيقة األمر أي وإن كان ما ذكره حقا صادقا كأنه ظن أن الغيبة ال يك)  ٥( 
  أي قوال كاذبا يف حقه )  ٦( 
. ملا فيه من الباطل : قال الباجي ( أي هو قسم آخر وهو االفتراء والبهتان وهو أعظم من الغيبة معصية )  ٧( 

  )  ٢٨٤/  ١٥أوجز املسالك 
وإال فالغيبة تعم الكافر وحترم غيبة الذمي  املسلم تقييده اتفاقي كما قيد يف بعض الروايات باألخ: قوله )  ٨( 

  كاملسلم ويف غيبة الكافر احلريب قوالن 
  الزلة بفتح الزاء وتشديد الالم أي املعصية على سبيل الغفلة : قوله )  ٩( 
  أي من يتبع هو نفسه ويبتدع برأيه )  ١٠( 
  أي الطالب الشهرة به )  ١١( 
لغرض التحقري بل ليحذر الناس منهما وحيصل الزجر واحلياء هلما وقد فال بأس أن تذكر لكن ال : قوله )  ١٢( 

أترغبون عن ذكر الفاجر مبا فيه اهتكوه حىت يعرفه الناس اذكروه مبا فيه حىت حيذره الناس اذكروه مبا فيه : " ورد 
  " من ألقى جلباب احلياء فال غيبة له : " وعند أيب الشيخ " . حىت حيذره الناس 

  وع منه هو االفتراء والكذب على الغري أي ن)  ١٣( 

  ) ١( باب النوادر  - ٥٦

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : املكي عن جابر بن عبد اهللا )  ١( أخربنا مالك أخربنا أبو الزبري  - ٩٥٦
الشيطان ال يفتح  وأطفئوا املصباح فإن -أو مخروا اإلناء  -وأوكوا السقاء وأكفئوا اإلناء )  ٢( أغلقوا الباب : 

  )  ٣( غلقا وال حيل وكاء وال يكشف إناء وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم 
 _________  

  أي األمور النادرة يف األحوال الواردة الصادرة : قال القاري : النوادر )  ١( 
  حممد بن مسلم بن تدرس : أبو الزبري )  ١( 
. ن اإلغالق أي حراسة للنفس واملال من أرباب الفساد والشيطان أغلقوا الباب بفتح اهلمزة م: قوله )  ٢( 

السقاء بكسر السني القربة اليت يسقى منها أي شدوا . وأوكوا بفتح اهلمزة وسكون الواو من اإليكاء أي اربطوا 
ذي ينزل رأسها بالوكاء وهو بالكسر اخليط الذي يشد به فم القربة وهذا للمنع من الشيطان واحتراز عن الوباء ال

وأكفئوا اإلناء بقطع اهلمزة وكسر الفاء وبوصلها وضم الفاء األوىل . يف ليلة من السنة كما ورد به يف األخبار 
أو مخروا من التخمري مبعىن تغطية اإلناء . رباعي والثاين ثالثي أي اقلبوه وال تتركوا للعق الشيطان واهلوام املؤذية 

من احلديث أي أكفوه إن كان خاليا ومخروه إن كان شاغال وأطفئوا املصباح هو : إنه شك من الراوي وقيل : قيل 
وال حيل . فإن الشيطان ال يفتح غلقا بفتحتني أي بابا مغلقا إذا ذكر اسم اهللا عليه . من اإلطفاء أي عند الرقاد 

ن الفويسقة تصغري وإ. وال يكشف إناء إذا مخر أو أكفي . وكاء خيطا ربط به . بفتح حرف املضارع وضم احلاء 
بتشديدها أي توقد النار : بضم التاء وكسر الراء املخففة ويف نسخة : قال القاري ( تضرم . الفاسقة أي الفأرة 

بفتح حرف املضارع وكسر الراء من الضرم أي توقد على الناس بيتهم بأن جتر )  ٢٣١/  ٨مرقاة املفاتيح . وحترق 
وحيتمل أن تكون للندب ال سيما فيمن ينوي ( و غريه وهذه األوامر إرشادية الفتيلة املشتعلة فتلقيها على ثوب أ



  وغريه " شرح الزرقاين " وفيها منافع دينية ودنيوية كذا يف ) كذا يف املرقاة . امتثال األمر 
  بيوهتم : يف نسخة )  ٣( 

: اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رسول : أخربنا مالك أخربنا أبو الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال  - ٩٥٧
  )  ١( املسلم يأكل يف معى والكافر يأكل يف سبعة أمعاء 

 _________  
يف سبعة أمعاء مجع معى بالكسر مقصورا وهو األشهر وفيه الفتح واملد ومجع املقصور أمعاء كعنب : قوله )  ١( 

حني وغريمها بطرق عديدة واختلفوا يف وقد روي هذا احلديث يف الصحي. وأعناب واملمدود أمعية كحمار وأمحرة 
" إن الالم عهدية واملراد خاص وهو ما يف : معناه ملا أن احلس يرفعه فرب كافر يأكل قليال واملسلم كثريا فقيل 

أن رجال كان يأكل كثريا فأسلم فكان يأكل قليال فذكر ذلك للنيب صلى اهللا : عن أيب هريرة " صحيح البخاري 
ألن املعانية وهي أصح : وهبذا جزم ابن عبد الرب وقال . إن املؤمن يأكل يف معى واحد احلديث : عليه و سلم فقال 

ليست حقيقية العدد مرادة بل املراد قلة أكل املؤمن : علوم احلواس تدفع أن يكون ذلك يف كل مؤمن وكافر وقيل 
: ال يشبعه إال مأل أمعائه السبعة وقيل  املؤمن لقلة حرصه يشبعه مأل معى واحد والكافر: وكثرة أكل الكافر وقيل 

واحلكم على هذه األقوال غاليب وقيل غري . املؤمن إذا أكل مسى والكافر مل يسم فيشترك معه الشيطان فيأكل كثريا 
  )  ٢٥٩/  ١٤وبسط شيخنا يف األوجز " ( شرحه " ذلك كما بسطه الزرقاين يف 

: إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال )  ٢( يرفعه )  ١( أخربنا مالك أخربنا صفوان بن سليم  - ٩٥٨
كالذي يصوم النهار ويقوم )  ٦( جياهد يف سبيل اهللا أو )  ٥( واملسكني كالذي )  ٤( على األرملة )  ٣( الساعي 

  الليل 
 _________  

  بالتصغري )  ١( 
  أي جيعل صفوان هذا اخلرب مرفوعا )  ٢( 
. معىن الساعي الذي يذهب وجييء يف حتصيل ما ينفع األرملة واملسكني : قال احلافظ ( قة أي باخلدمة والنف)  ٣( 

  )  ٤٩٩/  ٩فتح الباري 
على األرملة بفتح اهلمزة وسكون الراء وكسر امليم املرأة اليت مات زوجها وهي فقرية ومجعها األرامل : قوله )  ٤( 

  مذي وابن ماجه من رواية أيب هريرة ذكره القاري واحلديث خمرج عند الشيخني والنسائي وأمحد والتر
  أي يف الثواب )  ٥( 
  قال القاري للشك أو للتنويع )  ٦( 

موىل أيب مطيع عن أيب هريرة عن رسول اهللا )  ١( أخربنا مالك أخربين ثور بن زيد الديلي عن أيب الغيث  - ٩٥٩
  صلى اهللا عليه و سلم مثل ذلك 

 _________  
واسم أيب )  ٢٨١/  ١( موىل ابن مطيع ال أيب مطيع كما يف التقريب : أبو الغيث ( ن أيب الغيث ع: قوله )  ١( 

موىل ابن مطيع وأن " التقريب " و " هتذيب التهذيب " موىل أيب مطيع ذكر يف ) الغيث سامل املدين ثقة من الثالثة 



أبو الغيث موىل عبد اهللا بن مطيع بن : ن حبان قال اب" ( الثقات " اسم أيب الغيث سامل املدين ذكره ابن حبان يف 
) )  ٣٠٦/  ٤( كتاب الثقات . األسود القرشي عداده يف أهل املدينة يروي عن أيب هريرة روى عنه ثور بن يزيد 

  وثقه ابن سعد وابن معني 

: يقول )  ٢( ب أبا احلبا)  ١( أخربنا مالك أخربنا حممد بن عبد اهللا بن صعصعة أنه مسع سعيد بن يسار  - ٩٦٠
  )  ٣( من يريد اهللا به خريا يصب منه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسعت أبا هريرة يقول 

 _________  
  بفتح الياء والسني )  ١( 
  بضم األول )  ٢( 
مري أي ابتاله باملصائب واألمراض وهو بضم أوله وكسر ثانيه وفاعله ض: يصب منه قال القاري : قوله )  ٣( 

والرواية بالبناء للفاعل يف األشهر على ما ذكره السيوطي واحلديث " من " راجع إىل " منه " راجع إىل اهللا وضمري 
  رواه البخاري وأمحد 

أن رسول اهللا : ابين عبد اهللا بن عمر عن ابن عمر )  ١( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن سامل ومحزة  - ٩٦١
  يف املرأة والدار والفرس )  ٢( إن الشؤم  :صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إن كان الشؤم يف شيء ففي الدار واملرأة والفرس : إمنا بلغنا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : قال حممد 
 _________  

  " التقريب " هو شقيق سامل بن عبد اهللا مدين ثقة كذا يف )  ١( 
يف املرأة والدار والفرس أي . ة خففت فصارت واوا وهو ضد اليمن إن الشؤم بضم الشني وواوه مهز: قوله )  ٢( 

: كائن فيها وقد اختلفوا يف معناه لكونه خمالفا لظاهر األحاديث الواردة بنفي الطرية ونفي الشؤم على أقوال منها 
يس فيه إثباته ما أشار إليه صاحب الكتاب من أن أصل احلديث إن كان الشؤم يف شيء ففي الدار واملرأة والفرس فل

فيها بل معناه إن كان يف شيء ففي هذه األشياء لكنه ليس فيها وال يف غريه وهذا اللفظ أخرجه مالك وأمحد 
والبخاري وابن ماجه من حديث سهل بن سعد والشيخان من حديث ابن عمر ومسلم والترمذي من حديث جابر 

ال عدوى وطرية إمنا " اء ففي بعضها عند الشيخني وفيه أن بعض طرق احلديث مصرحة بوجود الشؤم يف هذه األشي
أنه إخبار عما كان يعتقده أهل اجلاهلية وقد أنكرت عائشة على أيب هريرة حني مسعت : ومنها " . الشؤم يف ثالثة 

 .إن أهل اجلاهلية كانوا يطريون بذلك : ما قاله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإمنا قال : أنه يروي ذلك وقالت 
وهو أرجحها : ومنها . وفيه أنه ال معىن إلنكاره فقد وافق أبا هريرة مجع من الصحابة بروايته من غري ذكر اجلاهلية 

أن الشؤم يكون يف هذه الثالثة غالبا حبسب العادة ال حبسب اخللقة وال يكون شيء من ذلك إال بقضاء اهللا وقدره 
، ويف  ٦١/  ٦" ( فتح الباري " ك أقوال أخر أيضا مبسوطة يف فمن وقع شيء من هذه األشياء أبيح له تركه وهنا

، أن الطرية مبعىن الشؤم الذايت والنحوسة الذاتية منتفية حيث أوردها بلفظ إن الشرطية  ٢٥١/  ١٦بذل اجملهود 
حقق فيها فال الدالة على أنه غري واقع فاملعىن لو حتقق الشؤم يف شيء هبذا املعىن لكان يف هذه الثالثة لكنه غري مت

يتحقق يف شيء وأما الشؤم مبعىن ما يلحق من املضار أحيانا أو قلة اجلدوى يف بعض أفرادها نسبة إىل البعض اآلخر 
  وغريه ) منها فغري منفي بل أثبته بعد قوله الشؤم يف الدار إىل آخره 



كنت مع عبد اهللا بن عمر : ر قال كنت مع عبد اهللا بن دينا: أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن دينار قال  - ٩٦٢
أن يناجيه وليس معه أحد غريي وغري الرجل الذي )  ٢( بن عقبة فجاء رجل يريد )  ١( بالسوق عند دار خالد 

: فقال يل وللرجل الذي دعا ) :  ٤( قال )  ٣( يريد أن يناجيه فدعا عبد اهللا بن عمر رجال آخر حىت كنا أربعة 
  )  ٧( اثنان دون واحد )  ٦( ال يتناجى : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول شيئا فإين )  ٥( استرخيا 

 _________  
خالد بن عقبة بضم العني وسكون القاف ابن أيب معيط القريشي األموي صحايب من مسلمة الفتح : قوله )  ١( 

  وداره كانت بسوق املدينة ذكره الزرقاين 
  ر أي يقصد أن يسارر ابن عم)  ٢( 
  أي صرنا أربعة أنا وابن عمر واملناجي وآخر )  ٣( 
  أي ابن دينار )  ٤( 
  أي استأخرا عن هذا املوضع قليال حبيث ال يسمعان التناجي )  ٥( 
  بألف مقصورة )  ٦( 
يتأذى اثنان دون واحد ألنه يوقع احلزن واملالل يف قلبه وقد خيطر بباله أن التناجي يف ما يتعلق حباله ف: قوله )  ٧( 

به وهو مناف حلسن العشرة واملودة وخصه بعضهم بالسفر ألنه مظنة اخلوف وليس جبيد بل العلة عامة واحلكم يعم 
  بعمومها 

إن ) :  ١( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر  - ٩٦٣
فوقع الناس يف شجر : ل املسلم فحدثوين ما هي ؟ قال عبد اهللا بن عمر من الشجر شجرة ال يسقط ورقها وإهنا مث

النخلة قال عبد اهللا : حدثنا يا رسول اهللا ما هي ؟ قال : فاستحييت فقالوا : البوادي فوقع يف نفسي أهنا النخلة قال 
قلتها أحب إيل )  ٣( واهللا ألن تكون : عمر بن اخلطاب بالذي وقع يف نفسي من ذلك فقال عمر )  ٢( فحدثت : 

  من أن يكون يل كذا وكذا 
 _________  

كنا عند رسول اهللا صلى : صحبت ابن عمر إىل املدينة فقال : قال ابن دينار : قال يف رواية للبخاري : قوله )  ١( 
ن إن من الشجر أي من جنسه شجرة بالنصب اسم إلن وخربها مقدم والتنوي: اهللا عليه و سلم فأيت جبمارة فقال 

وإهنا . للتنويع أي نوعا ال يسقط بضم القاف معروف فاعله ورقها بفتحتني أي يف أيام سقوط أوراق األشجار 
املسلم أي حاله العجيب الغريب وصفته كصفة تلك . مثل بكسر امليم أو بفتحتني . بكسر اهلمزة أي تلك الشجرة 

ر إميانه وال تسقط دعوته كما هو عند احلارث الشجرة ووجه الشبه أنه كما ال يسقط ورقها وكذلك ال يذهب نو
إن مثل املؤمن كمثل : كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم فقال : ابن أيب أسامة عن ابن عمر 

يف األصل أبلمة وهو ( هي النخلة ال يسقط هلا أمنلة : ال قال : شجرة ال يسقط هلا أمنلة أتدرون ما هي ؟ قالوا 
وال يسقط ملؤمن دعوة فحدثوين ما هي ؟ خطاب إىل )  ١٤٥/  ١اب أمنلة كما يف فتح الباري حتريف والصو

قال فوقع الناس يف شجر البوادي أي ذهبت . احلاضرين من الصحابة واستفيد منه جواز اختبار العامل حضار جملسه 
أن هذه اليت شبه هبا املسلم هي فوقع يف نفسي أهنا النخلة أي ظننت . أفكارهم إىل أشجار البادية دون النخلة 

فاستحييت من أن أتكلم حبضرة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعنده أبو بكر وعمر وغريمها من أكابر . النخلة 
  وغريه " فتح الباري " حدثنا بصيغة األمر كذا يف : فقالوا . الصحابة توقريا هلم وهيبة 



  ه حياء أي أخربته بأنه وقع يف قليب ومل أذكر)  ٢( 
أي أن قولك إهنا النخلة يف احلضرة النبوية عند اختباره كان أحب يل من كذا وكذا من الدنيا ألنه منقبة )  ٣( 

  عظيمة 

( غفار : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال ابن عمر : أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن دينار قال  - ٩٦٤
  عصت اهللا ورسوله : اهللا وعصية ساملها : غفر اهللا هلا وأسلم )  ١

 _________  
غفر اهللا هلا أي أقول ذلك يف . رهط منهم أبو ذر الغفاري : منونا وغري منون : غفار قال القاري : قوله )  ١( 

حقهم وكان بنو غفار يسرقون احلجاج فدعا هلم النيب صلى اهللا عليه و سلم بعد ما أسلموا ليذهب عنهم ذلك 
وإمنا دعا هلما ألهنما دخال يف . ساملها اهللا أي صنع اهللا ما يوفقهم وال يؤذيهم . الفتح قبيلة أخرى وأسلم ب. العار 

  وعصية يالتصغري مجاعة قتلوا قراء بئر معونة عصت اهللا ورسوله . اإلسالم بغري حرب 

 صلى اهللا عليه و سلم كنا حني نبايع رسول اهللا: أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر قال  - ٩٦٥
  )  ٣( فيما استطعتم : يقول لنا )  ٢( والطاعة )  ١( على السمع 

 _________  
  أي مسع األوامر والنواهي )  ١( 
  أي طاعة اهللا ورسوله وأويل األمر )  ٢( 
يعته ما ال لئال يدخل يف ب" فيما استطعت : " أي يلقن أحدهم أن يقول : قال صاحب احمللى ( بكمال شفقته )  ٣( 

  )  ٢٥٧/  ١٥يطيقه قاله النووي كذا يف األوجز 

( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألصحاب : أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر قال  - ٩٦٦
دخلوا عليهم إال أن تكونوا باكني فإن مل تكونوا باكني فال ت)  ٢( ال تدخلوا على هؤالء القوم املعذبني : احلجر )  ١

  مثل ما أصاهبم )  ٣( أن يصيبكم 
 _________  

ألصحاب احلجر بكسر احلاء وسكون اجليم أي يف حقهم وهم مثود قوم صاحل املذكورون يف قوله : قوله )  ١( 
وحجر مدينتهم بني املدينة النبوية )  ٨٠اآلية : سورة احلجر ) ( و لقد كذب أصحاب احلجر املرسلني : ( تعاىل 
ال تدخلوا مسكن الذين : الشام وكان مروره صلى اهللا عليه و سلم عليها يف سنة غزوة تبوك وملا مر به قال  وبني

ظلموا إال أن تكونوا باكني أن يصيبكم مثل ما أصاهبم وتقنع بردائه وأسرع السري حىت جاز الوادي ذكره البغوي 
  " تفسريه " يف 
  بصيغة املفعول )  ٢( 
  صيبكم مثله أو لئال يصيبكم مثله أي كراهة أن ي)  ٣( 

أدركت ناسا من أصحاب : قال )  ١( أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن عبد الرمحن بن معمر عن أيب حمرييز  - ٩٦٧
)  ٥( أن ترى )  ٤( الساعة املعلومة املعروفة )  ٣( أشراط )  ٢( من : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقولون 

  تواريه )  ٧( غري أن اجلدر )  ٦(  يشك من رآه أن يدخله لسوء الرجل يدخل البيت ال



 _________  
ويف . عن أيب حمرييز بضم امليم وفتح احلاء وسكون الياء وكسر الراء مث سكون الياء مث زاء معجمة : قوله )  ١( 

ة كان يتيما يف حجره روى نسخة ابن حمرييز وهو أبو حمرييز عبد اهللا بن حمرييز بن جنادة املكي من رهط أيب حمذور
عن أيب حمذورة وأيب سعيد اخلدري ومعاوية وعبادة بن الصامت وأم الدرداء وغريهم تابعي ثقة من خيار املسلمني 

  " التهذيب التهذيب " كذا يف 
  تبعيضية والغرض منه بيان فساد الزمان وشيوع العصيان )  ٢( 
  مجع شرط بالفتح مبعىن العالمة )  ٣( 
  للساعة أو لألشراط  صفة)  ٤( 
  بصيغة اخلطاب )  ٥( 
  أي ملعصية من زنا أو سرقة )  ٦( 
  بضمتني مجع جدار يعين أن اجلدر تستره )  ٧( 

شيئا مما كان )  ٣( ما اعرف : يقول )  ٢( مسعت أيب : قال )  ١( أخربنا مالك أخربين عمي أبو سهيل  - ٩٦٨
  الناس عليه إال النداء بالصالة 

 _________  
  امسه نافع )  ١( 
  هو مالك بن أيب عامر األصبحي جد اإلمام مالك )  ٢( 
عليه إال النداء بالصالة أي األذان فإنه باق على ما . ما أعرف شيئا مما أدركت الناس أي الصحابة : قوله )  ٣( 

ل الباجي ومما يوافقه كان عليه مل يدخل فيه تغري وال تبديل خبالف غريه حىت الصالة فقد أخرت عن أوقاهتا كذا قا
واهللا ما أعرف من أمة حممد : ما أغضبك ؟ فقال : قول أيب الدرداء حيث دخل على أم الدرداء مغضبا فقالت 

وهذا بالنسبة إىل زمان الصحابة والتابعني فكيف لو رأيا زماننا . صلى اهللا عليه و سلم شيئا إال أهنم يصلون مجيعا 
ت املنكرات أو اختذت البدعة سنة والسنة بدعة وصار املنكر معروفا واملعروف هذا الذي شاعت فيه البدعات وراج

  منكرا فإنا هللا وإنا إليه راجعون 

  أنسى ألسن )  ٢( إين : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : خمرب )  ١( أخربنا مالك أخربين  - ٩٦٩
 _________  

ال أعلم هذا احلديث روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسندا  :أخربين خمرب قال ابن عبد الرب : قوله )  ١( 
مسندة وال مرسلة " املوطأ " وال مقطوعا من غري هذا الوجه وهو أحد األحاديث األربعة اليت ال توجد يف غري 

حيتج به ألن  أنه ال أصل له فمعناه" فتح الباري " وما وقع يف : قال الزرقاين . انتهى . ومعناه صحيح يف األصول 
  البالغ من أقسام الضعيف وليس معناه أنه موضوع إذ ليس البالغ مبوضوع عند أهل الفن ال سيما من مالك 

ألسن بفتح فضم . بتشديد السني مبعىن على املفعول أي يرد علي النسيان : إين أنسى قال القاري : قوله )  ٢( 
إين " : موطأ حيىي " ووقع يف . انتهى . راد النسيان وعروضه فتشديد أي ألبني طريقا يسلك يف الدين فهو سبب إلي

ألنسى أو أنسى ألسن األول بصيغة املعروف والثاين بصيغة اجملهول وأو للشك عند بعضهم وقال عيسى بن دينار 
 إين ألنسى يف اليقظة وأنسى يف: ليست للشك بل معىن ذلك أنسى أنا أو ينسين اهللا ووجهه أن يراد : وابن نافع 



النوم فأضاف النسيان يف اليقظة إليه ألهنا حالة التحرز والنسيان يف النوم إىل اهللا ملا كانت حاال ال يقبل التحرز 
إين أنسى حسب ما جرت به العادة من النسيان مع السهو والذهول أو أنسى مع تذكر األمر : وحيتمل أن يراد 

إين ال أنسى ولكين أنسى : أنه روي " الشفا " اضي عياض يف وذكر الق. فأضاف الثاين إىل اهللا كذا ذكره الباجي 
  لست أنسى ولكين أنسى ألسن : ألسن وروي 

)  ٢( أنه رأى : بن متيم عن عمه عتبة )  ١( أخربنا مالك بن أنس أخربنا ابن شهاب الزهري عن عبادة  - ٩٧٠
  على األخرى )  ٥( ا إحدى يديه واضع)  ٤( يف املسجد )  ٣( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مستلقيا 

 _________  
مالك عن " : موطأ حيىي " والذي يف . عن عبادة بن متيم عن عمه عتبة هكذا وجدنا يف نسخ عديدة : قوله )  ١( 

عباد عن متيم املازين عن عمه وهكذا أخرجه البخاري يف أبواب املساجد وأبواب اللباس وأبواب االستئذان ومسلم 
كلهم : حسن صحيح والنسائي يف الصالة : باس وأبو داود يف األدب والترمذي يف االستئذان وقال يف أبواب الل

ونص الترمذي على أن عم عباد بن متيم املازين هو عبد اهللا بن زيد املازين وكذا نص عليه شراح . من طريق مالك 
" الكواكب الدراري " والكرماين يف " عمدت القاري " والعيين يف " فتح الباري " ابن حجر يف : صحيح البخاري 

وذكروا أيضا أن عباد بفتح العني وتشديد الباء وأن عبد اهللا بن زيد عمه أخو " . إرشاد الساري " والقسطالين يف 
  أبيه ألمه وقد مر منا ذكرمها يف ما سبق 

  فيه جواز االستلقاء واالتكاء وأنواع االستراحة يف املسجد )  ٢( 
  حال )  ٣( 
  أي املسجد النبوي )  ٤( 
فيه بيان جواز هذا الفعل والنهي الوارد فيه وهو ما : واضعا إحدى يديه على األخرى قال اخلطايب : قوله )  ٥( 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يضع الرجل إحدى يديه على األخرى وهو مستلق : روي عن جابر 
الظاهر أنه فعل ذلك لبيان اجلواز وكان : قال احلافظ ابن حجر أخرجه مسلم وغريه منسوخ وبه جزم ابن بطال و

ذلك يف وقت االستراحة ال يف جمتمع الناس ملا عرف من عادته صلى اهللا عليه و سلم من اجللوس بينهم بالوقار التام 
أن  وهو أوىل من دعوى. ومجع البيهقي والبغوي بأن النهي حيث خيشى بدو العورة واجلواز حيث يؤمن ذلك . 

  النهي منسوخ ألن النسخ ال يثبت باالحتمال 

أن عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان رضي اهللا تعاىل عنهما كانا يفعالن : أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب  - ٩٧١
  )  ١( ذلك 

  وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا . ال نرى هبذا بأسا : قال حممد 
 _________  

وكذا نقل فعل ذلك أي االستلقاء واضعا إحدى رجليه على األخرى عن ابن كانا يفعالن ذلك : قوله )  ١( 
مسعود وابن عمر وأسامة بن زيد وعثمان وانس أخرجه ابن أيب شيبة وبه قال احلسن البصري والشعيب وابن 

وروي عن حممد بن سريين وجماهد وطاووس والنخعي وابن عباس وكعب بن . املسيب وحممد بن احلنفية وغريهم 
  " عمدة القاري " رة الكراهة كذا يف عج



: قالت : معهم قال )  ١( لو دفنت : قيل لعائشة رضي اهللا عنها : أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد قال  - ٩٧٢
  املبتدئة بعملي )  ٢( إين إذا ألنا 

 _________  
  احلجرة لكان أحسن  أي لو وصيت بأن تدفين مع النيب صلى اهللا عليه و سلم وأيب بكر وعمر يف)  ١( 
أي إين حينئذ ملستأنفة بعملي يف املستقبل وحيبط عملي املاضي يعين لو فعلت ذلك حلبط عملي كأهنا قالته )  ٢( 

  تواضعا وأدبا 

؟ فسكت )  ١( ما شأن عثمان بن عفان مل يدفن معهم : قال سلمة لعمر بن عبد اهللا : أخربنا مالك قال  - ٩٧٣
  )  ٢( الناس كانوا يومئذ متشاغلني  إن: مث أعاد عليه قال 
 _________  

  أي مع نبيه وضجيعيه )  ١( 
  أي يف أمر الفتنة فلم يتيسر هلم ذلك ودفنوه بقرب البقيع )  ٢( 

من : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ) :  ١( أخربنا مالك أخربنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار  - ٩٧٤
من وقي شر اثنني وجل اجلنة ما بني حلييه  -ذلك ثالث مرات )  ٤( وأعاد  -اجلنة )  ٣ (شر اثنني وجل )  ٢( وقي 

  وما بني رجليه 
 _________  

ورواه : قال الزرقاين . عن عطاء بن يسار مرسال بال خالف أعلمه عن مالك قاله ابن عبد الرب : قوله )  ١( 
وابن عبد الرب وغريمها عن جابر والترمذي  البخاري والترمذي موصوال من حديث سهل بن سعد والعسكري

  واحلاكم وابن حبان عن أيب هريرة والبيهقي والديلمي عن أنس 
  جمهول أي حفظ )  ٢( 
  من الولوج مبعىن الدخول )  ٣( 
وأعاد أي أعاد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذا القول ثالث مرات وقال له رجل يف كل مرة أال : قوله )  ٤( 

ما " . من وقي شر إثنني وجل اجلنة " ؟ فسكت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املرة الرابعة مفسرا  ختربنا
 -مها العظمان النابتتان يف جانب الفم اللتان عليهما شعر اللحية وما بينهما هو اللسان : بفتح الالم  -بني حلييه 

كرارها العبارة ما بني حلييه وما بني رجليه ثالث مرات قال ابن ت" موطأ حيىي " وما بني رجليه يعين فرجه ووقع يف 
  دل احلديث على أن أعظم الباليا على املرء يف الدنيا لسانه وفرجه فمن وقي شرمها وقي أعظم الشر : بطال 

بغري الكالم )  ٢( ال تكثروا : بن مرمي عليه السالم كان يقول )  ١( بلغين أن عيسى : أخربنا مالك قال  - ٩٧٥
وال )  ٦( اهللا تعاىل ولكن ال تعلمون )  ٥( القاسي بعيد من )  ٤( قلوبكم فإن القلب )  ٣( ذكر اهللا فتقسو 

)  ١٠( مبتلى )  ٩( عبيد فإمنا الناس )  ٨( وانظروا فيها كأنكم )  ٧( تنظروا يف ذنوب الناس كأنكم أرباب 
  )  ١٣(  تعاىل على العافية وامحدوا اهللا)  ١٢( أهل البالء )  ١١( ومعاىف فارمحوا 

 _________  
  خامت أنبياء بين إسرائيل )  ١( 



  أي بل أكثروا ذكر اهللا )  ٢( 
  بالنصب أي بسبب الغفلة عن اهللا )  ٣( 
  تعليل للنهي )  ٤( 
  أي من رمحته ولطفه )  ٥( 
لب وأنه بعيد من اهللا وورد مثل ولكن ال تعلمون أي هذا األمر أن كثرة الكالم بغري الذكر يقسي الق: قوله )  ٦( 

ال تكثر الكالم بغري ذكر اهللا فإن كثرة الكالم بغري ذكر اهللا قسوة للقلب وإن : هذا عن نبينا صلى اهللا عليه و سلم 
  أبعد الناس من اهللا القلب القاسي أخرجه الترمذي 

  عبده مجع رب أي ال تنظروا إىل املذنبني بنظر احلقارة كما ينظر الرب إىل )  ٧( 
  ليحصل لكم اخلشية واخلوف )  ٨( 
  أي ال خيلو الناس عن أحد هذين )  ٩( 
  )  ٢٨٠/  ١٥أو العاهات واملصائب كذا يف األوجز ( أي بالذنوب )  ١٠( 
  بالدعاء هلم وستر عيبوهم )  ١١( 
  أي املبتلني بالذنوب )  ١٢( 
  من الذنوب )  ١٣( 

أن رسول اهللا : السمان عن أيب هريرة )  ٢( أيب بكر عن أيب صاحل موىل )  ١( أخربنا مالك حدثين مسي  - ٩٧٦
من العذاب مينع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم )  ٣( السفر قطعة : صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إىل أهله )  ٦( فليعجل )  ٥( من وجهه )  ٤( هنمته 
 _________  

بدون ذكر التحديث وشذ " عن مسي : " رواة املوطأ إال أن عند بعضهم حدثين مسي هكذا عند مجيع : قوله )  ١( 
مالك عن سهيل أخرجه ابن عدي وذكر الدارقطين أن ابن املاجشون رواه عن مالك عن : خالد بن خملد فقال 

سهل وأنه وهم فيه واحملفوظ عن مالك عن مسي ورواه عتيق بن يعقوب عن مالك عن أيب النضر أخرجه الدارقطين 
الطرباين ووهم فيه أيضا على مالك ورواه رواد بن اجلراح عن مالك عن ربيعة عن القاسم عن عائشة وعن مسي و

أخطأ فيه رواد وليس ممن حيتج به واملعروف أن مالكا : عن السمان إخل فزاد إسنادا آخر أخرجه الدارقطين وقال 
ما ألهل العراق يسألوين عن : ملاجشون قال مالك تفرد هبذا اإلسناد هبذه الرواية عن مسي حىت قال عبد امللك ا

وكذا تفرد . لو عرفت ما حدثت به : مل يروه عن مسي غريك فقال : فقيل " السفر قطعة من العذاب ؟ " حديث 
مسي بروايته عن أيب صاحل وال حيفظ عن غريه وروى أبو مصعب عن عبد العزيز الدراوردي عن سهيل عن أبيه مثله 

أن له يف حديث سهيل أصال وأما أبو صاحل فلم يتفرد به بل رواه عن أيب هريرة سعيد املقربي عند  وهذا يدل على. 
أمحد ومجهان عند ابن عدي ومل ينفرد به أبو هريرة أيضا فرواه الدارقطين واحلاكم بإسناد جيد عن هشام بن عروة 

هذا . بر عند ابن عدي بأسانيد ضعيفة ويف الباب عن ابن عباس وابن عمر وأيب سعيد وجا. عن أبيه عن عائشة 
  ملخص ما بسطه ابن عبد الرب وابن حجر 

  امسه ذكوان )  ٢( 
مينع أحدكم أي يف السفر نومه وطعامه وشرابه : قطعة بالفتح أي جزء من العذاب وبني وجهه بقوله : قوله )  ٣( 

ع السفر أحدكم معتاده يف النوم وغريه بنصب أواخرها بنزع اخلافض أو على أنه مفعول ثان واألول أحدكم أي مين



مل كان السفر قطعة من العذاب ؟ فأجاب على الفور ألن فيه فراق : وسئل إمام احلرمني حني جلس موضع أبيه . 
ألنه ال يلزم من " سافروا تصحوا : " وال تعارض بينه وبني حديث ابن عمر مرفوعا : األحباب قال ابن بطال 
ورد علي سؤال " شرح الزرقاين " ويف . انتهى . الرياضة أن ال يكون قطعة من العذاب  الصحة بالسفر ملا فيه من

من الشام هل ورد السفر قطعة من سقر كما هو دارج على األلسنة فأجبت مل أقف على هذا اللفظ ومل يذكره 
ا وال جتوز روايته احلافظان السخاوي والسيوطي يف األحاديث املشهورة على األلسنة فلعل هذا اللفظ حدث بعدمه

مبعىن احلديث الوارد إذ من شرط الرواية باملعىن أن يقطع بأنه أدي مبعىن اللفظ الوارد وقطعة من سقر ال يؤدي معىن 
ما " : شرح القاري " ويف . انتهى . قطعة من العذاب مبعىن التأمل من املشقة ألن لفظ سقر يقتضي املشقة جدا 

احلديث أخرجه البخاري يف ( طعة من السقر فليس مبحفوظ وإمنا حيكى عن علي اشتهر على األلسنة أن السفر ق
  ) باب العمرة حتت باب السفر قطعة من النار 

  بفتح النون أي حاجته )  ٤( 
  فإذا قضى أحدكم وطره من سفره : أي مقصده وعند ابن عدي )  ٥( 
  واملشقة  أي فلريجع إىل أهله عاجال لينجو من العذاب: من التعجيل )  ٦( 

لو : قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد عن سامل بن عبد اهللا قال  - ٩٧٧
فمن ويل )  ٣( فيضرب عنقي أهون علي )  ٢( أقوى على هذا األمر مين لكان أن أقدم )  ١( علمت أن أحدا 
  يب والبعيد وأمي اهللا إن كنت ألقاتل الناس عن نفسي القر)  ٥( فليعلم أن سريده عنه )  ٤( هذا األمر بعدي 
 _________  

  أي أحد من الصحابة أقوى على إقامة اخلالفة وانتظامها )  ١( 
  أي بني يدي الناس )  ٢( 
  أي أسهل علي من حتمل هذا األمر اخلطري )  ٣( 
  أي من صار وليا للخالفة بعد مويت )  ٤( 
القريب والبعيد أي أهل بلده وغريهم أو . نه أي عن نفسه باللطف والعنف فليعلم أن سريده ع: قوله )  ٥( 

إن كنت أي قد كنت ألقاتل الناس خاصة وعامة عن نفسي حىت ال يكون . وأمي اهللا قسم . األقارب واألجانب 
  ألحد علي اعتراض يف ديين ودنياي وعرضي كذا ذكره القاري 

ال شوك )  ٢( ورقا )  ١( كان الناس : درداء رضي اهللا تعاىل عنه قال أخربنا مالك أخربين خمرب عن أيب ال - ٩٧٨
  مل يتركوك وإن نقدهتم نقدوك )  ٤( ال ورق فيه إن تركتهم )  ٣( فيه وهم اليوم شوك 

 _________  
  أي السابقون األولون )  ١( 
  مصاحبتهم  أي كورق من أوراق األشجار اخلالية عن الشوك أي مل يكن ضرر يف: يفتحتني )  ٢( 
  أي يضر جمالستهم ويصل النقصان منهم )  ٣( 
إن تركتهم أي إن تركتهم على حاهلم ومل تتعرض منهم ال يتركونك بل يبحثون عن حالك وإن نقدهتم : قوله )  ٤( 

بأن تكلمت يف حقهم ما هو حق وتعرضت بأحواهلم وميزت بني حقهم وباطلهم نقدوك وتكلموا يف حقك عوضا 
  وأشار بذلك إىل فساد الزمان وأهله وهذا بالنسبة إىل عصره فما باله من عصرنا هذا ؟ .  ولو بالباطل



عليه السالم أول )  ١( كان إبراهيم : أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد أنه مسع سعيد بن املسيب يقول  - ٩٧٩
يا رب ما : أى الشيب فقال اختنت وأول الناس قص شاربه وأول الناس ر)  ٢( الناس ضيف الضيف وأول الناس 

  رب زدين وقارا : وقار يا إبراهيم قال : هذا ؟ فقال اهللا تعاىل 
 _________  

أول الناس ضيف الضيف وكان له فيه اهتمام بليغ حىت . كان إبراهيم اخلليل على نبينا وعليه السالم : قوله )  ١( 
و ابن مثانني سنة بالقدوم بالفتح كما أخرجه الشيخان وأول الناس اختنت من االختتان وه. كان ال يأكل بغري ضيف 

: يعين الفاس وقيل هو اسم موضع وقع اختتانه فيه ويف رواية البن حبان وغريه  -اسم آلة النجار  -وهو بالفتح 
وأول الناس رأى الشيب . وأول الناس قص شاربه أي قطعه . أنه اختنت وهو ابن مائة وعشرين وعاش هبده مثانني 

وقار أي باعث وقار وعزة : فقال اهللا . يا رب ما هذا ؟ سأله تعجبا ملا مل يكن له سابقة به : ياض الشعر فقال أي ب
ال تنتفوا الشيب فإنه نور : " وكذا ورد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم . رب زدين وقارا : بني الناس فقال 

استحد ذكره ابن أيب شيبة عن أيب سعيد وأول من ومن أوليات إبراهيم أنه أول من قص أظفاره و" . اإلسالم 
تسرول وأول من فرق كما عند ابن أيب شيبة عن أيب هريرة وأول من خضب باحلناء والكتم أخرجه الديلمي عن 
أنس مرفوعا وأول من خطب على املنرب أخرجه ابن أيب شيبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه وأول من قاتل يف سبيل 

ساكر عن جابر وأول من رتب العسكر ميمنة وميسرة أخرجه ابن عساكر عن حسان بن عطية اهللا أخرجه ابن ع
وأول من عمل القسي أخرجه ابن أيب الدنيا عن ابن عباس وأول من عانق أخرجه ابن أيب الدنيا عن متيم الداري 

يلمي عن نبيط بن شريط وأول من ثرد الثريد أخرجه ابن سعد عن الكليب وأول من اختذ اخلبز املبلقس أخرجه الد
  وأول من راغم أخرجه أمحد عن مطرف كذا ذكره السيوطي 

  من : يف نسخة )  ٢( 

رسول اهللا )  ١( قال : أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد أنه مسع سعيد بن املسيب حيدثه عن أنس أنه قال  - ٩٨٠
هرشي ماشيا عليه )  ٤( من ثنية )  ٣( بط إىل موسى عليه السالم يه)  ٢( كأين أنظر : صلى اهللا عليه و سلم 

  ثوب أسود 
 _________  

  يف بعض أسفاره حني رأى موسى يذهب إىل مكة ملبيا )  ١( 
  فيه إثبات حياة األنبياء وأهنم حيجون ويصلون )  ٢( 
  أي ينزل )  ٣( 
ء بعدها شني مفتوحة مقصورة وهرشي يفتح اهلاء وسكون الرا. بفتح الثاء املثلثة وكسر النون وتشديد الياء )  ٤( 

  " النهاية " موضع بني مكة واملدينة كما يف 

دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد أنه مسع أنس بن مالك يقول  - ٩٨١
يش مثلها مرتني أو إلخواننا من قر)  ٣( ال واهللا إال أن تقطع : فقالوا )  ٢( هلم بالبحرين )  ١( األنصار ليقطع 

  أثرة فاصربوا حىت تلقوين )  ٤( إنكم سترون بعدي : ثالثا فقال 
 _________  

  أي من إقطاع األراضي بالبحرين )  ١( 



  بلد قريب البصرة )  ٢( 
إال أن تقطع أي ال نرضى بأن تقطع لنا إال أن تقطع لنا مرتني أو ثالث مرات إلخواننا من قريش : قوله )  ٣( 

  وهذا من كمال زهد األنصار ومواساهتم للمهاجرين . ين فإن هلم علينا فضال املهاجر
أشار بذلك إىل أن األمر يصري يف غريهم : قال احلافظ ( إنكم سترون بعدي أي بعد مويت أثرة : قوله )  ٤( 

األمور اآلتية فيختصون دوهنم باألموال وكان األمر كما وصف صلى اهللا عليه و سلم وهو معدود فيما أخرب به من 
بفتحتني أي يستأثر عليكم غريكم يف ما تستحقونه من املناصب العلية )  ١١٨/  ٧فتح الباري . فوقع كما قال 

ورواه أمحد والشيخان والترمذي والنسائي بلفظ إنكم . كاإلمارة والقضاء فاصربوا حىت تلقوين أي يوم القيامة 
  " شرح القاري " وض كذا يف ستلقون بعدي أثرة فاصربوا حىت تلقوين على احل

بن أيب وقاص )  ١( مسعت علقمة : أخربنا مالك أخربنا حيىي بن سعيد أخربين حممد بن إبراهيم التيمي قال  - ٩٨٢
إمنا األعمال ) :  ٣( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : مسعت عمر بن اخلطاب يقول : يقول )  ٢( 

إىل اهللا ورسوله ومن )  ٦( إىل اهللا ورسوله فهجرته )  ٥( ا نوى فمن كانت هجرته م)  ٤( بالنية وإمنا المرئ 
  إليه )  ٨( يتزوجها فهجرته إىل ما هاجر )  ٧( كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو امرأة 

 _________  
" التقريب " هكذا يف نسخ عديدة ويف نسخة علقمة بن وقاص وهو الصحيح املوافق لروايات كثريين قال يف )  ١( 

إنه ولد يف العهد النبوي : أخطأ من زعم أن له صحبة وقيل . علقمة بن وقاص بتشديد القاف الليثي املدين ثقة ثبت 
  مات يف خالفة عبد امللك 

  ابن وقاص : يف نسخة )  ٢( 
يف " صحيحه " يقول هذا احلديث أحد أركان اإلسالم قد أخرجه مجع من العظام فرواه البخاري يف : قوله )  ٣( 

: " يف باب الوحي بلفظ ) :  ٦٩٥٣،  ٦٦٨٩،  ٥٠٧٠،  ٣٨٩٨،  ٢٥٢٩،  ٥٤،  ١: انظر رقم ( مواضع 
وكذا " األعمال بالنية : " ويف كتاب العتق بلفظ " العمل بالنية : " ويف كتاب النكاح بلفظ " إمنا األعمال بالنيات 

إمنا األعمال " وعند مسلم يف اجلهاد . ية وكذا يف كتاب احليل يف اهلجرة ويف كتاب األميان بلفظ إمنا األعمال بالن
وهذه الطرق " . األعمال بالنيات " وكذا أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وعند ابن حبان واحلاكم " بالنية 

" وطأ امل" وذكر ابن دحية أنه أخرجه مالك يف . كلها تدور على حيىي بن سعيد عن التيمي عن علقمة عن عمر 
صدر هذا الوهم من االغترار : إىل الوهم وقال " التلخيص احلبري " ويف " فتح الباري " ونسبه احلافظ ابن حجر يف 

موطأ حممد بن " بقوله يف " تنوير احلوالك " بتخريج الشيخني له والنسائي من طريق مالك ورده السيوطي يف 
ائر املوطآت منها حديث إمنا األعمال بالنية وبذلك يتبني عن مالك أحاديث يسرية زائدة على ما يف س" احلسن 

وهذا احلديث مل يصح إال من هذا . انتهى . ووهم من خطأه يف ذلك " املوطأ " صحة قول من عزى روايته إىل 
الطريق الفرد فلم يصح عن رسول اهللا إال عن عمر وال عن عمر إال من رواية علقمة وال عن علقمة إال من رواية 

مي وال عن روايته إال من رواية حيىي وانتشر عنه وصار مشهورا فرواه أكثر من مائيت إنسان وقد وردت هلم التي
  وغريه " شرح النخبة " متابعات ال خيلو أسانيدهم عن شيء كما حققه احلافظ يف 

كره النووي أهنا تفيد وإمنا المرئ ما نوى ذكر القرطيب وغريه أنه تأكيد للجملة األوىل واألوىل ما ذ: قوله )  ٤( 
واجلملة األوىل تفيد اشتراط مطلق . اشتراط تعيني املنوي كمن عليه فائتة ال يكفيه أن ينوي الفائتة فقط حىت يعينها 

النية ومعناه إمنا ثواب األعمال بالنية وهذا متفق عليه أو صحة األعمال بالنية وفيه خالف مشهور بني احلنفية 



وهو استعمال خاطئ وغلط شائع ملا مجع ) الغري املقصودة : ( هكذا جاء يف األصل ( لغري والشافعية يف العبادات ا
) العبادات غري املقصودة ( وصوابه أن يقال " ال " مع اإلضافة إىل ما فيه " غري " عل " ال " فيه من إدخال 

  املقصودة 
  ه أي كان قصده من هجرته وتركه دار احلرب طاعة اهللا ورسوله ورضا)  ٥( 
  أي فهي موجبة للثواب ولرضاء اهللا ورسوله )  ٦( 
خصها : أو امرأة ذكرها على حدة مع دخوهلا حتت دنيا للزيادة يف التحذير ألن االفتتان هبا أشد وقيل : قوله )  ٧( 
بالذكر ملا أن رجال هاجر من مكة إىل املدينة ليتزوج امرأة تسمى أم قيس ) وهو خطأ " خصه : " يف األصل ( 
قصة مهاجر أم " : فتح الباري " كان يقال له مهاجر أم قيس فلهذا خص يف احلديث ذكر املرأة قال احلافظ يف و

  قيس رواها سعيد بن منصور والطرباين لكن ليس فيه أن هذا احلديث سيق ألجله 
  أي من أمور الدنيا ال خالق له يف العقىب )  ٨( 

  تقع يف السمن)  ١( باب الفأرة  - ٥٧

أن النيب صلى ) :  ٢( بن عتبة عن عبد اهللا بن عباس )  ١( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن عبيد اهللا  - ٩٨٣
( وما حوهلا من السمن فاطرحوه )  ٤( خذوها : عن فأرة وقعت يف مسن فماتت ؟ قال )  ٣( اهللا عليه و سلم سئل 

٥  (  
( أخذت الفأرة وما حوهلا من السمن فرمي به وأكل )  ٧( جامدا )  ٦( إذا كان السمن . وهبذا نأخذ : قال حممد 

وهو قول أيب حنيفة . به )  ١١( شيء واستصبح )  ١٠( ال يؤكل منه )  ٩( ما سوى ذلك وإن كان ذائبا )  ٨
  والعامة من فقهائنا 
 _________  

  ) بالفارسية ( موش : الفأرة )  ١( 
  بن مسعود  -بالضم  -بن عبد اهللا بن عتبة نسبة إىل جده فإنه عبيد اهللا : عبيد اهللا )  ١( 
عن عبد اهللا بن عباس ظاهره أن احلديث من مسند ابن عباس وكذا رواه القعنيب وغريه ورواه أشهب : قوله )  ٢( 

" وغريه عنه بترك ابن عباس وذكر ميمونة بعد عبيد اهللا وأبو مصعب وحيىي بن بكري عنه بإسقاطها والصواب ما يف 
مالك عن ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة واختلف فيه : " موطأ حيىي 

أصحاب ابن شهاب أيضا فرواه ابن عيينة ومعمر عنه على الصواب واألوزاعي بإسقاط ميمونة وعقيل مرسال 
  بإسقاطهما كذا ذكره ابن عبد الرب 

دارقطين من طريق حيىي القطان وجويرية كالمها عن مالك به أن سئل السائل هو ميمونة كما رواه ال: قوله )  ٣( 
ميمونة استفتت عن الفأرة تقع يف السمن أي اجلامد كما يف رواية ابن مهدي عن مالك وكذا ذكرها أبو داود 

عن سفيان بن عيينة عن ابن شهاب وزاد البخاري عن ابن عيينة عن ابن شهاب فماتت " مسنده " الطيالسي يف 
: يب داود وغريه من حديث أيب هريرة سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الفأرة تقع يف السمن قال وعند أ

هذا يقتضي أنه سئل عن مسن جامد ولو كان ذائبا مل يتميز ما : قال الباجي ( إذا كان جامدا فألقوها وما حوهلا 
املنتقى . بقي الباقي على ما كان عليه من الطهارة حوهلا من غريه ولكنه ملا كان جامدا جنس ما جاورها بنجاستها و

وإن كان مائعا فال تقربوها وبه أخذ اجلمهور يف اجلامد واملائع إن املائع ينجس كله دون اجلامد )  ٢٩٢/  ٧



  " شرح الزرقاين " وخالف يف املائع مجع منهم الزهري واألوزاعي كذا يف 
  أي الفأرة )  ٤( 
فيه دليل على املسألة الفقهية وهي أن النجاسة إذا مل يعلم وقت وقوعها : يف البذل ( اقي أي ألقوه وكلوا الب)  ٥( 

حيكم بوقوعها بالنسبة إىل الوقت احلادث إىل أقرب األوقات كأهنا وقعت يف هذا الوقت فإن الفأرة مل يعلم بأهنا مىت 
بني فاعترب رسول اهللا صلى اهللا عليه و  وقعت يف السمن وهل كان السمن وقت وقوعها سائال أو جامدا أو كان بني

  )  ١٨٥/  ١٥انظر أوجز املسالك . سلم وقوعها يف احلال 
  وكذا حنوه من األشربة )  ٦( 
  يف بعض النسخ جامسا وهو مبعناه )  ٧( 
  لعدم وصول النجاسة إليه بسبب مجوده )  ٨( 
  أي مائعا سائال )  ٩( 
  لتنجسه كله )  ١٠( 
ح جمهول من االستصباح أي استعمل يف السراج وغريه وقيده الفقهاء يف كتبهم بغري املسجد استصب: قوله )  ١١( 

  فال جيوز فيه االستصباح بالسمن والدهن النجس 

  امليتة)  ١( باب دباغ  - ٥٨

أن رسول اهللا صلى : املصري عن عبد اهللا بن عباس )  ١( أخربنا مالك حدثنا زيد بن أسلم عن أيب وعلة  - ٩٨٤
  )  ٣( فقد طهر )  ٢( إذا دبغ اإلهاب :  عليه و سلم قال اهللا

 _________  
دباغ امليتة أي جلد اليت ماتت من غري ذبح شرعي وهو بكسر الدال عبارة عن إزلة الرائحة الكريهة : قوله )  ١( 

ن أيب حنيفة ع" اآلثار " وقد أخرج صاحب الكتاب يف كتاب . والرطوبات النجسة باستعمال األدوية أو بغريها 
  كل شيء مينع اجللد من الفساد فهو باغ : عن مجاد عن إبراهيم قال 

  عبد الرمحن بن وعلة بالفتح )  ١( 
  " املغرب " و " املصباح " هو بالكسر اجللد الغري املدبوغ ومجعه أهب بضمتني وفتحتني كذا يف )  ٢( 
  بضم اهلاء )  ٣( 

( عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن أمه )  ٢( عبد اهللا بن قسيط  يزيد بن)  ١( أخربنا مالك أخربنا  - ٩٨٥
جبلود )  ٤( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر أن يستمتع : عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم )  ٣

  امليتة إذا دبغت 
 _________  

  يف كثري من النسخ زيد وليس بصواب )  ١( 
   على صيغة التصغري)  ٢( 
  هي تابعية مقبولة ال يعرف امسها : قال الزرقاين )  ٣( 
دباغ : أمر أن يستمتع أي ينتفع على أي وجه كان ويف رواية للنسائي وابن حبان عن عائشة مرفوعا : قوله )  ٤( 



. دمي دباغه طهور كل أ: ذكاة امليتة دباغها وعند الدارقطين والبيهقي عنها : جلود امليتة طهورها ويف رواية للنسائي 
دباغ جلود امليتة طهورها وسلمة بن احملبق أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتى يف : ويف الباب عن زيد مرفوعا 

دباغها ذكاهتا وهبذه : يا رسول اهللا إهنا ميتة فقال : غزوة تبوك على بيت فإذا قربة معلقة فسال املاء فقالوا 
الطهارة بالدباغة مطلقا إال أهنم استثنوا من ذلك جلد اإلنسان لكرامته األحاديث ونظائرها ذهب اجلمهور إىل 

وجلد اخلنزير لنجاسة عينه واستثىن أيضا جلد الكلب من ذهب إىل كونه جنس العني وهو قول مجع من احلنيفة 
من قصة وغريهم ومل يدل عليه دليل قوي بعد ومنهم من ذهب إىل طهارة جلد مأكول للحم بالدبغ دون غريه أخذا 

واألحاديث املطلقة . انتهى . هو مذهب األوزاعي وابن املبارك وإسحاق بن راهويه : شاة ميمونة قال النووي 
روي هذا عن عمر وابنه عبد : ال يطهر شيء من اجللود بالدباغ قال النووي : العامة حجة عليهم ومنهم من قال 

واألحاديث الواردة يف الطهارة . انتهى . يتني عن مالك اهللا وعائشة وهو أشهر الروايتني عن أمحد وإحدى الروا
ال يطهر جلد امليتة بالدباغ مث رجع عنه ملا رأى قوة األخبار الواردة فيه : بالدباغة حجة عليهم وقال أمحد يف القدمي 

  )  ١٨٧/  ٩بسط شيخنا مذاهب العلماء يف دباغ اجللود امليتة وطهارهتا بالدباغ يف األوجز فارجع إليه ( 

مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ) :  ١( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا قال  - ٩٨٦
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و )  ٣( زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم ميتة )  ٢( بساة كان أعطاها موىل مليمونة 

  )  ٥( إمنا حرم أكلها : رسول اهللا إهنا ميتة قال  يا: انتفعتم جبلدها قالوا )  ٤( هال : سلم 
به وال بأس ببيعه )  ٧( ذكاته وال بأس باالنتفاع )  ٦( إذا دبغ إهاب امليتة فقد طهر وهو . وهبذا نأخذ : قال حممد 

  وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا رمحهم اهللا . 
 _________  

من رواة املوطأ عن عبيد اهللا مرسال كابن بكري والقعبين والصحيح وصله مر هكذا رواه مجع : قال : قوله )  ١( 
عن ابن عباس كما رواه حيىي وابن وهب وابن القاسم ومجاعة معمر ويونس والزبيدي وعقيل من أصحاب ابن 

  شهاب كذا قال ابن عبد الرب 
وظاهرمها أن تلك الشاة قد أعطاها . ونة أعطاها موالة مليم: كان أعطاها موىل مليمونة يف رواية حيىي : قوله )  ٢( 

أهنا تصدق : صحيح مسلم وسنن النسائي وسنن أيب داود وغريه : والذي يف عامة الكتب . موىل أو موالة ألحد 
  هبا على موالة مليمونة 

  صفة لشاة )  ٣( 
  أفال : حرف حتضيض ويف رواية )  ٤( 
معروف ثالثي بضم الراء أي مل حيرم إال أكل امليتة ال االنتفاع  إمنا حرم أكلها جمهول من التحرمي أو: قوله )  ٥( 

بأجزائها وجلدها واستدل بظاهره الزهري كما حكاه أبو داود وأمحد عنه أن جلود امليتة طاهرة ينتفع هبا بغري 
  " لباري فتح ا" الدباغة ورده اجلمهور بأنه ورد التقييد بالدباغ يف رويات أخرى صحيحة فوجب القول به كذا يف 

  أي ذحبه كذكاته بالفتح أي ذحبه )  ٦( 
  وأما قبل الدبغ فال جيوز البيع وال االنتفاع )  ٧( 

  باب كسب احلجام - ٥٩



أبو طيبة رسول اهللا صلى اهللا عليه )  ١( حجم : أخربنا مالك حدثنا محيد الطويل عن أنس بن مالك قال  - ٩٨٧
  )  ٤( عنه من خراجه )  ٣( أن خيففوا  ) ٢( و سلم فأعطاه صاعا من متر وأمر أهله 

  )  ٥( وهو قول أيب حنيفة . ال بأس أن يعطى احلجام أجرا على حجامته . وهبذا نأخذ : قال حممد 
 _________  

أبو " : جامع األصول " ويف . دينار ذكره السيوطي : ميسرة وقيل : حجم أبو طيبة امسه نافع وقيل : قوله )  ١( 
  موىل حميصة بن مسعود األنصاري صحايب معروف وطيبة بفتح الطاء وسكون الياء وبالباء املوحدة  طيبة نافع احلجام

  أي مواليه )  ٢( 
  من التخفيف )  ٣( 
  من خراجه بالفتح هو ما جيعل العبد على نفسه لسيده يف كل يوم : قوله )  ٤( 
أخذا من أحاديث حجامة النيب  ٢٠١/  ١٥ز كذا يف األوج( وهو قول أيب حنيفة وبه قال اجلمهور : قوله )  ٥( 

احتجم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف األخدعني وبني : صلى اهللا عليه و سلم وإعطائه أجره وقال ابن عباس 
كسب احلجام خبيث : أخرجه الترمذي يف الشمائل وروي . الكتفني وأعطى احلجام أجره ولو كان حراما مل يعطه 

أنه سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن كسب : ه وعند أمحد وأصحاب السنن عن حميصة أخرجه الترمذي وغري
ومحله اجلمهور على النهي للتنزيه ومنهم من قال حمل اجلواز . أعلفه نواضحك : احلجام فنهاه فذكر له احلاجة فقال 

حديث املنع حبديث اجلواز كذا يف ما إذا كانت األجرة معلومة واملنع ما إذا كانت جمهولة وجنح الطحاوي إىل نسخ 
  ) لعلي القاري " مجع الوسائل شرح الشمائل " 

للمملوك أن )  ٢( وال يصلح )  ١( اململوك وماله لسيده : أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر قال  - ٩٨٨
  )  ٦( عروف بامل)  ٥( أو ينفق )  ٤( أو يكتسي )  ٣( ينفق من ماله شيئا بغري إذن سيده إال أن يأكل 

منه ويف عارية )  ٧( وهو قول أيب حنيفة إال أنه يرخص له يف الطعام الذي يوكل أن يطعم . وهبذا نأخذ : قال حممد 
  وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا . فأما هبة درهم ودينار أو كسوة ثوب فال ) .  ٨( الدابة وحنوها 

 _________  
  لكونه مالكا لرقبته ويده )  ١( 
  أي ال جيوز )  ٢( 
  أي اململوك )  ٣( 
  واملعىن واحد . أو يلبس : يف نسخة )  ٤( 
  من اإلنفاق أي يف بعض ضرورياته أو املراد به التصدق مبا يعلم رضى مواله )  ٥( 
  قيد لألخري أو للكل )  ٦( 
  أي يطعم منه غريه فقريا أو جليسا )  ٧( 
  من املنافع )  ٨( 

هبا )  ٢( يبعث )  ١( كنت لعمر بن اخلطاب تسع صحاف : أسلم عن أبيه قال  أخربنا مالك عن زيد بن - ٩٨٩
( أو الفاكهة أو القسم وكان يبعث بآخرهن )  ٤( إىل أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا كانت الظرفة )  ٣( 
  قلة أو نقصان كان هبا )  ٧( فإن كان )  ٦( صفحة إىل حفصة )  ٥



 _________  
  تسع صحاف بكسر الصاد مجع صحفة بالفتح وهي القصعة الواسعة : قوله )  ١( 
  أي يف عهد خالفته )  ٢( 
  أي بواحدة منها إىل واحدة منهن )  ٣( 
أو الفاكهة أو القسم بالفتح . إذا كانت الظرفة بالضم أي إذا وجدت بالتحفة من املأكول واملشروب : قوله )  ٤( 

  ي أي القسمة من اللحم وغريه قاله القار
  أي بعد أن يرسل إىل سائر األزواج )  ٥( 
  لكوهنا بنته فال تضر القلة وال حتزهنا )  ٦( 
فإن كان أي فإن وجدت قلة يف كمية ذلك الشيء املبعوث أو نقصان يف كيفيته كان ذلك حبصة : قوله )  ٧( 

  حفصة لكوهنا آخر احلصص والنقصان إمنا يظهر يف اآلخر 

يعين فتنة  -الفتنة )  ٢( وقعت ) :  ١( حيىي بن سعيد أنه مسع سعيد بن املسيب يقول  أخربنا مالك أخربنا - ٩٩٠
احلديبية )  ٦( احلرة فلم يبق من أصحاب )  ٥( أحد مث وقعت فتنة )  ٤( فلم يبق من أهل بدر  -عثمان )  ٣( 

  )  ٧( أحد فإن وقعت الثالثة مل يبق بالناس طباخ 
 _________  

مقصوده اإلشارة إىل ارتفاع الربكة بوقوع الفتنة وأن الفنت معدن احملن وأنه ال يأيت زمان إال يقول : قوله )  ١( 
  وبعده شر منه 

ـ  ٣٥أي يف سنة )  ٢(    ه
  أي فتنة شهادته )  ٣( 
  أي من األصحاب الذين كانوا يف غزوة بدر )  ٤( 
أرض ذات حجارة سود بقرب املدينة الطيبة  مث وقعت فتنة احلرة بفتح احلاء وتشديد الراء املهملة: قوله )  ٥( 

  ابتلي هبا أهل املدينة ابتالء شديدا  ٦٣وكانت الفتنة هناك زمن يزيد سنة 
  أي الذين حضروا احلديبية مع الرسول وبايعوه حتت الشجرة )  ٦( 
لناس عقل وال خري مل يبق بالناس طباخ بالكسر مبعىن العقل يعين إن وقعت فتنة ثالثة ال يبقى يف ا: قوله )  ٧( 

  ويذهب بركة وجود الصحابة الذين هم زينة الدنيا والدين مطلقا 

كلكم راع : أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٩٩١
)  ٤( ؤول عنهم الذي على الناس راع عليهم وهو مس)  ٣( فاألمري )  ٢( وكلكم مسؤول عن رعتته )  ١( 

)  ٦( وهو مسؤول عنهم وامرأة الرجل راعية على مال زوجها وهي مسؤولة عنه )  ٥( والرجل راع على أهله 
  وكلكم مسؤول عن رعيته )  ٨( فكلكم راع )  ٧( وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه 

 _________  
كلكم راع لرعيته وناظم ألمور من يتبعه فيسأل كل عن  كلكم راع من الرعاية مبعىن احلفاظة أي: قوله )  ١( 

  رعيته عما وقع منه يف حقهم من العدل والظلم 
  بالفتح مث الكسر مث التشديد مع الفتح )  ٢( 



  أي السلطان ومن ينوب منابه )  ٣( 
  أي عما صدر منه فيهم )  ٤( 
  أي زوجته وأوالده وخوادمه وغريهم ممن يعوله )  ٥( 
  مال زوجها أنفقت يف حمله أم يف غريه ؟  أي عن)  ٦( 
  من جهة أمانته وخيانته )  ٧( 
إن : هذا تأكيد ملا قبله جممال ومفصال يف صورة النتيجة وال يبعد أن يقال : فكلكم راع قال القاري : قوله )  ٨( 

حنو ذلك كما الرجل وحده مسؤول عن رعيته من أعضائه وهي السمع والبصر واليد والرجل واللسان واألذن و
)  ٣٦اآلية : سورة اإلسراء ) ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال : ( يشري إليه قوله تعاىل 

  واحلديث رواه الشيخان وأمحد وأبو داود والترمذي عن ابن عمر 

)  ١( إن الغادر : سلم  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و: أخربنا حدثنا عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر قال  - ٩٩٢
  يقوم يوم القيمة ينصب له لواء فيقال هذه غدرة فالن 

 _________  
إن الغادر أي من يغدر بعهده وخيلف يف وعده من الكفار وغريهم يقوم يوم القيامة على رؤوس : قوله )  ١( 

يطلع عليها الناس فيقال من لواء بالكسر يكون عالمة على غدرته . ينصب بصيغة اجملهول أي يرفع له . األشهاد 
  جانب املالئكة هذه غدرة فالن بالضم 

)  ١( اخليل يف نواصيها : أخربنا مالك أخربنا نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٩٩٣
  اخلري إىل يوم القيمة 

 _________  
وكون اخلري يف ناصيته . اخليل لكونه آلة اجلهاد يف نواصيها مجع ناصية مقدم الرأس إشارة إىل فضل : قوله )  ١( 

  إىل يوم القيامة إشارة إىل دوام فتح أهل اإلسالم وغلبتهم خبيلهم 

  يبول قائما )  ١( أنه رآه : أخربنا مالك أخربنا عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر  - ٩٩٤
  ال بأس بذلك والبول جالسا أفضل : قال حممد 

 _________  
أنه رآه أي رأى عبد اهللا بن دينار ابن عمر يبول قائما ولعله كان أحيانا اقتداء بالنيب صلى اهللا عليه و  :قوله )  ١( 

سلم فإنه كان من أشد الناس اقتداء به حىت يف املباحات واالتفاقيات وقد روى حذيفة أنه صلى اهللا عليه و سلم أتى 
أن النيب صلى اهللا عليه و : حلاكم والبيهقي عن أيب هريرة وروى ا. سباطة قوم فبال قائما أخرجه أبو داود وغريه 

املصنف " وأخرج ابن أيب شيبة يف . عرق يف باطن الركب : سلم بال قائما من جرح كان مبأبضه وهو هبمزة ساكنة 
نت كا: وعن الشافعي . ما بال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قائما إال مرة يف كثيب أعجبه : عن جماهد قال " 

فلعله كان به إذ ذاك وجع صلب وقيل مل يكن هناك موضع القعود . العرب تستشفي وجع الصلب بالبول قائما 
وهذا كله لبيان . أنه رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم يبول قائما : وأخرج الطرباين عن سهل بن سعد . فبال قائما 

من حدثكم : لم وأصحابه هو البول قاعدا حىت قالت عائشة اجلواز وإال فالعادة املستمرة للنيب صلى اهللا عليه و س



: إنه أحسن شيء يف الباب واحلاكم وقال : أن رسول اهللا بال قائما فال تصدقوه أخرجه النسائي والترمذي وقال 
زهر الرىب على اجملتىب " و " مرقاة الصعود إىل سنن أيب داود " صحيح على شرط الشيخني كذا فصله السيوطي يف 

  وغريمها " 

ذروين : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : أخربنا مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة  - ٩٩٥
  ما تركتكم فإمنا هلك من كان قبلكم بسؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم فما هنيتكم عنه فاجتنبوه )  ١( 

 _________  
وال تتعرضوا بالتفتيش والسؤال فإمنا هلك من كان قبلكم من األمم  ذروين أي اتركوين ما تركتكم: قوله )  ١( 

السابقة كبين إسرائيل بسؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم كما ذكر اهللا يف كتابه يف قصة البقرة وسؤال رؤية اهللا 
ضوا له بالسؤال فما هنيتكم عنه فاجتنبوه وما مل أنه عنه فاسكتوا عنه وال تتعر. ودخول قرية اجلبارين وغري ذلك 

وفيه إشارة إىل أن األصل يف األشياء اإلباحة ما مل يرد دليل املنع ويف رواية ابن جرير . والتشديد فيشدد اهللا عليكم 
يا أيها الناس إن اهللا كتب عليكم احلج فقام : خطبنا رسول هللا فقال : وأيب الشيخ وابن مردويه عن أيب هريرة 

أما إين لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت مث : أيف كل عام يا رسول اهللا ؟ فقال : عكاشة بن حمصن األسدي فقال 
يا : ( تركتم لضللتم اسكتوا عين ما سكت عنكم فإمنا هلك من قبلكم بسؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم فأنزل اهللا 

ويف الباب عن أيب أمامة ) .  ١٠١اآلية : سورة املائدة ) ( أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 
الباهلي عند ابن جرير والطرباين وابن مردويه وابن عباس عند ابن مردويه وابن جرير وابن أيب حامت وغريمها كما 

  " الدر املنثور " بسطه السيوطي يف 

: و سلم  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه: أخربنا مالك حدثنا أبو الزناد عن األعرج عن ايب هريرة قال  - ٩٩٦
مث قام عمر بن اخلطاب )  ٣( يف نزعه ضعف واهللا يغفر له )  ٢( نزع ذنوبا أو ذنوبني )  ١( أرأيت ابن أيب قحافة 

  )  ٧( حىت ضرب الناس بعطن )  ٦( من الناس ينزع نزعه )  ٥( غربا فلم أر عبقريا )  ٤( فاستحالت 
 _________  

  الده أي أبا بكر وأبو قحافة بالضم كنية و)  ١( 
  الدلو الكبري أي أخرج من البئر : بالفتح )  ٢( 
  أي يتجاوز عنه وال يأخذه بضعفه لعدم تقصريه )  ٣( 
  الدلو الكبري من الذنوب أي فصارت تلك الدلو دلوا عظيما أخرج به ماء كثريا : بالفتح )  ٤( 
  يدا قويا أي شد: بفتح العني وسكون الباء وفتح القاف وكسر الراء وشد الياء )  ٥( 
  )  ٣٩/  ٧فتح الباري . فيه إشارة إىل إشاعة أمره وإجراء أحكامه ( منصوب بنزع اخلافض أي كنزعه )  ٦( 
واملعىن نزع . حىت ضرب الناس بعطن بفتحتني موضع جيلس فيه الدواب حول احلوض واملاء للسقي : قوله )  ٧( 

ويف حديث إشارة كالصراحة إىل . للسقي لكثرة املاء  عمر وروي الناس بشرهبم حىت جعلوا العطن أبركوا دواهبم
قلة مدة خالفة أيب بكر وإىل ما وقع يف زمن خالفته من اضطراب األحوال بسبب ارتداد العرب وظهور املتنبئني 

وإىل قوة عمر يف أمر الدين وطول خالفته وشيوع الدين يف زمنه وقد وقع كل ذلك كما أرى وكانت رؤيته ذلك 
يف رواية الصحيحني وغريمها بينا أنا نائم رأيتين على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء اهللا مث أخذها مناما كما 

وبه ظهر ما يف كالم القاري حيث فسر قوله رأيت بقوله أي علمت بالكشف أو اإلهلام أو . ابن أيب قحافة احلديث 



لرؤية املنامية برواية األحالم ومن املعلوم أن منام األنبياء فإن الترديد خمتل النظام لثبوت ا. انتهى . رأيت يف املنام 
  وحي عند علماء اإلسالم 

  ) ١( باب التفسري  - ٦٠

الصالة : املخزومي أنه مسع زيد بن ثابت يقول )  ١( أخربنا مالك أخربنا داود بن احلصني عن أيب يربوع  - ٩٩٧
  صالة الظهر )  ٢( الوسطى 

 _________  
  أي لبعض آيات كتاب اهللا :  التفسري)  ١( 
وهو عبد الرمحن بن " موطأ حيىي " ابن يربوع وهو املوافق ملا يف : عن أيب يربوع املخزومي يف نسخة : قوله )  ١( 

  " التقريب " سعيد بن يربوع بفتح الياء املخزومي أبو حممد املدين نسب إىل جده من ثقات التابعني ذكره يف 
سورة ) ( حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى : ( سطى أي املذكورة يف قوله تعاىل الصالة الو: قوله )  ٢( 

وقد اختلف فيه الصحابة ومن بعدهم وختالفت الروايات عنهم فعن ابن عباس عند البيهقي )  ٢٣٨اآلية : البقرة 
ا صالة الصبح ومثله عن وابن جرير وعبد الرزاق وابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن املنذر وسعيد بن منصور أهن

علي عند البيهقي وابن عمر عند ابن أيب شيبة وإسحاق بن راهويه وابن املنذر وعبد بن محيد وورد مثله عن عطاء 
أهنا صالة الظهر وهو قول زيد بن ثابت أخرجه : هذا أول األقوال الثاين . وجابر بن زيد وطاوس وعكرمة 

وأبو يعلى والطرباين والبيهقي وابن أيب حامت وأمحد وابن منيع والضياء البخاري وأبو داود وابن جرير والطحاوي 
املقدسي وغريهم وهو مروي عن ابن عمر عند الطرباين وعن أيب سعيد اخلدري عند البيهقي وعن علي عند ابن 

يب صلى اهللا أهنا العصر وهو مذهب علي رجع إليه بعد ما كان يظن أهنا الصبح ملا مسع قول الن: والثالث . املنذر 
مأل اهللا قبورهم وبيوهتم نارا شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العصر رواه عبد الرزاق : عليه و سلم يوم األحزاب 

وابن أيب شيبة ومسلم والنسائي وغريهم وهو املروي عن ابن عمر عند ابن جرير والطحاوي وعبد بن محيد وعن 
ابن املنذر وعن أيب سعيد اخلدري عند الطحاوي وابن املنذر وعن أم أيب أيوب عند البخاري يف تارخيه وابن جرير و

. سلمة عند ابن أيب شيبة وابن املنذر وعن عائشة عند ابن جرير وابن أيب شيبة وعن حفصة عند عبد بن محيد وغريه 
أخر مبسوطة  وهناك أقوال. أهنا صالة املغرب ورد ذلك عن ابن عباس عند ابن عباس عند ابن أيب حامت : والرابع 

والذي يظهر بعد التنقيد أن أصح " الدر املنثور " وغريه واآلثار املذكورة وغريها مبسوطة يف " فتح الباري " يف 
األقوال هو القول الثالث لكونه موافقا لكثري من األحاديث الصحيحة املرفوعة وإليه ذهب أكثر الصحابة كما 

اوردي وأكثر علماء األثر كما قاله ابن عبد الرب وهو الصحيح عند ذكره الترمذي ومجهور التابعني كما ذكره امل
  احلنفية واحلنابلة وذهب أكثر الشافعية وبعض املالكية خمالفا لقول إماميهما أهنا الصبح 

كنت أكتب مصحفا حلفصة زوج : أنه قال )  ١( أخربنا مالك أخربنا زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع  - ٩٩٨
: فقالت )  ٤( فلما بلغتها آذنتها )  ٣( فآذين )  ٢( إذا بلغت هذه اآلية : ليه و سلم قالت النيب صلى اهللا ع

  على الصلوات والصالة الوسطى وصالة العصر وقوموا هللا قانتني )  ٥( حافظوا 
 _________  

  " التقريب " هو عمرو بن رافع العدوي موالهم مقبول ذكره يف )  ١( 



  لصالة الوسطى أي اليت فيها ذكر ا)  ٢( 
  أي أخربين )  ٣( 
  أي أعلمتها )  ٤( 
وهذه الكتابة وكتابة عائشة قبل أن جتمع املصاحف " وصالة العصر " حافظوا أي أكتب هكذا بزيادة : قوله )  ٥( 

 املختلفة على مصحف واحد يف زمن عثمان فإنه مل يكتب بعد ذلك إال ما أمجع عليه وثبت بالتواتر أنه قرآن قاله ابن
  عبد الرب 

: موىل عائشة قال )  ٢( بن حكيم عن أيب يونس )  ١( أخربنا مالك أخربنا زيد بن أسلم عن القعقاع  - ٩٩٩
فلما ) حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى ( إذا بلغت هذه اآلية فآذين : أمرتين أن أكتب هلا مصحفا قالت 

وقوموا هللا )  ٤( لوات والصالة الوسطى وصالة العصر حافظوا على الص: ( علي )  ٣( بلغتها آذنتها وأملت 
  مسعتها من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ٥( قانتني 

 _________  
  " الكاشف " كناين مدين ثقة ذكره يف : بفتح القافني بينهما عني ساكنة )  ١( 
  من ثقات التابعني ال يعرف امسه : قال الزرقاين )  ٢( 
/  ٣بذل اجملهود . بتشديد الالم من اإلمالل وبتخفيفها من اإلمالء وكالمها مبعىن أي ألقت : فأملت ( أي )  ٣( 

  كتبت علي وأمرتين بكتابتها هكذا ) فأملت : فقالت بدل وأملت ويف البذل : ويف نسخة القاري .  ٢٠٠
لعصر جيعل العطف إن الصالة الوسطى غري ا: وصالة العصر استدل به وحبديث حفصة من قال : قوله )  ٤( 

  للمغايرة ومن قال باحتادمها جيعل العطف للبيان وهو املوافق ملا روي عن عائشة وحفصة 
واألول أوفق بشأن نزوهلا فإهنا نزلت نسخا . ساكنني أو خاشعني أو داعني على اختالف التفاسري : أي )  ٥( 

  لق بالقراءة خلف اإلمام إمام الكالم يف ما يتع" للتكلم يف الصالة كما بسطته يف رساليت 

قول : يف الباقيات الصاحلات )  ١( أخربنا مالك أخربنا عمارة بن صياد أنه مسع سعيد بن املسيب يقول  - ١٠٠٠
  سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم : العبد 

 _________  
املال والبنون زينة احلياة الدنيا والباقيات : ( لباقيات الصاحلات أي يف تفسري قوله تعاىل يقول يف ا: قوله )  ١( 

وهذا التفسري منقول موقوفا ومرفوعا )  ٤٦اآلية : سورة الكهف ) ( الصاحلات خري عند ربك ثوابا وخري أمال 
سبحان اهللا : ابن عباس قال يف تفسريه  فأخرج ابن أيب شيبة وابن املنذر عن" الدر املنثور " كما بسطه السيوطي يف 

وأخرج سعيد بن منصور وأمحد وابن جرير وابن أيب حامت وابن حبان واحلاكم . واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب 
وما هي يا رسول : استكثروا من الباقيات الصاحلات قيل : " وصححه وابن مردويه عن أيب سعيد اخلدري مرفوعا 

وحنوه أخرجه سعيد بن منصور وأمحد وابن . التكبري والتسبيح والتحميد وال حول وال قوة إال باهللا اهللا ؟ قال 
واحلاكم " املعجم الصغري " مردويه من حديث النعمان بن بشري والنسائي وابن جرير وابن أيب حامت والطرباين يف 

ن حديث أيب الدرداء وابن مردويه من حديث وابن مردويه والبيهقي من حديث أيب هريرة والطرباين وابن مردويه م
أنس وابن أيب شيبة وابن املنذر من حديث عائشة كلهم ذكروه مرفوعا وهو املنقول عن عثمان أخرجه أمحد وابن 

  " تارخيه " جرير وابن املنذر وعن ابن عمر أخرجه ابن جرير والبخاري يف 



مسعت سعيد بن املسيب : حملصنات من النساء قال عن ا)  ١( أخربنا مالك أخربنا ابن شهاب وسئل  - ١٠٠١
  ذلك إىل أن اهللا حرم الزنا )  ٢( ويرجع . هن ذوات األزواج : يقول 

 _________  
واحملصنات من النساء ( وسئل أي واحلال أن ابن شهاب سئل عن احملصنات من النساء يف قوله تعاىل : قوله )  ١( 

سورة ) ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم : ( تكم يف قوله قبله عطفا على أمها) إال ما ملكت أميانكم 
هن ذوات األزواج فاملعىن : مسعت سعيد بن املسيب يقول : اآلية قال ابن شهاب )  ٢٤،  ٢٣اآلية : النساء 

ين السبايا اليت يع) إال ما ملكت أميانكم ( حرمت عليكم احملصنات بالفتح الاليت هلن أزواج ما مل يطلقوا أو ميوتوا 
سبني وهلن أزواج يف دار احلرب فإنه حيل ملالكهن وطؤهن بعد االسترباء ألن بالسيب وختالف الدارين يرتفع النكاح 

وهذا التفسري مروي عن ابن عباس عند ابن أيب حامت وابن جرير وابن املنذر وعبد بن محيد واحلاكم والبيهقي . 
ير وابن املنذر وعبد بن محيد وعن أنس عند ابن املنذر وغريهم من الصحابة وعن ابن مسعود عند أيب شيبة وابن جر

وأخرج الطحاوي وعبد الرزاق وابن شيبة وعبد بن محيد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو . والتابعني 
ليه و سلم بعث أن رسول اهللا صلى اهللا ع: يعلى وابن جرير وابن املنذر والبيهقي وغريهم عن أيب سعيد اخلدري 

يوم حنني جيشا إىل أوطاس فلقوا عدوا فظهروا عليهم وأصابوا سبايا فكان ناسا من أصحابه حترجوا من غشياهنن 
  من أجل أزواجهن من املشركني فأنزل اهللا هذه اآلية 

  أي حاصل هذا التفسري حرمة الزنا )  ٢( 

أن أباه أخربه عن عمرة بنت عبد الرمحن عن  أخربنا مالك أخربنا حممد بن أيب بكر بن عمر بن حزم - ١٠٠٢
: ( مثل ما رغبت هذه األمة عنه من هذه اآلية )  ١( ما رأيت : عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا قالت 

إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت )  ٤( اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت )  ٣( طائفتان من املؤمنني )  ٢( وإن 
  بينهما )  ٦( إىل أمر اهللا فإن فاءت فأصلحوا )  ٥( حىت تفيء تبغي 

 _________  
ما رأيت مثل ما رغبت هذه األمة عنه وأعرضت عنه بأن تركت العمل مبقتضاها مثل هذه اآلية فإن : قوله )  ١( 

ا فالقتل إخالء للعامل عن اآلية ناصة على أنه جيب الصلح بني املتنازعني وإرشاد الباغني إىل حكم اهللا ورسوله فإن أبو
شرهم وقد ترك أكثر الناس العمل به وكان نزول هذه اآلية ملا كانت امرأة من األنصار حتت رجل وكان بينها وبني 

نزلت ملا انطلق رسول اهللا صلى اهللا : وقيل . زوجها شيء فحبسها فجاء قومها وقومه واقتتلوا باأليدي والنعال 
إليك عين لقد آذاين ننت محارك فقال رجل من : أيب املنافق راكبا على محار فلما أتاه قال  عليه و سلم إىل عبد اهللا بن

واهللا حلمار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أطيب رحيا منك فغضب لعبد اهللا رجل من قومه فشتما : األنصار 
فيه دليل على أن البغي ال يزيل : أيضا  وقال" معامل التنزيل " ووقعت املقاتلة باأليدي والنعال كذا ذكره البغوي يف 

اسم اإلميان ويدل عليه مل روي عن علي أنه سئل وهو القدوة يف قتال أهل البغي عن أهل اجلمل وصفني أهم 
فما : ال ألن املنافقني ال يذكرون اهللا إال قليال قيل : منافقون ؟ فقال : من الشرك فروا فقيل : مشركون ؟ قال 

  اننا بغوا علينا إخو: حاهلم ؟ قال 
  شرطية )  ٢( 
  فيه حجة قويه ألهل السنة على أن الكبائر ال خترج العبد عن اإلميان )  ٣( 
  من البغي وهو اخلروج عن احلد أي تعدت )  ٤( 



  أي ترجع إىل حكم اهللا )  ٥( 
  بالعدل حبملها على اإلنصاف والرضاء حبكم اهللا )  ٦( 

الزاين ال ينكح : ( عز و جل )  ١( سعيد عن سعيد بن املسيب يف قول اهللا  أخربنا مالك أخربنا حيىي بن - ١٠٠٣
( إهنا نسخت : يقول )  ٤( ومسعته ) :  ٣( قال ) إال زانية أو مشركة والزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك )  ٢( 
  ) ن عبادكم وإمائكم منكم والصاحلني م)  ٧( األيامى )  ٦( وأنكحوا : ( هذه اآلية باليت بعدها مث قرأ )  ٥

( املرأة وإن كانت قد فجرت )  ٨( وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا ال بأس بتزوج . وهبذا نأخذ : قال حممد 
  )  ١٠( وإن يتزوجها من مل يفجر )  ٩

 _________  
وحكمها فقال )  ٣اآلية  :سورة النور ( اختلف العلماء يف معىن هذه اآلية : يف قول اهللا قال البغوي : قوله )  ١( 

قدم قوم املهاجرون املدينة وفيهم الفقراء ال مال هلم وال عشائر وباملدينة نساء بغايا وهم يومئذ مشركات : قوم 
ألهنن مشركات هذا ) وحرم ذلك على املؤمنني ( فرغب ناس من فقراء املهاجرين إىل نكاحهن لينفقن عليهم فنزلت 

كان رجل يقال له : وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال . ري والشعيب قول جماهد وعطاء وقتاة والزه
مرثد بن أيب مرثد الغنوي كان حيمل األسارى مبكة وكانت مبكة بغي يقال هلا عناق وكانت صديقته يف اجلاهلية فلما 

 أسأل رسول اهللا صلى حىت: فانكحين فقال : إن اهللا حرم الزنا فقالت : أتى مكة دعته عناق إىل نفسها فقال مرثد 
فعلى قوم هؤالء كان التحرمي خاصا يف حق أولئك دون سائر . ال تنكحها : اهللا عليه و سلم فقرأها عليه وقال 

املراد بالنكاح هو اجلماع ومعناه الزاين ال يزين إال بزانية أو مشركة وهو قول سعيد بن جبري : وقال قوم . الناس 
إن حكم هذه اآلية منسوخ وكان نكاح الزانية حراما هبذه اآلية : ب ومجاعة وقال سعيد بن املسي. والضحاك 

ورجح ( فدخلت الزانية يف أيامى املسلمني )  ٣٢اآلية : سورة النور ) ( وأنكحوا األيامى : ( فنسخها قوله تعاىل 
 يف هذا املوضع عىن: وأوىل األقوال عندي بالصواب قول من قال : هذا القول اإلمام أبو جعفر الطربي وقال 

وإن اآلية نزلت يف البغايا املشركات ذوات الرايات وذلك لقيام احلجة على أن الزانية من املسلمات حرام . الوطء 
  )  ٥٨/  ٨تفسري الطربي . على كل مشرك وإن الزاين من املسلمني حرام عليه كل مشركة من عبدة األوثان 

  هو وما بعده خرب مبعىن النهي )  ٢( 
  أي حيىي بن سعيد  ) ٣( 
  أي سعيد بن املسيب )  ٤( 
  بصيغة اجملهول )  ٥( 
  خطاب إىل األولياء )  ٦( 
  من ال زوج هلا وهو مطلق يشمل الزانية وغريها : مجع أمي )  ٧( 
 مذهب احلنفية يف ذلك وهو ما قاله اجلمهور بأن الزانية ال:  ١٩/  ١٠يف بذل اجملهود ( بتزوج املرأة : قوله )  ٨( 

حيرم نكاحها على الزاين وال على غريه وكذلك ال حيرم نكاح الزاين باملؤمنة وال بالزانية وقد خالف يف ذلك الشيخ 
وإن كان مبن زىن هبا وإن كانت حبلى بالزىن لكن إذا ) واهللا أعلم . وقال باحلرمة " زاد املعاد " ابن القيم يف 

  وطء إىل وضع احلمل وإن نكحت بالزاين جيوز له الوطء تزوجت احلبلى بالزنا بغري الزاين ال حيل له ال
  أي زنت )  ٩( 
  أي من مل يزن )  ١٠( 



( وال جناح : ( أخربنا مالك أخربنا عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول يف قول اهللا عز و جل  - ١٠٠٤
تقول للمرأة وهي يف عدهتا من )  ٢(  أن: قال ) عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم يف أنفسكم )  ١

  إليك رزقا وحنو هذا من القول )  ٥( كرمية وإين فيك لراغب وإن اهللا سائق )  ٤( إنك علي : زوجها )  ٣( وفاة 
 _________  

من التعريض وهو )  ٢٣٥اآلية : سورة البقرة ( عليكم فيما عرضتم به . وال جناح بالضم أي ال إمث : قوله )  ١( 
وهي التماس نكاح النساء  -بالكسر  -ويح بشي يفهم به السامع مراده من غري التصريح من بيان ملا خطبة التل

  " معامل التنزيل " أو أكننتم أي أضمرمت وأخفيتم يف أنفسكم كذا يف . املعتدات املذكورات يف ما قبل هذه اآلية 
  بيان للتعريض أي هو قولك للمرأة يف حال العدة )  ٢( 
  وكذا يف عدة طالقها  ) ٣( 
  أي عندي مكرمة )  ٤( 
  أي موصل إليك رزقا حسنا يعين بتزوجيي إياك )  ٥( 

  الشمس ميلها )  ١( دلوك : أخربنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر قال  - ١٠٠٥
 _________  

الليل  -بفتحتني  -أقم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق : ( دلوك الشمس أي املذكور يف قوله تعاىل : قوله )  ١( 
وفيه إشارة إىل الصلوات املكتوبات وأوقاهتا فقرآن )  ٧٨اآلية : سورة اإلسراء ) ( وقرآن الفجر كان مشهودا 

يشهده مالئكة الليل والنهار املتعاقبون جيتمعون عند ذلك وبه : ومعىن قوله مشهودا . الفجر إشارة إىل صالة الفجر 
وابن شيبة وابن مسعود كما يف رواية سعيد بن منصور وابن جرير وابن املنذر  فسر ابن عباس يف رواية ابن جرير

وأبو هريرة يف روايته عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أخرجه البخاري ومسلم وابن جرير وابن أيب حامت وعبد 
رباين وعن ابن الرزاق وابن مردويه وغسق الليل أشار به إىل صالة العشاء وبه فسره ابن مسعود أخرجه عنه الط

غسق : عباس غسق الليل بدء الليل أخرجه ابن جرير وأخرج ابن أيب شيبة عن جماهد وعبد الرزاق عن أيب هريرة 
الليل غروب الشمس فيكون إشارة إىل صالة املغرب وعن ابن عباس أنه ظلمة الليل أخرجه ابن األنباري وابن 

ودلوك الشمس فسره ابن مسعود بالغروب كما . وىل األقوال املنذر فيكون شامال لصاليت املغرب والعشاء وهو أ
أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أيب شيبة وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين واحلاكم وابن 

نذر مردويه وكذا أخرجه عبد الرزاق وابن أيب شيبة وابن جرير وابن املنذر عن ابن عباس وابن أيب شيبة وابن امل
وابن أيب حامت عن علي فيكون إشارة إىل املغرب وال يكون لصالة الظهر ذكر يف هذه اآلية وكذا للعصر وفسره ابن 
عمر بالزوال أخرجه مالك وعبد الرزاق وابن شيبة وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت وهو رواية عن ابن عباس 

الدر " واآلثار يف هذا الباب مبسوطة يف . وله إىل غسق الليل فيكون إشارة إىل صالة الظهر ويستفاد العصر من ق
  " املنثور 

)  ٢( دلوك الشمس ميلها : كان يقول : ابن عباس قال )  ١( أخربنا مالك حدثنا داود بن احلصني عن  - ١٠٠٦
  وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته 

  )  ٤( دلوكها غروهبا وكل حسن : بن مسعود ابن عمر وابن عباس وقال عبد اهللا )  ٣( هذا قول : قال حممد 
 _________  



" مالك عن داود بن احلصني أخربين خمرب عن ابن عباس قال ابن عبد الرب يف " : موطأ حيىي " عن يف : قوله )  ١( 
  املخرب املبهم عكرمة كان مالك يكتم امسه لكالم ابن املسيب فيه " : االستذكار 

  هار أي زواهلا من نصف الن)  ٢( 
وهو قول عطاء وقتادة وجماهد واحلسن وأكثر التابعني وقول ابن مسعود اختاره النخعي ومقاتل والضحاك )  ٣( 

  والسدي كذا ذكره البغوي 
وكل حسن ألن اللفظ جيمع املعنني فإن أصل الدلوك امليالن والشمس متيل إذا زالت وإذا غربت لكن : قوله )  ٤( 

أوىل القولني لكثرة القائلني وألنا إذا محلنا عليه كانت اآلية جامعة ملواقيت الصالة كلها  ال خيفى أن التفسري بالزوال
خبالف الغروب كذا قال البغوي ومما يؤيد ترجيح تفسري الزوال مبوافقته لكثري من األخبار املرفوعة فأخرج ابن 

وأخرج البزار وأبو الشيخ . الشمس لزوال : مروديه عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم لدلوك الشمس قال 
وأخرج ابن جرير عن عقبة بن . دلوك الشمس زواهلا : وابن مردويه والديلمي بسند ضعيف عن ابن عمر مرفوعا 

. أتاين جربيل لدلوك الشمس حني زالت فصلى يب الظهر : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عمرو قال 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي الظهر حني زالت الشمس مث : لمي وأخرج ابن جرير عن أيب برزة األس

  تال هذه اآلية 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و )  ١( أن : أخربنا مالك حدثنا عبد اهللا بن دينار أن عبد اهللا بن عمر أخربه  - ١٠٠٧
الشمس ؟ وإمنا )  ٤( صر إىل مغرب بني صالة الع)  ٣( فيما خال من األمم كما )  ٢( إمنا أجلكم : سلم قال 

من يعمل يل إىل نصف النهار على قرياط : فقال )  ٦( ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عماال )  ٥( مثلكم 
من يعمل يل من نصف النهار إىل العصر على قرياط ) :  ٩( مث قال )  ٨( فعملت اليهود : قرياط ؟ قال )  ٧( 

من يعمل يل من الصالة العصر إىل املغرب ) :  ١١( ارى على قرياط قرياط مث قال النص)  ١٠( قرياط ؟ فعملت 
فأنتم الذين يعملون من صالة العصر إىل مغرب الشمس على قرياطني )  ١٢( الشمس على قرياطني قرياطني أال 

هل : طاء قال ع)  ١٥( وأقل )  ١٤( حنن أكثر عمال : فغضب اليهود والنصارى وقالوا ) :  ١٣( قرياطني قال 
  )  ١٨( أعطيه من شئت )  ١٧( فإنه فضلي : ال قال : من حقكم شيئا ؟ قالوا )  ١٦( ظلمتكم 
من تعجيلها أال ترى أنه جعل ما بني الظهر إىل )  ١٩( هذا احلديث يدل على أن تأخري العصر أفضل : قال حممد 

العصر كان ما بني الظهر إىل العصر أقل مما بني العصر أكثر مما بني العصر إىل املغرب يف هذا احلديث ومن عجل 
العصر إىل املغرب فهذا يدل على تأخري العصر وتأخري العصر أفضل من تعجيلها ما دامت الشمس بيضاء نقية مل 

  وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا والعامة من فقهائنا رمحهم اهللا تعاىل . ختالطها صفرة 
 _________  

  ف حبديث القرياط أخرجه البخاري يف مواضع ومسلم والترمذي وغريهم وله طرق كثرية هذا احلديث معرو)  ١( 
  بفتحتني أي مدة بقائكم بالنسبة إىل من مضى من األمم )  ٢( 
  أي التشبيه يف القلة )  ٣( 
  مصدر ميمي مبعىن الغروب )  ٤( 
: يف األصل ( للمقول : وهو النظري مث قيل  وإمنا مثلكم املثل بفتحتني يف املعىن كاملثل بكسر امليم: قوله )  ٥( 

السائر املمثل مضربه مبورده مثل ومل يضربوا مثال إال بقول فيه غرابة وههنا تشبيه للمركب ) املعقول هو حتريف 
باملركب فاملشبه واملشبه به مها اجملموعان احلاصالن يف الطرفني وإال كان القياس أن يقول كمثل أقوام استأجرهم 



  )  ٥٣/  ٥عمدة القاري " ( عمدة القاري " ا قال العيين يف رجل كذ
  بضم العني وتشديد امليم مجع عامل أي قوما يعملون له العمل باألجرة )  ٦( 
القرياط نصف دانق وأصله قراط بالتشديد " الكواكب الدراري " على قرياط قرياط قال الكرماين يف : قوله )  ٧( 

ريف التضعيف كما يف الدينار واملراد به ههنا النصيب واحلصة وكرر ليدل على ألن مجعه قراريط فأبدل أحد ح
  تقسيم القراريط على مجعيهم كما هو عادة كالمهم 

  أي فهذا مثل اليهود استعملهم اهللا بأجر إىل مدة طويلة فعملوا )  ٨( 
  أي ذلك الرجل املستعمل )  ٩( 
  اليهود  إشارة إىل قلة مدة النصارى بالنسبة إىل)  ١٠( 
  أي املستعمل )  ١١( 
  حرف تنبيه نبه به النيب صلى اهللا عليه و سلم على فضل هذه األمة )  ١٢( 
  أي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ١٣( 
فإن قلت قول اليهود ظاهر ألن الوقت من الصبح إىل الظهر أكثر : حنن أكثر عمال قال الكرماين : قوله )  ١٤( 

وقت العصر حني يصري : غرب لكن قول النصارى ال يصلح إال على مذهب احلنفية حيث يقولون من العصر إىل امل
هو مصري الظل مثال وحينئذ ال : ظل كل شيء مثليه وهذا من مجلة أدلتهم فما هو جواب الشافعية عنه حيث قالوا 

ه ولئن سلمنا فليس هو ال نسلم أن وقت الظهر ليس بأكثر من: يكون وقت الظهر أكثر من وقت العصر ؟ قلت 
ال يلزم من كوهنم أكثر : نصا يف أن كال من الطائفتني أكثر عمال لصدق أن كلهم جمتمعني أكثر عمال أو يقال 

عمال أكثر زمانا الحتمال كون العمل أكثر يف زمان أقل وجاء يف آخر صحيح البخاري يف باب السنة قال أهل 
  وغريه " عمدة القاري  "ومثله يف . انتهى كالمه . التوراة ذلك 

  بالنسبة إىل األمة احملمدية اآلخذة بقرياطني )  ١٥( 
  أي نقصت من حقكم الذي قررت لكم جزاء لعملكم شيئا )  ١٦( 
  أي تفضلي وإحساين )  ١٧( 
فيه حجة : قال احلافظ ( أي فإين خمتار ال أسأل عما أفعل فال ينبغي تكلمكم إال إن كنت نقصت حقكم )  ١٨( 

  )  ٤٤٦/  ٤فتح الباري . السنة على أن الثواب من اهللا على سبيل اإلحسان منه جل جالله  ألهل
  : أفضل من تعجيلها استنبط أصحابنا احلنفية أمرين : قوله )  ١٩( 

النهاية شرح " وصاحب " الكنز " وتبعه الزيلعي شارح " األسرار " ما ذكره أبو زيد الدبوسي يف كتابه : أحدمها 
وغريه أن وقت الظهر من الزوال إىل " شرحه " يف " جممع البحرين " وصاحب " البدائع " وصاحب " اهلداية 

صريورة ظل كل شيء مثليه ووقت العصر منه إىل الغروب كما هو رواية عن إمامنا أيب حنيفة وأفىت به كثري من 
  املتأخرين وجه االستدالل به بوجوه كلها ال ختلو عن شيء 

إمنا أجلكم فيما خال كما بني صالة العصر إىل مغرب الشمس يفيد قلة : صلى اهللا عليه و سلم  أن قوله: أحدها 
زمان هذه األمة بالنسبة إىل زمان من خال وزمان هذه األمة هو مشبه مبا بني العصر إىل املغرب فال بد أن يكون هذا 

ى أي من الظهر إىل العصر ولن تكون القلة الزمان أقل من زمان اليهود أي من الصبح إىل الظهر ومن زمان النصار
بالنسبة إىل زمان النصارى إال إذا كان ابتداء العصر من حني صريورة الظل مثليه فإنه حينئذ يزيد وقت الظهر أي 

من الزوال إىل املثلني على وقت العصر من املثلني إىل الغروب وأما إن كان ابتداء العصر حني املثل فيكونان 



  متساويني 
  : وغريها " شرح القاري " و " بستان احملدثني " و " قتح الباري " يما ذكره يف وف

فألن لزوم املساواة على تقدير املثل ممنوعة فإن املدة بني الظهر والعصر لو كان مبصري ظل كل شيء مثله : أما أوال 
ن يقال هذا التفاوت ال يظهر يكون أزيد بشيء من ذلك الوقت إىل الغروب على ما هو حمقق عند الرياضيني إال أ

  إال عند احلساب واملقصود من احلديث تفهيم كل أحد 
  فألن املقصود من احلديث جمرد التمثيل وال يلزم يف التمثيل التسوية من كل وجه : وأما ثانيا 
إىل كل أحد وهو  فألن قلة مدة هذه األمة إمنا هي بالنسبة إىل جمموع مديت اليهود والنصارى ال بالنسبة: وأما ثالثا 

  حاصل على كل تقدير 
  فألنه حيتمل أن يراد بنصف النهار يف احلديث نصف النهار الشرعي وحينئذ فال يستقيم االستدالل : وأما رابعا 

فإنه ليس يف احلديث إال أن ما بني صالة العصر إىل الغروب أقل من الزوال إىل العصر ومن املعلوم أن : وأما خامسا 
 يتحقق يف أول وقته غالبا فالقلة حاصلة على كل تقدير وإمنا يتم مرام املستدل إن مت لو كان لفظ صالة العصر ال

  احلديث ما بني وقت العصر إىل الغروب وإذ ليس فليس 
أن قول النصارى حنن أكثر عمال ال يستقيم إال بقلة زماهنم ولن تكون القلة إال يف صورة املثلني وفيه ما مر : وثانيها 
  ا وآنفا سابق

ما نقله العيين أنه جعل لنا النيب صلى اهللا عليه و سلم من زمان الدنيا يف مقابلة من كان قبلنا من األمم : وثالثها 
بقدر ما بني صالة العصر إىل الغروب وهو يدل على أن بينهما أقل من ربع النهار ألنه مل يبق من الدنيا ربع الزمان 

 وأشار بالسبابة والوسطى فنسبة ما بقي من الدنيا إىل قيام الساعة مع ما مضى بعثت أنا والساعة كهاتني: حلديث 
وبينهما نصف سبع ألن الوسطى ) :  ٥٣/  ٥انظر عمدة القاري ( قال السهيلي . مقدار ما بني السبابة والوسطى 

  مر سالفا وفيه أيضا ما . انتهى . ثالثة أسباع كل مفصل منهما سبع وزيادهتا على السبابة نصف سبع 
فاالستدالل لو مت جبميع تقاريره مل . مث ال خيفى على املستيقظ أن املقصود من احلديث ليس إال التمثيل والتفهيم 

وهناك أحاديث صحيحة صرحية دالة على مضي وقت الظهر . خيرج تقدير وقت العصر باملثلني إال بطريق اإلشارة 
ارة مقدمة على اإلشارة وقد مر منا ما يتعلق هبذا املقام يف صدر ودخول وقت العصر باملثل ومن املعلوم أن العب

  الكالم 
أفضل  -أي من أول وقتها  -األمر الثاين ما ذكره صاحب الكتاب من أن هذا احلديث يدل على أن تأخري العصر 

حممد من هذا  ما استنبطه: ما معربه " بستان احملدثني " وقال بعض األعيان متأخري احملدثني يف . من تعجيلها 
احلديث صحيح وليس مدلول احلديث إال أن ما بني صالة العصر إىل الغروب أقل من نصف النهار إىل العصر 

مث ذكر كالما مطوال حمصله الرد . انتهى . ليصح قلة العمل وكثرته وذا ال حيصل إال بتأخري العصر من أول الوقت 
ته وال خيفى أن هذا أيضا إمنا يصح إذا كان األكثرية لكل من على من استدل به يف باب املثلني وقد ذكرنا خالص

اليهود والنصارى وإال فال كما ذكرنا مع أنه إن صح فليس هو إال بطريق اإلشارة واألحاديث الدالة على التعجيل 
أال ترى . وقد مر منا ما يتعلق به يف صدر الكتاب واهللا أعلم بالصواب . بالعبارة مقدمة عليه عند أرباب البصارة 

تنوير للمدعى أنه صلى اهللا عليه و سلم جعل ما بني الظهر إىل العصر أي إىل صالة العصر أكثر مما بني العصر أي 
صالته إىل املغرب أي وقته وهو غروب الشمس يف هذا احلديث ومن عجل العصر أي صاله يف أول وقته وهو 

صاحب الكتاب وصاحبه أبو يوسف وهو رواية عن صريورة الظل مثال كما هو رأي مجهور العلماء وبه قال 



كان ما بني الظهر أي أول . إنه رجع إليه وهو املوافق لألحاديث الصحيحة الصرحية : شيخهما أيب حنيفة بل قيل 
معترضا " بستان احملدثني " وقته وهو الزوال إىل العصر أقل مما بني العصر أي وقت صالته إىل املغرب قال صاحب 

ء املثل على حسب قواعد األظالل إمنا يكون عند بقاء ربع النهار يف أكثر البالد فيكون الوقتان عليه انقضا
متساويني ال أقل وأكثر مث قال جميبا ميكن التوجيه بأن مراد اإلمام حممد من قوله ما بني الظهر ما بني وقته املتعارف 

انتهى مبعربه وفيه ما فيه فإن . إلبراد فيه مستحب للصالة يعين متأخرا عن ابتداء وقته ال سيما يف الصيف فإن ا
وقت الظهر من الزوال إىل املثل حسبما حققه احلساب يكون أقل من ربع النهار حتقيقا وإن كان ربع النهار تقريبا 

" شرحه " يف : وكالم صاحب الكتاب مبين على التحقيق ال على التقريب فهذا يدل على تأخري العصر قال القاري 
خيفى أن احلديث بظاهره يدل على تأخري دخول وقت العصر كما قال به أبو حنيفة ال على تأخريه بطريق  ال: 

وأنت تعلم أنه دعوى بال دليل بل الظاهر خالفه كما ذكرنا تفصليه وتأخري العصر أي من أول . انتهى . األفضلية 
ا دامت الشمس بيضاء نقية بتشديد الياء وهذا وقتها أفضل أي أكثر ثوابا من تعجيلها أي أدائها يف أول وقتها م

مل ختالطها أي الشمس صفرة وهو قول أيب حنيفة والعامة من : بيان ملدة التأخري وبني معىن البيضاء النقية بقوله 
وأشار بالسبابة والوسطى فهذا يشري إىل " بعثت أنا والساعة كهاتني : " ويؤيدهم حديث ( فقهائنا أي فقهاء العراق 

فشبه ما بقي من الدنيا إىل قيام الساعة مع ما انقضى بقدر ما بني السبابة والوسطى من : املدة قال العيين  قصر
وقد ذكرنا ما يتعلق هبذا املقام يف صدر الكتاب والعلم عند من عنده أم )  ٥٣/  ٥عمدة القاري . التفاوت 
  الكتاب 

 ]  

  خامتة املعلق

 [  
واحلمد هللا على أن جعل لنا التوفيق خري رفيق والصالة على رسوله وآله وصحبه هذا آخر الكالم يف هذا التعليق 

الفائزين بأعلى التحقيق وكان اختتامه يوم اخلميس الثامن من شعبان من شهور السنة اخلامسة والتسعني بعد األلف 
من السنة احلادية واملائتني من اهلجرة حني إقاميت بالوطن حفظ عن شرور الزمن وكان الشروع فيه يف شوال 

  والتسعني حني إقاميت حبيدر آباد الدكن نقاها اهللا عن البدع والفنت 
يقول الفقري إليه تعاىل الدكتور تقي الدين الندوي القاطن مبدينة العني أستاذا ومعلما يف جامعة اإلمارات العربية ( 

يونيو  ٧هـ املوافق  ١٤١١ذي القعدة  ٢٥فرغت من خدمة هذا الكتاب والتعليق عليه يوم اجلمعة يف : املتحدة 
  م  ١٩٩١

اللهم تقبله منا كما تقبلت من عبادك املقربني الصاحلني واجعله خالصا لوجهك الكرمي واغفر لنا ما وقع منا من 
  . ) اخلطأ والزلل وما ال ترضى به من العمل فإنك عفو كرمي رب غفور رحيم 
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	38 - ( باب السعي ( 1 ) بين الصفا والمروة )
	39 - ( باب الطواف بالبيت راكبا ( 1 ) أو ماشيا )
	40 - ( باب استلام ( 1 ) الركن )
	41 - ( باب الصلاة في الكعبة ودخولها )
	42 - ( باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير )
	43 - ( باب الصلاة بمنى ( 1 ) يوم التروية ( 2 ) )
	44 - ( باب الغسل بعرفة يوم ( 1 ) عرفة )
	45 - ( باب الدفع ( 1 ) من عرفة )
	46 - ( باب بطن ( 1 ) محسر )
	47 - ( باب ( 1 ) الصلاة بالمزدلفة )
	48 - ( باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة ( 1 ) يوم النحر )
	49 - ( باب من أي موضع يرمى ( 1 ) الجمار ( 2 ) )
	50 - ( باب تأخير ( 1 ) رمي الحجارة من علة ( 2 ) أو من غير علة وما يكره
	51 - ( باب رمي الجمار راكبا )
	52 - ( باب ما ( 1 ) يقول عند الجمار والوقوف ( 2 ) عند الجمرتين )
	53 - ( باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده ( 1 ) )
	54 - ( باب البيتوتة ( 1 ) وراء عقبة منى وما يكره من ذلك )
	55 - ( باب من قدم نسكا ( 1 ) قبل نسك )
	56 - ( باب ( 1 ) جزاء الصيد )
	57 - ( باب كفارة ( 1 ) الأذى )
	58 - ( باب من قدم ( 1 ) الضعفة من المزدلفة )
	59 - ( باب جلال ( 1 ) البدن ( 2 ) )
	60 - ( باب المحصر ( 1 ) )
	61 - ( باب تكفين المحرم ( 1 ) )
	62 - ( باب من أدرك ( 1 ) عرفة ( 2 ) ليلة ( 3 ) المزدلفة )
	63 - ( باب من غربت له الشمس في النفر ( 1 ) الأول وهو بمنى )
	64 - ( باب من نفر ( 1 ) ولم يحلق )
	65 - ( باب الرجل يجامع قبل أن يفيض ( 1 ) )
	66 - ( باب تعجيل الإهلال ( 1 ) )
	67 - ( باب القفول ( 1 ) من الحج أو العمرة )
	68 - ( باب ( 1 ) الصدر )
	69 - ( باب المرأة يكره لها إذا حلت ( 1 ) من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ
	70 - ( باب النزول بالمحصب ( 1 ) )
	71 - ( باب الرجل يحرم ( 1 ) من مكة هل يطوف ( 2 ) بالبيت )
	72 - ( باب المحرم ( 1 ) يحتجم )
	73 - ( باب دخول مكة بسلاح )


	almwta-rwait-mhmd-007
	كتاب : موطأ الإمام مالك رواية محمد بن الحسنالمؤلف : مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي 
	( كتاب النكاح ( 1 ) )
	1 - ( باب الرجل تكون عنده نسوة ( 2 ) كيف يقسم بينهن )
	2 - ( باب أدنى ( 1 ) ما يتزوج الرجل عليه المرأة )
	3 - ( باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح )
	4 - ( باب الرجل يخطب على خطبة ( 1 ) أخيه ( 2 ) )
	5 - ( باب الثيب أحق بنفسها من وليها )
	6 - ( باب الرجل يكون عنده أكثر ( 1 ) من أربع نسوة فيريد ( 2 ) أن يتزوج
	7 - ( باب ما يوجب الصداق ( 1 ) )
	8 - ( باب نكاح الشغار ( 1 ) )
	9 - ( باب نكاح ( 1 ) السر )
	10 - ( باب الرجل يجمع بين المرأة وابنتها وبين المرأة وأختها في ملك
	11 - ( باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها لعلة ( 1 ) بالمرأة أو
	12 - ( باب البكر تستأمر ( 1 ) في نفسها )
	13 - ( باب النكاح بغير ( 1 ) ولي )
	14 - ( باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض ( 1 ) لها صداقا )
	15 - ( باب المرأة تزوج في عدتها ( 1 ) )
	16 - ( باب العزل ( 1 ) )
	( كتاب الطلاق )
	1 - ( باب ( 1 ) طلاق السنة )
	2 - ( باب طلاق الحرة ( 1 ) تحت العبد )
	3 - ( باب ما يكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها من المبيت في غير
	4 - ( باب الرجل ( 1 ) يأذن لعبده في التزويج هل يجوز طلاق المولى عليه ؟
	6 - ( باب المرأة تختلع ( 1 ) من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل )
	6 - ( باب الخلع كم يكون من الطلاق )
	7 - ( باب الرجل يقول إذا نكحت ( 1 ) فلانة فهي طالق )
	8 - ( باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجا ثم
	9 - ( باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها )
	10 - ( باب الرجل يكون تحته ( 1 ) أمة فيطلقها ثم يشتريها )
	11 - ( باب الأمة تكون تحت العبد فتعتق )
	12 - ( باب ( 1 ) طلاق المريض )
	13 - ( باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل )
	14 - ( باب ( 1 ) الإيلاء )
	15 - ( باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل ( 1 ) أن يدخل بها )
	16 - ( باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج ( 1 ) رجلا فيطلق ( 2 ) قبل
	17 - ( باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها )
	18 - ( باب ( 1 ) المتعة )
	19 - ( باب الرجل تكون عند امرأتان فيؤثر ( 1 ) إحداهما على الأخرى )
	20 - ( باب ( 1 ) اللعان )
	21 - ( باب متعة ( 1 ) الطلاق )
	22 - ( باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة )
	23 - ( باب ( 1 ) المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو
	24 - ( باب عدة أم ( 1 ) الولد )
	25 - ( باب الخلية والبرية وما يشبه ( 1 ) الطلاق )
	26 - ( باب الرجل يولد له فيغلب عليه ( 1 ) الشبه ( 2 ) )
	27 - ( باب المرأة تسلم قبل زوجها )
	28 - ( باب انقضاء الحيض )
	29 - ( باب المرأة يطلقها زوجها طلاقا يملك الرجعة ( 1 ) فتحيض حيضة أو
	30 - ( باب عدة المستحاضة ( 1 ) )
	31 - ( باب الرضاع ( 1 ) )
	( كتاب الضحايا ( 1 ) وما يجزئ منها )
	1 - ( باب ما يكره من الضحايا )
	2 - ( باب لحوم الأضاحي )
	3 - ( باب الرجل يذبح أضحيته قبل أن يغدو ( 1 ) يوم الأضحى )
	4 - ( باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد )
	5 - ( باب الذبائح )
	6 - ( باب الصيد وما يكره أكله من السباع ( 1 ) وغيرها )
	7 - ( باب أكل الضب ( 1 ) )


	almwta-rwait-mhmd-008
	كتاب : موطأ الإمام مالك رواية محمد بن الحسنالمؤلف : مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي 
	8 - ( باب ما لفظه ( 1 ) البحر من السمك الطافي ( 2 ) وغيره )
	9 - ( باب السمك يموت في الماء )
	10 - ( باب ذكاة ( 1 ) الجنين ( 2 ) ذكاة أمه )
	11 - ( باب أكل الجراد ( 1 ) )
	12 - ( باب ذبائح ( 1 ) نصارى العرب )
	13 - ( باب ما قتل الحجر ( 1 ) )
	14 - ( باب الشاة وغير ذلك تذكى ( 1 ) قبل أن تموت )
	15 - ( باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري ( 1 ) أذكي هو أم غير ذكي )
	16 - ( باب صيد الكلب المعلم )
	17 - ( باب ( 1 ) العقيقة )
	كتاب الديات ( 1 )
	1 - باب الدية في الشفتين
	2 - باب دية العمد ( 1 )
	3 - باب دية ( 1 ) الخطأ
	4 - باب دية الأسنان ( 1 )
	5 - باب أرش ( 1 ) السن السوداء والعين القائمة
	6 - باب النفر ( 1 ) يجتمعون على قتل واحد
	7 - باب الرجل يرث من دية امرأته والمرأة ترث من دية زوجها
	8 - باب الجروح وما فيها من الأرش ( 1 )
	9 - باب دية الجنين ( 1 )
	10 - باب الموضحة ( 1 ) في الوجه والرأس
	11 - باب البئر جبار ( 1 )
	12 - باب من قتل خطأ ولم تعرف ( 1 ) له عاقلة ( 2 )
	13 - باب القسامة ( 1 )
	كتاب الحدود ( 1 ) في السرقة ( 2 )
	1 - باب العبد يسرق من مولاه
	2 - باب من سرق ثمرا ( 1 ) أو غير ذلك مما لم يحرز ( 2 )
	3 - باب الرجل يسرق ( 1 ) منه الشيء يجب ( 2 ) فيه القطع فيهبه ( 3 )
	4 - باب ( 1 ) ما يجب فيه القطع
	5 - باب السارق يسرق و ( 1 ) قد قطعت يده أو يده ورجله
	6 - باب العبد يأبق ( 1 ) ثم يسرق ( 2 )
	7 - باب المختلس ( 1 )
	أبواب الحدود في الزناء
	1 - باب الرجم ( 1 )
	2 - باب الإقرار بالزناء
	3 - باب الاستكراه ( 1 ) في الزناء
	4 - باب حد المماليك في الزناء ( 1 ) والسكر ( 2 )
	5 - باب الحد في التعريض ( 1 )
	6 - باب الحد في الشرب ( 1 )
	7 - باب شرب البتع و الغبيراء وغير ذلك ( 1 )
	8 - باب تحريم الخمر وما يكره من الأشربة
	9 - باب ( 1 ) الخليطين
	10 - باب نبيذ ( 1 ) الدباء والمزفت
	11 - باب نبيذ الطلاء
	كتاب الفرائض ( 1 )
	1 - باب ميراث العمة ( 1 )
	3 - باب لا يرث المسلم الكافر
	4 - باب ميراث الولاء ( 1 )
	5 - باب ميراث ( 1 ) الحميل
	6 - فصل ( 1 ) الوصية
	7 - باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله
	1 - كتاب الأيمان ( 1 ) والنذور ( 2 ) وأدنى ما يجزئ ( 3 ) في كفارة
	2 - باب الرجل يحلف بالمشي إلى بيت ( 1 ) الله
	3 - باب من جعل على نفسه المشي ثم عجز ( 1 )
	4 - باب الاستثناء في اليمين


	almwta-rwait-mhmd-009
	كتاب : موطأ الإمام مالك رواية محمد بن الحسنالمؤلف : مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي 
	5 - باب الرجل يموت وعليه نذر
	6 - باب من حلف أو نذر في معصية
	7 - باب من حلف ( 1 ) بغير الله ( 2 )
	9 - باب اللغو من الأيمان
	كتاب ( 1 ) البيوع في التجارات والسلم ( 2 )
	2 - باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو ( 1 ) صلاحها
	3 - باب الرجل يبيع بعض الثمر ( 1 ) ويستثني بعضه
	4 - باب ما يكره من بيع التمر بالرطب
	5 - باب ما لم يقبض من الطعام وغيره
	7 - باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة
	8 - باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك ( 1 ) الثمن شيئا آخر
	9 - باب ما يكره من النجش ( 1 ) وتلقي ( 2 ) السلع ( 3 )
	10 - باب الرجل يسلم ( 1 ) فيما يكال ( 2 )
	11 - باب بيع ( 1 ) البراءة
	12 - باب بيع ( 1 ) الغرر
	13 - باب بيع المزابنة
	14 - باب شراء الحيوان باللحم
	15 - باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه أحد
	16 - باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري
	17 - باب الاختلاف في البيع ( 1 ) بين البائع والمشتري
	18 - باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس ( 1 ) المبتاع
	19 - باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن ( 1 ) فيه أو ( 2 ) يسعر ( 3
	20 - باب الاشتراط في البيع وما يفسده
	21 - باب من باع نخلا مؤبرا ( 1 ) أو عبدا وله مال
	22 - باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه
	23 - باب ( 1 ) عهدة الثلاث والسنة
	24 - باب بيع ( 1 ) الولاء
	25 - باب بيع أمهات ( 1 ) الأولاد
	26 - باب بيع الحيوان ( 1 ) بالحيوان نسيئة ( 2 ) ونقدا
	27 - باب الشركة ( 1 ) في البيع
	28 - باب القضاء ( 1 )
	29 - باب الهبة والصدقة
	30 - باب النحلى ( 1 )
	31 - باب العمرى ( 1 ) والسكنى
	كتاب الصرف ( 1 ) وأبواب ( 2 ) الربا
	1 - باب الربا قيما يكال ( 1 ) أو يوزن
	2 - باب الرجل يكون له العطايا ( 1 ) أو الدين على الرجل فيبيعه ( 2 )
	3 - باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي ( 1 ) أفضل مما أخذه
	4 - باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير
	5 - باب المعاملة والمزارعة في النخل ( 1 ) والأرض
	6 - باب إحياء الأرض ( 1 ) بإذن الإمام أو بغير إذنه
	7 - باب الصلح في الشرب ( 1 ) وقسمة الماء ( 2 )
	8 - باب الرجل يعتق نصيبا ( 1 ) له من مملوك أو يسيب سائبة ( 2 ) أو يوصي
	9 - باب بيع ( 1 ) المدبر
	10 - باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب
	11 - باب اليمين مع الشاهد
	12 - باب استحلاف ( 1 ) الخصوم
	13 - باب الرهن
	14 - باب الرجل يكون عنده الشهادة
	كتاب اللقطة ( 1 )
	1 - باب الشفعة ( 1 )
	1 - باب المكاتب ( 1 )
	1 - باب السبق ( 1 ) في الخيل


	almwta-rwait-mhmd-010
	كتاب : موطأ الإمام مالك رواية محمد بن الحسنالمؤلف : مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي 
	1 - باب الرجل يعطي ( 1 ) الشيء في سبيل الله
	2 - باب إثم الخوارج ( 1 ) وما في لزوم الجماعة ( 2 ) من الفضل
	3 - باب قتل النساء ( 1 )
	4 - باب المرتد ( 1 )
	5 - باب ما يكره من لبس الحرير والديباج ( 1 )
	6 - باب ما يكره ( 1 ) من التختم بالذهب
	7 - باب الرجل يمر على ماشية ( 1 ) الرجل فيحتلبها ( 2 ) بغير إذنه
	8 - باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يكره من ذلك
	9 - باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يكره من ذلك
	10 - باب الرقى ( 1 )
	11 - باب ما يستحب من الفأل والاسم الحسن
	12 - باب الشرب قائما
	13 - باب الشرب في آنية ( 1 ) الفضة
	14 - باب الشرب والأكل باليمين ( 1 )
	15 - باب الرجل يشرب ثم يناول ( 1 ) من عن يميينه
	16 - باب فضل إجابة ( 1 ) الدعوة
	17 - باب فضل المدينة ( 1 )
	18 - باب اقتناء ( 1 ) الكلب
	19 - باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس ( 1 ) والنميمة ( 2 )
	20 - باب الاستعفاف ( 1 ) عن المسألة والصدقة
	21 - باب الرجل يكتب إلى الرجل يبدأ ( 1 ) به
	22 - باب الاستئذان ( 1 )
	23 - باب التصاوير ( 1 ) والجرس وما يكره منها
	24 - باب اللعب ( 1 ) بالنرد ( 2 )
	25 - باب النظر إلى اللعب ( 1 )
	26 - باب المرأة تصل ( 1 ) شعرها بشعر غيرها
	27 - باب الشفاعة ( 1 )
	28 - باب الطيب للرجل ( 1 )
	29 - باب الدعاء
	30 - باب رد السلام
	31 - باب الدعاء ( 1 )
	32 - باب الرجل يهجر ( 1 ) أخاه
	33 - باب الخصومة في الدين ( 1 ) والرجل يشهد ( 2 ) على الرجل بالكفر
	34 - باب ما يكره من أكل الثوم ( 1 )
	35 - باب الرؤيا ( 1 )
	36 - باب جامع الحديث ( 1 )
	27 - باب الزهد والتواضع ( 1 )
	38 - باب الحب في الله
	39 - باب فضل المعروف والصدقة
	40 - باب حق الجار
	41 - باب اكتتاب العلم ( 1 )
	42 - باب الخضاب ( 1 )
	43 - باب الولي ( 1 ) يستقرض من مال اليتيم
	44 - باب الرجل ينظر إلى عورة ( 1 ) الرجل
	45 - باب النفخ في الشرب ( 1 )
	46 - باب ما يكره ( 1 ) من مصافحة النساء
	50 - باب فضل الحياء ( 1 )
	51 - باب حق الزوج على المرأة
	52 - باب حق الضيافة
	53 - باب تشميت ( 1 ) العاطس
	54 - باب الفرار من ( 1 ) الطاعون
	55 - باب الغيبة ( 1 ) والبهتان ( 2 )
	56 - باب النوادر ( 1 )
	57 - باب الفأرة ( 1 ) تقع في السمن
	58 - باب دباغ ( 1 ) الميتة
	59 - باب كسب الحجام
	60 - باب التفسير ( 1 )
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