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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 كتاب التيمم7

 باب -1

ُموا َصِعيداً َطي ِباً فَاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكمْ  :قول هللا  ]المائدة  فَلَْم تَِجُدوا َماًء فَتَيَمَّ

:6] 

 خرج فيه حديثين :

 الحديث األول: 

 قال :

واان السابااع ح داان كويااه ح داان  ثنااا دااادا   واان يأباا  : كونااا عالاال ح داان داااد الرحمااا  –334

كو  –في وعض إبفاره حتا  إاا نناا والايادا   ح قالت : خرجنا عع ربأل هللا  دائشة زوج الناي 

دلا  التماباه ح وكقاار النااه ععاه وليلاأا دلا   كنسطع دسد لاي ح فققاار رباأل هللا  –وذات الجيش 

والنااه ح  دائشة ؟ كقاعت ورباأل هللا عا  ح فقت  الناه إل  كوي وكر ح فسالأا :إال ترى عا صنعت 

واضع ركبه َدلَ  فخذي قَاْد ناار ح  وليلأا َدلَ  عا  ح وليس ععهع عا  . فجا  كوأ وَْكر وربأل هللا 

والناه ح وليلأا َدلَ  عا  ح وليس َععَهُ عاا  قَالَاْت َدائََشاة : فعااتاني كواأ  فَسَاَل : حالت َرُبأل هللا 

ا  هللا ك  يَسُاأل ح وجعاي يطعنناي وياده فَاي خاصارتي ح فاي يمنعناي عان التحار  إال وَْكر ح َوقَاَل َعا ش

َدلَ  فخذي ح فنار َحتَّ  كصاح َدلَ  غيار عاا  ح فاانهللال هللا  ياة التايمع ح فتيمماأا ح  عكا  َرُبأل هللا 

يه فقصاانا فسال كبيد ون الحضير: عاهي وقول ورنتكع ياال كوي وكرح قالت فاعثنا الاعير الذي ننت دل

 العسد تحته .

قيي : إ  الرواية هنا : )) فسار حتّ  كصاح (( . ورواه في التفلير ولفا  : )) فناار حتّا  كصااح 

 (( وهأ لف  عللع ح ونذا في )) المأطق (( .

هذا اللياق بياق داد الرحما  ون السابع لهذا الحديث دن كويه ح دن دائشة . وقد رواه هشار 

ن دائشة فخال  في وعض كلفاظه وععانيه عما ال يضر . وقد خرجه الاخاري ون دروة ح دن كويه د

 كيضا .  –في عأضع كخر وفي وعض كلفاظه اختيف دل  دروة 

كرباي  وعما خال  فيه : كنه انر ك  دائشة ابتعارت قيدة عن كبما  فلاسطتح وا  النااي 

 رجلين في طلاها وليس ععهما عا  فنهللالت كية التيمع . 

 ية : كنهما صليا وغير وضأ  .وفي روا

وهذا يمكن الجمياع ويناه وواين حاديث الساباع ح دان دائشاة واا  السايدة لماا باسطت ظناأا كنهاا 

بسطت في المنهللال الماضي ح فقربلأا في طلاها وكقاعأا في عنهللالهع ووااتأا فياه ح وفساد الجمياع الماا  

 حت  تعذر دليهع الأضأ  .

الوأا  . وفي رواية دنه : ك  الل المكا  ناا  يساال لاه : وفي حديث هشار : ك  الل نا  ليلة ا

 الصلصي .

وروى اون إبحاق : حدثني يحي  ون داااد وان دااد هللا وان الهللاويار ح دان كوياه ح دان دائشاة ح 

ولاد ويناه وواين المديناة ورياد  -في وعض كبفاره ح حت  إاا نناا وترواا   قالت : كقالنا عع ربأل هللا 

وانار وسياة  -والال عان اللاحر ح انلالت قايدة لاي عان دنساي فأقعات  -عا  واه وكعيال ح وهأ ولد ال 

 الحديث . خرجه األعار كحمد .

داره واقوالت الجايش  ك  النااي  -كيضاا–وقد روي هذا الحديث عن حديث دمار ون يابر 

وععه دائشة ح فانسطع دسد لها عن جهللاع ظفار ح فحاس الناه اوتغا  دسدها الل حت  كضا  الفجار ح 

وليس عع الناه عا ح فتغي  دليها كوأ وكرح وقال : حالت الناه وليس ععهاع عاا  ح فاقنهللال هللا دلا  

 وانر الحديث . - رخصة التطهر والصعيد الطيــبح فتيمع المللمأ  عع ربأل هللا  ربأله 
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 والنلائي واون عاجه ح وفي إبناده اختيف . -وهذه لفظه  -خرجه اإلعار كحمد كوأ داود 

ية التي نهللالت ولاب هذه السصة نانات كياة المائادة ن فاب  الاخااري خارج َهاذَا الَحاَدْيث فَاي واآل

التفلير عن ))نتاوه(( َهذَا عن َحَدْيث اون وهبح َدن َدْمَروح َدن َدْاد الرحما  ْوان اْلسَاَباعح َوقَااَل فَاي 

 [.6هذه اآلية ]المائدة: لَ  الصَّيةَ فَاْغَللُأا ُوُجأَهُكْع يَا كَيَُّها الََّذيَن  َعنُأا إَاَا قُْمتُْع إَ حديثه : فَنهللََالت : 

وهذا اللفر الذي بسط فيه قيدة دائشة كو دسدها نا  لغهللاوة المريليع إل  وني المصطلق عن 

خهللاادة بنة بتح وقيي: بنة خمسح وهأ الذي انره كون بعد دن جمادة عن العلما  ح قالأا : وفاي 

 ل. هذه الغهللاوة نا  حديث اإلف

وقد انر الشافعي: ك  قصة التيمع نانت في غهللاوة وني المصطلق ح وقال : كخارني وذلل دادد 

 عن قريش عن كهي العلع والمغازي وغيرهع .

فب  قيي: فسد انر غير واحدح عنهع: اون داد الار : كنه يحتمي ك  يكأ  الذي نهللال ولاب قصة 

بأرة المائدة ويسينح وبأرة المائدة عن كواخر  دائشة اآلية التي في بأرة النلا  ن فبنها نهللالت قاي

 عا نهللال عن السرا  ح حت  قيي: إنها نهللالت نلها كو غالاها في حجة الأداعح وكية النلا  نهللاولها عتسدر. 

وفي صحيح عللع عن حديث باعد وان كواي وقااه كنهاا نهللالات فياه لماا ضاروه رجاي قاد باكر 

 ولحي وعيرح ففهللار كنفه.

والنلائي وكون عاجهح دن دلي ح ك  رجي صل  وقد شرب الخمارح وفي )) بنن كوي داود (( 

 فخلط في قرا تهح فنهللالت كية النلا . 

فسد تاين وهذا: ك  اآلية التي في باأرة النلاا  نهللالات قااي تحاريع الخمارح والخمار حرعات وعاد 

غهللاوة كحادح ويساال: إنهاا حرعات فاي عحاصارة وناي النضاير وعاد كحاد ويلاير و ياة النلاا  فيهاا انار 

التاايمعح فلااأ ناناات قااد نهللالاات قاااي قصااة دائشااة لمااا تأقفااأا حينظااذ فااي التاايمعح وال انتظااروا نااهللاول  يااة 

 كخرى فيه .

 قيي :  هذا ال يصح ن لأجأه :

كحدها : باب نهللاول  ياة النلاا  قاد صاح كناه ناا  عاا ينشاق عان شارب الخمار عان المفاباد فاي 

يه في قصة دائشاةح فادّل دلا  ك  قصاة الصية وغيرهاح وهذا غير اللاب الذي كتففت الروايات دل

 دائشة نهللال ولااها  ية غير  ية النلا ح وليس بأى  ية المائدة. 

والثاني : ك   ية النلا  لع تحرر الخمر عطلساً وي دند حضأر الصاية ح وهاذا ناا  قااي كحاد ح 

ا  وقصة دائشة نانت وعد غهللاوة كحد وغيار  وخايف ح ولايس فاي قصاتها عاا يناباب النهاي دان قروا

 الصية عع اللكر حت  تصدر وه اآلية .

وكعا تصدير اآلية وذنر الأضأ  فلع يكن ألصي عشروديتهن فب  الأضأ  نا  شرع قاي اَلَل 

وكثيرح نماا بااق تسرياره فاي كول )نتااب الضاأ (ح وإنماا ناا  تمهياداً لينتساال دناه إلا  التايمع دناد 

 ح ولع تسي:  ية الأضأ  . العجهللا دنه ح ولهذا قالت دائشة : فنهللالت  ية التيمع

 والثالث : كنه قد ورد التصريح وذلل في ))صحيح الاخاري(( نما انرناه .   

وكعااا تااأقفهع فااي التاايمع حتاا  نهللالاات كيااة المائاادة عااع باااق نااهللاول التاايمع فااي بااأرة النلااا ح  

ا  كنماا ناا  كنهع تأقفأا في جأاز التيمع فاي عثاي هاذه الأاقعاةح ال  فسادهع للما –وهللا كدلع  -فالظاهر

ولاب إقاعتهع لطلب دسد كو قيدةح وإربالهع في طلاها عن ال عا  ععه عع كعكا  بايرهع جميعاا إلا  

عكا  فيه عا ح فادتسدوا ك  في الل تسصيرا في طلب الما ح في يااح ععه التايمعح فنهللالات كياة المائادة 

 أر كية النلا . عاينة جأاز التيمع في عثي هذه الحالح وك  هذه الصأرة داخلة في دم

وال يلتاعد هذاح فسد نا  طائفة عن الصحاوة يعتسدو  كنه ال يجأز ابتااحة رخص اللفر عان  

الفطاار والسصاار إال فااي باافر طادااة دو  اإلباافار المااحااةح وعاانهع عاان خااص الاال واللاافر الأاجااب 

يا حتا  واين نالحج والجهادح فلذلل تأقفأا في جأاز التيمع ليحتااه دن الماا  لطلاب شاي  عان الادن
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لهع جأازه ودخأله في دمأر قألاهح ويادل الال دلا  جاأاز التايمع فاي بافر التجاارة وعاا كشااهه عان 

 اإلبفار المااحةح وهذا عما يلتقنس وه عن يسأل: ك  الرخص ال تلتااح في بفر المعصية.

وكعا ددأى نهللاول بأرة المائدة نلها في حجة الاأداع فاي تصاح ن فاب  فيهاا  ياات نهللالات قااي  

ياأر وادر: ال نساأل لال نماا قاال وناأ إبارائيي لمأبا :  الل وكثيرح وقد صح ك  المسداد قال للنااي 

ااهب كنت ورول فساتي إنا هاهنا قاددو ح فادل هاذا دلا  ك  هاذه اآلياة نهللالات قااي غاهللاوة وادر. وهللا 

 كدلع. 

ْناتُْع َعْرَضا  كَْو َدلَا  َوإَْ  نُ  وقد انر هللا تعال  التيمع فاي اآليتاين ولفا  واحاد ح فساال فيهماا:  

ُماأا َصاَعيداً َطيَّ  اااً فَاْعَلاُحأا َبفٍَر كَْو َجاَ  كََحاد  َعاْنُكْع َعاَن اْلغَاائََط كَْو الَعْلاتُُع النََّلااَ  فَلَاْع تََجادُوا َعااً  فَتَيَمَّ

 [. 6]المائدة: وَُأُجأَهُكْع َوكَْيَديُكْع 

اناار شاايظين عايحااين للتاايمع: كحاادهما:  ْو َدلَاا  َباافٍَر َوإَْ  ُنْنااتُْع َعْرَضاا  كَ  فسألااه تعااال :  

 المرضح والمراد وه دند جمهأر العلما  : عا نا  ابتعمال الما  ععه يخش  عنه الضرر. 

والثاني: اللفرح واختلفأا: هي هاأ شارط للتايمع عاع )دادر( الماا ح كر وقاع اناره لكأناه عظناة  

ليي كو نادرح نما قال الجمهاأر فاي انار اللافر فاي  ياة ددر الما  غالااًح فب  ددر الما  في الحضر ق

 الرهنح كنة إنما انر اللفر ألنه عظنة ددر الكاتبح وليس وشرط للرهن.

والجمهأر: دل  ك  اللفر ليس وشرط للرهن وال للتيمع عـع دادر الماا  ح وكناه يجاأز الارهن  

 في الحضرح والتيمع عع ددر الما  في الحضر.

 لفر شرط في الرهن والتيمع.      وقالت الظاهرية: ال 

ودن كحمد رواية واشتراط اللفر للتيمع خاصةح وحكاي رواياة دان كواي حنيفاةح ودان طائفاة  

 عن كصحاب عالل . 

 ودلااا  هاااذا : فاااي فااارق واااين اللااافر الطأياااي والسصاااير دلااا  األصاااح دنااادهع وقألااااه : 

  ُالنََّلاَ   كَْو َجاَ  كََحد  َعْنُكْع َعَن اْلغَائََط كَْو الَعْلتُع  :[ . 6]المائدة 

قد قيي ك  ))كو(( هنا ومعن  الأاوح نما يسأل الكأفياأ  وعان وافسهاع ن فبناه لماا انار اللاااين  

اية  المايحين للتيمع ح وهما التضرر وابتعماله والمرض وعظنة فسده واللفر انر َعا يلاتااح َعْناهُ الصَّ

ية عن الحدث المأجأد وال يرفعاه دناد نثيار عان العلماا ح والتيمع َوُهَأ الحدث ح فب  التيمع يايح الصَّ 

وهأ عذهب الشافعي ح وظاهر عذهب كحمد وكصحاوه ح ولهذا قالأا يجب دليه ك  يناأي عاا يلاتايحه 

 عن العاادات وعا يلتايح فعي العاادات عنه عن األحداث . 

اباتعمال الماا ح وروماا وقالت طائفاة : واي التايمع يرفاع الحادث رفعااً عبقتااً وعادر السادرة دلا  

كبتدل وعضهع وهذه اآلية ح وقالأا: إنما كعر هللا والتيمع عع وجأد الحدث ح ولأ نا  التيمع واجاااً لكاي 

نما يسأله عن يسأل : ك  التيمع ال يرفع الحدث ح دل  اختيف وينهع فاي  –صية كو لأقت ني صية 

 لما نا  لذنر الحدث ععن  .  –الل 

: ك  )) كو(( هاهنا ليلت ومعن  الأاوح وي هي دل  واوهاح وكريد وهاا : -كدلع وهللا  –واألظهر 

التسلاايع والتنأيااع ح وك  التاايمع يااااح فااي هااذه الحاااالت الااثيث ح واثنتااا  عنهمااا عظنتااا  ح وهمااا : 

المرض واللفر ح فالمرض عظنة التضرر وابتعمال الما  ح واللفر عظنة دادر الماا  ح فاب  وجادت 

 هاتين المظنتين جاز التيمعح وكال في. الحسيسة في 

ثع انر قلماً ثالثاًح وهأ وجأد الحسيسة نفلهاح فذنر ك  عن نا  عحدثاً ولاع يجاد عااً  فليتايمع ح  

وهذا يشمي الملافر وغيره ح ففي هذا دليي  دل  ك  التيمع يجأز لمن لع يجد الماا  ح علاافراً ناا  كو 

 غير علافر . وهللاُ كدلع .

 باحانه حدثين : وقد انر 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4 

كحدهما : الحدث األصغرح وهأ المجي  عن الغائط ح وهأ نناية  دن قضا  الحاجة والتخليح  

 ويلتحق وه ني عا نا  في ععناه ح نخروج الريح كو النجابات عن الاد  دند عن يرى اَلَل . 

نظاذ قاد كعار والثاني : عيعلة النلا  ح واختلفأا : هي الماراد وهاا الجمااع خاصاة ح فيكاأ  حي 

والتيمع عن الحدث األصغر واألنارح وفي الل رد دل  عن خال  في التيمع للجناوة نما بيقتي اناره 

ح كو المااراد والميعلااة عساادعات الجماااع عاان السالااة والمااشاارة لشااهأةح كو عطلااق -كشااا  هللا تعااال   –

 الحدث األصغر. التسا  الاشرتينح ودل  هذين السألين فلع يذنر في اآلية غير التيمع عن

عتعلاق ومان كحادثح باأا   ناا  دلا  بافر كو لاع يكانح نماا  فَلَْع تََجدُوا َعااً   وقأله تعال :  

باق تسريرهح دو  المرضح ال  المريض ال يشترط لتيممه فسد الما ح هاذا هاأ الاذي دماي واه األعاة 

 بلفا وخلفا. 

في ياااح للماريض  -كيضا -رض وحكي دن دطا  والحلن: ك  فسد الما  شرط  للتيمع عع الم 

 ك  يتيمع عع وجأد الما  وك  خشي التل .

 وهذا وعيد الصحة دنهماح فبنه لأ لع يجهللا التيمع إال لفسد الما  لكا  انر المرض ال فائدة له. 

ُمااأا   وقألااه:   كصااي التاايمع فااي اللغااة السصاادح ثااع صااار دلمااا دلاا  هااذه الطهااارة  فَتَيَمَّ

 المخصأصة.

اختلفاأا فاي الماراد والصاعيدح فمانهع عان فلاره وماا تصاادد دلا  وجاه  َصاَعيداً  :  وقألاه 

 األرض عن كجهللاائهاح وعنهع: عن فلره والتراب خاصة. 

فلااره عاان قااال: الصااعيد: عااا تصااادد دلاا  وجااه األرضح والطاااهر. وعاان  َطيَّااااً  وقألااه:  

َواْلاَلَدُ الطَّيَُّب يَْخُرُج نَاَاتُاهُ وَابَْاَ   ل : فلره والترابح قال: المراد والصعيد التراب المناتح نسأله تعا

 [ وهذا عذهب الشافعي وكحمد في المشهأر دنه. 58]األدراف: َروََّه 

 وقأل اون دااه : الصعيد الطيب تراب الحرث.  

 . ُرُؤوَبُكْع َواْعَلُحأا وَ  . نسأله في الأضأ   فَاْعَلُحأا وَُأُجأَهُكْع َوكَْيَديُكْع َعْنه  وقأله :  

وقاد انرناا فيماا بااق فاي ))كواأاب الأضااأ (( ك  نثياراً عان العلماا  كوجااأا اباتيعاب علااح  

الركه والما ح وخال  فيه  خارو ح وكنثارهع وافساأا هاهنااح وقاالأا: يجاب اباتيعاب الأجاه والكفاين 

 كيضا.  –ه والتيمعح وعنهع عن قال: يجهللائ كنثرهماح وعنهع عن قال: يجهللائ علح وعضهما نالرك

لعمار: ))إنما يكفيل ك  تضرب ويديل األرضح ثع تملح وهماا وجهال ونفيال  وقأل النَّاّي  

 (( يرد الل وياين ك  المقعأر وه علح جميعهما.

 إ  شا  هللا تعال .       –وبيقتي الكير دل  حد اليدين المقعأر وملحهما  

 مع إال وتراب له غااار يعلاق واليادح فاب  قألاه : يلتدل وه عن قَاَل : ال تي َعْنهُ وقأله تعال : 

يستضي ك  يكأ  المملأح وه الأجه واليدا  وعض الصاعيدح وال يمكان الال إال فيماا لاه غااار  َعْنهُ 

يعلق واليد حت  يسع الملح وه ح وعن خال  في الل جعي )) عن (( هاهناا ألوعاد الغاياةح ال للتاعايض 

 تعال  كدلع . وهأ يقواه بياق الكير . وهللا 

 الحديث الثاني:

: ثنا يهللايد الفسير: كونا جاور وان دااد هللا ح ك  النااي  – 335 قَااَل  عن طريق: هشيع: كونا بيار 

: ))كدطيت خملاً لع يعطهن كحد  قالي : نصرت والردب عليرة شهرح وجعلات لاي األرض علاجدا 

اية فليصاي ح وكحلات لاي الغناائع ولاع تحاي ألحاد قالايح  وطهأراح فقيما رجاي عان كعتاي كدرنتاه الصَّ

 وكدطيت الشفادة ح ونا  الناي ياعث إل  قأعه خاصة ووعثت إل  الناه داعة((. 

هشيع : عدلس ح وقد صرح هنا واللماع عن بيارح وهأ : كوأ الحكع ح وصارح بايار واللاماع 

 عن يهللايد الفسيرح و صرح يهللايد واللماع عن جاورح فهذا إبناد جليي عتصي.
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دن األنايا  ح وليس في الحديث كنه لع يختص وغيرهااح فاب   مس اختص وها الناي وهذه الخ

خص دن األناياا   هذه اللفظة ال تستضي الحصرح وقد دلت النصأه الصحيحة الكثيرة دل  كنه 

 إنشا  هللا تعال .  –وخصال نثيرة غير هذه الخمسح وبنشير إل  وعض الل 

 في قلأب كددا ه المشرنين عن الردبح نما قاال تعاال :  فقعا ))الردب((: فهأ عا يسذفه هللا

 َ ْداَب وََماا كَْشاَرُنأا وَاا َّ [ وقاال فاي قصاة ياأر 151]  ل دمارا : َبنُْلَسي فَي قُلُاأَب الَّاَذيَن َنفَاُروا الرُّ

ا َبااقُْلَسي فَااي قُلُااأَب الَّااَذيَن َنفَااُروا إَْا يُااأَحي َروُّااَل إَلَاا  اْلَميئََكااَة كَنَّااي َععَُكااْع فَثَاَّتُااأا الَّااَذيَن  َعنُااأ واادر:  

ْدَب   [.12]األنفال: الرُّ

وفي ))علند اإلعار كحمد(( عن حديث دمرو ون شاعيبح دان كوياهح دان جادهح دان الناايح كناه 

قال دار غهللاوة تاأ : )) لسد كدطيات الليلاة خملاا عاا كدطايهن كحاد ناا  قالاي: إعاا كناا فقربالت إلا  

ن قالي إنماا يرباي إلا  قأعاه ح ونصارت دلا  العادو والرداب ح ولاأ ناا  الناه نلهع داعة ونا  ع

 وانر وسية الحديث.  –ويني ووينهع عليرة شهر لملئ عنه رداا (( 

وقألااه: )) كدطياات الليلااة خملااا((ح لااع ياارد كنااه لااع يعطهااا قاااي تلاال الليلااةح فااب  داعتهااا نااا  

يمع شرع قاي غهللاوة تاأ  وغير إشاكالح عأجأدا قاي اا ح ننصره والردبح وتيممه والترابح فب  الت

 ولعله كراد كنه كدلع وق  هذه الخمس الخصال اختص وها دن بائر األنايا  في تلل الليلة. وهللا كدلع. 

ح قاال : )) فضالت دلا  النااه  وروينا وببناد فيه ضع  دن اللائب ون يهللايد ح دان النَّااّي 

 عاعي وشهرا عن خلفي (( .)) ونصرت والردب شهرا عن إ -انر عنها -وخمس (( 

وكعا جعي األرض له علاجدا وطهاأرا : فساد ورد عفلارا فاي حاديث دمارو وان شاعيب ح دان 

ح قااال : )) وجعلاات لااي األرض علاااجد وطهااأرا ح كينمااا كدرنتنااي  كويااه ح داان جااده ح داان الناااي 

ئلاهع (( الصية تملحت وصليت ح ونا  عن قالي يعظمأ  الل ن إنما نانأا يصلأ  في وايعهع وننا

 وانر وسية الحديث. خرجه اإلعار كحمد. -

وفي ))علند الاهللاار(( عن حديث اون دااهح دن النايح قال: ))كدطيت خملاً لاع يعطهان كحاد 

قالي عن األنايا : جعلت لي األرض طهاأراً وعلاجداًح ولاع يكان نااي عان األناياا  يصالي حتا  يالا  

 وانر الحديث.  -عحراوه(( 

ن  اختصاصه دن األنايا  وا  األرض نلها جعلات علاجدا لاه وألعتاه ك  وقد تاين وهذا ك  عع

صيتهع ال تختص وملاجدهع المعدة لصيتهع نما نا  عن قالهعح وي يصلأ  حيث كدرنتهع الصاية 

عن األرض وهذا ال ينافي ك  ينهي دن الصية في عأاضع عخصأصة عان األرض لمعنا  يخاتص 

اإلواايح وفااي المسااارة والحمااارح وباايقتي الاال علااتأف  فااي وهاااح نمااا نهاا  داان الصااية فااي كدطااا  

 ك  شا  هللا تعال .  -عأاضع كخر 

وفي انره التيمع في األرض عن خصائصه عا يشعر ك  الطهارة والما  ليلت عما اخاتص واه 

 دن األنايا  ح وقد باق في )) نتاب : الأضأ  ((انر اَلَل . 

وطهااأرا (( عاان يسااأل : ك  التاايمع يجااأز : )) جعلاات لااي األرض علااجدا  وابااتدل وسألااه 

وجميع كجهللاا  األرض عن التراب والرعي والنأرة والهللارنيخ والجص وغير اللح نما هأ قأل عالال 

 وكوي حنيفة وغيرهما .

نمااا يسألااه الشااافعي  –وابااتدل عاان قَاااَل : ال يجااأز التاايمع وغياار التااراب عاان كجااهللاا  األرض 

علالع(( دان حذيفاةح دان النَّااّي ح قَااَل : ))فضالنا دلا  وماا فاي ))صاحيح  –وكحمد في ظاهر عذهاه 

الناه وثيث : جعلت صفأفنا نصفأف الميئكة ح وجعلت لنا األرض نلها علجدا ح وجعلت تروتهاا 

 لنا طهأرا إاا لع نجد الما  (( ح وانر خصلة كخرى . 

صااه فخص الطهأر وتروة األرض وعد ك  انر ك  األرض نلها علجدح وهذا يدل دلا  اخت

 الطهأرية وتروة األرض خاصةن فبنه لأ نانت الطهأرية داعة نعمأر الملاجد لع يحتج إل  الل. 
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وقد خرج عللع حاديث جااور الاذي خرجاه الاخااري هاهناا ح ودناده : )) وجعلات لاي األرض 

 طياة طهأرا وعلجدا (( . 

لاة لنناااتح وهذا يدل دل  اختصاه الطهأرية واألرض الطياةح والطيااة: هاي األرض الساو

 [. 58]األدراف: َواْلاَلَدُ الطَّيَُّب يَْخُرُج نَاَاتُهُ وَبَْاَ  َروََّه  نما في قأله تعال  : 

مياااااد ح دااااان كناااااس ح قَااااااَل :   ورويناااااا عااااان حاااااديث حمااااااد وااااان بااااالمةح دااااان ثاوااااات وح 

 ربأل هللا : )) ُجعلت لي ني ُ كرٍض طياةً علجداً وطهأراً (( . 

ُر دلا  دماأر ناأ  األرض علاجداً ح فتاسا  طهأريتهاا عختصاة ولكن قاد دلات نصاأه ك خا 

 واألرض المناتة .

وفي ))علند اإلعار كحمد(( عن حديث دـاد هللا ون عحمد ون دسييح دن عحمد واـن دلاي ح دان 

ح قاال : )) كُدطياُت كروعااً لاع يُعطهان َّكحاد عان كناياا  هللا :  كويه دلي وــن كواي طالاب ح دان النااي 

يــُت كحمد ح وُجعي التراب لي طهأرا ح وجعلت كعتي خير األعع (( .كُدطيت عفات  يح األرض ح وُبمَّ

وقد ظن وعضهع: ك  هذا عن واب المطلق والمسيادح وهاأ غلاطح وإنماا هاأ عان وااب تخصايص 

وعض كفراد العمأر والذنر ح وهأ ال يستضاي التخصايص دناد الجمهاأر ح خيفااً لماا حكاي دان كواي 

لااه عفهااأر فياناا  دلاا  تخصاايص العمااأر وااالمفهأر ح والتااراب والتروااة لسااب ح ثااأر ح إال ك  يكااأ  

 عختل  في ثاأت المفهأر له ح واألنثر و  يقوأ  اَلَل . 

لكن كقأى عا كباتدل واه : حاديث حذيفاة الاذي خرجاه علالع ح فبناه جعاي األرض نلهاا علاجداً 

 وخااااااااااص الطهأريااااااااااة والتروااااااااااة ح وكخاااااااااارج الاااااااااال فااااااااااي عسااااااااااار االعتنااااااااااا  وويااااااااااا  

ختصاه ح فلأال ك  الطهأرياة ال تعاع جمياع كجاهللاا  األرض لكاا  انار الترواة ال ععنا  لاه ح واي اال

 .   نا  زيادة في اللف  ونسصاً في المعن  ح وهذا ال يليق ومن كوتي جأاعع الكلع 

وقاد خرجاه اوان خهللايماة فاي )) صااحيحة (( ح ولفظاه : )) وجعلات لناا األرض نلهاا علااجدا ح 

 ا إاا لع نجد الما  (( . وجعي تراوها لنا طهأر

 وععن  قأله : )) طهأراً (( : كي عطهراً ح نما قَاَل : )) الما  طهأر ال ينجله شي  ((. 

وفيه دليي لمن قَاَل : إ  التيمع يرفع الحدث نالما  رفعا عبقتاا ح ودلياي دلا  ك  الطهاأر لايس 

تخااتص وااه هااذه األعااة ح وااي ومعناا  الطاااهر نمااا يسألااه وعااض الفسهااا  ن فااب  طهااارة األرض عمااا لااع 

 اشترنت فيه األعع نلها ح وإنما اختصت هذه األعة والتطهر والتراب ح فالطهأر هأ المطهر .

والتحسيق: ك  ))طهأرا(( ليس ععدوال دن طاهرح وأل  ))طاهرا(( الزر و))طهأرا(( عتعادح 

 لل. وإنما الطهأر ابع لما يتطهر وهح نالفطأر واللحأر والأجأر واللعأط ونحأ ا

وكعا إحيل الغنائع له وألعته خاصاةح فساد روي ك  عان ناا  قالناا عان األناياا  ناانأا يحرقاأ  

 الغنااااااائع ح وفااااااي حااااااديث دماااااارو واااااان شااااااعيب ح داااااان كويااااااه ح داااااان جااااااده ح داااااان النَّاااااااّي : 

 )) وكحلت لي الغنائع كنلها ح ونا  عن قالي يعظمأ  كنلها ح نانأا يحرقأنها (( . 

كوااي ُهرياارةَ ح قَاااَل : )) غااهللاا ناااي عاان األنايااا  ن فجمااع الغنااائع ح وفااي )) الصااحيحين (( داان 

فجا ت نار لتقنلها فلع تطعمها ح فساال : ك  فايكع غلاأال ح فليااايعني عان ناي قايلاة رجاي ح فلهللاقات ياد 

رجي ويده ح فسال : فيكع الغلاأل ح فجاا وا واركه عثاي ركه وسارة عان الاذهب ح فأضاعأها ح فجاا ت 

 كحي هللا لنا الغنائع ح ركى ضعفنا ودجهللانا فقحلها لنا (( . النار فقنلتها ح ثُعَّ 

وفي الترعذي دن كوي ُهريرةَ ح دن النَّاّي ح قَاَل : )) لع تحي الغنائع ألحد بأد الارؤوه قاالكع 

 ح نانت تنهللال نار فتقنلها (( . 

شايظا عان  وفي نتاب )) اللايرة (( للاليما  التيماي : ك  عان قالناا عان األعاع ناانأا إاا كصااوأا

 ددوهع جمعأه فقحرقأه وقتلأا ني نفس عن إنلا  كو داوة . 
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وفي صاحة هاذا نظار ح والظااهر ك  اوات األرواح لاع تكان عحرعاة دلايهع ح إنماا ناا  يحارر 

 دليهع عا تقنله النار .

وقد اهب طائفة عن العلما  ح عنهع : اإلعار كحمد إلا  ك  الغاال عان الغنيماة يحارق رحلاه نلاه 

 حرعة عن حيأا  كو عصح  .  إال عا له

 ك  شا  هللا تعال  . –وورد في الل كحاديث تذنر في عأضع كخر 

وقد قال طائفة عن العلما : ك  المحرر دل  عن نا  قالناا هاأ المنساأالت دو  اوات األرواحح 

ياي نانت له هاجر كعة ح واإلعا  إنما يكتلان عن المغانعح انر هذا اوان دس وابتدلأا وق  إوراهيع 

 وغيره . 

وفي هذا نظرن فب  هاجر وهاها الجاار للارةح فأهاتها إلوراهيع ح ويجأز ك  يكأ  في شارع 

 عن قالنا جأاز تملل عا تملكه الكفار واختيارهع دو  عا يغنع عنهع . 

وقد اهب كنثر العلما  إل  ك  الكافر إاا كهدى إل   حاد الملالمين هدياة فلاه ك  يتملكهاا عناه ح 

 دو  غيره عن المللمين .  ويختص وها

وقال الساضي إبماديي المالكي : إنما اختصت هذه األعة وبواحة المنساأالت عان الغناائع ح فقعاا 

 األرض فبنها في  ح ونانت عااحة لمن قالنا ح فب  هللا تعال  كورث وني إبرائيي فردأ  . 

ت وستال كو غيره ح وهاأ وهذا ونا  دل  ك  األرض المقخأاة عن الكفار تكأ  فيظا ح بأا  كخذ

 قأل كوي حنيفة ح وعالل ح وكحمد في المشهأر دنه.

وعن الناه عن يسأل : إنما حرر دل  عن نا  قالنا الغنائع المقخأاة وستال دو  الفاي  الماقخأا 

 وغير قتال . قالأا : وهاجر نانت فيظا ال غنيمة ن ال  الجاار الكافر وهاها للارة واختياره . 

 ئفة عن العلما  : ك  عا وهاه الحروي لمللع يكأ  فيظا . وقد قَاَل طا

وزدع وعضهع : ك  المحرر دل  عان ناا  قالناا ناا  عان خماس الغنيماة خاصاة ح نانات الناار 

 تقنله ح ويسلع كروعة كخماه وين الغانمين ح وهذا وعيد جدا .

رعاة ح دان كواي وابتدلأا : وما خرجه الاهللاار عن رواية بالع كوي حماد ح دن اللدي ح دن دك

فاذنر الحاديث ح وقاال فياه :  –ح قَاَل : )) كدطيت خملا لع يعطها كحد قالي ((  دااه ح دن النَّاّي 

 )) ونانت األنايا  يعهللالأ  الخمس فتجي  النار فتقنله ح وكعرت كنا ك  كقلمه في فسرا  كعتي (( .

 وبالع هذا : قال فيه كوأ حاتع الرازي : عجهأل . 

عاان وااين األنايااا  ح فليلاات هااي الشاافادة فااي خااروج  التااي اخااتص وهااا الناااي وكعااا الشاافادة 

ح نماا تاأاترت واذلل -كيضاا  –العصاة عن النار ن فب  هذه الشفادة يشار  فيهاا األناياا  والمبعناأ  

 النصأه ح وإنما الشفادة التي يختص وها عن دو  األنايا  كروعة كنأاع : 

   وينهع .كحدها : شفادته للخلق في فصي السضا

 والثاني : شفادته ألهي الجنة في دخأل الجنة .

 والثالاااث : شاااافادته فاااي كهااااي الكااااائر عاااان كهاااي النااااارح فساااد قيااااي : ك  هاااذه يخااااتص هااااأ 

 وها . 

 والراوع : نثرة عن يشفع له عن كعته ن فبنه وفر شفادته وكدخرها إل  يأر السياعة .

هذا الحاديث ح ففاي الحاديث الاذي خرجاه  وقد ورد التصريح وق  هذه الشفادة هي المرادة في

اإلعار كحمد عن حديث دمرو ون شعيب ح دن كويه ح دن جاده ح دان النَّااّي ح قَااَل : )) كدطيات الليلاة 

قيي لاي : فذنر الحديث ح إل  ك  قَاَل : )) والخاعلة هي عا هي  -خملا عا كدطيهن ناي نا  قالي ((

   يأر السياعةح فهي لكع ولمن شهد ك  ال إله إال هللا ((.بين فب  ني ناي قد بقلح فقخرت علقلتي إل
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قَااَل : )) كدطيات خملاا لاع يعطهان  عن حاديث كواي عأبا  ح دان النَّااّي  –كيضا  –وخرج 

فذنره ح وقال في  خره : )) وكدطيت الشافادةح وإناه لايس عان نااي إال قاد باقل  –كحد نا  قالي ((  

 ن عات عن كعتي ال يشر  وا  شيظا ((.شفادتهح وإني كخرت شفادتيح جعلتها لم

عن حديث اون دااهح دن النايح قال: )) لع يكن ناي إال له دداأة ينجهللاهاا فاي  –كيضا  -وفيه 

الدنياح وإني اختاقت ددأتي شفادة ألعتي يأر السياعاةح وكناا بايد ولاد ادر وال فخارح وكول عان تنشاق 

 ونه تحت لأائي ((. دنه األرض وال فخرح وويدي لأا  الحمد و در وعن د

وخرج الترعذي واون عاجه عن حديث كوي بعدح دن النايح قال: ))كنا بايد ولاد  در وال فخارح 

وكنااا كول عاان تنشااق دنااه األرض يااأر السياعااةح وكنااا كول شااافع وكول عشاافع وال فخاارح ولااأا  الحمااد 

 ويدي وال فخر((. 

: )) لكااي ناااي ددااأة يااددأ وهاااح قَاااَل  وفااي )) الصااحيحين (( داان كوااي ُهرياارةَ ح داان الناااي 

 فقريد ك  كختائ ددأتي شفادة ألعتي يأر السياعة (( . 

ح قَااَل : ))لكاي نااي دداأة قاد دداا وهاا كعتاهح  وفي ))صحيح عللع(( دان جااورح دان النَّااّي 

 وخاقت ددأتي شفادة ألعتي يأر السياعة (( . 

 .  نحأه عن حديث كنس ح دن النَّاّي  –كيضا  -وفيه 

يسااأل : )) إ  هللا لااع ياعااث نايااا إال  ي حااديث داااد الرحمااا  واان كوااي دسيااي : باامع الناااي وفاا

كدطاه ددأة ح فمنهع عن اتخذها دنيا فقدطاهاا ح وعانهع عان دداا وهاا دلا  قأعاه إا دصاأه فهلكاأا ح 

 وإ  هللا كدطاني ددأة ح فاختاقتها دند روي شفادة ألعتي يأر السياعة (( . 

 خرجه الاهللاار وغيره.

قَاَل : )) إ  هللا كيسظناي فساال : إناي لاع  وفي ))الملند(( دن داادة ون الصاعت ح دن الناي 

كوعااث نايااا وال ربااأال إال وقااد بااقلني علااالة كدطيتهااا إياااه ح فلااي يااا عحمااد تعااط ؟ فسلاات : علااقلتي 

ت دناد  ؟  قاال شفادة ألعتي يأر السياعة (( ح فسال كوأ وكر : يا ربأل هللا ح وعا الشفادة التي اختااق

)) كقأل : يارب ح شفادتي التي اختاقت دند  ح فيسأل الارب تااار  وتعاال  : نعاع ح فيخارج رواي : 

 تاار  وتعال  وسية كعتي عن النارح فيناذهع في الجنة (( .  

: ك  ني ناي كدطي ددأة داعاة شااعلة ألعتاه ح فمانهع -وهللا كدلع  -والمراد عن هذه األحاديث 

ح  ته المكذوين له فهلكاأا ح وعانهع عان باقل نثارتهع فاي الادنيا نماا باقله باليما  عن ددا دل  كع

 وق  ادخر تلل الددأة العاعة الشاعلة ألعته شفادة لهع يأر السياعة . واختص النَّاّي 

ح وهي : شفادته في تخفيا  داذاب وعاض  وقد انر وعضهع : شفادة خاعلة خاصة والناي 

 . وي طالب ح وجعي هذا عن الشفادة المختص وها المشرنين ح نما شفع لعمه ك

ح وهي : شفادته فاي بااعين كلفاا يادخلأ  الجناة  وزاد وعضهع شفادة بادبة خاصة والناي 

 ك  شا  هللا تعال  .  -وغير حلاب . وبيقتي عا يدل دليه 

 دن األنايا  .  وكعا وعثته إل  الناه داعة ح فهذا عما اختص وه 

ح قَاَل : )) كدطيت خملاا لاع يعطهان كحاد  عن حديث كوي ار ح دن النَّاّي  وفي )) الملند ((

 : )) ووعثت إل  ني كحمر وكبأد (( . -فذنر عنها  -قالي (( 

عن حديث اون دااهح دن النايح قال: )) كدطيت خملا لاع يعطهان نااي قالايح  -كيضا  -وفيه 

 ((.  وال كقألهن فخراح وعثت إل  الناه نافة األحمر واألبأد

ح قَاااَل : ))كدطياات خملااا لااع  وفااي )) علااند الاااهللاار (( عاان حااديث اواان دااااه ح داان النَّاااّي 

: )) ونا  الناي ياعث إل  خاصة قأعه ح ووعثت إلا  الجان واألناس ((  -فذنر عنها  -يعطها ناي (( 

 وانر الحديث .  -

 ا اإلبناد . وقال : لف  : )) الجن واألنس (( ال نعلمه إال في هذا الحديث ح وهذ
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 قلت : وقد باق ك  في إبناده بالما كوا حماد ح وك  كوا حاتع قَاَل : هأ عجهأل . 

ولكن روي انر الجن فاي حاديث  خار ح اناره اوان كواي حااتع فاي )) تفلايره (( تعليساا ح وفاي 

لاي  خرج دليهع فسال : )) ك  جاريي قاال إبناده رجي لع يلع ح دن داادة ون الصاعت ح ك  النَّاّي 

: كخرج فقخار ونعمة هللا التي كنعع وهاا دليال ح وفضايلته التاي فضالت وهاا ح فاشارني كناه وعثناي إلا  

األحمر واألبأد ح وكعرني ك  كنذر الجن ح و تاني نتاوه وكنا كعي ح وغفر اناي عاا تسادر وعاا تاقخر ح 

عي ح و تااني الكاأثر وانر ابمي في األاا  ح وكعدني والميئكة ح و تاني النصر ح وجعي الردب كعا

ح وجعي حأضي عن كدظع الحياض يأر السياعة ح ووددني المسار المحماأد والنااه عهطعاين عسنعاي 

رؤبهع ح وجعلني في كول زعرة تخرج عن الناه ح وكدخي في شفادتي بااعين كلفاا عان كعتاي الجناة 

س فااأقي إال وغياار حلاااب ح و تاااني اللاالطا  والملاال ح وجعلنااي فااي كدلاا  غرفااة فااي الجنااة ح فلااي

 الميئكة الذين يحملأ  العرش ح وكحي لي وألعتي الغنائع ولع تحي ألحد نا  قالنا (( .

ح قَاَل : )) فضلت دل  النااه ولات  وفي )) صحيح عللع (( ح دن كوي ُهريرةَ ح دن النَّاّي 

: كدطياات جأاعااع الكلااع ح ونصاارت والردااب ح وكحلاات لااي الغنااائع ح وجعلاات لااي األرض طهااأرا 

 لجدا ح وكربلت إل  الخلق نافة ح وختع وي النايأ  (( .وع

 وقأله : )) إل  الخلق نافة (( يدخي فيه الجن وي ريب . 

ح قَاَل : )) فضلت دل  الناه واثيث  وفي )) صحيح اون خهللايمة (( دن حذيفة ح دن النَّاّي 

لاع  حة عان نْناهللا تحات العارش فذنر الثالثة ح قَاَل : )) وكدطيت هذه اآليات عن كخار باأرة الاسار -(( 

 يعط عنه كحد قالي وال كحد وعدي (( . 

وهذه الخصلة الثالثة لع تلع في )) صحيح عللع (( ح وي فيَه : )) وانر خصالة كخارى (( نماا 

 تسدر .

وعن تقعي هذه النصأه دلع ك  الخصال التي اختص وها دن األنايا  ال تنحصار فاي خماس 

خملا وعرة كروعا وعرة ثيثا وحلب عا تاددأ الحاجاة إلا  اناره فاي ح وكنه إنما انر عرة بتا وعرة 

 ني وقت وحلاه . وهللا كدلع . 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 باب -2

 إذا لم يجد ماء وال ترابا

 خرج فيه :     

حديث : هشار ون دروة ح دن كويه ح دن دائشة ح كنها ابتعارت عن كباما  قايدة ح  -336    

جاي فأجادها ح فاقدرنتهع الصاية ولايس ععهاع عاا  ح فصالأا فشاكأا ر فهلكت ح فاعاث رباأل هللا 

ح فقنهللال هللا تعال   ية التيمع. فسال كبيد ون حضير لعائشة : جاهللاا  هللا خيارا ح  الل إل  ربأل هللا 

 فأهللا عا نهللال ول كعر تكرهينه إال جعي هللا الل لل وللمللمين فيه خيرا . 

دن كوياه ح دان دائشاة لهاذا الحاديث تخاال  رواياة دااد قد باق : ك  رواية هشار ون دروة ح 

الرحما  ون السابع ح دن كويه ح دن دائشاة ن فاب  دااد الرحماا  انار فاي روايتاه : ك  دسادا لعائشاة 
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كقااار دلاا  التمابااه ح وكنااه نااار حتّاا  كصاااح دلاا  غياار عااا  ح فنهللالاات  يااة  انسطااع ح وك  ربااأل هللا 

 التيمع . 

يعنااي : كنهااع  –ه : ك  قاايدة ألبااما  ابااتعارتها دائشااة فهلكاات وكعااا دااروة ح فااذنر فااي روايتاا

في طلاهاا فاقدرنتهع الصاية ولايس ععهاع عاا  ح فصالأا فشاكأا الال  ح فقربي ربأل هللا -فسدوها 

 ح فنهللالت  ية التيمع .  إل  النَّاّي 

 وفي حديث اون السابع ح دن كويه : كنهع وعثأا الاعيرح فأجدوا العسد تحته . 

 يث اون دروةح دن كويه: ك  الذين كربلهع في طلاها وجدوها. وفي حد

فاهللادع وعاض النااه ك  دائشااة ناا  لهاا دسااد انسطاع وقايدة فسادت ح فقربااي فاي طلاب الساايدة 

 وكقاعأا دل  التماه العسد ح وفي هذا نظر . وهللا كدلع .

كويه ح  وعانهع ورجحت طائفة رواية عالل ح دن اون السابع ح دن كويه دل  رواية هشار ح دن 

: الساضي إبماديي المالكي ح وقال : ولغني دن يحي  السطاا  كناه ناا  ينكار كشايا  حادث وهاا هشاار 

 في  خر دمره لما با  حفظة .

وقد ابتدل الاخاري وهذا الحديث الذي رواه هشار ح دن كويه دل  ك  عن لع يجد عا  وال تراوا 

  ح ولع يكن شرع التيمع قاي الل ح وشاكأا الال كنه يصلي دل  حلب حالهح فبنهع صلأا وغير وضأ

 ولع يقعرهع وبدادة الصَّية . إل  الناي 

ناار حتا  كصااح دلا  غيار عاا   وزدع وعضهع : ك  رواية السابع ح دن دائشاة ح ك  النااي 

 يدل دل  كنه لع يصي هأ وال عن ععه ح وهذا في غاية الضع  .

لااا  التاي فيهاا انار التاايمع ناا  نهللاولهاا بااوسا لهااذه وقاد قررناا فاي عااا تسادر : ك   ياة باأرة الن

السصة ح وك  تأقفهع في التيمع إنما نا  لضنهع ك  عان فاأت الماا  لطلاب عاال لاه ال رخصاة لاه فاي 

 التيمع ح فنهللالت اآلية التي في بأرة المائدة عاينة لجأاز التيمع في عثي الل.

ي الال ح فاهللاال الال دانهع وناهللاول والظاهر : ك  الجميع صلأا والتيمع ولكن حصاي لهاع شال فا

  ية المائدة . وهللا كدلع .

 واختل  العلما  في حكع عن لع يجد عا ا وال تراوا دل  كروعة كقأال :

كحدها : كنه يصلي وحلب حاله ح وال قضا  دليه ح وهأ قأل عالل وكحمد فاي رواياة دنهماا ح 

 وكوي ثأر والمهللاني وغيرهع ح وحكي قأال قديما للشافعي.

ه وأب الاخاري ح وابتدل وحديث دائشة الذي خرجه هاهناان فابنهع شاكأ اَلاَل إلا  النَّااّي ودلي

  ح ولع يذنر كناه كعارهع وسضاا  صايتهع ن وأل  الطهاارة شارط ح فاباا دجاهللا دنهاا باسطت دناه ح

 نابتساال السالة وبتر العأرة .

فاي رواياة دناه نسلهاا  والثاني : يصلي ويعيد ح وهأ قأل عالل في رواية ح والشافعي ح وكحماد

 دنه كنثر كصحاوه . 

والثالث : ال يصالي ويعياد صايته ح وهاأ قاأل الثاأري واألوزاداي وكواي حنيفاة ح وهاأ قاأل 

 قديع للشافعي . 

 : ))ال يساي هللا صية وغير طهأر(( . وابتدلأا :  وسأله 

كحادنع إاا كحادث  : ))ال يسااي هللا صاية ويجاب دنه : وا  الال عاع السادرة ح نماا فاي قألاه 

 حت  يتأضق (( ح وال خيف كنه لأ ددر الما  وصل  والتيمع قالت صيته .

والراوااع : كنااه ال يصاال  وال إدااادة دليااه ح وهااأ روايااة داان عالاال ح وقااأل وعااض الظاهريااة ح 

 وحكاه وعضهع رواية دن كوي ثأر .

َ َعا اْبتََطْعتُْع فَاتَّسُأا  وهأ كردك األقأال وكضعفها ح ويرده قأل هللا تعال  :  [ 16]التغااون: َّللاَّ

 : ))إاا كعرتكع وقعر فقتأا عنه عا ابتطعتع((. ح وقأل النَّاّي 
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ولايس هااذا نالحااائض ن فااب  الحااائض ليلاات عان كهااي الطهااارة ح وال يصااح عنهااا لااأ فعلتهااا ح 

 وهذا عن كهلها وهأ داجهللا دنها .

: )) جاهللاا  هللا خيارا فاأهللا عاا ناهللال وال -رضاي هللا دنهاا  -وكعا قأل كبيد ون حضير لعائشة 

 كعر تكرهينه إال جعي هللا الل لل وللمللمين خيرا ((.

فيه إشعار وق  هذه السصة نانت وعد قصة اإلفل ح وقد تسدر ك  وعض كهي اللاير انار ك  هاذه 

السصة نانت هي وقصة اإلفل في بفرة واحدة ح وهاذا يشاكي دلياه قاأل كبايد وان حضاير هاذان فاب  

ج الذي حصي عن قضية اإلفل إنما وقع وعد قدوعهع المدينة ومدة ح وظاهر باياق حاديث دائشاة الفر

 يدل دل  ك  كبيد ون حضير قَاَل اَلَل دسيب نهللاول  ية التيمع .

 وقااااد زدااااع وعضااااهع : ك  هااااذا قالااااه كباااايد واااان حضااااير وعااااد نااااهللاول اآليااااات فااااي قصااااة 

 الرواية . وهللا كدلع . اإلفل ح ووعد نهللاول  ية التيمع ح وهأ عخال  لظاهر هذه

وقد ابتحب الثأري وكحمد : حمي التراب للملافر نما يلتحب له حمي الما  للطهارة ح وعان 

 المتقخرين عن كنكره ح وقال : هأ وددة .

 

     

 

* * * 

 

 ـ باب3

 التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصالة

 ووه قال دطا  .  

 نده الما  وال يجد عن يناوله : تيمع .وقال الحلن في المريض د    

وكقاااي اواان دماار عاان كرضااه وااالجرف ح فحضاارت العصاار ومروااد الاانعع ح فصاال  ح ثااع دخااي 

 المدينة والشمس عرتفعة ح فلع يعد . 

 هذه اآلثار الثيثة التي دلسها الاخاري تشتمي دل  ثيثة علائي : 

 الملقلة األول  :

تيمع ويصلي ح وقد حكاه دن دطا  ح وهأ قاأل جمهاأر ك  عن ددر الما  في الحضر فله ك  ي

 العلما  . 

وقد باست اإلشارة إل  االختيف في هذه الملقلة ح وا  اللفر هي هأ شارط لجاأاز التايمع كر 

نا  انره في السرا  ال  اللفر عظنة ددر الما  غالاا ؟ واألنثرو  دلا  الثااني ح فلاأ لاع يجاد الماا  

 في الحضر تيمع وصل  .

 تلفاااااأا: هاااااي يعياااااد إاا وجاااااد الماااااا  كر ال ؟ فساااااال اللياااااث وكواااااأ حنيفاااااة والشاااااافعي : واخ

 يعيد ح وهأ وجه ألصحاونا .

وعنهع عن فرق وين ك  تسصر عدة دادر الماا  فاي الحضار فيعياد ح وواين ك  تطاأل فاي يعياد ح 

 والصحيح عن المذهب : كنه ال يعيد ح وهأ قأل عالل والثأري وإبحاق والمهللاني وغيرهع .

 واهاااات طائفاااة إلااا  كناااه ال يصااالي حتااا  يجاااد الماااا  كو يلاااافر ح وهاااأ رواياااة دااان كواااي 

 حنيفة ح وروايــة دن كحمد اختاره الخيل والخرقي وحكي دن زفر وداود . 

وعن كصحاونا عن قال : إ  نا  يرجاأ حصاأل الماا  قريااا لاع يصالي حتا  يجاده ح وإ  فاات 

 الأقت . 

 الملقلة الثانية :
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 نااااا  يجااااد المااااا  ح ولكاااان لاااايس دنااااده عاااان يناولااااه إياااااه ح فبنااااه يتاااايمع  ك  المااااريض إاا

 قااااأل األوزادااااي والشااااافعي وكحمااااد وكنثاااار  -كيضااااا–ويصاااالي ح حكاااااه داااان الحلاااان ح وهااااأ 

 العلما  . 

ودن الشافعي : يعيد ح وحكي رواية دن كحماد ح وظااهر نيعاه كناه ال يعياد ح وهاأ المشاهأر 

 دند كصحاونا . 

إ  رجاا ك  يجاد عان يناولاه الماا  وعاد الأقات قريااا لاع يصاي واالتيمع ح وألصحاونا وجاه : كناه 

 وكخر حت  يجي  عن يناوله .

والصااحيح : األول ح وكنااه يصاالي وااالتيمع فااي الأقاات ح وال ياابخر الصااية إلاا  ك  يساادر دلاا  

 الأضأ  وعده ح نما ال يبخر الملافر الصية إاا رجا الأصأل إل  الما  وعد الأقت دسياه .

َوإَْ   اون كوي حاتع عن رواية قايس ح دان خصاي  ح دان عجاهاد ح فاي قألاه تعاال  :  وخرج

[ ح قَاَل : نهللالت في رجي عن األنصار ح نا  عريضاا فلاع يلاتطع ك  يساأر 43]النلا : ُنْنتُْع َعْرَض 

 آلية . فذنر الل له ح فقنهللال هللا تعال  هذه ا فيتأضق ح ولع يكن له خادر فيناوله ح فقت  ربأل هللا 

 الملقلة الثالثة: 

كنه يجأز التيمع وسرب المصر إاا لع يجد الما  ح وا  نا  يصي إل  المصر فاي الأقات ح هاذا 

ح وقد احتج وه اإلعار كحمد ح وقال : نا  اون دمر يتايمع قااي ك  يادخي  هأ المروي دن اون دمر 

 المدينة ح وهأ يرى ويأت المدينة .

ر عن رواية نافع دنه ح وقد رفعه وعضهع ح خرجه الادارقطني وهذا األثر عشهأر دن اون دم

 والايهسي عرفأدا . قال الايهسي : وهأ غير عحفأظ .

تيمع ومأضع يسال لاه : عرواد الانعع ح وهاأ   ولف  المرفأع : ك  اون دمر قَاَل : ركيت الناي 

 يرى ويأت المدينة . 

ح كنه اقاي عن كرضه التاي واالجرف وخرج األثرر عن طريق كيأب ح دن نافع ح دن اون دمر 

 ح حت  إاا نا  ومرود النعع حضرت الصية صية العصر ح فتيمع وهأ ينظر إل  ويأت المدينة . 

وقاد روى الشااافعي ح دان اواان ديينااة ح دان اواان دجااي  ح دان نااافع ح ك  اواان دمار كقاااي عاان 

 عرتفعة فلع يعد الصَّية .الجرف حت  نا  والمرود تيمع وصل  العصر ح ثع دخي المدينة والشمس 

 : عأضاااااع ويناااااه وواااااين المديناااااة ثيثاااااة كعياااااال . -)) الجااااارف ((: وضاااااع الجااااايع والااااارا  

 و)) المرود (( : عكا  وسرب المدينة .

ورواه بفيا  الثأري ح دن اوان دجاي  ح دان ناافع ح كناه تايمع دلا  راه عياي كو عيلاين عان 

 ح فلع يعد .المدينة ح فصل  العصر ح ثع قدر والشمس عرتفعة 

 خرجه حرب الكرعاني . 

عالل ح دن نافع ح قَاَل : كقالات عاع اوان دمار عان الجارف حتا  إاا ولا  المرواد  -كيضا-ورواه 

 تيمع ح ثع صل  .

ورواه العمري ح دن نافع ح دن اون دمر ح كناه تايمع وصال  ثاع دخاي المديناة فاي وقات ح فلاع 

ح قَاَل : اقالنا عن الغاوة ح حت  إاا نناا ومرواد الانعع يعد ح ورواه كوأ ععشر ح دن نافع ح دن اون دمر 

 جا ت الصية ح فتيمع ح وصل  العصر ح ثع دخي المدينة . 

 وهذا المروي دن اون دمر يبخذ عنه ددة علائي :

عنها : كناه تجاأز الصاية واالتيمع فاي كول وقات للملاافر ح وا  دلاع كناه يصاي إلا  الماا  قااي 

ثر العلما  ح وعنهع عن حكاه إجماداا ح واباتدل كحماد لاذلل وحاديث اوان خروج الأقت ح وهذا قأل كن

 دمر هذا. وحكي دن الشافعي قأل : كنه ال يجأز .
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وعنها : ك  الملافر بفرا قصيرا له ك  يتيمع فيه ناللفر الطأيي ح وهاأ قاأل جمهاأر العلماا  

اتاه دناه ح وقاال: إنماا ح وحكي فيه خيف شاا في عذهب الشافعي ح وعان كصاحاوه عان لاع يث -كيضا-

 كيضا. -حكاه الشافعي دن غيره ح وهأ وجه ضعي  ألصحاونا 

وقد تسدر : ك  ددر الما  في الحضر يايح التيمع دند األنثرين ح لكن عانهع عان كوجاب اإلداادة 

فيااه ح فماان قااال: يعيااد إاا تاايمع فااي الحضاار ح وقااال : ال يتاايمع إال فااي باافر طأيااي جعااي حكااع اللاافر 

 الحضر في اإلدادة إاا صل  فيه والتيمع .السصير حكع 

وحك  اون داد الار ح دان عحماد وان علالمة الماالكي ح كناه حماي عاا فعلاه اوان دمار دلا  كناه 

خاف فأت الأقت ح وهذا يدل دل  كنه يرى ك  الحاضر إاا نا  دادعا للما  لع يتيمع ح إال ك  يخااف 

 فأت الأقت .

ماشاية عناه دلا  الميلاين والثيثاة ؟ فاذنر دان باعيد وبظي اون الماار  : دن الرادي تكأ  ال

 ون المليب ح قَاَل : يتيمع ويصلي . 

وقال كوأ داود : قلت ألحمد : الرجي يخرج دل  الميلين والثيثة واألنثار ح فتحضاره الصاية 

 ح كيتيمع ؟ قَاَل : إاا خاف يتيمع . قيي له فيعيد ؟ قال : ال . 

: فرجاي عان المديناة دلا  فرباخ ح ولايس -: اوان راهأياه  يعني -قال : حرب : قلت إلبحاق 

في بفر ح فحضرت الصية ح وليس له عا  ح كيتيمع ويصالي ؟ فساي : نعاع . قلات : يعياد ؟ قاال : ال ح 

 وانق كرى في الحضر التيمع .

قَاَل : وبقلته دن رجي في الصيد ح ولايس هاأ فاي بافر ح فحضارت الصاية ح ولاع يكان ععاه 

 ل  ؟ قال: إ  نا  في ععصية يعيد ح وا  نا  للكلب دل  دياله ال يعيد.عا  ح فتيمع وص

وروى حرب وببناده دن الهللاهري ح في رجاي ينتجاع الكاال فاي يجاد الماا  ؟ قاال: ال نارى ك  

يسيع واألرض ليس فيها عا . قال الأليد ون عللع انرته لاعض المشايخة ح فساال: بامعت ك  ععااا وان 

 لأ لع يكن لهع الل لع يكن لنا ك  نترنهع والل. جاي انر الل له ح فسال: 

 والمنصاااأه دااان كحمااااد فاااي الحطاااااب ونحاااأه : ال يااارخص لهااااع فاااي تاااار  حماااي عااااا  

الأضأ  ح وإنه إاا لع يكن ععهع عا  في يتيممأ  ح وحملاه الساضاي دلا  ك  اللافر السصاير ال تايمع 

 فيه.

مع فاي كخار الأقات ح وإنهاع ال وكجاز طائفة عن كصحاونا لمان دادر الماا  فاي الحضار فاي التاي

يكلفأ  طلب الما  عع فأت الأقت عع وعد الما  في الحضر ح وكوجب الساضي في ))خيفاه(( طلاب 

 الما  دل  الحاضر ح وا  كدرنه وعد الأقت. 

وقااال صاااحب )) المغنااي (( : عاان فااارق عأضااع المااا  إلاا  عكااا  قريااب لحاارث ونحااأه ح 

رجع إليه فاته غرضهن فبنه يتيمع ويصالي ح وال إداادة دلياه فحضرت الصية ح وال عا  ععه ح وا  

 ح إال ك  يكأ  عكا  الما  وعكا  الحاجة عن دمي واحد ح ففي اإلدادة وجها .

ااااية (( فااااي   وقااااد باااااق اناااار هااااذه الملااااقلة فااااي )) واااااب : التماااااه المااااا  إاا حاناااات الصَّ

 )) نتاب : الأضأ  (( .

ماا  فاي الأقات فبناه ال إداادة دلياه ح هاذا قاأل جمهاأر وعنها : ك  عن صل  والتيمع ثع وجد ال

 العلما  ح وحكي دن طائفة عن اللل  وجأب اإلدادة. 

 : حكااااااه اوااااان المناااااذر -ولاااااأ وجاااااده وعاااااد الأقااااات ح فاااااقجمعأا دلااااا  ك  ال إداااااادة دلياااااة 

 وغيره .

 وفي )) الملند (( و )) بنن كوي داود (( والنلائي عن رواية دطا  ون يلار ح دن كواي باعيد

ح قَاَل : خرج رجي  في بفر ح فحضرت الصية وليس ععهما عاا  ح فتيمماا صاعيداً طياااً وصاليا ح 

ح  ثع وجدا الما  في الأقت ح فقداد كحدهما الصية والأضأ  ولع يعاد اآلخار ح ثاع كتياا رباأل هللا 
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 :تأضاق وكداادفذنرا الل له فسال للذي لع يعد : )) كصات اللنة ح وكجهللاكتل صيتل (( ح وقال للاذي 

 )) لل األجر عرتين (( .

 وقال كوأ داود : انر كوي بعيد في إبناده وهع ليس ومحفأظ ح وي هأ عربي .

 وابتحب األوزادي اإلدادة والأضأ  في الأقت عن غير إيجاب. ونسله حرب ح دن كحمد . 

فاي رواياة  وقال الساضي كوأ يعلي : يجأز وال يلتحب ح وانر كنه ظاهر نير كحمدن فبنه قَالَ 

 صالح : ك  كداد لع يضره.           

 وقال الخيل : العمي عن قأل كوي داد هللا دل  كنه ال يعيد .

 وقال الحلن : ك  شا  كداد ح وإ  شا  لع يعد .

 وصرح كصحاب الشافعي وق  اإلدادة غير علتحاة . 

 جااااار وهاااااذا الحاااااديث قاااااد يلاااااتدل واااااه دلااااا  اباااااتحااب اإلداااااادة ن لسألاااااه : )) لااااال األ

 عرتين (( . وقد يسال : إصاوة اللنة كفضي عن اَلَل . 

وقد انرنا في )) نتاب : العلع (( في شرح حديث : )) ثيثة يبتأ  كجرهع عرتين (( كنه لايس 

 ني عن له كجره عرتين يكأ  كفضي عن غيره . 

ل وعنها : كنه ال يجب طلاب الماا  لمان ددعاه فاي غيار عأضاعه الاذي هاأ فياه ح وقاد كخاذ واذل

 إبحاق ح وابتناطه عن فعي اون دمر هذا . 

 : -رحمه هللا -قال الاخاري 

ثنااا يحياا  واان وُكياار: ثنااا الليااث ح داان جعفاار واان رويعااة ح داان األداارج ح قااال: باامعت  - 337

ح حتا  دخلناا  ُدميراً عأل  اون دااه قال: كقالت كنا وداد هللا ون يلار عاأل  عيمأناة زوج النَّااّي 

عان نحاأ وظار  الحاارث وان الصامة األنصااري ح فساال كواأ الجهايع: كقااي النااي دل  كوي جهيع وان 

اللااير ح حتاا  كقاااي دلاا  الجاادار ح فملااح  جمااي ح فلسيااه رجااي  فلاالع دليااه ح فلااع ياارد دليااه الناااي 

 وأجهه ويديه ح ثع رد دليه اللير . 

ونااذا رواه اواان  هااذا الحااديث انااره علاالع فااي )) صااحيحه (( تعليساااً داان الليااث وهااذا اإلبااناد ح

 إبحاق ح دن األدرج.

ورواه إوراهيع ون كوي يحي  ح دن كواي الحاأيرث دااد الرحماا  وان ععاوياة ح دان األدارج ح 

 داااااااان اواااااااان الصاااااااامة ح وزاد ح كنااااااااه علااااااااح وجهااااااااه واراديااااااااه ح وكبااااااااسط عاااااااان إبااااااااناده 

 ))ُدميراً ((. 

 : -كيضاااااا ً -ورواه كواااااأ صاااااالح ناتاااااب اللياااااث وااااان باااااعد ح دناااااه ح وقاااااال فاااااي حديثاااااه 

 )) فملح وأجهه واراديه ((. 

 وكوأ صالح تغير وآخرة ح وقد اختل  دليه في لفضه ح ورواية يحي  ون وُكير كصح . 

 قال الخطاوي: حديث كوي الجهيع في علح الذرادين ال يصح.

 يعني : ال يصح رواية عن روى فيه علح الذرادين. 

ر إاا لع يجد الما  ح ولكان التايمع وقد ابتدل الاخاري وهذا الحديث دل  جأاز التيمع في الحض

هنا لع يكن لما تجب له الطهارة ح وي لما يلتحب له ح وقد تسدر انر هذا في)) نتاب: الأضأ  (( في 

غير عأضع عنه ح وانرنا ك  دمر نا  يتيمع في الحضر لذنر هللا دهللا وجي ح وهأ عان رواياة دلاي 

: ركيت دمر وال ثع كت  الحاائط فتملاح واه ح ون زيد ح دن يأب  ون عهرا  ح دن اون دااه ح قَاَل 

 ثع قال: هذا للذنر والتلايح حت  تلس  الما  . 

 خّرجه اون جرير الطاري . 

وهذا يدل دل  كنه إنما تيمع ومكاا  لايس فياه عاا  ح وانرناا فيماا تسادر ك  عان اللال  عان ناا  

 ير. يتيمع لرواية الحديث ونحأ الل ح ودن كوي العالية كنه تيمع لرد الل
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ناا  يخارج فيهرياق الماا  ح فيتايمع واالتراب ح  وفي الملند دن اون داااه ح ك  رباأل هللا 

 فاااااااققأل : ياااااااا رباااااااأل هللا ح الماااااااا  عنااااااال قرياااااااب ح فيساااااااأل : )) عاااااااا يااااااادريني ح لعلاااااااي ال 

 كولغه ((. 

وصااحاه كواي حاعاد  -ك  طائفة عان كدياا  الشاافعية ناقوي المعاالي الجاأيني  -كيضاً -وانرنا 

 ا وق  عن تيمع في الحضر ح ثع قرك السر   وانر هللا نا  جائهللااً ح ابتدالالً وهذا الحديث . صرحأ

والمديناة ح إنماا ناا  ظااهراً حياث ال  ورد الل وعض عتقخر يهع ح وقال: لع يكن تيمع النااي 

وظار ناا  قاد كقااي عان نحاأ  يأجد الما  ح ولكن نا  وسرب المدينة ح فب  في هذا الحاديث ك  النااي 

 جمي ح وهي خارج المدينة.

 ونحأ حديث كوي الجهــيع.  وقد روى هذا الحديث دن اون دمر ح دن الناي 

قضا  حاجتاه ثاع كقااي فاي باكة عان باكل  خرجه كوأ داود عن حديث اون دمر ح ك  النااي 

 المدينة ح فللع دليه رجي ح فملح وجهه واراديه ح ثع رد دليه اللير. 

 .خرجه كوأ داود وغيره

: ناذا قالاه اإلعاار كحماد ويحيا  وان -ورفعه عنكر دند كئمة الحفاظ ح وإنما هأ عأقأف دنادهع 

 ععين وكوأ زردة وكوأ حاتع وكوأ داود والاخاري والعسيلي واألثرر. 

 وتفرد ورفعه عحمد ون ثاوت العادي ح دن نافع. والعادي ضعي . 

عن الذي يسأل الناي واوان دمار ؟ فساال  وانر األثرر كوي الأليد ح كنه بقل عحمد ون ثاب هذا :

 ال كدري .

 نا  في وعض بكل المدينة.  ففي هذا الحديث : ك  تيمع الناي 

تايمع دلا  جادار الملاجد ح ثاع دخاي  وبيقتي في )) وااب : الشاعر فاي الملاجد (( ك  النااي 

 الملجد. 

هن ال  الطهاارة وقال وعض كصاحاونا : يجاأز التايمع لارد اللاير فاي الحضار ح إاا خشاي فأتا

 لرده عشرودة ندوا ال وجأوان فبنه يجأز الرد عع الحدث لكن يفأت فعله والطهارةن ألنه دل  الفأر.

وابتدل وعضهع وهذا الحديث : دل  جأاز التيمع في الحضر إاا خااف فاأت صاية الجناازة ح 

ر كحماد كناه قاأل نما هأ قأل نثير عن العلما  ح وعذهب كواي حنيفاة ح وكحماد فاي رواياة دناه ح وانا

 وانر الحلن والنخعي وجمادة.  -كنثر العلما  : اون دااه وعن وعده 

ن فابنهع قاد يفرقاأ  واق  -فاي الرواياة األخارى  -وعن عناع عان الال نمالال والشاافعي وكحماد 

 الطهاااااااارة والماااااااا  لصاااااااية الجناااااااازة شااااااارط ح فاااااااي يلاااااااسط عاااااااع السااااااادرة دلياااااااه خشاااااااية 

 ونحأه عن الذنر ح فقنها ليلت وشرط فخ  كعرها. الفأات ح وخيف الطهارة لرد اللير 

وقد كجاب وهذا طائفة عن الفسها  عن الشافعية ح عنهع: الماوردي وكوأ الطيب الطااري ونصار 

 المسدبي وغيرهع . وهذا عأافق لما تسدر حكايته دن كوي المعالي والغهللاالي.

 والعجاااااب ك  صااااااحب )) شااااارح المهاااااذب (( حكااااا  الااااال نلاااااه فاااااي عأضاااااعين عااااان 

) نتاوه (( ح وقال فيما حكاه دن كوي المعالي والغهللاالي : ال نعرف كحدا وافسهما ح وهاذا الاذي حكااه )

 دن الماوردي وغيره يدل دل  المأافسة .

 

* * * 

 

 

 باب -4
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 هل ينفخ فيهما ؟

حدثنا  در: ثنا شعاة: ثنا الحكع ح دن ار ح دن بعيد وان دااد الرحماا  وان كواهللاى ح دان  -338

جا  رجي إلا  دمار وان الخطااب ح فساال: إناي كجناات ح فلاع كجاد الماا  ؟ فساال دماار وان  كويه ح قَاَل:

يابر لعمر ون الخطاب: كعا تذنر كنا ننا في بفر كنا وكنت ح فقعا كنات فلاع تصاي ح وكعاا كناا فتمعكات 

 : ح فساااااااااااااااااااااال النااااااااااااااااااااااي  فصاااااااااااااااااااااليت ح فاااااااااااااااااااااذنرت الااااااااااااااااااااال للنااااااااااااااااااااااي 

 ح ونفخ فيهما ح ثع علح وهما وجهه ونفيه. )) إنما نا  يكفيل هكذا (( ح فضرب وكفيه األرض  

 وقد خرجه فيما وعد عن وجه كخر ح وفيه: ))ثع نفضها(( ودل ))نفخ فيهما((. 

قاال لعماار: ))إنماا ناا  يكفيال ك  تضارب وياديل  وفي رواية لملالع فاي ))صاحيحه(( كناه 

 األرض ح ثع تنفخ ح ثع تملح وهما وجهل ونفيل((.

ل  كنه ال يشرط فاي المتايمع واه ك  يكاأ  لاه غااار يعلاق والياد ح وابتدل وهذا وعض عن اهب إ

نما هأ قأل عالل وكوي حنيفة والثأري وغيرهعن ال  نفخ التراب عن اليدين ونفضهما عناه قاد يهللاياي 

عا دلق واليد عنه كو يخففه حتّ  ال ياس  عنه عا يعاع الأجاه والكفاين غاااره ح فلاأ ناا  الملاح والغااار 

 نفخ كول  .شرطا لكا  تر  ال

وكجاب دن الل وعض عان يارى اشاتراط الغااار المملاأح واه ح نقصاحاب الشاافعي وكحماد : 

وق  النفخ يدل دل  كنه دلق واليد عن التراب عا يخف  عناه واالنفخ ح وقاد قاال لعماار : )) إنماا يكفيال 

 هكذا (( ح فدل دل  كنه ال ود في التيمع عن تراب يعلق واليد . 

إنما انر النفخ لعماار ال لكاأ  الانفخ بانة ح واي ليااين لاه ك  الماالغاة   وكجاب وعضهع : وقنه

في التيمع والتمعل الذي فعله واالتراب لايس ولانة ح وكناه يكفاي عان الال كدنا  عاا يمكان ك  يملاح واه 

 الأجه والكفا  عن غااره .

هع عان نرهاه وقد اختل  العلما  في نفخ اليدين عن الغاار في التيمع : فمنهع عن ابتحاه ح وعان

. 

وروى داد الرزاق ح دن ععمر ح دن الهللاهري ح دن بالع ح دن اون دمر ح كناه ناا  إاا تايمع 

ضرب ويديه ضروة ح فملح وهما وجهه ح ثع ضارب ويدياه ضاروة كخارى ح ثاع علاح وهماا يدياه إلا  

 المرفسين ح وال ينفض يديه عن التراب .

 ن كوي نثير.ونره النفض حماد وغيره ح وابتحاه الحلن ويحي  او

واختلفت الرواية دن كحمد في اَلَل : فروي دنه كنه لع يذهب إل  النفخ . وروي دناه كناه قَااَل 

 : ك  شا  فعي ح وإ  شا  لع يفعي .

ونسي دنه الميمأني قَاَل : ال ينفخهما . ثع قَاَل : وعن الناه عان ينفضاهما ح وللات كنفضاهما ح 

 ونقني للنفخ كنره .

انر حديث دمار هذا ح وقاال : ااهاب إلياه . قياي لاه : يانفخ فيهماا ؟ قَااَل :  ونسي دنه حناي كنه

 ينفخ فيهما ويملحهما .

 قال الخيل : العمي عن عذهاه : دل  كنه يجأز فعي الل نله: النفخ والنفض ح ويجأز ترنه.

وقااال غيااره عاان كصااحاونا : ك  نااا  التااراب خفيفااا نااره الاانفخ ن ألنااه ياانسص وااه نمااال التعماايع 

والطهأر ح وإ  نا  نثيرا ففي نراهته روايتا  ح والصحيح: ال يكرهن ألناه تخفيا  ال يكاره اوتادا  ح 

 فكذلل دواعا .

وللشافعي في تخفي  التراب والنفخ ونحاأه قاأال  : كحادهما : يلاتحب. والثااني : ال . وقياي : 

 ك  السديع ابتحااوه والجديد ددر ابتحااوه.

ريسين: فمنهع عن قال: له قأال  عطلسا. وعانهع عان قاال: هماا واختل  كصحاوه في الل دل  ط

 عنهللاال  دل  حالين ح فب  نا  التراب نثيرا نفخ ح وكال لع ينفخ.
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ونسااي حاارب ح داان إبااحاق ح قااال: ك  لااهللاق وااالكفين تااراب نثياار نفخهمااا ح وا  لااع يلااهللاق وهمااا 

 تراب نثير كجهللااه ك  ال ينفخ.

رب ويدياه ح ثاع نفخهماا فملاح وهماا وجهاه ح ثاع قال حارب: ووصا  لناا إباحاق التايمع ح فضا

 ضرب ويديه الثانية ولع ينفخهما ح ثع علح ظهأر الكفين: اليمن  واليلرى واليلرى واليمن .

وروى وببناده ح دن دمار ح كنه غمس واطن نفيه والتراب ثع نفخ يده ح ثع علح وجهه ويدياه  

 إل  المفصي . وقال دمار : هذا التيمع .

: دن داد العهللايهللا ون كوي رواد ح دن نافع ح دن اون دمر ح كنه وص  التيمع فملح ووببناده  

ظهر يديه واراديه عن لد  كصاوعه إل  عرفسياه ح ثاع عان وطان اليادين عان لاد  عرفساه إلا  كصااوعه 

 عرتين ينفضهما .

 ورواية الهللاهري ح دن بالع ح دن اون دمر المتسدعة كصح عن هذه . 

  جأاز نفض اليدين عن التراب في التيمع قأل عالال والشاافعي دو  وانر وعض المالكية : ك 

 ابتسصا  لما فيهما ح لكن لخشية عا يضر وه عن الل عن تلأيث وجهه ح كو شي  يبايه .

لما ضرب ويديه األرض للتيمع نفخ فيهما . واختلفاأا  وقال اون المنذر : ثات ك  ربأل هللا  

هما . وقاال عالال : نفضاا خفيفاا . وقاال الشاافعي : ال وااه ك  في الل ح فكاا  الشاعاي يساأل : ينفضا

ينفض إاا وسي في يده غاار . وقال إبحاق نحأا عن قأل الشافعي . وقال كحمد : ال يضره فعي كو لاع 

 يفعي . وقال كصحاب الركي : ينفضهما . ونا  اون دمر ال ينفض يديه . 

 قال اون المنذر : قأل كحمد حلن . 

 

* * * 

 

 ابب -5

 التيمم للوجه والكفين

 حاااااادثنا حجاااااااج : ثنااااااا شااااااعاة ح داااااان الحكااااااع ح داااااان ار ح داااااان بااااااعيد واااااان  -339 

 وهذا . -داد الرحما  ون كوهللاى ح دن كويه : قال دمار 

 وضرب شعاة ويديه األرض ح ثع كدناهما عن فيه ح ثع علح وهما وجهه ونفيه . 

قاال  -وان دااد الرحماا  وان كواهللاى قال النضر : كونا شاعاة ح دان الحكاع : بامعت ارا ح دان ا 

 ح دن كويه : قال دمار . -الحكع : وقد بمعته عن اون داد الرحما  

حدثنا بليما  ون حرب : ثنا شعاة ح دن الحكع ح دن ار ح دان اوان دااد الرحماا  وان  -340 

 كوهللاى ح دن كويه ح كنه شهد دمر ح وقال له دمار :ننا في برية فقجنانا . وقال : تفي فيهما .

 حااااادثنا عحماااااد وااااان نثيااااار : ثناااااا شاااااعاة ح دااااان الحكاااااع ح دااااان ار ح دااااان اوااااان  -341 

داد الرحما  ون كوهللاى ح دن كويه ح قاال : قاال دماار لعمار : تمعكات فقتيات النااي ح فساال : ))يكفيال 

 الأجه والكفين(( .

حدثنا عللع : ثنا شعاة ح دن الحكع ح دن ار ح دن اون داد الرحماا  وان كواهللاى ح دان  -342 

 وباق الحديث .  -د الرحما  : شهدت دمر ح فسال له دمار دا

حادثنا عحمااد واان وشااار : ثنااا غناادر : ثنااا شااعاة ح داان الحكااع ح داان ار ح داان اواان داااد  -343 

 ويده األرض ح فملح وجهه ونفيه . الرحما  ون كوهللاى ح دن كويه : قال دمار : فضرب الناي 

 نتاوه(( عن طريسين : حديث دمار في التيمع ح خرجه الاخاري في )) 

 كحدهما : عن طريق كوي وائي ح دن كوي عأب  ح دن دمار ح وبيقتي . 

 واألخر : عن رواية داد الرحما  ون كوهللاى ح دن دمار . 
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ولع يخرجه عن هذا الطريق إال عن رواية شعاة ح دن الحكع ح دان ار الهماداني ح دان باعيد  

 ر . ون داد الرحما  ون كوهللاى ح دن كويه ح دن دما

وقد باق لفظه وتماعه في الااب الماضي ح وكحال في هذا الااب دل  عا قاله ح وسألاه : ))قاال  

 يعني : وما باق عن بياق الحديث في الااب الماضي . -دمار وهذا(( 

 ووص  شعاة التيمع المذنأر في الحديث وفعله . 

ا في الل عان زياادة فائادة ونرر الاخاري في هذا الااب طرقه إل  شعاة ح ووعضها تعليقن لم 

: 

ففااي روايااة بااليما  واان حاارب وعلاالع واان إوااراهيع ح داان شااعاة : تصااريح داااد الرحمااا  واان  

 كوهللاى ولماع هذا الحديث عن دمار ح وعخاطاته لعمر ح وهذه فائدة جليلة .

تفي في يديه لما ضرب وهماا األرض  وفي رواية بليما  ون حرب ح دن شعاة : ك  الناي  

 والتفي هنا : النفخ ح نما في بائر الروايات . ح والمراد

وفي رواية النضر ون شميي : ك  الحكع بمع الحديث عن ار ح دان باعيد اوان دااد الرحماا   

عن اون داد الرحما  اون كواهللاى ح دان كوياه ح نماا بامعه عان  -كيضا  -ون كوهللاى ح دن كويه ح وبمعه 

 ار ح دنه .

 كيضا . -هأ بعيد وانر الايهسي وغيره : ك  اون كوهللاى  

 وقد انر الاخاري رواية النضير تعليسا ح وكبندها عللع دن إبحاق ون عنصأر ح دنه .  

علااح وجهااه ونفيااه . وفااي روايااة عحمااد واان نثياارح داان  واتفساات رواياااتهع دلاا  ك  الناااي  

 قال لعمار : )) يكفيل الأجه والكفين (( . شعاة ك  الناي 

قاال لعماار : ))  طاا  ح دان شاعاة ح ولفظاه : ك  النااي وخرجه عللع عان طرياق يحيا  الس 

 إنما نا  يكفيل ك  تضرب ويديل األرض ح ثع تنفخ ح ثع تملح وهما وجهل ونفيل (( .

قال الحكع : وحدثنيه اون داد الرحما  ون كوهللاى ح دان كوياه ومثاي حاديث ار . قاال : وحادثني  

 ته  .بلمة ح دن ار في هذا اإلبناد الذي انر الحكع . ان

 وقااااد نااااا  دنااااد شااااعاة لهااااذا الحااااديث إبااااناد  خاااار ح رواه داااان باااالمه واااان نهيااااي ح داااان  

ار . نما خرجه عللع عن رواية السطا  ح دن شعاة ح ولكن الاخاري لع يخرجاه دان شاعاة عان هاذا 

 الأجه ألعرين : 

 كحدهما : ك  بفيا  الثأري واألدمش روياه دن بلمة وان نهياي ن فخالفاا شاعاة فاي إباناده ح 

 دل  اختيف دليهما فيه . 

 –كحياناا  –والثاني : ك  بلمة شل : هي انر في الحديث علح الكفين ح كو الذرادين ؟ وناا   

يحدث بلمة وه ح ويسأل : )) إل  المرفسين (( ح فقنكر الل دليه عنصأر وان المعتمار ح فساال بالمة : 

 ال ادري ح كانر الذرادين ح كر ال ؟ 

 النلائي وغيرهما .خرج اََلَل كوأ داود و

ولهذا المعن  كشار عللع إل  اتحاد اإلبناد عن رواية الحكع وبالمة ح وباكت دان اللفا ن فبناه 

 عختل  . 

وقد خرجه الساضي إبماديي ون إباحاق الماالكي فاي )) كحكاار السار   (( لاه دان حفاص وان  

ذا (( ح وضارب ويدياه ح وقاال فياه : )) إنماا ناا  يكفيال هكا -وبباناد -دمر ح دن شعاة ح دن الحكاع 

 األرض واحدة ح فملح وهما نفيه ووجهه . 

ونذا خرجه كوأ وكر األثرر دن كوي الأليد الطياللي ح دن شعاة ح وهاذا اإلباناد ح ودناده : ك  

 يه .فضرب وكفيه األرض ضروة واحدة ح ثع نفخها ح وعلح وهما وجهه ون الناي 
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 قااااال لااااه :  ودنااااده : ك  الناااااي  وقااااد خرجااااه النلااااائي عاااان روايااااة خالااااد ح داااان شااااعاة ح

)) إنما نا  يكفيل (( ح وضرب شعاة وكفيه ضروة نفخ فيهما ح ثع دلل كحداهما وااألخرى ح ثاع علاح 

 وهما وجهه . 

وفي هذه الرواية تقخير علح الأجه ح لكنه عان تفلاير شاعاة ح والظااهر ك  شاعاة ناا  كحياناا 

 يحدث والحديث ولفظه ح وكحيانا يفلره وفعله .

وقد اجمع العلما  دل  ك  علح الأجه واليدين والتراب في التيمع فرض ال ود عنه في الجملاةن 

 [6]المائدة : فَاْعَلُحأا وَُأُجأَهُكْع َوكَْيَديُكْع َعْنهُ  فب  هللا تعال  يسأل : 

 ولكن اختلفأا في قدر الفرض عن الل :  

 فقعا الأجه :  

العلما  : كنه يجب ابتيعاب وشارته والملاح واالتراب  فمذهب عالل والشافعي وكحمد وجمهأر 

ح وعلح ظاهر الشعر الذي دليه ح وبأا  نا  الل الشعر يجب إيصال الماا  إلا  عاا تحتاه نالشاعر 

 الخفي  الذي يص  الاشرة ح كر ال ح هذا هأ الصحيح . 

ر التاي وفي عذهانا وعذهب الشافعي وجه كخر : كنه يجب إيصال التراب إل  عا تحات الشاعأ 

يجب إيصال الما  إل  عا تحتها ح وال يجب دند كصحاونا إيصال الما  إل  واطن الفاع واألنا  ح وا  

 وجب دندهع المضمضة واالبتنشاق في الأضأ  . 

وداان كوااي حنيفااة روايااات ح إحااداها : نسااأل الشااافعي وكحمااد . والثانيااة : ك  تاار  قاادر درهااع 

: ك  تر  دو  روع الأجه كجهللاكه ح وإال فاي . والراوعاة : ك   يجهللائه ح وا  تر  دونه كجهللاكه . والثالثة

علح كنثره وتر  األقي عنه كو عن الذراع كجهللاكه ح وإال في . وحكاه الطحاوي دان كواي حنيفاة وكواي 

 يأب  وزفر . 

وحك  اون المنذر ح دن بليما  ون داود الهاشمي : ك  علح التايمع حكماه حكاع علاح الاركه  

 ه الاعض . في الأضأ  يجهللائ في

 ونير اإلعار كحمد يدل دل  حكاية اإلجماع دل  خيف الل .  

قال : الجأزجاني : ثنا إبماديي ون بعيد الشالنجي ح قال : بقلت كحمد وان حنااي دمان تار   

علح وعض وجهه في التيمع ؟ قال : يعيد الصية . فسلت له : فما واال الاركه يجاهللائ فاي الملاح ولاع 

 الأجه في التيمع ؟ فسال : لع يالغنا ك  كحدا تر  اَلَل عن تيممه . يجهللا ك  يتر  الل عن 

: يجهللائاه فاي التايمع ك  لاع  -يعني : بليما  ون داود الهاشمي–قَاَل الشالنجي : وقال كوأ كيأب  

 يصب وعض وجهه كو وعض نفيهن ألنه ومنهللالة الملح دل  الركهن إاا تر  عنه وعضا كجهللاكه . 

الل ليحيا  وان يحيا  ـ يعناي : النيلااوأري ـ ح فساال : الملاح فاي  قال الجأزجاني : فذنرت 

التيمع نما يملح الركه ح ال يتعمد لتر  شئ عن الل ح فب  وسي شئ عناه لاع يعاد ح ولايس هاأ دنادي 

 ومنهللالة الأضأ  .

قال الجأزجاني : لع نلمع كحدا يتاع الل عن ركبه في الملح وال وين كصاوعه في التيمع نماا  

لأضأ  والتخليي ح فقحلن األقاويي عنها عا اناره يحيا  وان يحيا  : ك  ال يتعماد تار  شائ يتاع في ا

 عن الل ح فب  وسي شئ لع يعد . انته  . 

وظاهر هذا : يدل دلا  ك  عاذهب باليما  وان داود ويحيا  وان يحيا  والجأزجااني : كناه إاا  

إباحاق ح كناه قاال تضارب  تر  شئ عن وجهه ويديه في التيمع لاع يعاد الصاية . ونساي حارب ح دان

وكفياال دلاا  األرض ثااع تملااح وهمااا وجهاال ح وتماار ويااديل دلاا  جميااع الأجااه واللحيااة ح كصاااب عااا 

 كصاب وكخطق عا كخطق ثع تضرب عرة كخرى وكفيل . 
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وعراد إبحاق : كنه ال يشترط وصأل التراب إل  جميع كجهللاا  الأجه ح نماا يسألاه عان يسألاه  

الشافعي : كنه لأ وسي عن عحي الفارض شائ ال يدرناه الطارف لاع  عن الشافعية وغيرهع ح حت  نص

 يصح التيمع .

وابتشكي كوأ المعالي الجأيني تحسق وصأل التراب إل  اليدين إل  المرفسين وضاروة واحادة  

ح وقال : الذي يجب ادتساده ك  الأاجب ابتيعاب المحاي والملاح والياد المغاارة عان غيار رواط الفكار 

   جميع المحي . قال : وهذا شئ اظهر وه ح ولع كَر عنه ودا . وانالاط الغاار دل

وحك  اون دطية في )) تفليره (( دن عحماد وان علالمة عان المالكياة : كناه ال يجاب ك  يتااع  

 الأجه والتراب نما يتاع والما  وجعله نالخ  وعاوين األصاوع في اليدين ـ يعني : في التيمع .

تحريااال الخااااتع قاااألين ألصاااحاوهع : واااالأجأب ح وحكااا  فاااي وجاااأب تخلياااي األصااااوع و 

 واالبتحااب . 

 وحك  اون حهللار في وجأب تخليي اللحية والتراب اختيفا .  

 وكعا اليدا  :  

فقنثر العلما  دلا  وجاأب علاح الكفاين : ظاهرهماا وواطنهماا واالتراب إلا  الكاأدين ح وقاد  

 انرنا ك  وعض العلما  لع يأجب ابتيعاب الل والملح .

حك  اون دطية دن الشعاي : كنه يملح الكفين فسطن لحديث دمار ح وانه لع يأجاب إيصاال و 

 التراب إل  الكأدين ح وهذا ال يصح . وهللا كدلع . 

 وإنما المراد وحديث دمار ح ووما قاله الشعاي وغيره عن علح الكفين :  

لااي ح داان شااعاة ح داان علااحهما إلاا  الكااأدين ح وقااد جااا  الاال عسياادا ح رواه كوااأ داود الطيال 

 الحكع : بمع ار ون داد هللا ح دن اون داد الرحما  ون كوهللاى ح دن كوياه ح دان دماار ح ك  النااي 

ويده األرض إلا  التاراب ح ثاع قاال : )) هكاذا  قال له : )) إنما نا  يجهللائل (( وضرب ربأل هللا 

   . (( ح فنفخ فيهما ح وعلح وجهه ويديه إل  المفصي وليس فيه الذرادا

 وروى إوراهيع ون طهما  ح دن حصين ح دن كوي عالل ح دن دمار ون يابار ح ك  النااي  

قال له : )) إنما نا  يكفيال ك  تضارب وكفيال فاي التاراب ح ثاع تانفخ فيهماا ح ثاع تملاح وهماا وجهال 

 ونفيل إل  الرصغين (( .

همااا  ووقفااه خرجااه الاادارقطني ح وقااال : لااع يااروه داان حصااين عرفأدااا غياار إوااراهيع واان ط

 شعاته وزائدة وغيرهما . 

يعني كنهع رووه دن حصين دن كوي عالل ح دن دمار عأقأفا ح والمأقأف اصح ـ : قاله كواأ 

 حاتع الرازي . 

وكوأ عالل ح قال الدارقطني : في بماده عن دماار نظارن فاب  بالمة وان نهياي رواه دان كواي 

 عالل ح دن اون كوهللاى ح دن دمار . 

 : يحتمي كنه بمع عنه . وقال كوأ حاتع  

 وكوأ عالل ح هأ : الغفاري ح بقل كوأ زردة : عا كبمه ؟ فسال : ال يلم  .  

 وقال الايهسي كبمه حايب ون صهاا  . 

وفيما قاله نظرن فب  حايب ون صهاا  هأ : كوأ عالل الكاهلي األبادي ح وكر الغفااري فقبامه  

اون كوي حاتع ح ووقع فاي وعاض نلاخ الاخااري ح غيار : قاله اون ععين . وقد فرق وينهما  -: غهللاوا  

ك  الاخاري عتأق  غير جاازر ال  حاياب وان صاهاا  يكنا  : كواا حااتع ح وال ك  كواا عالال الغفااري 

 ابمه : غهللاوا  . 

وروي حديث دمار دل  وجه كخر : فروى األدمش ح دن بلمة ون نهيي دان دااد الرحماا  

له : )) كنما نا  يكفيل هكذا (( ح ثع ضارب ويدياه األرض ح قال  ون كوهللاى ح دن دمار ح ك  الناي 
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ثااع ضاارب كحااداهما دلاا  األخاارى ح ثااع علااح وجهااه والااذرادين إلاا  نصاا  اللاااددين ولااع يالاا  

 المرفسين ح ضروة واحدة . 

 خرجه كوأ داود . 

عن طريق بفيا  الثأري دان بالمة وان نهياي ح دان كواي عالال ح دان دااد  -كيضا  -وخرجه 

: )) إنماا ناا  يكفيال ك  تساأل  ن كوهللاى ح قال :ننت دند دمر ح فساال دماار : قاال النَّاايّ الرحما  و

 هكذا (( ح وضرب ويديه إل  األرض ح ثع نفخهما ح ثع علح وهما وجهه ويديه إل  نص  الذراع . 

وداان داااد هللا واان داااد  -وخرجااه النلااائي عاان طريااق باافيا  ح داان باالمة ح داان كوااي عالاال 

ى ـ ح دن داد الرحما  ون كوهللاى ح قال : ننا دند دمار ـ فاذنر الحاديث ح وفياه : ثاع الرحما  ون كوهللا

 علح وجهه ووعض اراديه . 

 وقد رواه دن بلمة ون نهيي : شعاة ح وبفيا  ح واألدمش ح واختل  دنهع في إبناده . 

 وقد تسادر : ك  فاي رواياة شاعاة ك  بالمة شال : هاي انار فياه الاذرادين ح كو الكفاين خاصاة ح

وهذا يادل دلا  ك  انار الاذرادين كو وعضاهما لاع يحفظاه بالمه ح إنماا شال فياه ح لكناه حفا  الكفاين 

 وتيسنهما ح نما حفظه غيره . 

ودل  تسدير ك  يكأ  انر وعض الذرادين عحفأظا فسد يحمي دل  االحتياط لادخأل الكاأدين 

ي الأضااأ  ح وقااد صاارح ح كو يكااأ  عاان واااب الماالغااة وإطالااة التحجيااي ح نمااا فعلااه كوااأ هرياارة فاا

 كيضا .  -الشافعية وابتحااوه في التيمع 

وقد روي دن قتادة ح قال : حدثني عحادث دان الشاعاي ح دان دااد الرحماا  وان كواهللاى ح دان 

 قال : )) إل  المرفسين (( . دمار ون يابر ح ك  ربأل هللا 

 خرجه كوأ داود . 

 وهذا اإلبناد عجهأل ال يثات . 

ح دن دهللارة ح دن بعيد ون داد الرحما  ح دان كوياه ح دان دماار ح ك   والصحيح : دن قتادة

 كعره والتيمع للأجه والكفين .  الناي 

 خرجه الترعذي وصححه . 

 كعااااااره وااااااالتيمع : ضااااااروة واحاااااادة للأجااااااه  وخرجااااااه كوااااااأ داود ح ولفظااااااه ك  الناااااااي 

 والكفين . 

وااط : عان رواياة الهللاهاري ح إلا  المناناب واآل وقد روي دن دمار ح كنهع تيممأا عع النااي 

دن دايد هللا ون داد هللا ون دتاة ح دن اوان داااه ح دان اوان دماار ح قاال : نهللالات رخصاة التطهار 

والصعيد الطيب ح فسار المللمأ  عع الناي ح فضروأا وقيديهع األرض ح ثع رفعأا كيديهع ولاع يساضاأا 

 ح وعن وطأ  كيديهع إل  اآلواط . عن التراب شيظا ح فملحأا وها وجأههع وكيديهع إل  المنانب 

 خرجه اإلعار كحمد وكوأ داود والنلائي . 

 وقد اختل  في إبناده دل  الهللاهري : 

 فسيي : دنه ح نما انرنا .

وقيي : دنه ح دن دايد هللا ون دادهللا ون دتاة ح دن كويه ح دن دماار ح ناذا رواه دناه : عالال 

 حاتع الرازيا  . واون ديينة ح وصحح قألهما كوأ زردة وكوأ 

 وقيي : دن الهللاهري ح دن دايد هللا ون دادهللا ح دن دمار ـ عربي . 

وهذا حديث عنكر جدا ح لع يهللال العلما  ينكرونه ح وقد كنكاره الهللاهاري راوياه ح وقاال : هاأ ال 

 يعتار وه الناه ـ : انره اإلعار كحمد وكوأ داود وغيرهما . 

وه ح وقال : لع ابمعه إال عن دايد هللا . وروي دناه  وروي دن الهللاهري ح كنه اعتنع ك  يحدث

 ح كنه قال : ال ادري عاهأ ؟! . 
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وروي دن عكحأل ح كنه نا  يغضب إاا حدث الهللاهري وهذا الحديث . ودان اوان دييناة ح كناه 

 اعتنع ك  يحدث وه ح وقال : ليس العمي دليه . 

: اختلفااأا فااي إبااناده ح ونااا   وبااقل اإلعااار كحمااد دنااه ح فسااال : لاايس وشاائ . وقااال ـ كيضااا ـ

 الهللاهري يهاوه . وقال : عا كرى العمي دليه .

 ودل  تسدير صحته ح ففي الجأاب دنه وجها  : 

لع يعلع كصحاوه التيمع دل  هذه الصفة ح وإنما فعلأه دناد ناهللاول اآلياة ن  كحدهما : ك  الناي 

عضدين ح ففعلأا الل احتياطا نما تمعال لظنهع ك  اليد المطلسة تشمي اليدين والذرادين والمنكاين وال

التايمع وفعلاه  دمار واألرض للجناوة ح وضن ك  تيمع الجنب يعع الاد  نله نالغلي ح ثع واين النااي 

ح وعاانهع دمااار راوي  وقألااه : )) التاايمع للأجااه والكفااين (( ح فرجااع الصااحاوة نلهااع إلاا  ويانااه 

فين نماا رواه حصاين ح دان كواي عالال ح دناه ح نماا الحديث ن فبنه كفت  ك  التيمع ضروة للأجه والك

 باق . 

 وهذا الجأاب انره إبحاق ون راهأيه وغيره عن األئمة .

ح فهاأ عنلاأ؛ ن ال  دماارا  والثاني : عا قاله الشافعي ح وانه ك  نا  الل واقعر رباأل هللا 

عاده عخاال  لاه ح فهاأ لاه و اخار ك  هذا كول تيمع نا  حين نهللالت كية التيمع ح فكي تيمع نا  للنااي 

 نابخ . 

 ونذا انر كوأ وكر األثرر وغيره عن العلما  . 

 وقد حك  غير واحد عن العلما  دن الهللاهري ح كنه نا  يذهب إل  هذا الحديث الذي رواه . 

وروي داان داااد الأهاااب واان دطااا  ح داان بااعيد ح داان قتااادة ح ك  الهللاهااري قااال : التاايمع إلاا  

 يعجانا هذا . اآلواط . قال بعيد : وال 

قلت : قد باق دن الهللاهري كنه كنكر هذا الساأل ح واخاار ك  النااه ال يعتاارو  واه ح فالظااهر 

 ك  رجع دنه لما دلع إجماع العلما  دل  عخالفته . وهللا كدلع . 

 واهب نثير عن العلما  إل  كنه ينتهي الملح لليدين والتراب إل  المرفسين : 

باالع وان دااد هللا والشاعاي ح والحلان ح  -كيضاا-وروي  هذا عروي دان اوان دمار وجااور 

 والنخعي ح وقتادة ح وبفيا  ح واون الماار  ح والليث ح وعالل ح والشافعي ح وكوي حنيفة وكصحاوه . 

وابتدل وعضهع : واألحاديث المرفأدة المروية فاي الال ح وال يثاات عنهاا شاي  ح نماا بااق  

 اإلشارة إل  الل . 

: وا  هللا تعال  كعر وغلي اليدين في الأضأ  إلا  المارفسين ح ثاع انار فاي  -ضاكي -وابتدلأا  

 التاااااايمع علااااااح الأجااااااه والياااااادين ح فينصاااااارف إطيقهمااااااا فااااااي التاااااايمع إلاااااا  تسيياااااادهما فااااااي 

 الأضأ  ح ال بيما والل في  ية واحدة ح فهأ كول  عن حمي المطلق دل  المسيد في  يتين . 

نما يحمي دل  المسيد في قضية واحدة ح والأضاأ  والتايمع وكجاب عن خالفهع : وا  المطلق إ 

 طهارتا  عختلفتا  ح في يصح حمي عطلق كحدهما دل  عسيد األخر . 

دناد ناهللاول كياة التايمع لاع يفهماأا حماي المطلاق دلا   ويدل دل  الال : ك  كصاحاب النااي  

ك   العارب ح ثاع واين النااي  المسيد فيها ح وي تيممأا إلا  المناناب واآلوااط ح وهاع كدلاع النااه ولغاة

 ينافي حمي المطلق دل  المسيد فيها . -كيضا  -التيمع للأجه والكفين ح وهأ 

 واهب  خرو  : إل  ك  التيمع يملح فيه الكفا  خاصة .  

والثاني :ون المنذر ألهي هذه المسالة قألين : كحدهما يملح الكفين إل  الرباغين ح وحكااه دان 

الكفاين عطلساا . قاال :هاأ قاأل دطاا  ح وعكحاأل ح والشاعاي ح واألوزاداي ح  دلي . والثاني : يملح

 وكحمد ح وإبحاق . 
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 ح كناااااه قاااااال )) التااااايمع ضاااااروة للأجاااااه  قاااااال : ووهاااااذا نساااااأل للثاوااااات دااااان نااااااي هللا 

 والكفين (( . 

قلت : هذا يأهع ك  عن قال ولمح الأجه والكفين ح كنه ال ينتهي علحهما إل  الكاأدين ح وهاذا 

 حكاه اون دطية دن الشعاي ح نما باق دنه ح وليس هذا قأل األئمة المشهأرين .  نما

وقد روى داود ون الحصين ح دن دكرعة ح دن اون دااه ح كنه بظي دن التايمع ح فساال : ك   

[ ح  6ائادة :] الم فَاْغَلالُأا ُوُجاأَهُكْع َوكَْياَديَُكْع إَلَا  اْلَمَرافَاَق  هللا قال في نتاوه حين انار الأضاأ  :

َواللَّاااَرُق َواللَّاااَرقَةُ  [ ح وقاال : 6]المائاادة  فَاْعَلااُحأا وَُأُجااأَهُكْع َوكَْياَديُكْع َعْنااهُ  وقاال فااي التايمع : 

يعناي :  -[ ح فكانت اللنة في السطع الكفين ح إنما هأ ح الأجه والكفين 38]المائدة  فَاْقَطعُأا كَْيَديَُهَما 

 التيمع . 

 ذي ح وقال حلن صحيح غريب . خرجه الترع

 كيضاً .-وروى الحكع ون كوا  ح دن دكرعة هذا المعن  

ونذلل ابتدل وهذا الدليي عكحأل وكحمد وغيرهماا عان األئماة ح وقاالأا : ك  السطاع يكاأ  عان 

 الرب  ح فكذلل التيمع . 

 والرباااا  : هااااأ عفصااااي الكاااا  ح ولااااه طرفااااا  ح همااااا دظمااااا  ح فالااااذي يلااااي اإلوهااااار 

 والذي يلي الخنصر نربأع . نأع ح 

وعضاامأ  هااذا االبااتدالل : ك  اليااد إاا كطلساات انصاارفت إلاا  الرباا  ح وا  قياادت ومأضااع 

تسيدت وه ح فلما قيدت والمرفسين في الأضأ  وجب غلي الذرادين إل  المارفسين ح ولماا كطلسات فاي 

  التيمع وجب إيصال التراب الرب  ح نما تسطع يد اللارق ويد المحارب عنه .

 ونذلل قال األوزادي : التيمع ضروة للأجه والكفين إل  الكأدين . 

ونذلل نص إبحاق دل  ك  التيمع يال  إلا  الربا  ح وخطاق عان قاال : ال يجاهللائ الال . وقاال 

المعروف المشهأر الذي يرويه الثسة دن الثسة واألخاار الصاحيحة : ك  النااي  الصحيح دن الناي 

 للأجه والكفين . قال : ودلا  الال ناا  دلاي وان كواي طالاب ح وداادهللا  دلع دمار ون يابر التيمع

واان دااااه ح والشااعاي ح ععطااا  ح وعجاهااد ح وعكحااأل وغياارهع ح فااي يجااأز ألحااد ك  يااددي دلاا  

 هبال  كنهع لع يعرفأا التيمع . قال : ولأ قالأا الذرادين : كحب إلينا اختيارا لكا  كشاه . 

ة ح دن حصين ون داد الرحما  ح دن كوي عالل ح دن دماار وروى حرب وببناده ح دن زائد

 ح كنه غمس واطن نفيه والتراب ح ثع نفخ يده ح ثع علح وجهه ويديه إل  المفصي . 

ووببناده : دن داد العهللايهللا ون كوي رواد ح دن نافع ح دن اون دمر ح قال : التايمع ضاروتين :  

 ضروة للأجه ح وضروة للكفين . 

 د واااان حناااااي : ثنااااا بااااليما  واااان حيااااا  : كونااااا حجاااااج ح داااان دطااااا  قَاااااَل : وثنااااا كحماااا

 والحكع ح دن إوراهيع ح قَاَل : التيمع ضروتا  للكفين والأجه .

 قاااااال : وثناااااا عحماااااأد وااااان خالاااااد : ثناااااا الألياااااد وااااان علااااالع ح دااااان حاعاااااد وباااااعيد وااااان 

 . وشير ح دن قتادة ح دن بعيد ون المليب ح قال : التيمع ضروة واحدة للأجه والكفين 

قال الأليد : وكونا األوزادي ح دن دطا  كنه نا  يساأل فاي التايمع : علاحة واحادة للأجاه ح ثاع 

 ضروة كخرى لكفيه . ووه يقخذ األوزادي . 

 وروى حااااارب وبباااااناده دااااان إباااااماديي وااااان كواااااي خالاااااد ح قاااااال : باااااالت الشاااااعاي دااااان 

 ونفيه . التيمع ؟ فضرب ويديه األرض ح ثع قر  كحداهما واألخرى ح ثع علح وجهه 

قال حرب : بمعت كوا داد هللا كحمد ون حناي يساأل : والتايمع ضاروة واحادة للأجاه والكفاين ح 

فاي الال ؟  يادك وأجه ثع يملح نفيه كحداهما واألخرى . قياي لاه : صاح حاديث دماار ح دان النااي 

 قال : نعع ح قد صح . 
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ل ح وقأل قديع للشافعي ح قال والسأل وا  الأاجب في التيمع علح الكفين فسط : رواية دن عال 

فاي الأجاه والكفاين ح  : قد روي دن الناي  -فيما حكاه الايهسي في )) نتاب المعرفة((  -في السديع 

الأجاه والكفاين ح ولاع يثاات إلا   ولأ ادلمه ثاوتاً لع كدده . قَاَل : فبنه ثات دان دماار ح دان النااي 

 ا الحديث نا  يفتي بعد ون بالع . انته  . كول  ح ووهذ المرفسين ح فما يثات دن الناي 

وعن العلما  عن قال : الأاجب علح اليدين إل  الكأدين ح ويلتحب علحهما إل  المارفسين ح  

ن فب  عنهع عان روي دناه : إلا  الكاأدين . وروي دناه : إلا  –كيضا  -ولعله عراد نثير عن اللل  

 هع الماااااااااااااااارفسين ح نالشااااااااااااااااعاي وغيااااااااااااااااره ح فاااااااااااااااادل دلاااااااااااااااا  ك  الكااااااااااااااااي دنااااااااااااااااد

 جائهللا . 

 روايااااااة داااااان عالاااااال ح وقااااااأل ونيااااااع ح وإبااااااحاق ح وطائفااااااة عاااااان  -كيضااااااا  -وهااااااأ  

 كصااااحاونا ح وحكااااأه روايااااة داااان كحمااااد ح المنصااااأه دنااااه ياااادل دلاااا  ك  الاااال جااااائهللا ح ال كنااااه 

 كفضي . 

ن فاب  الاخااري -ك  شاا  هللا تعاال   -وبيقتي انار الضاروة الأاحادة و والضاروتين فيماا وعاد  

 افرد لذلل واواً .

  

* * * 

 

 

 

 

 

 

 باب -6

 الصعيد الطيب وضوء المسلم ، يكفيه من الماء

 وقال الحلن : يجهللائه التيمع عا لع يحدث .  

 وكر اون دااه وهأ عتيمع .  

 وقال يحي  ون بعيد : ال واه والصية دل  اللاخة والتيمع وها كو دليها .  

ح ولكان  قد روي دان النااي  عا وأب دليه الاخاري عن ك  الصعيد الطيب وضأ  المللع : 

إبناده ليس دل  شرط الاخاري ح وقد خرجه اإلعاار كحماد ح وكواأ داود ح والنلاائي ح والترعاذي عان 

ح قااال :)) الصااعيد الطيااب  حااديث كوااي قيوااة ح داان دماار اواان وجاادا  ح داان كوااي ار ح داان الناااي 

  دشار بانين ح فاباا وجاد الماا  وا  لع يجد الما -وفي رواية : )) طهأر المللع  -وضأ  المللع (( 

 فليمله وشرته ح فب  الل خير (( . 

 وقال الترعذي : حلن صحيح . 

 وخرجه اون حاا  في)) صحيحه(( ح والدارقطني ح وصححه ح والحانع . 

وتكلع فيه وعضهع ن الختيف وقع فاي تلامية شايخ كواي قيواة ن وأل  دمارو اوان وجادا  غيار 

 وغيره . : قاله اإلعار كحمد  -ععروف 

 . عن حديث اون بيرين ح دن كوي هريرة دن الناي  -كيضا  -وقد روى هذا 

 خرجه الطاراني والاهللاار . 

 : قاله الدارقطني وغيره .  -ولكن الصحيح دن اون بيرين عربي 
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وكعا عا حكاه دن الحلن ح كنه يجهللائه التيمع عا لع يحدث ح فهذا قأل نثير عن العلما  ح وحكااه 

ر داان اواان الملاايب ح والحلاان ح والهللاهااري ح والثااأري ح وكصااحاب الااركي ح ويهللايااد واان اواان المنااذ

 هارو  . قال : وروي الل دن اون دااه ح وكوي جعفر . 

دن دطا  ح والنخعي والحلن ون صالح ح واللياث وان باعيد  -كيضا  -وحكاه غير اون المنذر 

 ح وهأ رواية دن كحمد ح وقأل كهي الظاهر .

مسالة وحديث : )) الصعيد الطيب طهأر المللع (( ح نما كشار إلياه الاخااري ح وابتدل لهذه ال 

 كيضا .  -وكشار إليه اإلعار كحمد 

والمخالفأ  يسألأ  : المراد كنه في حكع الأضأ  والطهأر في ابتااحة عاا يلاتااح واالطهأر  

(( ح ولاأ ناا  الحادث قاد والما  ال في رفع الحدث ح ودليي قأله : )) فباا وجدت الما  فقعله وشرتل 

 ارتفع لع يسيد وأجأد الما  . 

وقد طرد كوأ بلمة ون داد الرحما  قأله في كنه يرفع الحدث ح فسال : يصالي واه ح وإ  وجاد  

الما  قاي الصية ح وال ينتسض تيممه إال وحدث جديد . ونذا قال في الجنب إاا لع تيمع ثع وجاد الماا  

 : ال غلي دليه . 

ن العلما  ح ويرده قأله : )) فباا وجدت الماا  فقعلاه وشارتل (( ح وعان العجاب وهذا شذوا د

ك  كواا باالمة عماان يساأل : ك  عاان يصاالي واالتيمع ثااع وجااد الماا  فااي الأقاات كناه يعيااد الصااية ح وهااذا 

 تناقض فاحش . 

واهب كنثر العلما  إل  كنه يتيمع لكي صية ح روي الل دان دلاي واوان دمار واباتدل كحماد 

 ما ح ودن دمرو ون العاه ح واون دااه في رواية دنه .وسأله

وروي الحلن ون دماره ح دن الحكع ح دن عجاهد ح دن اوان داااه ح قاال : عان اللانة ك  ال 

 يصلي الرجي والتيمع إال صية والحدة ح ثع يتيمع للصية األخرى . 

 وهذا في حكع المرفأع ح إال ك  الحلن ون دمارة ضعي  جداً . 

الشاعاي ح وقتاادة ح والنخعاي ح وعكحاأل ح وشاريل ح ويحيا  وان باعيد ح ورويعاة ح  وهأ قاأل

 ح وهاااااااأ عالااااااال ح والشاااااااافعي ح وكحماااااااد فاااااااي ظااااااااهر  -كيضاااااااا  -وحكاااااااي دااااااان اللياااااااث 

 عذهاه ح وإبحاق ح وكوي ثأر وغيرهع . 

 وقال إبحاق : هذا هأ اللنة . 

كاي صاية ح وقاد بااست ووناه رويعة ويحي  ون بعيد وعالل وكحمد دل  وجاأب طلاب الماا  ل

 اإلشارة إل  هذا الملالة في )) نتاب : الأضأ  (( . 

 ثع اختل  السائلأ  والتيمع لكي صية دل  ثيثة كقأال : 

كحدها : كنه يجب التيمع لكي صية عفروضة ح وبأا  فعلت ني عفروضاة فاي وقتهاا كو جماع 

 ح ورواية دن كحمد . وين فريضتين في وقت واحد ح وهأ قأل عالل والشافعي وإبحاق 

والثاااني : كنااه يجااب التاايمع فااي وقاات نااي صااية عفروضااة ح ثااع يصاالي وااذلل التاايمع عااا شااا  ح 

 ويسضاااااي واااااه فأائااااات ح ويجماااااع واااااه فااااارائض ح ويصااااالي واااااه حتااااا  يخااااارج الااااال الأقااااات ح 

 وهذا ح وهذا هأ المشهأر دن كحمد ح وقأل كوي ثأر والمهللاني . 

انات كو نفاي ح حكاي دان شاريل ح وهاأ وجاه ضاعي  والثالث : كنه يتيمع لكي صية فرضااً ن

 ألصحاونا . 

وعااذهب عالاال : ال يصاالي نافلااة عكتأوااة وتاايمع وعكتأوااة وتاايمع واحااد إال ك  تكااأ  نافلااة وعااد 

 وعكتأواااااااة ح قاااااااال : وا  صااااااال  رنعتاااااااي الفجااااااار وتااااااايمع واحاااااااد كدااااااااد التااااااايمع لصاااااااية 

 الفجر . 
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حادث إلا  كناه يرفاع الحادث رفعاا عبقتاا وقد اهب طائفة عمن يرى ك  التيمع يصلي وه عا لع ي

وأجأد الما  ح وهأ قأل طائفة عن كصحاونا والحنفياة والظاهرياة ح ووافسهاع طائفاة عمان يارى ك  ال 

يصاال  فريضااتا  عاان الشااافعية ناااون بااريج ح وعاان المالكيااة ح وقاااال : كنااه ظاااهر قااأل عالاال فااي )) 

 المأطب (( . 

هابال  لفظاي ال ععناأي ح وإنماا يكاأ  الناـهللااع فيهاا  ولهاذا قياي : ك  الناـهللااع فاي الملاالة دناد

 ععنأيا عع كوي بلمة ون داد الرحما  نما باق حكاية قأله وهللا كدلع . 

وكعا عا حكاه دن اون دااه كنه كر وهأ عتيمع ح فالمراد : كنه كر المتأضظين وهأ عتايمع ح وقاد 

 حكاه اإلعار كحمد دن اون دااه كيضا ح واحتج وه . 

 ه بااااعيد واااان عنصااااأر : ثنااااا جرياااار واااان داااااد الحميااااد ح داااان كشااااعث واااان وقااااد خرجاااا

إبااحاق ح داان جعفاار واان كوااي المغياارة ح داان بااعيد واان جاياار ح قااال ح نااا  اواان دااااه فااي نفاار عاان 

 ح عنهع ح : دمار ون يابر ح ونانأا يسدعأنه يصلي وهاع لسراوتاه عان رباأل هللا  كصحاب عحمد 

   وهع وهأ جنب عتيمع . ح وصل  وهع اات يأر ح فاخارهع كنه صل

ورخااص فااي الاال بااعيد واان الملاايب ح والحلاان ح ودطااا  ح والهللاهااري ح وحماااد ح وعالاال ح 

والثأري ح والشافعي ح وكحمد ح وإبحاق ح وكوأ حنيفة ح وكوأ يأب  ح وكوأ ثاأر ح وهاأ رواياة دان 

 األوزادي . 

 ونره الل  خرو  : 

  يبر المتيمع المتأضئ . روى كوأ إبحاق ح دن الحارث ح دن دلي ح قال : ال

ونرهاه النخعااي ح والحلاان وان حااي ح واألوزادااي فاي روايااة ح ويحياا  وان بااعيد ح ورويعااة ح 

 وعحمد ون الحلن .

ودن األوزادي رواية ح كنه ال يبعهع إال ك  يكأ  كعيرا ح وا  نانأا عتيممين فلاه ك  يابعهع ح 

 نذلل قال األوزادي ورويعة ويحي  ون بعيد .

 وفية نظر.  -كيضا  -لب فيه خيفا ح ونير اون المنذر يدل دل  كنه عحي خيف وهذا ال اح

وفي المنع عن إعاعة المتيمع للمتأضظين حديثا  عرفأدا  عن رواية دمر ون الخطاب وجااور 

 ون داد هللا ح وإبنادهما ال يصح . 

د وصال  وفي الجأاز حديث : صية دمرو ون العاه وقصحاوه وهاأ جناب ح فتايمع عان الاار

ك  شاا  هللا  -وبنذنره فاي عأضاعه  -تعليسا  -ح وقد انره الاخاري فيما وعد  وهع وانر الل للناي 

 . 

وانر الاخاري لهذه الملقلة في هذا الااب قد يشعر وق  عقخذ جأاز الل دناده ك  التايمع يرفاع 

 الحدث .

 وقد قال الهللاهري : يبر المتيمع المتأضظين ن أل  هللا طهره .

: يابعهع ح عاا زادتاه . فريضاة هللا  -في رواية كواي إباحاق الفاهللااري ح دناه  -األوزادي وقال 

 ورخصته إال طهأرا . 

وكنثر العلما  لع يانأا جأاز إعاعته دلا  رفاع حدثاه ح ولهاذا كجااز الال نثيار عمان يساأل : ك  

اوان داااه يلاتدل  التيمع ال يرفع الحدث نمالل والشافعي وكحمد ح لكن اإلعار كحمد انر ك  عاا فعلاه

وه دل  ك  طهاارة التايمع نطهاارة الماا  يصالي وهاا عاا لاع يحادث . ولكان يختلا  عذهااه فاي صاحة 

ائتمار المتأضئ والمغتلي والتيمع ن فب  المتايمع يصالي وطهاارة شاردية قائماة عساار الطهاارة والماا  

عا  وال تراوا فبنه ال ياقتع  في الحكع ح فهأ نائتمار الغابي لرجليه والمابح لخفيه ح وخيف عن لع يجد

 وه عتأضئ وال عتيمع ح وال يقتع وه إال عن هأ عثله ن ألنه لع يقت وطهارة شردية والكلية . 
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والمانعأ  عن ائتمار المتأضئ والمتيمع كلحسأه وائتمار السارئ واألعي الذي ال يسارا الفاتحاة إاا 

 عنهما كتا  واادل ح وال يصاح ك  ياقتي واه صل  وتلايح وانر ح ووصية السائع خل  السادد ن فب  ني

 إال عن هأ عثله . 

ويجاب دن الل : وق  األعي عخي ورنن السيار األدظع وهاأ السارا ة ح والسار   عسصاأد لذاتاه 

في الصية وخيف الطهارة ن فبنها ال تراد لاذاتها واي لغيرهاا ح وهاأ اباتااحة الصاية وهاا ح والتايمع 

  يايح الصية نطهارة الما  .

وكعا ائتمار السائع والسادد فسد كجاز جمادة عن العلما  ح وكجاز كحمد فاي صاأرة خاصاة ح فاب  

 السادد قد كت  وادل السيار وهأ الجلأه ح وات  ورنن السيار األدظع وهأ السرا ة . 

 وكعا عا حكاه دن يحي  ون بعيد ح كنه ال وقه والتيمع واللاخة والصية دليها : 

المالحة التي ال تنات ح وكنثر العلماا  دلا  جاأاز التايمع وهاا ح وقاد تايمع  فاألرض اللاخة هي

والجدار خارج المدينة ح وكرض المدينة باخة ح وهأ قأل عالل واألوزادي والثأري وكواي  الناي 

 حنيفة والشافعي وغيرهع . 

واقرض وقال إبحاق : ال تيمع واللااا؛ ألنهاا ال تناات ح وقاد فلار اوان داااه الصاعيد الطياب 

 الحرث ح واللاا؛ ليلت نذلل . 

: ك   -عارة  -: ال يعجاني التيمع وها . وقال  -في رواية  -واختل  قأل اإلعار كحمد فيه ح فسال 

:  -عارة  -: ك  تيمع عنها يجهللائه ح وكرض الحرث كحاب إلاي . وقاال  -عرة  -لع يجد في وقه . وقال 

عارة  -قال  -يعني : تراب الحرث  -مأضع الطيب ك  اضطر إليها كجهللاكه ح وإ  لع يضطر فلينظر ال

 : عن الناه عن يتأق  الل ح والل ك  اللاخة تشاه الملح .  -

وابتدل وسأل اون دااه : )) كطيب الصعيد كرض الحارث (( . ولكان هاذا يادل دلا  ك  غيار 

 ح لكن كرض الحرث كطيب عنها .  -كيضا -كرض الحرث تلم  صعيدا

للاا؛ ليس هي دند كوي داد هللا نقرض الحارث ح إال كناه باهي وهاا إاا قال كوأ وكر الخيل : ا

 اضطر إليها ح وإنما بهي وها إاا نا  لها غاار ح فقعا ك  نانت قحلة نالملح في يتيمع وها كصي . 

 : عا بمعت فيها شيظاً.  -عرة  -: تجهللائه ح وقال  -عرة  -وكعا الصية في اللاا؛ ح فسال كحمد 

 لت ألحمد : هي ولغل ك  كحدا نره الصية في األرض اللاخة ؟ قال : ال . وقال حرب : ق

قال حرب : ثنا داد الأهاب ون الضحا  : حدثني إباماديي وان ديااش ح قاال : بامعت كناباا  

 عن كهي العلع يكرهأ  الصية في اللاا؛ ح ورخص جمادة عن كهي العلع في الصية في اللاا؛ . 

 تمد دليه . داد الأهاب هذا ح ال يع 

 وخرج الاخاري في هذا الااب حديث دمرا  ون حصين وطأله ح فسال : 

حدثنا علدد ون علرهد : ثنا يحي  ون بعيد : ثنا دأف : ثناا كواأ رجاا  ح دان دمارا   -344 

ح وإنا كبرينا ح حت  ننا في  خر الليي وقعنا وقعاة ح وال  ون حصين ح قال : ننا في بفر عع الناي 

دند الملافر عنها ح فما كيسظنا إال حر الشامس ح فكاا  كول عان اباتيس  فاي  ثاع فاي  ثاع وقعة كحل  

إاا ناار لاع  ح ثع دمر وان الخطااب الراواع ح وناا  النااي  -يلميهع كوأ رجا  ح فنلي دأف  -في  

نأقظه حت  يكأ  هأ يلتيس  ن ألناا ال نادري عاا يحادث لاه فاي نأعاه ح فلماا اباتيس  دمار وركى عاا 

فكااار ورفااع صااأته وااالتكاير ح فمااا زال يكااار ويرفااع صااأته  –ونااا  رجااي جلياادا  –ب الناااه كصااا

 –ح فلما ابتيس  شكأا إليه الاذي كصااوهع ح فساال : )) ال ضاير  والتكاير حت  ابتيس  لصأته الناي 

ي ح ارتحلأا (( ح فارتحلأا فلار غير وعيد . ثع ناهللال فاددا والأضاأ  فتأضاق ح وناأد -كو : ال يضير 

والصية ح فصل  والناه ح فلما انفتي عن صايته إاا هاأ ورجاي ععتاهللال لاع يصاي عاع الساأر ح فساال : 

))عااا عنعاال يااا فااي  ك  تصاالي عااع السااأر ؟(( قااال : كصاااوتني جناوااة ح وال عااا  ح قااال : )) دلياال 

 -فيناا  ح فاشتك  النااه إلياه عان العطاش ح فناـهللال فاددا والصعيد ن فبنه يكفيل (( ح ثع بار الناي 
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ح وددا دليا ح فسال : ))كاهاا فاوتغيا الما (( فانطلسا فتلسيا اعركة  -نا  يلميه كوأ رجا  ح نليه دأف 

عن عا  دل  وعير لهاا ح فسااال لهاا : كيان الماا  ؟ قالات : دهادي والماا   -كو بطيحتين  -وين عهللاادتين 

 قالت : إل  كين ؟ قاال : إلا  رباأل هللا كعس هذه اللادة ح ونفرنا خلأفا ح فساال لها : انطلسي إاا ح 

ح وحادثاه  قالت : الذي يسال له الصاوئ ؟ قاال : هأ الذي تعناين ح فاانطلسي ح فجاا ا وهاا إلا  النااي 

كو  -وبناا  ح ففارف فياه عان كفاأاه الماهللاادتين  الحديث ح قال : فابتنهللالأها دن وعيرها ح ودداا النااي

كطلق العهللاالي ح وناأدي فاي النااه : اباسأا واباتسأا ح فلاس  عان ح وكونق كفأاهمها ح و -اللطيحتين 

بااس  ح وابااتس  عاان شااا  ح ونااا   خاار الاال ك  كدطاا  الااذي كصاااوته الجناوااة إنااا  عاان عااا  ح قااال : 

))ااهب فقفرغه دليل(( . وهي قائمة تنظر إل  عا يفعي ومائها ح وايع هللا ح لسد اقلع دنها وإنه ليخياي 

: ))اجمعأا لها(( ح فجمعأا لها عن واين دجاأة  نها حين اوتدك فيها ح فسال الناي إلينا كنها كشد عالة ع

ودقيسة وبأيسة ح حت  جمعأا لها طعاعا فجعلأه في ثأب ح وحملأها دل  وعيرها ح ووضعأا الثاأب 

 وين يديها . قال لها : ))تعلمين عا رزئنا عان عائال شايظا ح ولكان هللا هاأ الاذي كباسانا(( ح فقتات كهلهاا

وقد احتالت دنهع ح قالأا : عا حالل يا فينة ؟ قالت : العجب ! لسيني رجاي  ح فاذهاا واي إلا  هاذا 

 -الرجي الذي يسال له : الصااوئ ح ففعاي ناذا وناذا ح فاأ هللا ح كناه ألباحر النااه عان واين هاذه وهاذه 

أل هللا حسااا ح ح كو كنااه لرباا -واألرض  -وقالات وبصاااعيها الأبااط  واللااااوة فرفعتهمااا إلاا  اللااما  

فكا  المللمأ  وعد الل يغيرو  دل  عن حألها عن المشرنين وال يصياأ  الصرر الذي هي عناه ح 

فسالاات يأعااا لسأعهااا : عااا كرى ك  هاابال  السااأر يااددأنكع دماادا ح فهااي لكااع فااي اإلبااير ؟ فقطادأهااا 

 فدخلأا في اإلبير .

 قَاَل كوأ داد هللا : صاق : خرج عن دين إل  غيره . 

 وقال كوأ العالية : الصاوظأ  : فرقة عن كهي الكتاب يسر و  الهللاوأر . 

 ك  شا  هللا تعال  : -فأائد هذا الحديث نثيرة جدا ح ونحن نشير إل  عهماتها إشارة لطيفة  

إاا نار لاع يأقظاه كحاد حتا  يكاأ  هاأ يلاتيس  ح ألناا ال نادري عاا  فقعا قأله : ))نا  الناي  

نا  يأح  إليه في نأعه نماا ياأح  إلياه فاي يسظتاه ح ورؤياا  فالمراد : كنه  يحدث له في نأعه(( ح

األنايا  وحي ح ولهذا نانت تنار كدينهع وال تنار قلأوهع ح فكانأا يخشأ  ك  يسطعأا دلياه الاأحي إلياه 

 وبيساظه .

ا وال تنافي وين نأعه حت  طلعت الشمس ووين يسظة قلااه ن فاب  دينياه تناعاا  ح والشامس إنما 

 تدر  وحابة الاصر ال والسلب .

كناعه حت  يلن ألعته قضا  الصية وعد فاأات وقتهاا وفعلاه ح فاب  الال  ناد  وقد يكأ  هللا  

لماا صال  وهاع  عن تعليمه له والسأل ح وقد ورد التصريح وهاذا عان حاديث اوان علاعأد ح ك  النااي 

لااأ شااا  ك  ال تناااعأا دنهااا لااع  الصاااح الاال اليااأر وعااد طلااأع الشاامس وانصاارف قااال : ))ك  هللا 

 تناعأا ح ولكن كراد ك  يكأ  لمن وعدنع(( . خرجه اإلعار كحمد وغيره .

ح كناه قاال : ))إنماا كنلا   وهذا يشااه عاا اناره عالال فاي )) المأطاب (( كناه ولغاه دان النااي 

 ألبن(( . 

عات وزال وقات وقأله : ))عا كيسظنا إالّ حار الشامس (( ح يادل دلا  ك  الشامس نانات قاد ارتف

النهي دن الصية ح أل  حرها ال يكاد يأجد كال وعد الل ح ففي هذا دليي دلا  ك  ارتحاالهع دان الال 

المكا  لع يكن ليعتناع عن السضا  في وقت النهاي دان الصاية ح واي ناا  تاادادا دان المكاا  الاذي 

 حضرهع فيه الشيطا  ح نما جا  التصريح وه في حديث  خر .

كدني : حديث دمرا  ون حصين ح كنهاع نااعأا حتا   -للع في هذا الحديث ولكن في صحيح ع

لماا رفاع ركباه وركى الشامس قاد وهللاغات قاال : ))ارتحلاأا(( فلاار وناا  وهللاغت الشمس وا  الناي 

 حت  إاا اويضت الشمس نهللال فصل  ونا الغداة .
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واية داأف نذا خرجه عن رواية بلع ون زرير ح دن كوي رجا  ح وفي بياقه وعض عخالفة لر

 رضي هللا دنه . -ح دن كوي رجا  التي خرجها الاخاري ح وفيه : كنه نا  كول عن ابتيس  كوأ وكر 

والأضأ  فتأضق (( يدل دل  ك  عن ععه عا  وناا  فاي عفاازة  وقأله : )) فددا ربأل هللا 

 فبنااااااه يتأضااااااق عنااااااه ح وال يتاااااايمع ويحالااااااه خشااااااية ك  ياتلاااااا  هااااااأ كو كحااااااد عاااااان رفستااااااه 

 وعطش .

 لما صل  وهع وبار شك  الناه إليه العطش . دل دل  هذا : ك  دمرا  انر ك  الناي وي

وفي رواية بلع المشار إليها : قال دمرا  : ثع دجلني في رنب واين يدياه ح نطلاب الماا  وقاد 

لاع يخاش دلا  نفلاه دطشاا ح فاب   وانر الحديث ح وهذا عحمأل دل  كناه  -دطشنا دطشا شديدا 

 العطش وععه عا  يلير فبنه يتيمع ويدده لشروه . عن خاف دل  نفله

وقد روى دطا  ون اللائب ح دن بعيد وان جايار ح دان اوان داااه ح قاال : إاا ننات علاافرا 

وكنت جنب كو كنت دل  غير وضأ  فخفت ك  تأضقت ك  تمأت عن العطاش فاي تأضاق ح واحالاه 

 لنفلل .

 خرجه األثرر .

اللائب ح دان زااا  ح دان دلاي ح فاي الرجاي يكاأ  وخرجه الدارقطني عن طريق دطا  ون 

 فاااااي اللااااافر فتصاااااياه الجناواااااة وععاااااه الماااااا  السلياااااي يخااااااف ك  يعطاااااش ح قاااااال : يتااااايمع وال 

 يغتلي .

يحالأ  الما  لشافاههع ويتيمماأ  . وناص دلا   قال اإلعار كحمد : ددة عن كصحاب الناي 

 الما  ويتيمع . كنه لأ ركى قأعا دطاشا وععه إداوة عن عا  ح كنه يلسيهع

واختلاا  كصااحاونا : هااي الاال دلاا  الأجااأب كو االبااتحااب ؟ دلاا  وجهااين ح كصااحهما : كنااه 

 للأجأب ح وهأ قأل الشافعية .

لع يخ  دل  نفله دطشا ح ولع يجد قأعا دطاشا في الحال  فهذا الحديث عحمأل دل  كنه  

   لخأف دطش يحدث لرفسته .ح فلذلل تأضق والما  ولع يتيمع . ويدل دل  كنه ال يحاس الما

ولااع ياانص كحمااد دلاا  حاااس المااا  خشااية دطااش يحاادث لرفستااه ح وإنمااا قااال كصااحاوه عتاوعااة 

ألصحاب الشافعي ح وقالأا : هي حاس الما  لعطش غيره المتأقع واجاب كو علاتحب ؟ فياه وجهاا  

حاجتاه للطهاارة ح قالأا : وظاهر نير كحمد كنه علتحب غير واجب ؟ ال  حاجة الغير هنا عتأقعة و

حاضاارة ح وقااد ترجحاات وكأنااه عالكااا ح ولهااذا قاادعنا نفسااة الخااادر دلاا  نفسااة الأالاادين ح وا  ناناات 

 حاجتهما إل  النفسة اشد عن حاجة نفله إل  الخدعة ح تسديما لنفله دل  غيره .

وي يسدر الأضأ  دل  دطش الرفياق  -كيضا  -قلت : وحديث دمرا  يدل دل  كنه ال يلتحب 

الما  وتيمع ح فبنه ناا  ععاه خلاق عان  ع ح فبنه لأ نا  الل كفضي عن الأضأ  لحاس الناي المتأق

كصحاوه ح ونا  الما  ععهع قليي جدا ولهذا شكأا إلياه العطاش دسياب الال دناد اشاتداد حار الشامس 

 وارتفاع النهار ح ونا  الما  عنهع وعيدا .

الجاأيني عان الشاافعية ح وخاال  كصاحاوه  وقد كشار إل  هذا المعن  الذي انرناه كواأ المعاالي

فيما انروه عن حاس الما  لعطش رفسته المتأقع ح وهذا هأ الذي دلت دلياه هاذه اللانة الصاحيحة ح 

 وهللا كدلع .

 وفي الحديث : دليي دل  ك  الفأائت يبا  لها وتصل  جمادة .

اَل : كصااوتني جناواة للذي لع يصي عع السأر : ))عا عنعل ك  تصالي عاع الساأر ؟(( قَا وقأله 

وال عااا  . قَاااَل : )) دلياال والصااعيد ح فبنااه يكفياال (( فيااه دليااي دلاا  التاايمع للجناوااة نااالتيمع للحاادث 

 األصغر ح ودليي دل  ك  دادر الما  يكفيه الصعيد عن الما  .
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 ولهذه الكلمة خرج الاخاري هذا الحديث في هذا الااب ح وجعله دليي له دل  إقاعة التيمع عسار

الطهارة والما  دند ددر الماا  ح فيبخاذ عان هاذا كناه يصالي واه نماا يصالي والماا  ح نماا هاأ اختياار 

 الاخاري وعن قال وسأله عن العلما  . 

كعاره  وفية دليي دل  كنه ال يجب طلب الما  إاا غلب دل  الظن ددعه كو قطع وذلل ح فبنه 

 والتيمع ح ولع يقعره وطلب ح وال ولبال رفسته . 

د اهب اون حاعد عن كصاحاونا إلا  كناه ال يلهللاعاه بابال رفستاه ح وا  قلناا : يلهللاعاه الطلاب ح وق

وكنه إنما يلهللاعه طلاه في رحله عاا قارب عناه إاا احتماي وجاأد الماا  ح والمنصاأه دان كحماد : ك  

 دليه ك  يطلاه في رفسته . 

) ياا فاي  عاا عنعال ك  قاال للرجاي : ) وفي رواية عللع المشار إليهاا فيماا تسادر : ك  النااي 

 ح فتيمع والصعيد ح فصل  .  تصلي ععنا ؟ (( قال : يا ناي هللا ح كصاوتني جناوة . فقعره ربأل هللا 

لما جا ه الما  كدطاه عا  وكعره ك  يغتلي وه ح وهاذا عثاي  ك  الناي  -كيضا  -وفي الحديث 

ح وفيه رد دل  كوي بلمة فاي قألاه :  قأله في حديث كوي ار : )) فباا وجدت الما  فقعله وشرتل ((

 كنه ال غلي دليه ح نما باق .

 وقأل تلل المر ة : )) ونفرنا خلأف (( . 

قال الخطاوي : النفر الرجال ح والخلاأف الاذين خرجاأا ليباتسا  ح وخلفاأا النلاا  واألثساال ح 

 يسال : كخل  الرجي وابتخل  إاا ابتس  الما  . 

واالهمهللا ح وكعاا : صااا يصااأ واي  -دين إل  ديان  خار : صااوئ  قال : ويسال لكي عن خرج عن

 همهللا فمعناه : عال .

 قال : والعهللاالي جمع دهللاال  ح وهي دروة المهللاادة ح يخرج عنها الما  ولعة . 

وكلر الير وفتحها  -وقال غيره : العهللاال  : فع المهللاادة األبفي ح وتجمع دل  دهللاال  ودهللاالي 

 نالصحاري والعذاري . -

 -والهاا   -والصارر : النفار الناازلأ  دلا  عاا  ح وتجماع دلا  كصارار ح فقعاا الصارعة  قال :

 فالسطعة عن اإلوي نحأ الثيثين دددا .

 قال : وقأله : )) عا رزئنا  (( ح كي : عا نسصنا  ح وال كخذنا عنل شيظا .

سلياي وارنتاه وتكثير الما  ال قلت : وفي الحديث ععجهللاة دظيمة ح ودلع عن كدير ناأة الناي 

ح وإروا  العطاش عنه ح وابتعمالهع وكخذهع عنه في قروهع ح عن غير ك  يانسص الماا  الماقخأا عناه 

 (( .  شيظا ح ولذلل قال المر ة : ))عا رزئنا  عن عائل شيظا ح وإنما بسانا هللا 

وفااي روايااة علاالع المشااار إليهااا فااي هااذا الحااديث : ))فااقعر وراويتهااا فقنيخاات ح فمااج فااي  

لعهللاالوين العلياوين ح ثع وعث وراويتها فشرونا ح ونحن كروعأ  رجاي دطااش حتا  رويناا ح وعالناا ا

 -ني قروة ععنا وإداوة ح وغللنا صاحانا ح غيار كناا لاع نلاق وعيارا وهاي تكااد تنضارج عان الماا (( 

 وانر وسية الحديث . -يعني : المهللاادتين 

ا واألخاذ عناه ح أل  انتفاادهع إنماا ناا  والماا  وإنما لع يلتقا  المر ة كوال في الشرب عن عائه

الذي كعده هللا والارنة ح لع يكن عان نفاس عائهاا ح ولاذلل قاال : ))عاا رزئناا  عان عائال شايظا ح وإنماا 

 بسانا هللا (( .

 طعاعااا يلاايرا فااي دااار الخناادق ح وجااا  إلاا  الناااي  ونظياار هااذا : ك  جاااورا صاانع للناااي 

 : ))ياااااا كهاااااي  ل كنااااات فاااااي نفااااار ععااااال ح فصااااااح النااااااي فلااااااره واااااذلل ح وقاااااال لاااااه : تعاااااا

الخندق ح ك  جاورا قد صنع لكع باأرا ح فحايهي وكاع(( ح ثاع جاا  وهاع جميعاا ح فاقنلأا حتا  شااعأا ح 

 والطعار وحاله .
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هاأ الادادي  ح فكاا   فب  كني كهي الخندق إنما نا  عما حصلت فياه الارناة ولااب النااي 

 في الحسيسة ح فلذلل لع يحتج في ابتظذا  جاور في الل . ألهي الخندق نلهع إل  الطعار

وجللا ه ح فلما قاعأا تااعهع رجاي  وهذا وخيف عا جرى ألوي شعيب اللحار لما دداه الناي 

لصاااحب المنااهللال : ))كنااه اتاعنااا رجااي لااع يكاان ععنااا حااين  لااع يكاان ععهااع حااين ددااأا ح فسااال الناااي 

 دخي .ددأتنا ح فب  كانت له دخي(( فقا  له ف

وقد خرجاه في )) الصحيحين (( ومعناه عن حديث كوي علعأد ح فب  الل اليأر لع يحصاي فياه 

 ح فاب  غالاب عاا ناا  يساع عناه  -كدلاع  وهللا  –عا حصي في طعار جاور وعاا  المار ة المشارنة 

 تكثير الطعار والشراب في كوقات الحاجة العاعة إليه . 

  جااأاز ابااتعمال عااا  المشاارنين الااذين فااي قااروهع دليااي دلاا -كيضااا  -وفااي حااديث دماارا   

 ونحأهاااااا عااااان كودياااااة الماااااا  المعااااادة لاااااه ح وقاااااد بااااااق الكاااااير دلااااا  الااااال فاااااي )) نتااااااب 

 الأضأ  (( . 

 

* * * 

 

 باب -7

 إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت

 أو خاف العطش تيمم

َ  ويذنر :ك  دمرو ون العاه كجنب في ليلاة وااردة فتايمع ح وتاي :   َوال تَْستُلُاأا كَْنفَُلاُكْع إَ َّ َّللاَّ

 فلع يعن  ح  [ ح فذنر الل للناي 29]النلا  : َناَ  وَُكْع َرَحيماً 

حديث دمرو ون العاه خرجه كوأ داود عن رواية يحي  ون كيأب ح دن يهللايد ون كواي حاياب  

ح قال : احتلمت فاي ح دن دمرا  ون كوي انس ح دن داد الرحما  ون جاير ح دن دمرو ون العاه 

ليلة واردة في غهللاوة اات الليباي ح فقشافست ك  اغتلالت ك  اهلال ح فتيممات ثاع صاليت وقصاحاوي 

ح فسااال : ))يااا دماارو ح صااليت وقصااحاول وكناات جنااب!(( فقخارتااه  الصاااح ح فااذنروا الاال للناااي 

َ َناااَ  وَُكااْع َوال تَْستُلُااأا كَ  والااذي عنعنااي عاان االغتلااال ح وقلاات : إنااي باامعت هللا يسااأل :  ْنفَُلااُكْع إَ َّ َّللاَّ

 ح ولع يسي شيظا . [ حفضحل ربأل هللا 29]النلا  : َرَحيماً 

عن طرياق دمارو وان الحاارث وغياره ح دان يهللاياد وان كواي الحاياب ح دان  -كيضا  -وخرجه  

دماارا  ح داان داااد الرحمااا  واان جاياار ح داان كوااي قاايس عااأل  دماارو واان العاااه ح ك  دماارو واان 

فذنر الحديث ونحأه ح وقال فيه : فغلي عغاونه وتأضاق وضاأ ه للصاية ح  -دل  برية  العاه نا 

 وانر واقيه ونحأه ح ولع يذنر التيمع . -ثع صل  وهع 

 وفي هذه الرواية زيادة : ))كوي قيس(( في إبناده ح وظاهرها اإلربال .

ح وقاال كحماد :  وخرجه اإلعار كحماد والحاانع ح وقاال : دلا  شارط الشايخين حولايس نماا قاال

 ليس إبناده ومتصي .

وروى كوأ إبحاق الفهللااري في ))نتاب اللير(( دن األوزادي ح دن حلاا  وان دطياة ح قاال 

وعثا واعر دليهع دمرو وان العااه ح فلماا اقالاأا باقلهع دناه ح فاقثنأا خيارا ح إال كناه  : وعث الناي 

 نفلي عن الارد ح وقد قال هللا تعاال  :  صل  ونا جناا ح فلقله ح فسال : كصاوتني جناوة فخشيت دل 

َ َناَ  وَُكْع َرَحيماً   . [ ح فتالع الناي 29]النلا  : َوال تَْستُلُأا كَْنفَُلُكْع إَ َّ َّللاَّ

 وهذا عربي .

 وقد انره كوأ داود في ))بننه(( تعليسا عختصرا ح وانر فيه : كنه تيمع .
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 ال المااااا  لشاااادة الااااارد فبنااااه يتاااايمع وكنثاااار العلمااااا  : دلاااا  ك  عاااان خاااااف عاااان ابااااتعم

 ويصلي ح جناا نا  كو عحدثا .

 واختلفأا هي يعيد ح كر ال ؟

فماانهع عاان قااال : ال إدااادة دليااه ح وهااأ قااأل الثااأري ح واألوزادااي ح وكوااي حنيفااة ح وعالاال ح 

 والحلن ون صالح ح وكحمد في رواية .

حاضارا ح وهاأ قاأل الشاافعي ح  وعنهع عن قال : دليه اإلدادة وكي حال بأا  نا  علاافرا كو

 ورواية دن كحمد .

وعنهع عن قال : ك  نا  علافرا لع يعد ح وإ  ناا  حاضارا كدااد ح وهاأ قاأل  خار للشاافعي ح 

 ورواية دن كحمد ح وقأل كوي يأب  وعحمد .

 وحك  اون داد الار دن كوي يأب  وزفر : كنه ال يجأز للمريض في الحضر التيمع وحال .

الخيل عن كصحاونا : كنه ال يجأز التيمع في الحضر لشدة الارد ح وهأ عخاال  وانر كوأ وكر 

 لنص كحمد وبائر كصحاوه .

 وحكااا  اوااان المناااذر وغياااره دااان الحلااان ودطاااا  : كناااه إاا وجاااد الماااا  اغتلاااي واااه وك  

 عات ن ألنه واجد للما  ح إنما كعر والتيمع عن لع يجد الما  . 

اب اللاير(( دان بافيا  نحاأ الال ح واناه ال يتايمع لمجارد ونسي كوأ إبحاق الفاهللااري فاي ))نتا

 خأف الارد ح وإنما يتيمع لمرض عخأف ح كو لعدر الما  . 

ويناغي ك  يحمي نير هبال  دل  عا إاا لع يخش المأت ح واي كعكناه اباتعمال الماا  الملاخن 

 وإ  حصااااااي لااااااه وااااااه وعااااااض الضاااااارر . وقااااااد روي هااااااذا المعناااااا  صااااااريحا داااااان الحلاااااان 

ونااذلل نسااي كصااحاب باافيا  عذهاااه فااي تصااانيفهع ح وحكااأا ك  باافيا  اناار ك  الناااه  ح -كيضااا  -

 اجمعأا دل  الل .

وقد باق الكير في تفلير اآلياة ح وا  هللا تعاال  كا  فاي التايمع للماريض وللملاافر ولمان لاع 

 يجد الما  عن كهي األحداث عطلسا ح فمن لع يجد الما  فالرخصة له عحسسة .

لفر فهما عظنتا  للرخصة في التيمع ح فب  وجدت الحسيسة فيهماا جااز التايمع وكعا المرض وال

ح فالمرض عظنة لخشية التضرر وابتعمال الما  ح واللفر عظنة لعدر الما  ح فب  وجد فاي المارض 

 خشية التضرر وفي اللفر ددر الما  جاز التيمع ح وإال في .

ض ياايح التايمع باأا  تضارر واباتعمال وكعا عن قال عن الظاهرية ونحأهع : ك  عطلاق المار

الما  كو لع يتضرر ح فسأله باقط يخال  اإلجماع قاله ح ونا  يلهللاعه ك  يايح التيمع في اللافر عطلساا 

 بأا  وجد الما  كو لع يجده . 

وقأل الاخاري : ))إاا خاف دل  نفله المرض كو المأت(( يشير إل  الرخصة فاي التايمع إاا 

نفلاه المارض ح وال يشاترط خاأف الماأت خاصاة ح وهاذا ظااهر عاذهب  خاف عن شدة الاارد دلا 

 كحمد ح واحد قألي الشافعي . 

والسااأل الثاااني : ال يجااأز التاايمع إال إاا خاااف التلاا  ح إعااا تلاا  الاانفس كو تلاا  دضااأ عنااه ح 

 وحكي رواية دن كحمد ح وفي صحتها دنه نظر .

ض هاأ داخاي فاي ععنا  المارض والحنيفية اللمحة كوبع عان الال ح وخاأف الماأت كو المار

الذي كواح هللا التيمع ععه ن ألنه إنما يااح التايمع لمارض يخشا  عناه زيادتاه كو التلا  ح فحياث خشاي 

 الل فسد وجد اللاب المايح للتيمع .

ولأ نا  في الغهللاو وهأ يجد الما  لكنه يخش  دل  نفله عن العدو ك  اشتغي والطهاارة ح ففياه 

 دن كحمد روايتا  : 

 هما : يتيمع ويصلي ح اختارها كوأ وكر داد العهللايهللا .إحدا
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الصلأات ياأر الخنادق  والثانية : يبخر الصية إل  ك  يسدر دل  الأضأ  ح نما كخر الناي 

. 

ولأ احتاجت المر ة إل  الأضأ  ونا  الما  دنده فلاق تخاف عنهع دل  نفلاها ح فساال كحماد 

 : ال يلهللاعها الأضأ  . وتأق  عرة في الل .

وكعا إاا خاف العطش دل  نفله ح فبنه يحاس الما  ويتيمع ح وقد باق قأل دلاي واوان داااه 

في الل ح وحكاية كحمد له دن ددة عن الصحاوة . وقد انر اون المنذر كنه إجماع عن يحف  دنه عان 

 كهي العلع ح وبم  عنهع جمادة نثيرة . 

ي ععناا السلياي عان الماا  ح فاب  تأضاقنا ح فسالأا : إنا نرنب الاحر ونحم وقد بال قأر الناي 

 : ))هأ الطهأر عاؤه ح الحي عيتته(( . وه دطشنا ح كفنتأضق وما  الاحر ؟ فسال لهع الناي 

وببالهع يشعر وق  عن ععه عا  يلير ال يتأضق وه وهأ يخشا  العطاش دلا  نفلاه ح وكقارهع 

 . دل  الل ح ولع يردهع دن ادتسادهع 

 ااب حديث دمار عن رواية كوي عأب  األشعري ح دنه ح فسال : خرج الاخاري في هذا ال

ح دن شعاة ح دن بليما  ح دن كواي وائاي :  -هأ : غندر  -ثنا وشر ون خالد : ثنا عحمد -345

قال كوأ عأب  لعاد هللا ون علعأد : إاا لع تجد الما  ال تصلي؟ قال دادهللا : لأ رخصت لهع في هاذا 

وصال  . قاال : قلات فاقين قاأل دماار لعمار؟  -يعناي : تايمع  -د قال هكاذا ح نا  إاا وجد كحدهع الار

 قال : إني لع كرى دمر قنع وسأل دمار . 

حدثنا دمر ون حفص : ثنا كوي ح دان األدماش ح قاال : بامعت شاسيق اوان بالمة قاال :  -346

 ننااااااات دناااااااد دااااااااد هللا وكواااااااي عأبااااااا  ح فساااااااال لاااااااه كواااااااأ عأبااااااا  : كركيااااااات ياااااااا كواااااااا 

اا كجنب الرجي فلع يجد عا  ني  يصنع؟ فسال داد هللا : ال يصلي حتّ  يجاد الماا  . داد الرحما  ح إ

: ))ناا  يكفيال(( ؟ قاال : كلاع تار  فسال كوأ عأب  : فكي  تصانع وساأل دماار حاين قَااَل لاه النَّااّي 

دمر لع يسنع عنه وذلل؟ فسال كوأ عأب  : ددناا عان قاأل دماار ح نيا  تصانع وهاذه اآلياة؟ فماا درى 

دهللا عا يسأل . فسال : لأ كنا رخصنا لهع في هذا ألوشل إاا ورد دل  كحدهع الما  ك  يدداه ويتايمع دا

 . فسلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات لشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااسيق : فبنماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااره 

 داد هللا لهذا؟ قال : نعع .

نا  دمر ون الخطاب ودادهللا ون علعأد يسأال  : ك  التيمع إنما يجاأز دان الحادث األصاغر 

 قاال : ال يصلي الجنب حت  يجد الما  ولأ ددعه شهرا .ح وكعا دن الجناوة في يجأز ح و

 وروي الل دن طائفة عن كصحاب اون علعأد وكتاادهع ناألبأد وكوي دطية والنخعي . 

وقد روي دن دمر واون علعأد كنهما رجعا دن الل ح ووافسا وسية الصحاوة ح فب  دمر وناي 

:  -واوان علاعأد رجاع دان قألاه فاي التايمع  األعر في الل إل  دمار ح وقال له : نأليل عاا تأليات ح

قاله الضحا  ح واتاعات األعاة فاي الال قاأل الصاحاوة دو  دمار واوان علاعأد . وقاد خالفهماا دلاي 

 ودمار وكوأ عأب  األشعري وجاور ون دادهللا واون دااه . 

 كعاااار الجنااااب إاا لااااع يجااااد المااااا  وااااق  يتاااايمع ويصاااالي ح فااااي  وقااااد صااااح داااان الناااااي 

 عن حديث كوي ار وغيره . -كيضا  -حصين المتسدر ح وحديث دمار ح وروي حديث دمرا  ون 

]النلااا   َوال ُجنُااااً إاَلَّ َداااوََري َباااَيٍي َحتَّاا  تَْغتََلاالُأا  وشاااهة المااانعين : ك  هللا تعااال  قااال :

ُروا  [ ح وقاااااااااااال :43:  يعناااااااااااي واااااااااااه :  -[ 6]المائااااااااااادة : ( َوإَْ  ُنْناااااااااااتُْع ُجنُاااااااااااااً فَااااااااااااطَّهَّ

ح ثع انر التايمع دناد فساد الماا  وعاد اناره األحاداث الناقضاة للأضاأ  ح فادل دلا  كناه إنماا  -لي الغ

رخص في التيمع دند ددر الما  لمن وجدت عنه هاذه األحاداث ح ووساي الجناب عاقعأرا والغلاي وكاي 

 حال . 

 وهذا عردود ن لأجهين :  
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جناوة ح ثع كعر وعاد الال واالتيمع كحدهما : ك   ية الأضأ  افتتحت وذنر الأضأ  ح ثع وغلي ال 

دند ددر الما  ح فعاد إل  الحدثين ععا ح وا  قيي : كنه يعأد إلا  كحادهما ح فعاأده إلا  غلاي الجناواة 

 فممتنع .  -وضأ  الصية  -كول  ن ألنه كقروهما ح فقعا دأده إل  كوعدهما وهأ

ضأ  فيها انر ح فكي  يعاأد وكعا  ية بأرة النلا  ح فليس فيها بأى انر الجناوة ح وليس للأ

 التيمع إل  غير عذنأر فيها ح وال يعأد إل  المذنأر ؟

والثاني : ك  نلتا اآليتين : كعر هللا والتيمع عن جا  عن الغائط ح ولمس النلاا  كو لاع يجاد الماا  

ح ولمااس النلااا  إعااا ك  يااراد وااه الجماااع خاصااة ح نمااا قالااه اواان دااااه وغيااره ح كو كنااه ياادخي فيااه 

ماع وعا دونه عن الميعلة لشهأة ح نما يسأله غيره ح فقعا ك  يخص وه عا دو  الجماع ففيه وعاد الج

. 

ولما كورد كوأ عأب  دل  اون علعأد اآلية تحير ولع يدر عا يسأل ح وهاذا يادل دلا  كناه ركى 

 ك  اآلية يدخي فيها الجنب نما قاله كوأ عأب  . 

فهع دخأل الجنب في  يتيمع ويصلي دليي دل  كنه  الجنب العادر للما  ك  وفي كعر الناي 

 اآلية ح وليس وعد هذا شي  .

ورد اواان علااعأد تاايمع الجنااب ن ألنااه اريعااة إلاا  التاايمع دنااد الااارد لااع يأافااق دليااه ن ال  

النصأه ال ترد ولد الاذرائع ح وكيضاا ح فيساال : ك  ناا  الاارد يخشا  ععاه التلا  كو الضارر فبناه 

 ا باق .يجأز التيمع ععه نم

 وقد روى شعاة ح ك  عخارقا حدثهع ح دن طارق ح ك  رجي كجنب فلع يصاي ح فاقت  النااي 

ح فسال لاه نحاأا عماا  فذنر الل له ح فسال له : ))كصات(( . وكجنب رجي  خر فتيمع وصل  ح فقتاه 

 يعني : ))كصات(( . -قال لآلخر 

 خرجه النلائي ح وهأ عربي .

 ل بااااقله قاااااي نااااهللاول  يااااة التاااايمع ح واآلخاااار بااااقله وعااااد وقااااد يحمااااي هااااذا دلاااا  ك  األو

 نهللاولها .

وروى كوأ داود الطياللي ح دن شعاة ح دن الحكع ح دن ار ح دن اون كواهللاى ح دان كوياه ح ك  

دمارا قال لعمر : كعا تذنر يا كعير المبعنين كني ننت كناا وكنات فاي بارية فقجناناا ولاع نجاد الماا  ح 

انرنا الل لاه  فتمعكت والتراب وصليت ح فلما قدعنا دل  ربأل هللا فقعا كنت فلع تصي ح وكعا كنا 

ح فسال )) كعا كنت فلع يكن يناغي لل ك  تدع الصية ح وكعا كنت يا دمار فلاع يكان لال ك  تتمعال نماا 

 -ويده إل  األرض إلا  التاراب ح ثُاعَّ قَاالَ  تتمعل الداوة ح إنما نا  يجهللايل (( ـ وضر ب ربأل هللا 

 ذا (( ح ونفخ فيها وعلح وجهه ويديه إل  المفصي ح وليس فيه الذرادا  . : )) هك

 

* * * 

 باب -8

 التيمم ضربة

حدثنا عحمد ون بير : ثنا كوأ ععاوية ح دن األدمش ح دان شاسيق ح قاال : ننات جاللاا  -347

هرا ح كعاا عع داد هللا كوي عأب  األشعري ح فسال له كوأ عأب  : لأ ك  رجي كجنب فلع يجد الما  شا

ُماأا َصاَعيداً  نا  يتيمع ويصلي ؟ فكي  تصنعأ  وهذه اآلياة فاي باأرة المائادة  فَلَاْع تََجادُوا َعااً  فَتَيَمَّ

 ً [ ؟ فسال داد هللا : لاأ رخاص لهاع هاذا ألوشاكأا إاا وارد دلايهع الماا  ك  يتيمماأا  6]المائدة :  َطيَّاا

عع . فسال كوأ عأب  : كلع تلامع قاأل دماار لعمار وان والصعيد . قلت : وإنما نرهتع هذا لذا ؟ قال : ن

فااي حاجااة ح فقجنااات ح فلااع كجااد المااا  ح فتمرغاات فااي الصااعيد نمااا  الخطاااب : وعثنااي ربااأل هللا 

ح فساال : )) إنماا ناا  يكفيال ك  تصانع هكاذا (( وضارب وكفاه  تتمرف الداوة ح فذنرت الال للنااي 
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هار نفاه وشاماله ح كو ظهار شاماله وكفاه ح ثاع علاح ضروة دل  األرض ح ثع نفضها ح ثع علاح وهاا ظ

 هللا : كلع تر دمر لع يسنع وسأل دمار ؟ وهما وجهه . قال داد

زاد يعلي ح دن األدمش ح دن شسيق ح قال : ننت عع دادهللا وكوي عأب  ح فسال كوأ عأبا  : 

لصاعيد ح فقتيناا وعثناي كناا وكنات ح فقجناات فتمعكات وا كلع تلمع قأل دماار لعمار : ك  رباأل هللا 

 فقخارناه فسال : ))إنما نا  يكفيل هكذا(( ح وعلح وجهه ونفيه واحدة؟  ربأل هللا 

عحمااد واان بااير ح هااأ : الايكناادي ح وقااد اختلفااأا فااي ضاااط ))بااير(( : هااي هااأ وااالتخفي  كو 

 والتشديد؟ والتخفي  كنثر فيه واشهر ح وألوي عحمد داد العظيع المنذري في الل جهللا  عنفرد .

ثع ظهر لي ك  التشديد فيه كصح ح فب  الذين رجحأا فيه التخفي  ادتمدوا دل  حكاياة رويات 

دن عحمد ون بير ح كنه قال : كنا عحمد ون بير وتخفي  الير ح وقد كفاردت لاذلل جاهللا ا ح وانارت 

 فيااااااااااااااااااه ك  هااااااااااااااااااذه الحكايااااااااااااااااااة ال تصااااااااااااااااااح ح وفااااااااااااااااااي إباااااااااااااااااانادها عااااااااااااااااااتهع 

 والكذب .

  ون يحي  وكوي وكر ون كوي شياة واون نمير نلهع ح دان وقد خرج عللع هذا الحديث دن يحي

كوي ععاوية وهذا اإلبناد والمتن ح إال ك  لفظه : فساال : ))إنماا ناا  يكفيال ك  تساأل وياديل هكاذا (( ح 

 ثع ضرب ويديه األرض ضروة واحدة ح ثع علح الشمال دل  اليمين ح وظاهر نفيه ووجهه .

د ون زياد ح دن األدمش ح ولف  حديثاه : فساال رباأل عن طريق داد الأاح -كيضا  -وخرجه 

: ))إنما نا  يكفيل ك  تسأل هكذا(( ح وضرب ويديه إلا  األرض ح فانفض يدياه فملاح وجهاه  هللا 

 ونفيه .

وخرج الساضي إبماديي المالكي حاديث كواي ععاوياة ح دان اوان نميار ح دناه ح ولفظاه : فساال 

رب وياديل دلا  األرض ح ثاع تنفضاهما ح ثاع تملاح يمينال : ))إنما نا  يكفيال ك  تضا ربأل هللا 

 دل  شمالل وشمالل دل  يمينل ح ثع تملح وجهل(( .

وخرج حديث داد الأاحد ون زياد ح دن عحمد ون كوي وكر المسدعي ح دنه ح ولفا  حديثاه : )) 

 إنمااا نااا  يكفياال ك  تسااأل هكااذا (( ح وضاارب وكفيااه إلاا  األرض عاارة واحاادة ح ثااع علااح إحااداهما

 واألخرى ح وعلح وجهه .

وكعا رواية يعل  ح دن األدمش التي دلسهاا الاخااري ح فخرجهاا اإلعاار كحماد فاي ))الملاند(( 

 نذلل . -وهأ : اون دايد الطنافلي  -دن يعل  

دن دفا  : ثنا داد الأاحد ح دن األدمش وهذا الحاديث ح وفياه :  -كيضا  -وروى اإلعار كحمد 

 علح نفيه جميعا ح وعلح وجهه علحة واحدة وضروة واحدة .  وضرب وكفيه إل  األرض حثع

قال دفا  : وكنكره يحي  ون بعيد ح فلقلت حفص ون غياث ح فسال : نا  األدماش يحادثنا واه 

 دن بلمة ون نهيي ح وانر : كوا وائي .

وقال اإلعار كحمد في رواية األثرر : ك  نا  عا روى كواأ ععاوياة حساا : روى دان األدماش ح 

 : ضروة للأجه والكفين ح وتاوعه داد الأاحد . -كيضا  -شسيق السصة . فسال دن 

: فهااذا  جميعااا قااد اتفسااا دليااه ح يسااأال  : ضااروة للأجااه  -يعنااي : كحمااد  -قااال كوااأ داااد هللا 

 والكفين . 

وإنما كنكر يحي  ون بعيد هذه اللفظة ح وتأق  فيها اإلعار كحمد ال  شعاة وحفاص وان غيااث 

وغياارهع رووه : داان األدمااش ح ولااع يااذنروا الضااروة الأاحاادة ح وال صاافة التاايمع فااي  واواان ديينااة

 حديثه دن شسيق ح دن كوي عأب  ح نما باق الل الاخاري في الااب الماضي .

ثع انر كحمد ك  كوا ععاوية وداد الأاحد قد اتفسا دل  هذه اللفظة ح فهللاالات نكاارة التفارد ح وقاد 

 ا .كيض -تاين ك  يعل  تاوعهما 
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وقد نا  األدمش يروي هذا الحديث دن بالمة وان نهياي ح دان اوان كواهللاى ح دان دماار دلا  

اختيف دليه في إبناده ح وانر فيه : صافة التايمع وضاروة واحادة ح ولكناه انار كناه زاد دلا  علاح 

ك  الكفين وعض الذرادين ح وقد انرنا الل فيما تسدر في )) واب : التيمع للأجه والكفين (( ح وانرناا 

بلمة ون نهيي شل في الهللايادة دلا  الكفاين ح واناه رواه دناه بافيا  وشاعاة واألدماش عاع اخاتيف 

دليهع في وعض اإلباناد والماتن ح فروماا دلاي انار الضاروة الأاحادة وقناه ناا  دناد األدماش ح دان 

بلمة ون نهيي ح وحمي دليه حاديث كواي وائاي ح نماا قاد يفهاع الال عان قاأل حفاص وان غيااث الاذي 

دنه دفا  ح إال ك  األئمة ادتمدوا دل  رواية كوي ععاوية وداد الأاحاد ويعلا  ح دان األدماش  انره

ح دن شسيق وحده للضاروة الأاحادة ح وكواأ ععاوياة عسادر فاي حاديث األدماش ح يرجاع إلياه فياه دناد 

 اختيف كصحاوه .

 وقاااد رويااات الضاااروة الأاحااادة دااان دماااار عااان طرياااق قتاااادة ح دااان داااهللارة ح دااان اوااان 

كيضاا . وحاديث شاعاة ح دان الحكاع ح دان  -ح وقد تسدر اناره  -كيضا  -ح دن كويه ح دن دمار كوهللاى 

 كيضا . -ار ح دن اون كوهللاى المتفق دل  تخريجه في ))الصحيحين(( نما تسدر يدل دليه 

 وقد اتفق األئمة دل  صحة حديث دمار ح وتلسيه والساأل .

: ضاروة واحادة للأجاه والكفاين ح قياي لاه :  قال إبحاق ون هانئ : بظي كحمد دن التيمع ؟ قال

 ليس في قلال شي  عن حديث دمار؟ قَاَل : ال .

 وفي حديث كوي ععاوية الذي خرجه الاخاري هاهنا شيظا  كنكرا دل  كوي ععاوية : 

كحدهما : انره علح الأجه وعد علح الكفين ح فبنه قال : ))ثع علح وجهه(( ح وقاد اختلا  فاي 

 ي ععاوية ح وليلت هي في رواية عللع نما انرناه .هذه اللفظة دل  كو

ونذلل خرجه النلائي دن كوي نريب ح دان كواي ععاوياة ح ولفا  حديثاه : )) إنماا ناا  يكفيال 

ك  تسأل هكذا (( وضرب ويديه دل  األرض ضاروة فملاح نفياه ح ثاع نفضاهما ح ثاع ضارب وشاماله 

 دل  يمينه وويمينه دل  شماله ح دل  نفيه ووجهه . 

خرجاه كوااأ داود داان عحماد واان بااليما  األناااري ح داان كوااي ععاوياة ح ولفظااه : ))إنمااا نااا  و

يكفيل ك  تصنع هكذا(( فضرب ويده دل  األرض فنفضهما ح ثع ضرب وشاماله دلا  يميناه وويميناه 

 دل  شماله دل  الكفين ح ثع علح وجهه . 

 لأاو ح كو ولف  : ))ثع(( ؟ فاختل  دل  كوي ععاوية في انر علح الأجه ح ودطفه : هي هأ وا

وقد قال اإلعار كحمد في رواية وان َداادةَ : رواياة كواي ععاوياة ح دان األدماش فاي تساديع علاح 

 الكفين دل  الأجه غلط .

والثاااني : كنااه اناار ك  كوااا عأباا  هااأ السائااي الواان علااعأد : إنمااا ناارهتع هااذا لهااذا ح فسااال اواان 

داود ح داان األنااااري المشااار إليهااا ح وإنمااا روى  علااعأد : نعااع . وقااد صاارح وهااذا فااي روايااة كوااي

كصحاب األدمش ح عنهع : حفص ون غياث ح ويعل  ون دايد ح وداد الأاحد ون زيااد ك  اللاائي هاأ 

 األدمش ح والملظأل هأ شسيق كوأ وائي .

وقد انرنا فيما تسدر علح الأجه واليدين في التيمع ح وهي المملأح الكفاا  خاصاة ح كر الكفاا  

 ذرادا  إل  المرفسين ح كر إل  المنانب واآلواط ؟ وال

 والكير هنا في ددد الضرب المملأح وه : 

فمن قَاَل : إنه يملح الأجه والكفين ح قال كنثارهع : يملاح الال وضاروة واحادة اتااداا لحاديث 

دمار ح وهذا هأ المروري دن دلي ودمار واوان داااه ح ودان الشاعاي ودطاا  ويحيا  وان نثيار 

ودكرعة وعكحأل واألوزادي ح وهأ قأل كحمد وإبحاق وكوي خيثماة واوان كواي شاياة وداود  وقتادة

 : قاله الخطاوي وغيره .  -وهأ قأل داعة كهي الحديث -
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كناه قاال : )) التايمع ضاروة للأجاه والكفاين  وقال اون المنذر : وهذا نسأل ن للثاوت دن الناي 

 . )) 

 ضااااروة ح ونفيااااه إلاااا  الربااااغين وضااااروة وحكاااا  داااان طائفااااة عاااانهع كنااااه يملااااح وجهااااه و

كخرى . قال اون المنذر : يروي هذا دن دلاي ح وحكااه غياره دان دطاا  والنخعاي واألوزاداي فاي 

 رواية دنهما ح والشافعي في السديع . 

ونسااي حاارب ح داان إبااحاق : ك  هااذا هااأ الملااتحب ح ويجااهللائ ضااروة واحاادة . وروي حاارب 

ح دن نافع ح دن اون دمار ح قاال : التايمع ضاروتا  : ضاروة وببناده ح دن داد العهللايهللا ون كوي رواد 

 للأجه ح وضروة للكفين . 

 ووببناده : دن دطا  واالوزادي عثله .  

وكعا عن قال : ك  التيمع يال  إل  المرفسين ح فقنثرهع قالأا : يتيمع وضروتين :ضروة للأجاه ح  

ودان جااور وان دااد هللا ح وهاأ قاأل وضروة لليدين إل  المرفسين ح هذا هأ الصاحيح دان اوان دمار 

 كنثر العلما  السائلين وذلل ح وهأ قأل عالل وكوي حنيفة والشافعي وغيرهع . 

 واختلفأا : هي الل دل  الأجأب ح كر دل  االبتحااب ؟ 

فسالاات طائفااة : هااأ دلاا  الأجااأب ح ال يجااهللائ دونااه ح وهااأ قااأل كوااي حنيفااة ح والشااافعي فااي 

 لل . ظاهر عذهاه ح ورواية دن عا

وقالت طائفة : وي هأ دل  االبتحااب ح ويجهللائ ضروتا  : إحداهما للأجاه واألخارى للكفاين 

ح وهأ رواية دن عالل ح واختاره الساضاي كواأ يعلاي عان كصاحاونا ح غيار ك  المجاهللائ دناده ضاروة 

 واحد للأجه والكفين ح وحكاه وعضهع رواية دن كحمد . وكنكر الخيل واألنثرو  ثاأتها دنه . 

قال الخيل : إنما كجاز الل كحمد لمن تقول األحاديث وفعلة ح إال ك  األحادياث فاي الال دناه و

 ضعاف جداً في الضروتين . 

وكجاااز إبااحاق ك  يتاايمع وضااروتين :ضااروة للأجااه وضااروة إلاا  الماارفسين ح إاا نااا  ياارى 

 االقتصار دل  الكفين جائهللااً ح فب  ادتسد كنه ال يجهللائ فسد كخطق . 

 دل  ك  الخيف في اإلجهللاا  دنده غير بائ  . وهذا يدل 

وقال طائفة عن الخرابانيين عن كصحاب الشافعي : الأاجب دنده إيصاال التاراب إلا  الأجاه 

والياادين إلاا  الماارفسين ح بااأا  حصااي الاال وضااروة كو ضااروتين ح وال يجااب دنااده تعاادد الضاارب ح 

 وخالفهع غيرهع عن كصحاب الشافعي في الل . 

 كوي هند ح دن الشعاي ح قَاَل : التيمع ضروة للأجه واليدين إل  المرفسين .وروى داود ون 

 خرجه حرب الكرعاني .

وروى اون إبحاق ح دن نافع ح قال : رايت اون دمار يضارب وياده فاي األرض ح فيملاح وهاا 

 وجهه ح ثع يضرب يده فيملح وها اراديه . 

فضارب ويدياه دلا  األرض ح ثاع  ودن اون داأ  ح قاال : قلات للحلان : ارناي نيا  التايمع ؟

 نفضهما ح ثع علح وهما وجهه ح ثع ضرب وكفيه األرض ح ثع علح وهما دل  اراديه . 

 ودن داود ح دن الشعاي ح قال : التيمع ضروة للأجه والذرادين . 

 خرج الل نله الساضي إبماديي المالكي . 

 ونذلل وص  بفيا  الثأري التيمع . 

ن ال يملااحا  وانفرادهمااا ح وااي يكفااي عااا كصاااوهما دنااد ضااروهما وظاااهر هااذا ياادل دلاا  الكفااي

 واألرض ح فبنه ال ود ك  يتطاير الغاار دل  ظاهرهما وواطنهما . 

 وقد قال دكرعة في المتيمع : يضرب وكفيه دل  األرض فيحرنها ثع يملح وأجهه ونفيه . 

 تعال  . ك  شا  هللا -وهذا يرجع إل  كنه ال يجب الترتيب نما بيقتي انره 
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 وحكااااي داااان اوااااان باااايرين ح كناااااه تاااايمع واااااثيث ضااااروات : ضاااااروة للأجااااه ح وضاااااروة 

 للكفين ح وضروة للذرادين إل  المرفسين . 

وحكي دن اون كوي ليلا  والحلان وان حاي ح كناه يتايمع وضاروتين ح يملاح وكاي ضاروة وجهاه 

 ويديه إل  المرفسين . 

 ال الل غيرهما . قال اون داد الار : عا دلمت كحداً عن كهي العلع ق

وللشافعية وجه ضعي  . كنه يلتحب ضروة للأجه وضروتا  لليدين ح لكاي ياد ضاروة ح ولهاع 

 ح كنه يشرع تكرار الملح في التيمع نالأضأ  .  -كيضا  -وجه ضعي  

وقال حرب : ثنا عحمأد ون خالد : ثنا الألياد وان علالع ح قاال : قلات ألواي دمارو األوزاداي : 

نفيه دل  األرض وضعا رفيساا ح ثاع رفعهماا ح ثاع كعار إحاداهما دلا  األخارى ص  التيمع؟ فأضع 

 علحا رفيسا ح ثع كعر وهما دل  وجهه ح ثع دل  نفيه . 

قال : وثنا المليب وان واضاح : ثناا كواأ إباحاق ح دان إباماديي وان كواي خالاد ح قاال : باقلت 

 ح ثع علح وجهه ونفيه . الشعاي دن التيمع؟ فضرب ويديه األرض ح ثع ضرب إحداهما واألخرى

 وظاهر هذا يستضي كنه يملح كوال إحدى نفيه واألخرى ح ثع يملح وجهه ح ثع يملح نفيه .

وفي وعض كلفااظ حاديث دماار الماذنأرة فاي هاذا الاااب عاا قاد يشاعر وهاذا الساأل ح وال ياسا  

ي وجهاه وعارة حينظذ إشكال في رواية كوي ععاوية ح دن األدمش ن ألنه يكأ  قد علاح نفياه عارة قاا

وعده ح وهذا غريب جدا ح ودند التقعي ال يدل حديث دمار دل  الل ن فاب  لفا  رواياة الاخااري كناه 

علح والضروة ظهر نفيه وشماله كو ظهر شماله وكفه ح وهذا إنما يدل دل  كنه علح ظهر نفه وااطن 

 األخرى .

ذه تادل دلا  كناه علاح وفي رواية عللع : )) علاح الشامال دلا  اليماين وظااهر نفياه (( ح فها

 نفيه إحداهما واألخرى ظاهرهما وواطنهما .

 وفااااي روايااااة كوااااي داود والنلااااائي : )) كنااااه علااااح وشااااماله دلاااا  يمينااااه وويمينااااه دلاااا  

 شماله (( ح وهذا يدل دل  كنه علح ني واحدة واألخرى .

جاب والمنصأه دن كحمد ح وهأ عذهب الشافعي وغيره ح كنه يجب الترتيب في التيمع نماا ي

 في الأضأ  ح فيملح وجهه كوال ح ثع يملح نفيه .

وعن كصحاونا المتقخرين عن قال : ال يجب الترتيب في التيمع خاصاة ن ألنهاع قاالأا فاي صافة 

التيمع : كنه يملح وجهه وااطن كصااوعه وظااهر نفياه وراحتياه ح ويادلل ناي راحاة وااألخرى ويخلاي 

 علح وجهه ح وهذا يخي والترتيب . األصاوع . قالأا : فيسع علح واطن كصاوعه عع

وهذا الذي قالأه في صفة التيمع لع ينسي دن اإلعار كحمد ح وال قالاه كحاد عان عتسادعي كصاحاوه 

 نالخرقي وكوي وكر وغيرهما .

قال المارواي : قلات ألواي دااد هللا : كرناي نيا  التايمع؟ فضارب وياده وااطن نفياه ح ثاع علاح 

 احدة . وقال : هكذا . وجهه ونفيه وعضهما دل  وعض ضروة و

وهذا يدل دل  كناه علاح وجهاه ويدياه ح ثاع علاح يدياه إحاداهما وااألخرى عان غيار تخصايص 

للأجه وملح واطن األصاوع ح وهذا هأ المتاادر إل  الفهع عان الحاديث المرفاأع وعان ناير عان قاال 

 عن اللل  : ك  التيمع ضروة للأجه والكفين .

فبنماا وناأه دلا  ك  التاراب الملاتعمي ال يصاح التايمع واه وعا قاله المتقخرو  عان األصاحاب 

 نالما  الملتعمي .

 وهذا ضعي  ن ال  التراب الملتعمي فيه ألصحاونا وجها  : 

كحدهما : كنه يجأز التيمع وه وخيف الما  ن أل  الما  الملتعمي قد رفع حدثا ح وهذا لاع يرفاع 

 الحدث دل  ظاهر المذهب .
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نه ال يتيمع والتراب الملتعمي ح فالملتعمي هأ عا دلق والأجاه كو تنااثر ودل  الأجه الثاني : ك

عنه ح فقعا عا وسي دل  اليد المملأح وها فهأ ومنهللالة عا ياس  فاي اإلناا  وعاد االباتعمال عناه ح ولايس 

 وملتعمي ح ويجأز التيمع وه ح صرح وه طائفة عن كصحاونا والشافعية .

ع التايمع ح فضارب ويدياه ح ثاع نفخهماا ح فملاح وهماا ونسي حرب ح دن إبحاق ح كنه وص  لها

وجهااه ح ثااع ضاارب ويااده الثانيااة ولااع ينفخهمااا ح ثااع علااح ظهااأر الكفااين اليمناا  واليلاارى واليلاارى 

واليمن  ح ولع يذنر كنه علح وطأ  نفيه انتفا  ومرور التراب دليهما والضرب وهما دلا  األرض ح 

 ت  عثله في الضروة الأاحدة ن ألنه يخي والترتيب .وهذا في التيمع والضروتين ظاهر ح وال يتق

وقد صرح العراقيأ  عن كصحاب الشاافعي : وقناه يلاسط فارض الاراحتين وعاا واين األصااوع 

حين يضرب اليدين دل  التراب ح ثاع كوردوا دلا  الال كناه لاأ باسط فرضاهما واذلل لصاار التاراب 

 يجاأز نساي الماا  الاذي غلاي واه كحادى الذي دليهما علتعمي ح فكي  يجأز علاح الاذرادين واه وال

 اليدين إل  األخرى ح إال دل  وجه ضعي  لهع؟ 

 وكجاوأا دن الل وأجهين : 

 كحااااااادهما : ك  اليااااااادين نعضاااااااأ واحاااااااد ح وال يصاااااااير التاااااااراب والماااااااا  علاااااااتعمي إال 

 وانفصاله ح ولع ينفصي التراب ح وخيف الما  فبنه ينفصي فيصير علتعمي .

حتاااج إليااه فااي التاايمع لضاارورة ح حيااث لااع يمكاان ك  ياايمع الااذراع وكفهااا ح والثاااني : ك  هااذا ي

فافتسر إل  الك  األخرى فصاار ننساي الماا  عان وعاض العضاأ إلا  وعضاه ح ودلا  قاأل هابال  ال 

 يجب وعد الل علح إحدى الراحتين واألخرى ح وي هأ علتحب .

قصاد وابعرار الاراحتين  وعن كصحاوهع عن حك  في وجأوه وجهين . وقال الاغاأي عانهع : ك 

دلاا  الااذرادين علااح الااراحتين حصااي لااه ن وإال فااي . وهااذا ياادل دلاا  كنااه ال يحصااي وضااروهما 

 واألرض .

وعاان كديااا  كصااحاونا المتااقخرين عاان حكاا  قااأال لااع يلااع قائلااه ح ورجحااه فااي التاايمع وضااروة 

ال  واطنهماا يصاياه  واحدة : كنه يملح وااطن يديه وجهه ح ثع يملح وهما ظاهر نفيه خاصة . قاال :

 التاااااااااراب حااااااااااين يضاااااااااارب وهماااااااااا األرض وحااااااااااين يملااااااااااح وهماااااااااا الأجااااااااااه وظهاااااااااار 

الكفااين ح فلااأ علااح إحااداهما واااألخرى لتكاارر علااحهما ثاايث عاارات ح وتكاارار علااح التاايمع غياار 

 ينافي ك  يكأ  التيمع وضروة واحدة . -كيضا  -عشروع وخيف الأضأ  ح وهأ 

الملااح وتااراب ضااروة واحاادة ال تتعاادد وااه الضااروات  وهااذا الااذي قالااه فيااه نظاار ن فااب  تكاارار

نتكاارار علااح الااركه ومااا  واحااد ن فبنااه ال يكااأ  تكاارارا ح وقااد باااق الاال فااي الأضااأ  ح وإنمااا لااع 

يشرع تكرار التيمع إاا وقاع األول عأقعاه ح وعاا كصااب وااطن الكفاين عان التاراب قااي علاح الأجاه 

 كيضا . -الل تكرارا غير ععتد وه دند عن يأجب الترتيب ح في يكأ  

 علح وعد الضرب ظاهر نفيه وواطنهما . وقد تسدر ك  حديث دمار يدل دل  ك  الناي 

وإنما يجب الترتيب في التيمع دن الحدث األصغر . فقعا الترتيب فاي التايمع دان الجناواة ففياه 

 وجها  ألصحاونا وكصحاب الشافعي :

دن الجناوة والحدث ال تختل  وخايف الغلاي ن أل  صفة التيمع -كيضا  -كحدهما : كنه واجب 

والأضااأ  ح وكيضااا ن فااب  الاااد  نلااه فااي غلااي الجناوااة نالعضااأ الأاحااد ح وفااي التاايمع دضااأا  

 عتغايرا  ح فيلهللار الترتيب وينهما نقدضا  الأضأ  . 

والثاني : ال يجب ن أل  التيمع دن الجناوة يلتحاق والغلاي وال ترتياب فياه ح ودلا  هاذا الأجاه 

إشكال في تأجياه رواياة كواي ععاوياة ح دان األدماش التاي خرجهاا الاخااري وتساديع الكفاين دلا   في

 إنما دلع دمارا عا نا  يكفيه عن التيمع دن الجناوة . الأجه ن أل  الناي 
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وقد حك  وعضهع دن األدمش : كنه نا  يذهب إل  تسديع علح الكفاين دلا  الأجاه فاي التايمع 

دل دلاا  ك  عااا روى دناه كوااأ ععاويااة عحفااأظ داان األدمااش ح وا  كوااا عطلساا ح فااب  صااح هااذا دنااه 

 ععاوية َحَفَ  دنه ولع يهع فيه ح نما قاله اإلعار كحمد . وهللا كدلع .

عان دناده ناذلل  -كيضاا  -ويحتمي ك  األدماش فلار هاذا التفلاير عان دناده نماا فلاره شاعاة 

طريااق النلااائي ح كو ك  يكااأ  الاال عاان  وتساديع دلاال الياادين دلاا  الأجااه ح وقااد انرناااه فيمااا تساادر عاان

تفلير وعض الرواة دن شعاة واألدمش ن فب  نثيرا عنهع لع يكن يفرق وين عادلأل العطا  واـ )) ثُاعَّ 

 (( ووالأاو . وهللا تعال  كدلع .

      

* * * 

 

 باب -9

حاادثنا دااادا  : كونااا داااد هللا : ثنااا دااأف ح داان كوااي رجااا  : ثنااا دماارا  واان حصااين  -348

 ركى رجااااااااي ععتااااااااهللاال لااااااااع يصااااااااي فااااااااي السااااااااأر ح فسااااااااال :  هللاادااااااااي ح ك  ربااااااااأل هللاالخ

))يااا فااي  ح عااا عنعاال ك  تصاالي فااي السااأر ؟ (( ح قَاااَل : كصاااوتني جناوااة ح وال عااا  . قَاااَل : ))دلياال 

 والصعيد ن فبنه يكفيل(( .

ة قد باق هذا الحديث وطأله عن رواية يحي  السطاا  ح دان داأف ح واختصاره هناا عان روايا

اون الماار  ح دن دأف ح وختع وه )) نتاب التيمع (( ن فب  فياه داللاة دلا  تايمع الجناب إاا لاع يجاد 

الما  ح ودل  ك  عن نا  في عكا  يسطع كو يغلب دل  الظن كنه ال عا  فيه ح كو عع رفسة يعلع كناه ال 

ب ح وقاد اباتأفينا عا  ععهع ن فبنه ال يجب دليه طلب الماا  ح واي لاه ك  يتايمع ويصالي عان غيار طلا

 شرح الل نله عع شرح جميع الحديث فيما باق . وهللا كدلع .

فاذنر  -وقد روى هذا الحديث الاخاري دن إبماديي ون عللع ح دن كوي رجا  ح دن دمارا  

كعاار هااذا الرجااي ك  يتاايمع ح فتاايمع ح وقااال : ثااع وجااد المااا  فلااع يااقعره  الحااديث ح وفيااه : ك  الناااي 

 واإلدادة .

 ديي ون عللع ح ضعي  الحديث .وإبما

  

* * * 

 

 

 

 سم هللا الرحمن الرحيمب

8 

 تاب الصالةك

 باب -1

 يف فرضت الصالة في اإلسراءك

 - يعني : الناي  -قال اون دااه ن حدثني كوأ بفيا  في حديث هرقي ح فسال : يقعرنا و

 والصية والصدق والعفاف .

  في كول نتاوه ح وهأ يدل دل  ك  الناي  ديث كوي بفيا  هذا قد خرجه الاخاري وتماعهح

لملي انا  كهع عا يقعر وه كعته الصية ح نما يقعرهع والصدق والعفاف ح واشتهر الل حت  شاع وين 
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المخالفين له في دينه ح فب  كوا بفيا  نا  حين قال الل عشرنا ح ونا  هرقي نصرانيا ح ولع يهللال 

   قاي ك  تفرض الصية . -كيضا  -يهللال يصلي عنذ وعث يقعر والصدق والعفاف ح ولع 

كََركَْيَت  [ وفي كخرها : 1العلق:]  اْقَركْ وَاْبَع َروََّل الََّذي َخلََق  كول عا كنهللال دليه بأرة :و

 [ .19-9العلق:] َنيَّ ال تَُطْعهُ َواْبُجْد َواْقتََرْب  إل  قأله:  الََّذي يَْنَه  

أل كوي جهي : لظن ركيت عحمدا باجدا دند الايت ألطق  دل  قد نهللالت هذه اآليات ولاب قو

 دنسه .

يصلي ومكة حين زالت الشمس وععه   قد ورد عن حديث دفي  الكندي ح كنه ركى الناي و

 دلي وخديجة ح وا  العااه قال له : ليس دل  هذا الدين احد غيرهع . 

 قد خرجه اإلعار كحمد والنلائي في خصائص دلي .و

 ي إبناده الاخاري في ))تاريخه(( والعسيلي وغير واحد .قد طعن فو

يأر االثنين ح وصل  دلي يأر   قال : وعث الناي حقد خرج الترعذي عن حديث كنس و

 الثيثا .

 إبناده ضعي  .و

 قد خرجه الحانع عن حديث وريدة ح وصححه .و

س لع تفرض قاي فيه دليي دل  ك  الصية شردت عن اوتدا  الناأة ح لكن الصلأات الخمو

 اإلبرا  وغير خيف .

ع ح دن الشافعي ح قال : بمعت عمن كثق وخاره ودلمه يذنر ك  هللا تعال  انهللال يروى الروو

 فرضا في الصية ح ثع نلخه وفرض غيره ح ثع نلخ الثاني والفرض في الصلأات الخمس .

عَّ    :قال الشافعي : نقنه يعني قأل هللا   نَْصفَهُ كََو  قَُع اللَّْيَي إَالَّ قََلييً  ُي يَا كَيَُّها اْلُمهللاَّ

إَ َّ َروََّل َيْعلَُع  [ ثع نلخه في اللأرة ععه وسأله : 4-1المهللاعي:] كَْو َزْد َدلَْيَه  اْنسُْص َعْنهُ قََلييً 

[ فنلخ 20المهللاعي :]  َر َعَن اْلسُْر  َ فَاْقَركُوا َعا تَيَلَّ  اآلية إل  قأله  كَنََّل تَسُأُر كَْدنَ  َعْن ثُلُثَيَ اللَّْيَي 

 قيار الليي ح كو نصفه ح كو اقي ح كو كنثر وما تيلر .

كَقََع الصَّيةَ َلدُلُأَ  الشَّْمَس    :ال الشافعي : ويسال نلخ عا وص  في المهللاعي وسأل هللا ق

  ودلأ  الشمس : زوالها  إَلَ  َغَلَق اللَّْيَي  العتمة ْلفَْجَر َوقُْر َ  ا  الصاح  ْد َوَعَن اللَّْيَي فَتََهجَّ

الفرائض فيما انر  [ فقدلمه ك  صية الليي نافلة ال فريضة ح وا 79-78اإلبرا :] وََه نَافَلَةً لََل 

 عن ليي كو نهار .

َ َحيَن تُْمُلأَ     :ال : ويسال في قأل هللا ق  المغرب والعشا   فَُلْاَحاَ  َّللاَّ

  تُْصَاُحأَ  َوَحيَن  الصاح  ً  العصر  َولَهُ اْلَحْمدُ فَي اللََّماَواَت َواألَْرَض َوَدَشيّا

 تُْظَهُروَ   نَ َوَحي [:الظهر . انته  .18-17الرور ] 

قد روي دن طائفة عن اللل  تفلير هاتين اآليتين ونحأ عا قاله الشافعي ح فكي كية عنهما و

 نهما نهللالتا ومكة وعد اإلبرا  .   عتضمنة لذنر الصلأات الخمس ح ولك

 هللا كدلع .و

ا  دل  ك  الصلأات الخمس إنما فرضت ليلة اإلبرا  ح واختلفأا في وقت مقد اجمع العلو

 اإلبرا  : 

 سيي : نا  وعد الاعثة وخملة دشر شهرا ح وهذا السأل وعيد جدا .ف

 قيي : كنه نا  قاي الهجرة وثيث بنين ح وهأ اشهر .و

 ي الهجرة ولنة واحدة .قيي : قاو

 قيي : قالها ولتة اشهر .و
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د الاعثة وخمس بنين ح ورجحه وعضهع ح قال : ألنه ال خيف ك  خديجة عقيي : نا  وو

صلت ععه وعد فرض الصية ح وال خيف إنها تأفيت قاي الهجرة ومدة ح قيي وثيث بنينح وقيي : 

 يلة اإلبرا  .وخمس ح وقد اجمع العلما  دل  ك  فرض الصية نا  ل

ض الصية غلط عحض ح ولع يسي هذا رلت : حكايته اإلجماع دل  صية خديجة ععه وعد فق

 كحد عمن يعتد وسأله .

قد خرج كوأ يعل  المأصلي والطاراني عن حديث إبماديي ون عجالد ح دن كويه ح دن و

نهللال الفرائض بظي دن خديجة ن فبنها عاتت قاي ك  ت  الشعاي ح دن جاور ح ك  ربأل هللا 

فسال : ))كوصرتها دل  نهر عن انهار الجنة ح في ويت عن قصب ح ال لغأ فيه وال  واألحكار ؟

 نصب(( .

روى الهللاوير ون وكار ح وببناد ضعي  ح دن يأنس دن اون شهاب ح دن دروة ح دن و

 دائشة ح قالت : تأفيت خديجة قاي ك  تفرض الصية .

لماوات  نما انره هللا في لج ح فجعي المعراج إل  اقد فرق وعضهع وين اإلبرا  والمعراو

 بأرة النجع ح وجعي اإلبرا  إل  ويت المسده خاصة ح نما انره هللا في بأرة 

   َُبْاحا وزدع كنهما نانا في ليلتين عختلفتين ح وا  الصلأات فرضت ليلة المعراج ال ليلة 

 اإلبرا  .

دن الأاقدي وقبانيد له عتعددة ح وانر ك   هذا هأ الذي انره عحمد ون بعد في طاساتهو

المعراج إل  اللما  نا  ليلة اللات للاع دشرة خلت عن شهر رعضا  قاي الهجرة وثمانية دشر 

  شهرا عن الملجد الحرار ح وتلل الليلة فرضت الصلأات الخمس ح ونهللال جاريي فصل  وربأل هللا

  مسده نا  ليلة باع دشرة رويع األول قاي الصلأات في عأاقيتها ح وا  اإلبرا  إل  ويت ال

 الهجرة ولنة ح عن شعب كوي طالب .

عا وأب دليه الاخاري ك  الصلأات فرضت في اإلبرا  يدل دل  ك  اإلبرا  دنده و

 .والمعراج واحد . وهللا كدلع 

 خرج في هذا الااب حديثين : و

 لحديث األول : حديث المعراج وطأله : فسال : ا

ون وكير : ثنا الليث ح دن يأنس ح دن اون شهاب ح دن كنس ون عالل ح قال :  ثنا يحي  -349

 ومكة ح فنهللال جاريي  قال : ))فرج دن بس  ويتي وكنا  نا  كوأ ار يحدث ح ك  ربأل هللا 

ففرج صدري ح ثع غلله وما  زعهللار ح ثع جا  وطلت عن اهب عمتلئ حكمة وإيمانا ح فقفرغه في 

اخذ ويدي فعرج إل  اللما  ح فلما جظت إل  اللما  الدنيا قال جاريي لخاز  صدري ح ثع كطاسه ح ثع 

ذا ؟ قَاَل : جاريي ح قَاَل : َهْي ععل احد ؟ قال : نعع ح ععي عحمد . فسال هاللما  : افتح ح قال : عن 

ودل   : كربي إليه ؟ قال : نعع ح فلما فتح دلأنا اللما  الدنيا ح فباا رجي قادد دل  يمينه كبأدة ح

ح يلاره ابأدة ح إاا نظر قاي يمينه ضحل ح وإاا نظر قاي شماله وك  ح فسال : عرحاا والناي الصال

واالون الصالح . قلت لجاريي : عن هذا ؟ قال : هذا ادر ح وهذه االبأدة دن يمينه وشماله نلع ونيه 

اا نظر دن يمينه ضحل ح ح فقهي اليمين عنهع كهي الجنة ح واالبأدة التي دن شماله كهي النار ح فب

 وإاا نظر قاي شماله وك  . حت  درج وي إل  اللما  الثانية ح فسال لخازنها : 

 تح ح فسال له خازنها عثي عا قال األول ح ففتح (( .اف

ال كنس : فذنر كنه وجد في اللمأات  در وإدريس وعأب  وديل  وإوراهيعح ولع يثات ق

 ادر في اللما  الدنيا ح وإوراهيع في اللما  اللادبة .ني  عنازلهع ح غير كنه انر كنه وجد 

وبدريس قال : عرحاا والناي الصالح واأل؛ الصالح ح   ال كنس : ))فلما عر جاريي والناي ق

فسلت : عن هذا ؟ قَاَل : َهذَا إدريس ح ثُعَّ عررت ومأب  َدَليَه اللير ح فَسَاَل : عرحاا والناي الصالح 
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فسال : عرحاا  حُت : عن َهذَا ؟ قال : هذا عأب  ح ثع عررت وعيل  دليه اللير واأل؛ الصالح ح قُل

واأل؛ الصالح والناي الصالح ح قلت : عن هذا ؟ قال : ديل  ح ثع عررت وبوراهيع دليه اللير ح 

 فسال : عرحاا والناي الصالح واالون الصالح ح قلت : عن هذا ؟ قال : هذا إوراهيع (( . 

  : قال ال: فقخارني اون حهللار ح ك  اون دااه وكوا حاة األنصاري نانا يسأ ال اون شهابق

 ثع درج وي حت  ظهرت لملتأى ابمع فيه صري  األقير(( .: )) الناي 

ففرض هللا دل  كعتي خملين صية ح : )) ال اون حهللار وانس ون عالل : قال الناي ق

 لل دل  كعتل ؟ قلت : فرض خملين ل : عا فرض هللاافرجعت وذلل حت  عررت دل  عأب  ح فس

صية ح قال : فارجع إل  رول ح فب  كعتل ال تطيق ح فراجعني فأضع شطرها ح فرجعت إل  

عأب  ح قلت : وضع شطرها ح قال : راجع رول ح فب  كعتل ال تطيق ح فراجعت فأضع شطرها ح 

ه ح فسال : هي خمس ح ق الل ح فراجعتطيفرجعت إليه ح فسال : ارجع إل  رول ن فب  كعتل ال ت

وهي خملأ  ح ال يادل السأل لدي ح فرجعت إل  عأب  ح فسال : كرجع إل  رول ح فسلت : 

ابتحييت عن روي ح ثع انطلق وي حت  انته  وي إل  بدرة المنته  ح وغشيها كلأا  ال ادري عا 

 الملل(( . ا هي ح ثع كدخلت الجنة ح فباا فيها جناوذ اللبلب ح وإاا تراوه

الحديث رواه جمادة دن يأنس ح دن الهللاهري ح دن كوي ار وانس . وخالفهع كوأ ضمرة  ذاه

: -كنس ون دياض ح فرواه دن يأنس ح دن الهللاهري ح دن كنس ح دن كوي ون نعب ح وهأ وهع عنه 

 قاله الدارقطني ح وكشار إليه كوأ زردة وكوأ حاتع .

اه دنه ح دن كوي ار ح وجعي انر س ح فالهللاهري رونقد اختل  في إبناد هذا الحديث دل  كو

 .  الصلأات عنه دن كنس ح دن الناي 

رواه قتادة ح دن كنس ح دن عالل ون صعصعة ح وقد خرج حديثه الاخاري في عأضع كخر و

. 

 ولياق عطأل جدا .  رواه شريل ون داد هللا ون كوي نمرح دن كنسح دن الناي و

 كلفاظ ابتنكرت دل  شريلح وتفرد وها . قد خرج حديثه الاخاري في كخر نتاوه ح وفيهو

 ودو  بياق شريل .  -كيضا  - قد رواه ثاوت ح دن كنس ح دن الناي و

 قد خرج حديثه عللع في صحيحه.و

 ـال الدار قطني : يشاه ك  تكأ  األقاويي نلها صحاحا ن أل  رواتها ثسات .وق

 وي ار وعالل كون صعصعة .ح وابتثاته عن ك ال : ويشاه ك  يكأ  كنس بمعه عن الناي ق

عرة -وقال  قال كوأ حاتع الرازي : كرجأ ك  يكأ  قأل الهللاهري وقتادة دن كنس صحيحين .و

 : قأل الهللاهري كصح ح قال : وال كددل وه كحدا .  -

ليلة المعراج وغلله عن طلت عن اهب عن عا  زعهللار وعلبه إيمانا وحكمة  شق صدره و

 . عما تطاوست دليه كحاديث المعراج

كتاه جاريي وهأ يلعب عع الغلما  ح فقخذه فصرده ح  روى ح ثاوت دن كنس ح ك  الناي و

فشق دن قلاه ح فابتخرج السلب ح فابتخرج عنه دلسة ح فسال هذا ح  الشيطا  عنل ح ثع غلله في 

يعني : -طلت عن اهب وما  زعهللار ح ثع ألعه ح ثع كداده في عكانه ح وجا  الغلما  يلعأ  إل  كعه 

فسالأا : ك  عحمد قد قتي ح فابتسالأه وهأ عنتسع اللأ  . قال كنس : وقد ننت كرى اثر الل  ح -ظظره 

 .  المخيط في صدره 

 رجه عللع .خ

ليس في هذا الحديث كنه حشي إيمانا وحكمة ح وقد روي هذا الحديث عن رواية كوي ار و

روي ـ كيضا ـ عن حديث كوي ار ح وفيه روايتهما : كنه علئ بكينة ح و ودتاة ون داد الللمي ح وفي

 كنه كدخي قلاه الركفة والرحمة .
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هذا الشرح فهذا الشرح نا  في حال صغره ح وهأ غير الشرح المذنأر في ليلة المعراج ح ف

حمة روعن تقعي كلفاظ األحاديث الأاردة في شرح صدره وعلظه إيمانا وحكمة كو بكينة كو ركفة و

قلاه جلع عحلأه عشاهد ح نشق دنه عا نا  في قلاه عن هذه المعاني  ظهر له عن الل كنه وضع في

ح وهللا باحانه قادر دل  ك  يخلق عن المعاني كجلاعا عحلأبة عشاهدة ح نما يجعي المأت في 

 صأرة ناش كعلح يذوح .

 قال : )) ثع كخذ  في حديث الهللاهري ح دن كنس ح دن كوي ار ح ك  الناي و

 ما  (( . ويدي ح فعرج وي إل  الل

في حديث قتادة وغيره ح دن كنس ح كنه كرناه الاراق ح وهي زيادة صحيحة لع يذنرها و

 الهللاهري في حديثه . 

إليه  قأل خاز  اللما  : )) كربي إليه ؟ (( األظهر ـ وهللا كدلع ـ كنه كبتفهع : هي كربي هللاو

نا  قاي هذه الليلة ومدة طأيلة ح يلتدديه إل  اللما  ح ولع يرد إرباله إل  كهي األرض ح فب  الل 

والظاهر كنه ال يخف  عثي الل دل  كهي اللما  وخهللانتها ح ال بيما عع حرابتها والشهب وعنع 

 الشياطين عن ابتراق اللمع عنها . 

هي األرض حت  صعد إليهع ح ويشهد لهذا : ك  كقيي ك  اخي اللما  لع يعلمأا وبرباله إل  و

ح دن كنس في صفة اإلبرا  ح قال : )) ثع درج وه إل  اللما  الدنيا في حديث شريل ون كوي نمر 

 ح فضرب واوا عن كوأاوها ح فنادى كهي اللما  : عن هذا ؟ فَسَاَل : 

نعع ح فسالأا : عرحاا وه : جاريي . فسال : وعن ععل ؟ قال : ععي عحمد . قال : وقد وعث ؟ قال 

هي اللما  وما يريد هللا وه في األرض حت  يعلمهع (( ـ وكهي ح فيلتاشر وه كهي اللما  ح ال يعلع ك

 وانر الحديث وطأله . 

 وقد خرجه الاخاري في  خر نتاوه هذا .    

ة ح حواألبأدة (( : جمع بأاد ح وهأ الشخص ح يسال : بأاد وكبأدة ح عثي قراح وكقر))    

 نلمة ح وهي النفس . وتجمع : كبأدة دل  كباود ح فهأ جمع الجمع . )) والنلع (( : جمع 

 والمراد وذلل : كرواح وني كدر ح وك  كهي الجنة دل  يمين ادر وكهي النار دل  يلاره .     

قال وعضهع : وال يناقض هذا عا ورد : ك  كرواح المبعنين في الجنة ح كو في الصأر     

أال عختلفة وكوقات ينفخ فيه ح كو في الساأر ح وكرواح الكافرين في بجين ن أل  هذا في كح الذي

 عتغايرة وفي هذا الجأاب نظر .

عنهع عن قال : إنما ركى في اللما  الدنيا دن يمين  در وشماله نلع ونيه الذين لع يألدوا وعد و

والمأت فليلت في اللما  الدنيا ح وي  اولع تخلق كجلادهع ح فقعا كرواح المأت  التي فارقت كجلاده

إَ َّ الََّذيَن َنذَّوُأا وَآياتَنَا  ح الكفار في بجين ح وقد قال هللا تعال  :كرواح المبعنين في الجنة وكروا

 [ .40األدراف : ]  َواْبتَْكاَُروا َدْنَها ال تُفَتَُّح َلُهْع كَْوَأاُب اللََّماَ  

ك  روح الكافر إاا : ))  قد جا  في حديث الارا  ون دازب وكوي هريرة ح دن الناي و

َ فََكقَنََّما َخرَّ َعَن َوعَ  ا كوأاب اللما  ح فتطرح طرحا (( ح وقرك : خرجت لع تفتح له ْن يُْشَرْ  وَا َّ

يُح َفي َعَكاٍ  َبَحيٍق   [.  31الحج : ] اللََّماَ  فَتَْخَطفُهُ الطَّْيُر كَْو تَْهَأي وََه الّرَ

يه دن يمينه وشماله ح لما  الدنيا ينظر إل  نلع ونلفي ا األظهر ـ وهللا كدلع ـ : ك   در و

ونلع ونيه علتسرة في علتسرها ح فنلع المبعنين في الجنة ونلع الكافرين في النار ح وليلت دند  در 

 في اللما  الدنيا . 

يدل دل  هذا : عا خرجه الاهللاار واون جرير والخيل وغيرهع عن رواية كوي جعفر الرازي و

ح دن كوي هريرة ح فذنر فذنر حديث اإلبرا   نس ح دن كوي العالية كو غيرهكح دن الرويع ون 

وطأله ح وفيه : كنه لما دخي إل  بما  الدنيا فباا هأ ورجي تار الخلق ح لع ينسص عن خلسه شئ نما 
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ينتسص عن خلق الناه ح دن يمينه واب يخرج عنه ريح طياة ح ودن شماله واب يخرج عنه ريح 

وابتاشر ح وإاا نظر إل  الااب الذي دن شماله  إل  الااب الذي دن يمينه ضحلر خايثة ح إاا نظ

وك  وحهللا  ح فسال جاريي : هذا كوأ   در ح وهذا الااب الذي دن يمينه الجنة ح فباا نظر عن يدخي 

عن اريته الجنة ضحل وابتاشر ح والااب الذي دن شماله واب جهنع ح إاا نظر عن يدخي عن اريته 

 وانر الحديث وطأله .  -حهللا  و جهنع وك 

ركى في صية الكلأف الجنة والنار وهأ في األرض  عما يأضح هذا المعن  : ك  الناي و

ح وليلت الجنة في األرض ح وروي : كنه ركى ليلة كبري وه الجنة والنار ـ كيضا ـ ح وليلت النار 

 وهأ في اللما  تارة ح ور هما وهأ في األرض كخرى .  في اللما  ح وإنما ر هما

وهأ في اللما  الدنيا نلع ونيه الملتسرة في الجنة وفي النار ح وليلت الجنة نذلل رؤية  در و

 والنار دند  در في بما  الدنيا . 

 قد ولطنا الكير دل  هذه الملقلة وهي علتسر كرواح المأت  فــي و

 أال كهلها إل  النشأر (( . وللـه الحمد . ح)) نتـاب كهأال الساأر وك

ْهَريّ و ركى فَي اللمأات  در وإدريس  ح َدن كنس ح َدن كوي ار ح ك  النَّاَّي  في َحَدْيث الهللاُّ

ي اللما  وعأب  وديل  ح ولع يثات َنْيَ  عنازلهع ح إال كنه وجد  در فَي اللما  الدنيا ح وإوراهيع فَ 

 عما لع يحفظه الهللاهري جيدا .  -وهللا كدلع –اللادبة ح وهذا 

ح كنه ركى في اللما   ون صعصعة ح دن الناي في رواية قتادة ح دن كنس ح دن عالل و

لثالثة يأب  ح وفي االدنيا  در ح وفي اللما  الثانية يحي  وديل  ح وهما اونا الخالة ح وفي اللما  

الراوعة إدريس ح وفي الخاعلة هارو  ح وفي اللادبة عأب  ح وفي اللاوعة إوراهيع دليهع اللير 

 . 

كنس ح وقد خرجه الاخاري في  خر صحيحه هذا : كنه  في حديث شريل ون كوي نمر ح دنو

في الخاعلة ـ قال  رركى  در في اللما  الدنيا ح وإدريس في الثانية ح وهارو  في الراوعة ح و خ

 .  الراوي : لع كحف  ابمه ـ ح وإوراهيع فَي اللادبة ح وعأب  فَي اللاوعة وتفضيي نير هللا 

ْهَرّي ح َدن كنس ح ك  إوراهيع َدَليَه اللير فَي اللما  اللادبة ح هذا يأافق َعا فَي َحَدْيث الهللاُّ و

كنه عر ومأب  ح ثع وعيل  ح ثع وبوراهيع ح وهذا يشعر ورفع ديل  دل  عأب  ح :  -كيضا  –وفيه 

 وهذا نله إنما جا  عن ددر ضاط عنازلهع نما صرح وه في الحديث نفله. 

في صفة اإلبرا  ح كنه ركى  س ح دن الناي في حديث حماد ون بلمة دن ثاوت ح دن كنو

 ي األول  ح ويحي  وديل  في الثانية ح ويأب  في الثالثة ح وإدريس في ف در 

الراوعة ح وهارو  في الخاعلة ح وعأب  في اللادبة ح وإوراهيع في اللاوعة علندا ظهره إل  

 الايت المعمأر . 

 قد خرجه عللع وطأله . و

فبنه رفع  ديل  ن األنايا  دليهع اللير إنما هأ كرواحهع ح إالالذي ر ه في اللما  عو

 وجلده إل  اللما  .

قد قال طائفة عن اللل  : ك  جميع الربي ال يترنأ  وعد عأتهع في األرض كنثر عن و

كروعين يأعا ح ثع ترفع جثثهع إل  اللما  ح روي الل دن اون المليب ح ودن دمر ون داد العهللايهللا 

ذلل غير واحد عمن كدرنته ح فعل  هذا يكأ  المرئي في اللما  كشخاصهع ووكخارني ح وكنه قال : 

 نما نانأا في األرض . 

 قأل اون شهاب : )) كخارني اون حهللار (( ح الظاهر : كنه كوأ وكر ون دمرو اون حهللار . و
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أ ك  اون دااه وكوا حاة األنصاري (( كوأ حاة والاا  المأحدة دند قأر ح ودند  خرين ه)) 

 ح وقيي : هما إخأا  ح كحدوهما اوأحاة والاا  ح والثاني ح كوأ حنة  والنأ 

 والنأ  ح وهللا كدلع . 

 قأله )) حت  ظهرت لملتأى (( كي : صعدت لمصعد وارتسيت لمرتس  . و

)) صري  األقير (( : صأت عا تكتاة الميئكة وققيعها عن كقضية هللا تعال  ووحية ح كو  و

 محفأظ ح كو عا شا  هللا عن الل . لاللأح ا عا ينلخأنه عن

 يسال : ك  صري  السلع : هأ تصأيته في رجأده إل  ورائه ح عثي نتاوته لحرف و

 ) نـ ( ح وصريره : هأ تصأيته في عجيظه إل  وين يديه ح عثي نتاوته لحرف )   ( وعا كشاه الل .

كوي نمر ح دن كنس  شريل ون قأله : ))ففرض هللا دل  كعتي خملين صية(( ح وفي روايةو

: ))ثع دي وه فأق الل وما ال يعلمه إال هللا حت  جا  بدرة المنته  ح ودنا الجاار رب العهللاة فتدل  

 ح فكا  قاب قأبين كو كدن  ح فقوح  فيما يأحي خملين صية دل  كعتل ني يأر وليلة(( . 

 ه .يت دليه فقد تفرد شريل وهذه األلفاظ في هذا الحديث ح وهي عما انكرو

قأله : ))فرجعت وذلل حت  عررت ومأب (( ح وانر عراجعته له وكعره والرجأع إل  روه و

ابتدل وهذا عن رجح رواية عن روى ك  عأب  نا  في اللما  اللاوعة ح نما  -ليخف  دن كعته 

عه وينه في رواية الهللاهري وشريل ح دن كنس ح قال : ألنه لأ نا  إوراهيع في اللاوعة لكانت كلمراج

 وين إوراهيع .و

عن رجح ك  عأب  في اللما  اللادبة ح نما في رواية قتادة دن كنس ح قال : إنما وقعت و

ن ألنه نا  له اعة دظيمة ح دالجهع اشد المعالجة ح ونا  دليهع في دينهع  المراجعة عن عأب  

 . في الل دو  إوراهيع    ي صار وكثسال ح فلهذا تفرد ومخاطاة النا

في رواية شريل ون كوي نمر ح دن كنس التي خرجها الاخاري في كخر صحيحه هذا : ))ك  و

ن فارجع فليخف  دنل رول ودنهع ح فالتفت الناي  قال له : ))ك  كعتل ال تلتطيع الل عأب  

   إل  جاريي نقنه يلتشيره في الل ح فقشار إليه جاريي ك  نعع ك  شظت ح فعل  وه إل  الجاار

 تعال  ح فسال وهأ في عكانه : يارب ح خف  باحانه و

هُ َدَشَر صلأات ح ثُعَّ رجع إل  عأب  فاحتاله فَلَْع يهللال نْ دنا ؟ فب  كعتي ال تلتطيع َهذَا ح فأضع دَ 

عأب  يردده إل  روه َحتَّ  صارت إل  خمس صلأات ح ثُعَّ احتاله عأب  َدْندَ الخمس ح فَسَاَل : يَا 

د ح وهللا لَسَْد  راودت وني إبرائيي قأعي َدلَ  كدن  عن هذه فضعفأا وترنأه ح وكعتل اضع  ُعَحمَّ

إل   اً وكودانا وكوصاراً وكبماداح فارجع فليخف  دنل رول ح ني اََلَل يلتفت النَّاَّي أوكجلاداً وقل

تي ضعفا  جاريي ليشير َدَليَه ح وال يكره اََلَل جاريي ح فرفعه َدْندَ الخاعلة ح فَسَاَل : يارب ح ك  كع

يا عحمد ح قال لايل :  كودانهع فخف  دنا ح فسال الجاار وكجلادهع وقلأوهع وكبمادهع وكوصارهع 

وبعديل ح قال : كنه ال يادل السأل لدي ح نما فرضته دليل في كر الكتاب ح فكي حلنة وعشر كعثالها 

سال : ففعلت ؟ ح وهي خملأ  في كر الكتاب وهي خمس دليل ح فرجع إل  عأب  ح فسال : ني  

راودت وني إبرائيي دل   -وهللا  -خف  دنا ح كدطانا وكي حلنة دشر كعثالها ح قال عأب  : قد 

يا عأب  ح قد :  قال ربأل هللا   -كيضا  -كدن  عن الل فترنأه ح فارجع إل  رول فليخف  دنل 

ل : فابتيس  وهأ في ه . قال : فاهاط ولع هللا ح قايابتحييت عن روي ح عما اختل  إل -وهللا  -

 الملجد الحرار(( .

هذه اللفظة عما تفرد وها شريل ح وقد تعلق وها عن قال : ك  اإلبرا  نا  عناعا ح وكجاب و

: وا  المراد وابتيساظه رجأده إل  حال وشريته -دل  تسدير ك  تكأ  عحفأظة  -دنها قأر 

أر كخر غير طأر كهي الدنيا ح فلع نه لما نا  في اللما  نا  في طبالمعهأدة عنه في األرض ح ف

 يلتفق عن تلل الحال التي نا  دليها ح ولع يرجع إل  حاله المعهأدة إال وهأفي الملجد الحرار .
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في حديث شريل دن كنس : كنه لع يهللال يحط دنه دشر صلأات إل  ك  صارت خملا ح و

ا ح فصارت خمس دنه دشرا دشرا ح ثع حط دنه خمل ونذا في حديث قتادة دن كنس : كنه حط

 صلأات .

في حديث ثاوت ح دن كنس : كنه حط دنه خمس صلأاتح ولع يهللال يرده عأب ح قال : ))فلع و

كزل وين روي تعال  ووين عأب  حت  قال :يا عحمد إنهن خمس صلأات ني يأر وليلة ح لكي صية 

نتات له دشرا  ملها نتات له حلنة ح فب  دملهاعدشر ح فتلل خملأ  صية ح وعن هع وحلنة فلع ي

ح وعن هع وليظة فلع يعملها لع تكتب شيظا ح فب  دملها نتات بيظة واحدة ح قال : فنهللالت حت  انتهيت 

قد :  فسلت: )) إل  عأب  ح فقخارته ح فسال : ارجع إل  رول فلله التخفي (( ح فسال ربأل هللا 

 رجعت إل  روي دهللا وجي حت  ابتحييت عنه(( .

قلت : بلمت ح : ))  نس ح دن عالل ون صعصعة ح دن الناي في حديث قتادة ح دن كو

 فنأدي كني قد كعضيت فريضتي ح وخففت دن داادي ح وكجهللاي الحلنة 

 دشرا (( .

وعد ك  صارت خملا :   ة : ك  عأب  قال لمحمد عفي رواية شريل ح دن كنس المتسدو

 راودت وني إبرائيي دل  كدن  عن الل فترنأه(( . -وهللا  -))قد 

هأ يدل دل  ك  الصلأات الخمس لع تفرض دل  وني إبرائيي ح وقد قيي: ك  عن قالنا و

 نانت دليهع صيتا  ني يأر وليلة .

 ي دن اون علعأد ح ك  الصلأات الخمس عما خص هللا وه هذه األعة .وقد رو

انته  وه إل  بدرة   في صحيح عللع دن اون علعأد ح قال : لما كبري وربأل هللا ف

 نته  وهي في اللما  اللادبة ح إليها ينتهي عا يعرج وه عن األرض فيساض الم

ها ينتهي عا يهاط وه عن فأقها فيساض عنها ح إا يغش  اللدرة عا يغش  ح قال : فراش يعنها ح وإل

ثيثا : كدطي الصلأات الخمس ح وكدطي خأاتيع بأرة   عن اهب ح قال : فقدطي ربأل هللا 

 لع يشر  وا  شيظا عن كعته المسحمات . الاسرة ح وغفر لمن 

 جه الترعذي ومعناه ح ودنده : ))فقدطاه ثيثا لع يعطهن نايا نا  قاله((.رخو

 قد يعارض هذا عا كخرجه اإلعار كحمد وكوأ داود والترعذي عن حديث اون و

 تصلأاقال : )) كعني جاريي دند الايت عرتين (( ح فذنر كنه صل  وه ال  دااه ح ك  الناي 

الخمس كول يأر في كول وقت ح وفي اليأر الثاني في كخر وقت إال المغرب ح قال : )) ثع التفت إلي 

 جاريي فسال : يا عحمد ح هذا وقت األنايا  عن قالل ح والأقت عا وين هذين (( . 

 إ  صح هذا فيحمي دل  ك  األنايا  نانت تصلي هذه الصلأات دو  كعمهع .و

قال : ))ادتمأا   عار كحمد وكوأ داود عن حديث ععاا ح ك  الناي ه اإليدل دليه : عا خرجو

 ح فبنكع قد فضلتع وها دل  بائر  -يعني : صية العشا   -وهذه الصية 

 األعع ح ولع تصلها اعة قالكع(( .

ه حديث كنس المرفأع ضقأل اون علعأد : ))ك  بدرة المنته  في اللما  اللادبة(( يعارو

ن فبنه يدل دل  كنها في اللما  اللاوعة كو فأق اللما  اللاوعة ح والمرفأع كول  عن عن طرقه نلها 

 المأقأف .

 في حديث الهللاهري ح دن كنس ح في بدرة المنته  : )) غشيها كلأا  ح ال ادري عا َهَي (( .و

ح قال : )) ثع رفعت إل   ي افي حديث قتادة ح دن كنس ح دن عالل ون صعصعة ح دن النو

المنته  ح فباا ناسها عثي قيل هجر ح وإاا ورقها عثي  اا  الفيلة ح فسال : هذه بدرة المنته  بدرة 

 . )) 
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إل  بدرة المنته  ح وإاا  يح قال : )) ثع اهب و ي حديث ثاوت ح دن كنس ح دن الناي ف

غيرت ح فما احد ورقها نآاا  الفيلة ح وإاا ثمرها نالسيل ح قال : فلما غشيها عن كعر هللا عا غشيها ت

 عن خلق هللا يلتطيع ك  ينعتها عن حلنها (( .

 رجه عللع .خ

 قال :  روى علدد : ثنا يحي  ح دن حميد ح دن كنس ح ك  ربأل هللاو

)) انتهيت إل  بدرة المنته  ح فباا ناسها عثي الجرار ح وإاا ورقها عثي  اا  الفيلة ح فلما غشيها عن 

 أتة كو نحأ الل(( .كعر هللا عا غشيها تحألت ياق

 خرجه اإلعار كحمد ح ودنده : ))تحألت ياقأتا وزعردا(( .و

وانر بدرة   قالت : بمعت ربأل هللا  حخرج الترعذي عن حديث كبما  ونت كوي وكر و

المنته  ح قال : ))يلير الرانب في ظي الفنن عنها عائة بنة ح كو يلتظي وظلها عائة رانب ح فيها 

 ثمرها السيل(( .فراش الذهب ح نق  

ل هللا ح فمااا ركيت أخرجه الجأزجاني وغيره وهللايادة في  خرة ح وهي : ))فسلنا يا ربو

 دندها ؟ قَاَل : ))فما  عفضض(( .

اَزي ح َدن الرويع ْون كنس ح َدن كوي العالية كو غيره ح َدن كوي و في َحَدْيث كوي َجْعفَر الرَّ

إل  اللدرة ح فََسيَي   ه  النَّاَّي تْيث اإلبرا  وطأله ح وفيه : ))ثُعَّ انفذنر َحدَ  - ُهَرْيَرةَ َدن النَّاَّي 

لَهُ : هذه اللدرة ينتهي إليها ني احد خي عن كعتل َدلَ  بنتل ح فباا َهَي شجرة يخرج عن كصلها 

 انهار عن عا  غير  بن وانهار عن لان لَْع يتغير طعمه وانهار عن خمر لذة للشاروين ح وانهار عن

لي عصف  ح وهي شجرة يلير الرانب فَي ظلها باعين داعا ال يسطعها ح والأرقة َعْنَها عغطية د

ح وغشيها الميئكة كعثال الغروا  َحيَن تسع َدلَ  الشجر  لالعة نلها . قَاَل : فغشيها نأر الخيق 

 وانر وسية الحديث . -((  عن حب هللا

))تفليره(( والايهسي في ))الاعث والنشأر(( رجه الاهللاار في ))علنده(( واون جرير في خ

 وغيرهع ح وفي إبناده وعض اختيف ح وروي عأقأفا غير عرفأع .

في هذا تفلير لما تسدر عن كنه غشيها فراش عن اهب ح فب  الفراش عثي الجراد ونحأه ح و

 ويسع دل  الشجر . رعما يطي

 ح اختلفت النلخ في هذه اللفظة : قأله : ))ثع كدخلت الجنة ح فباا فيها جناوذ اللبلب(( و

وجناوذ الأرد قاي  -وهللا كدلع -في وعضها : ))جناوذ(( ح والمراد وها : السااب ح ونقنها شاهت ف

 تفتحها .

ح قال : ))ك  للمبعن في الجنة خيمة عن لبلبة  قد ثات في حديث كوي عأب  ح دن الناي و

 عجأفة ح طألها في اللما  بتأ  عيي(( .

ض النلخ : ))حاائي(( والحا  المهملة والير ح وفي وعضها : ))جاايي(( والجيع والير في وعو

. 

 قد قال األنثرو  : ك  الل نله تصحي  وغلط .و

جمع حاال ح وا  حااال جمع حاي ح  -والحا  المهملة والير  -زدع وعضهع : ك  حاائي و

يكأ  المراد وذلل : ك  في الجنة تيال عن والحاي : عا ابتطال عن الرعي المرتفع نهيظة الجاال ح ف

 لبلب .

 الصحيح : ))جناوذ(( . وهللا كدلع .و

راوها رائحة الملل ح ت: ك  رائحة  -وهللا كدلع  -قأله : ))وإاا تراوها الملل(( ح والمراد و

ح قال :  وكعا لأنه فمشرق عاهج نالهللادفرا  ح يدل دليه : عا في حديث كوي هريرة ح دن الناي 

 )الجنة عيطها الملل ح وتروتها الهللادفرا (( . )
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 رجه اإلعار كحمد والترعذي ح واون حاا  في صحيحه .خ

ذي يختلط والما  ح فيصير نالطين ح فلأنه لأ  الهللادفرا  في وهجته لالميط : التراب او

 وإشراقه .

 ريحه نريح الملل ح وطعمه نطعع الخاهللا ح يبني .و

الون صائد   للع(( دن كوي بعيد ح قال : قال ربأل هللا دل دل  الل : عا في ))صحيح عي

 ال : در عكة ويضا  علل يا كوا السابعح قال : ))صدقت(( . ق: ))عا تروة الجنة؟(( 

لليهأد : ))إني بائلهع دن تروة الجنة ح   في ))الملند(( دن جاور ح قال : قال ربأل هللا و

الخاهللا عن : ))  ي خاهللاة يا كوا السابع ح فسال ربأل هللاوهي در عكة ويضا (( ح فلقلهع ح فسالأا : ه

 الدرعل(( .

هذا يدل دل  ك  لأنها ويضا  ح وقد يكأ  عنها عا هأ اويض وعنها عاهأ اصفر نالهللادفرا  و

 . وهللا كدلع .

 لحديث الثاني :ا

 حدثنا داد هللا ون يأب  : كنا عالل ح دن صالح ون نيلا  ح دن دروة اون الهللاوير ح -350

دن دائشة ح قالت : فرض هللا الصية حين فرضها رنعتين رنعتين في الحضر واللفر ح فققرت 

 صية اللفر وزيد في صية الحضر .

: ك  هللا تعال  لما فرض دل  ربأله الصلأات الخمس ليلة -رضي هللا دنها  -ريد دائشة ت

كن صيته حينظذ إال رنعتين دند الايت ح لع ت  اإلبرا  ح ثع نهللال إل  األرض وصل  وه جاريي 

رنعتين في الحضر واللفر ح ثع كقرت صية اللفر دل  تلل الحال ح وزيد في صية الحضر 

 رنعتين رنعتين ح وعرادها : الصية الروادية خاصة .

ح دن دروة  ييدل دليه : عا خرجه الاخاري في ))الهجرة(( عن حديث ععمر ح دن الهللاهرو

ففرضت كروعاً ح وترنت صية   الصية رنعتين ح ثع هاجر الناي ح دن دائشة ح قالت : فرضت 

 اللفر دل  األول .

 ذا خرجه عن رواية يهللايد ون زريع ح دن ععمر ح وقال : تاوعه داد الرزاق ح دن ععمر .ن

  الرزاق دن ععمر ح ولفظه : ))فرضت الصية دل  الناي  خرجه الايهسي عن رواية دادو

 فلما خرج إل  المدينة فرضت كروعاً ح وكقرت صية اللفر رنعتين(( .ومكة رنعتين رنعتين ح 

 يعني : لع يذنروا -قال : هذا التسييد تفرد وه ععمر دن الهللاهري ح وبائر الثسات كطلسأه و

 األروع . انته  .

 في تسييدها الهللايادة واألروع دليي دل  كنه إنما زيد في الحضر الروادية خاصة .و

دنها في رواية كخرى خرجها اإلعار كحمد عن طريق اون إبحاق ح قد ورد الل صريحا و

قال : حدثني صالح ون نيلا  ح دن دروة ح دن دائشة ح قالت : نا  كول عا افترض دل  ربأل 

عن الصية رنعتا  رنعتا  ح إال المغرب فبنها نانت ثيثا ح ثع كتع هللا الظهر والعصر   هللا 

 ضر ح فققر الصية دل  فرضها األول في اللفر .والعشا  اآلخرة كروعاً في الح

هند ح دن الشعاي  دن داد الأهاب ون دطا  ح دن داود ون كوي -كيضا  -خرج اإلعار كحمد و

ح دن دائشة ح قالت : فرضت الصية رنعتين رنعتين ح إال المغرب فرضت ثيثا ن ألنها وتر . 

 ة األول  إال إاا بافر صل  الصي  قَالَْت : ونا  َرُبأل هللا 

بنها وتر ح والصاح ن ألنه يطأل فالمغرب ح وإاا كقار زاد عع ني رنعتين رنعتين إال المغرب ن 

 فيها السرا ة .
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رنعتا  رنعتا    في رواية كخرى له وهذا اإلبناد : نا  كول عا افترض دل  ربأل هللا و

والعشا  اآلخرة كروعا في الحضرح  ح إال المغرب ن فبنها نانت ثيثا ح ثع كتع هللا الظهر والعصر

 ر الصية دل  فرضها األول في اللفر. قفق

خرجه اون خهللايمة في ))صحيحه(( عن طريق عحاأب ون الحلن ح دن داود ح دن الشعاي و

ح دن علروق ح دن دائشة ولفظه : فرض صية اللفر والحضر رنعتين رنعتين ح فلما كقار 

الحضر ح وترنت صية الفجرح لطأل السرا ة ح وصية  ةيوالمدينة زيد في ص  ربأل هللا 

 المغرب ن ألنها وتر النهار .

 خرجه الايهسي عن وجه كخر دن داود نذلل .و

هذه الرواية إبنادها عتصي ح وهي تدل دل  ك  إتمار الظهر والعصر والعشا  كروعاً و

 تقخرال  عا وعد الهجرة إل  المدينة .

: ثنا حايب ون يهللايد االنماطي : ثنا دمرو اون هرر ح دن  ليلنذلل روى كوأ داود الطياو

ح  -تعني : الفرائض  -يصلي ومكة رنعتين   جاور ون زيد ح قال : قالت دائشة : نا  ربأل هللا 

ن نا  يصليهما يفلما قدر إل  المدينة وفرضت دليه الصية كروعاً وثيثا صل  وتر  الرنعتين اللت

 ومكة تماعا لللفر .

 .وببناد ضعي  دن بلما  الفاربي -كيضا  -لطاراني هذا المعن  خرج او

خرج اإلبماديلي في ))علند دمر(( عن رواية إبماديي ون دياش ح دن كوي وكر ون داد و

ون دمير ح ك  دمر ون الخطاب نتب إل  كعرا   هللا ون كوي عريع وكرطاة ون المنذر ح دن حكيع

ة كول اإلبير رنعتين ح فسال الناه : إنا قد اعرنا ك  نلاح األجناد : كعا وعد ح فبنما نانت الصي

 هُ تطأدهع صيها كروعاً ح وكعر  كدوار اللجأد ونصلي وعد ني صية رنعتين ح فلما ركى الناي 

هللا وذلل ح فكا  يللع وين ني رنعتين ح فخشينا ك  ينصرف الصاي والجاهي يرى كنه قد كتع الصية 

 ر التلليمة األول  ويعلن والثانيةح فافعلأا الل . ح فركيت ك  يخفي اإلعا

 ذا إبناد َضَعي  عنسطع ح وعتن عنكر .ه

دند الايت كول عا فرضت الصية ح   قد دارض هذا نله : عا روي ك  جاريي كر الناي و

 وصل  وه كروعاً .

 خرج الدارقطني عن طريق جرير ون حازر ح دن قتادة دن كنس ح ك  جاريي كت  ربأل هللاف

 ع ح فسار جاريي كعار هومكة حين زالت الشمس ح فقعره ك  يبا  للناه والصية حين فرضت دلي

قال : فصل  كروع رنعات ال يجهر فيها وسرا ة ح يقتع .  ح وقار الناه خل  ربأل هللا  الناي 

وقت  وجاريي دليه اللير ح ثع كعهي حت  إاا دخي  ح ويقتع ربأل هللا الناه وربأل هللا 

ويقتع ربأل  العصر صل  وهع كروع رنعات ال يجهر فيها والسرا ة ح يقتع المللمأ  وربأل هللا 

يي ح ثع كعهي حت  إاا وجات الشمس صل  وهع ثيث رنعات ح يجهر في رنعتين روجا هللا 

هر في والسرا ة وال يجهر في الثالثة ح ثع كعهله حت  إاا اهب ثلث الليي صل  وهع كروع رنعات ح يج

األوليين وال يجهر األُخريين والسرا ة ح ثع كعهي حت  إاا طلع الفجر صل  وهع رنعتين يجهر فيهما 

  ة . راوالس

ونحأه  - ع خرجه عن طريق بعيد ون كوي درووة ح دن قتادة ح دن الحلن ح دن الناي ث

 عربيً . 

كرات نثيرة ح ال هذا المربي اصح ح وروايات جرير ون حازر دن قتادة خاصة فيها عنو

ن ععين وغيروهما . وعرابيي الحلن . فيها ويتاوع دليها ح انر الل كئمة الحفاظ :  عنهع كحمد وا

 ضع  دند االنثرين ح وفيه نكارة في عتنه في انر التااين 

 للصية ن واألاا  لَْع يكن ومكة ح إنما شرع والمدينة .
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فذنره عربي ح وانر كنه  –َل : حدّث اْلَحَلن رجه الايهسي عن طريق شياا  ح َدن قتادة ح قَاخ

 جاععة (( .  ةنأدي لهع : : )) الصي

 خرجه كوأ داود )) في عرابيله (( عن رواية بعيد دن قتادة دن الحلن . و

روى الايهسي وابنادة عن حديث يحي  ون بعيد ح دن كوي وكر ون عحمد ح دن كوي علعأد ح و

وانر  -فسار فصل  الظهر كروعاً  : قع فصي ن والل دلأ  الشمس حح قال  قال : كت  جاريي الناي 

 ددد الصلأات نلها تاعة في اليأعين .

 ع قال : كوأ وكر ون عحمد ون دمرو ون حهللار لع يلمعه عن كوي علعأد ث

 األنصاري ح إنما هأ ويف ولغه .

ومكة   ي قد نسي إبحاق ون عنصأر ح دن إبحاق ون راهأيه ح قال : ني صية صل  الناو

نانت رنعتين رنعتين ح إال المغرب ثيثا ح ثع هاجر إل  المدينة ح ثع ضع إل  ني رنعتين رنعتين 

ومكة دند المسار   ح إال الفجر والمغرب ح ترنهما دل  حالهما . قال : وصل  جاريي والناي 

 عرتين .

في رواية ح  ت الخمس فرضت رنعتين رنعتين : الشعاي ح والحلناعمن قال : ك  الصلأو

 واون إبحاق .

قالت طائفة : فرضت الصية اول عا فرضت كروعاً ح إال المغرب والصاح ح نذلل قال نافع و

ون جاير ون عطعع ح والحلن في رواية ح واون جريج ح وهأ اختيار إوراهيع الحروي ح ورجحه اون 

 ما ال حجة لهع فيه ح وال يعارض حديث دائشة . وداد الار ح وتملكأا 

في حديث دائشة فأائد نثيرة تتعلق وسصر الصية في اللفر ح تذنر في كوأاب قصر و

 ك  شا  هللا تعال  . -الملافر 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 باب -2

 جوب الصالة في الثيابو

 [31األدراف:] ذُوا ِزينَتَُكْم ِعْنَد ُكل ِ َمْسِجٍد خُ   قول هللا و

 من صلى ملتحفا في ثوب واحدو

قال : )) يزره ولو بشوكة (( . وفي إسناده   سلمة بن األكوع ، أن النبي ويذكر عن     

 . نظر

ن ال يطوف بالبيت أ  من صلى في الثوب الذي يجامع فيه إذا لم ير فيه أذى وأمر النبي و

 عريان .

الايت بنها نهللالت ولاب طأاف المشرنين وفُخذُوا َزيَنتَُكْع َدْندَ ُنّيَ َعْلَجدٍ  عا قأله تعال  : ك

 دراة ح وقد صح هذا دن اون دااه ح واجمع دليه المفلرو  عن اللل  وعده .

قد انر هللا هذه اآلية دسب انره قصة ادر دليه اللير ح وعا جرى له ولهللاوجه عع الشيطا  و

يَا وََني  سال هللا تعال  : فحت  كخرجهما عن الجنة ح ونهللاع دنهما لاابهما حت  ودت دأراتهما ح 
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َهَما إَنَّهُ يََراُنْع يَْفَتنَنَُّكُع الشَّْيَطاُ  َنَما كَْخَرَج كَوََأْيُكْع َعَن اْلَجنََّة يَْنهللَاعُ َدْنُهَما َلاَاَبُهَما َليَُريَُهَما َبْأ تَ   دََر ال

 [ .27األدراف:] َعنُأ َ تََرْوَنُهْع إَنَّا َجعَْلنَا الشَّيَاَطيَن كَْوَليَاَ  َللََّذيَن ال يُبْ  ُهَأ َوقَاَيلُهُ َعْن َحْيُث ال

ُ  ع قال :ث َ ال يَقُْعُر كَ َوإَاَا فَعَلُأا فَاَحَشةً قَالُأا َوَجْدنَا َدلَْيَها  وَاَ نَا َوَّللاَّ َعَرنَا وََها قُْي إَ َّ َّللاَّ

َ َعا ال تَْعَلُمأ َ   [ .28األدراف:] وَاْلفَْحَشاَ  كَتَسُألُأَ  َدلَ  َّللاَّ

نهللاع ثياوهع دند الطأاف والايت ح وطأافهع دراة نما نا  دادة كهي  المراد والفاحشة هنا :و

 الجاهلية .

 .يَا َوَني  دََر ُخذُوا َزيَنتَُكْع َدْندَ ُنّيَ َعْلَجٍد  قال وعد الل :  ثع

المراد وذلل : ك  يلتروا دأراتهع دند الملاجد ح فدخي في الل الطأاف والصية و

 واالدتكاف وغير الل .

ن العلما  : ك  اآلية تدل دل  اخذ الهللاينة دند الملاجد ح والل قدر زائد دل  عة قال طائفو

بتر العأرة ح وإ  نا  بتر العأرة داخي فيه وهأ باب نهللاول اآليات ح فب  نش  العأرة فاحشة 

عن الفأاحش ح وبترها عن الهللاينة ح ولكنه يشمي عع الل لاس عا يتجمي وه ويتهللاين وه دند عناجاة 

َ الَّتَي كَْخَرَج  ددائه والطأاف وايته ن ولهذا قَاَل تعال  دسب اََلَل : و ههللا وانر َر َزينَةَ َّللاَّ قُْي َعْن َحرَّ

ْزَق قُْي َهَي َللََّذيَن  َعنُأا َفي اْلَحيَاةَ الدُّْنيَا َخاَلَصةً َيْأرَ   اْلَسيَاَعةَ  َلَعاَاَدَه َوالطَّيَّاَاَت َعَن الّرَ

 [.32األدراف:]

ح قال : ))إاا صل  كحدنع  عأب  ون دساة ح دن نافع ح دن اون دمر ح دن الناي  روىو

 فليلاس ثأويه ح فب  هللا كحق عن تهللاين له((.

 رجه الطاراني وغيره .خ

 والشل في الل . -كو دن دمر  - ة هذا الحديث دن اون دمر ح دن الناي دقد روى جماو

 رجه الاهللااز وغيره .خ

 والشل ح ولع يذنر فيه )) فب  هللا كحق عن تهللاين له(( . خرجه كوأ داود. نذللو

: ر ني اون دمر  لروي انر التهللاين عن قأل اون دمرح فروي دن كيأب ح دن نافع ح قاو

كصلي في ثأب واحد ح قال : الع كنلل ثأوين ؟ قلت : نعع ح قال : فلأ كربلتل في حاجة ننت تذهب 

 تهللاين له .هكذا ؟ : قلت : ال . قال : فا  كحق ك  

 خرجه الحانع وغيره .ك

 : قاله الدارقطني .-المحفأظ في هذا الحديث رواية عن رواه والشل في رفعه و

لصية في ثأوين : دمر ح واون علعأد ح وقال اون علعأد : إا وبع هللا فهأ اعمن كعر وو

 كزن  .

بترها دن  ابتدل عن قال : ك  المقعأر وه عن الهللاينة كنثر عن بتر العأرة التي يجبو

نه شي  ح ووا  عن عنه  ك  يصلي الرجي في ثأب واحد ليس دل  داتسه   األوصار وق  الناي 

صل  داريا خاليا ال تصح صيته ح ووا  المر ة الحرة ال تصح صيتها ودو  خمار ح عع كنه يااح 

أرة التي لها وضع خمارها دند عحارعهاح فدل دل  ك  الأاجب في الصية كعر زائد دل  بتر الع

 يجب بترها دن النظر .

ن وقد خرج الاخاري  حاديث دن الناي ككعا الصية في ثأب واحد علتحفا وه ح ففيه ددة و

 ك  شا  هللا . -وعضها ح وبتقتي في عأضعها 

كعا حديث بلمة ون األنأع الذي دلسه الاخاري ح وقال : في إبناده نظر ن فهأ عن رواية و

ن إني رجي كصيد ح كفقصلي  مة ون األنأع ح قال : قلت : يا ربأل هللاعأب  ون إوراهيع ح دن بل

 في السميص الأاحد ؟ قَاَل : ))َنعَْع ح زره ولأ وشأنة(( .
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رجه اإلعار كحمد ح وكوأ داود ح والنلائي ح واون حاا  فَي )) صحيحه (( ح والحانع خ

 وصححه .

ة في قميص عحلأل اإلزار ح عنهع ابتدل وه طائفة عن فسها  كهي الحديث دل  نراهة الصيو

 ون راهأيه ح وبليما  ون داود الهاشمي ح والجأزجاني وغيرهع . : إبحاق

:  -كيضا  -قال اإلعار كحمد فيمن صل  في قميص ليس دليه غيره : يهللاره ويشده . وقال و

 يناغي ك  يهللاره .

 -جه كوأ داود وعن طريسه خر -قد روى هذا الحديث دن عأب  ون إوراهيع : الدراوردي و

 خرجه اإلعار كحمد والنلائي . هوعن طريس -ودطاف ون خالد 

 عأب  هذا ح زدع اون السطا  كنه عأب  ون عحمد ون إوراهيع ون الحارث و

التيمي ح وانر الل دن الارقاني ح وكنه نسله دن كوي داود ح فلهللار عن الل كعرا  يضعفا  إبناده : 

نسطاده ن فب  ايع التيمي ن فبنه عتفق دليه . والثاني : كحدهما ضع  عأب  ون عحمد ون إوراه

 عأب  هذا لع يرو دن بلمة ح إنما يروي دن كويه ح دن بلمة .

انر ك  الطحاوي رواه دن اون كوي داود ح دن اون كوي قتيلة ح دن الدراوردي ح دن و

 هذا عنسطع .عأب  ون عحمد ون إوراهيع ح دن كويه ح دن بلمة . قال : فحديث كوي داود دلي 

ح وزدع ك  هذا هأ النظر الذي كشار إليه الاخاري وسأله :   ذا عضمأ  عا انره اون السطاه

 في إبناده نظر .

الصحيح : ك  عأب  هذا هأ عأب  ون إوراهيع ون داد الرحما  ون داد هللا ون كوي رويعة و

في نتاب ))كحكار : نسله دنه الساضي إبماديي -المخهللاوعي ح نص دل  الل دلي ون المديني 

فضي الغيوي في ))تاريخه(( دن عصعب الهللاويري ح ونذا انره كوأ وكر مالسر  (( ح ونذا نسله ال

عن المتقخرين داد الحق اإلشايلي وغيره ح  -كيضا  -الخيل في نتاب ))العلي(( ح وصرح وه 

عحمد ون ولذلل خرج هذا الحديث اون حاا  في ))صحيحه(( ن فبنه ال يخرج فيه لمأب  ون 

   ضعفه .دلإوراهيع التيمي شيظا ن ليتفاق 

ح ففي ))تاريخ الغيوي(( دن يحي  ون ععين -كيضا  -قد فرق وين الرجلين يحي  ون ععين و

 : عأب  ون عحمد ون إوراهيع التيمي يضع  ح جا  وقحاديث عنكرات .

 ن ع وعد الل وسليي ح قال : عأب  ون إوراهيع المديني ح يروي دن بلمة وث

 ثات  .  -في الصية في السميص الأاحد : ))زره ولأ وشأنة(( - األنأع ح دن الناي 

ح إال كنه قال في  -كيضا  -في ))تاريخ عضر ون عحمد(( ح دن اون ععين نحأ هذا الكير و

 الذي روى حديث الصية في السميص : ليس وه وقه ح ولع يسي: ثات .

 ن الرجلين .يق ونذلل كوأ حاتع الرازي ح صرح والفرو

ال اون كوي حاتع في ))نتاوه(( : عأب  ون إوراهيع ون داد الرحما  ون داد هللا ون كوي ق

رويعة المخهللاوعي ح روى دن بلمة ون األنأع ح ودن كويه دن كنس ح روى دنه دطاف ون خالد ح 

يسأل :  عتهوداد الرحما  ون كوي المأالي ح وداد العهللايهللا اون عحمد ح بمعت كوي يسأل الل ح وبم

 عأب  ون عحمد ون إوراهيع التيمي خيف هذا ح اا  شيخ ضعي  الحديث . انته  .

 تضعيفه التيمي دو  هذا يدل دل  ك  هذا ليس وضعي  .و

نذا فرق وينهما دلي ون كلمديني ح فيما نسله دنه كوأ جعفر ون كوي شياة في ))بباالته له(( ح و

 الذي يروي دن بلمة : نا  صالحا وبطا . في وقال في التيمي : ضعي  ح ضعي  ح وقال

 نذلل فرق وينهما اون حاا  ح وانر عأب  ون إوراهيع هذا في ))ثساته(( .و

نذلل صرح ونلاه كوأ حاتع الرازي ح فيما نسله دنه اونه في نيعه دل  ))كوهار تاريخ و

 الاخاري(( .
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 قد ورد التصريح ونلاة عأب  هذا في روايات عتعددة :و

فعي : كنا دطاف ون خالد والدراوردي ح دن عأب  ون إوراهيع ون داد الرحما  االشروى ف

ون داد هللا ون كوي رويعة ح دن بلمة ون االنأع ح قال: قلت يا ربأل هللا ح كنا نكأ  في الصيد ح 

 . فيصلي احدنا في السميص الأاحد ؟ قال : )) نعع ح وليهللاره ح ولأ لع يجد إال ك  يخله وشأنة (( 

روى اإلعار كحمد في )) الملند : ثنا هاشع ون السابع : ثنا دطاف ح دن عأب  ون كوي و

 فذنر الحديث .  -رويعة ح قال : بمعت ون االنأع 

رواه االثرر في )) بننه (( : ثنا هشار ون وهرار : ثنا دطاف ح دن عأب  ون إوراهيع ون و

أع نا  إاا قدر المدينة نهللال دل  اونه نالداد الرحما  ون كوي ويعة المخهللاوعي ح ك  بلمة ون ا

إوراهيع في داره ح قال : فلمعتة يسأل : قلت : يا ربأل هللا ح كني كنأ  في الصيد ح وليس دلي إالّ 

 قميص واحد ح كفقصلي فيه ؟ قال )) نعع ح وزره وا  لع تجد إال شأنه((  . 

داد الرحما  ح كنه بمع ن ونذلل رواه دلي ون المديني ح دن الدراوردي : كخارني عأب  و

 فذنره .  -بلمة ون االنأع 

 في هذه الروايات التصريح ونلاته وولماده عن بلمة . ف

كعا رواية اون كوي قتيله ح دن الدراوردي في يلتفت إليها ن فب  الشافعي ودلي ون المديني و

ة عن كهي يلتوقتياة ون بعيد وغيرهع رووه دن الدراوردي دل  صأاب ح ولع يكن اون كوي ق

الحديث ح وي نا  يعياهع ويطعن دليهع ح وقد انر دند اإلعار كحمد كنه قال : كهي الحديث قأر بأ  

 ! فسال كحمد : زنديق ! زنديق ! زنديق ! . 

 كيضا .    -قد روه كوأ كويس ح دن عأب  ون إوراهيع ح دن كويه ح دن بلمة و

قال الايهسي : واألول  -ويس ح دن كويه ك ينره الاخاري في ))تاريخه ((دن إبماديي ون كوا

 كصح . 

 عني : رواية عن لع يذنر في ابنادة : )) دن كويه (( . ي

انر الاخاري في)) تاريخه (( : عأب  ون إوراهيع ون داد هللا ون كوي رويعة ح بمع بلمة و

 ون األنأع ح روى دنه دطاف ون خالد . 

ون إوراهيع ون كوي رويعة دن كويه ح دن  ب أروى داد الرحما  ون كوي المأالي ح دن عو

 صل  في ثأب واحد علتحفاُ فيه .  كنس ح كنه ركى الناي 

هذا الحديث خرجه اإلعار كحمد ح دن كوي داعر العسدي ح دن اون كوي المأالي . فهذا هأ و

دل  ه ((ح وهأ االختيف فَي إبناد الَحَدْيث حالنظر الذي كشار الاخاري إل  إبناده في )) صحي

 عأب  ون إوراهيع . 

في نأنه دلة عبثرة نظر ن فب  لف  الحديثين عختل  جدا ح فهما حديثا  عختلفا  إبناداً و

 وعتنا . 

عع ن لرواية اون كوي المأالي ح دن عأب  ح دن كويه ح دن كنس دلة عبثرة ح وهي ك  داد ن

ح  -وهأ : والد عأب   -وي رويعة إوراهيع ون داد الرحما  ون داد هللا ون ك هللا ون دكرعة رواه دن

 ح وقد خرج حديثه اإلعار كحمد .  دن جاور ح دن الناي 

 لعي هذة الرواية كشاه ن فب  عتن هذا الحديث ععروف دن جاور ون داد هللا ح ال دن كنس . و

وي حاتع ح دن كويه في نير جا  دل  )) كوهار تاريخ الاخاري (( : ك  رواية ككن نسي اون ل

 دن كويه دن كنس  ح ورواية إوراهيع والد عأب  دن جاور عن غير رواية اونه عأب  . عأب  

 هذا يدل دل  ك  اإلبنادين عحفأظا  . و

د دن بلمة ح في اكعا حديث الصية في السميص وزره والشأنة ح في يعرف إال وهذا اإلبنو

 يعلي وحديث غيره . وهللا كدلع .     
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الثأب الذي يجاعع فية إاا لع ير فيه كاى (( ح فهذا فيه غير  كعا قأله : )) عن صل  فيو

 حديث  ح لكنها ليلت دل  شرطه : 

روى يهللايد ون كوي حايب  ح دن بأيد ون قيس ح دن ععاوية ون حديج ح دن ععاوية ون كوي ف

يصلي في الثأب الذي يجاععها فيه  هي نا  الناي  بال كخته كر حاياة زوج الناي  بفيا  ح كنه

 ؟ قالت :  نعع ح إاا لع ير فيه كاى .  

 رجه اإلعار كحمد ح وكوأ داود ح والنلائي ح واون عاجه . خ

حمد عن رواية ضمرة ون حايب ح ك  عحمد ون كوي بفيا  الثسفي حدثه ح كنه كخرج اإلعار و

  يصلي ح ودلي ودليه ثأب واحد ح فيه نا  عا نا  .  بمع كر حاياة تسأل : ركيت ربأل هللا 

دخلت دل  كر  روى األوزادي ح دن يعيش ون الأليد ح دن ععاوية ون كوي بفيا  ح قال :و

يصلي في ثأب واحد ح فسلت : إال كراه يصلي نما كرى ؟ قالتا : نعع ح وهأ  حاياة وربأل هللا 

 الثأب الذي نا  فيه عا نا   . 

 رجه كوأ يعل  المأصلي . خ

 ععاوية . يعيش ثسة ح إال كني ال كظنه كدر  و

عاجه عن حديث داد الملل ون دمير ح دن جاور ون بمرة قال :  خرج اإلعار كحمد واونو

 كصلي في الثأب الذي  تي فيه كهلي ؟ قاَل:))نعع ح إال ك  ترى شيظا فتغلله((  .  بال رجي الناي 

 قال كوأ حاتع الرازي والدارقطني : الصأاب وقفه دل  جاور ون بمرة .و

  اون اإلعار كحمد : هذا الحديث ال يرفع دن جاور ون بمرة .د هللااقال دو

 شير إل  ك  عن رفعه فسد وهع .ي

خرج اون عاجه عن رواية الحلن ون يحي  كلخشني : ثنا زيد ون واقد ح دن ولر ون دايد و

وركبه يسطر  هللا ح دن كوي إدريس الخأالني ح دن كوي الدر دا  ح قال : خرج دلينا ربأل هللا 

  ح فصل  ونا في ثأب واحد عتأشحا وه ح قد خال  وين طرفيه ح فلما انصرف قال له دمر ون عا

 الخطاب : يا ربأل هللاح تصلي ونا في ثأب واحد ؟ قَاَل : 

 كي : قد جاععت فيه . -)) نعع ح اصلي فيه ح وفيه(( 

 يه : ليس وشي  .فالخشني هذا ح قال اون ععين و

أف والايت دريا  ن فهأ حديث صحيح ح وقد خرجه الاخاري ك  ال يط  كعا كعر الناي و

 ك  شا  هللا . -في عأضع كخر عن حديث كوي هريرة ح وبيقتي قرياا 

شاه والصية ح يهأ عن كحلن عا يلتدل وه دل  النهي دن الصية دريانا ن أل  الطأاف و

 فالمشاه وه كول  .

 أاف والايت صية(( . : ))الط-عرفأدا ح وعأقأفا  -قد روي دن اون دااه و

 رج الاخاري في هذا الااب حديث كر دطية :خ

 سال : ف

ثنا عأب  ون إبماديي : ثنا يهللايد ون إوراهيع ح دن عحمد ح دن كر دطية ح قالت :  -351

ين واوات الخدور ح يشهد  جمادة المللمين وددأتهع ح ويعتهللال داعرنا ك  نخرج الحيض يأر العي

اعركة : يا ربأل هللا ح إحدانا ليس لها جلااب ؟ قَاَل : )) لتلالها الحيض دن المصل  . قالت 

 صاحاتها عن جلااوها (( .

 قال داد هللا ون رجا  : ثنا دمرا  : ثنا عحمد ون بيرين : حدثتنا كر دطية: بمعت الناي و

 وهذا .

لماع إنما انر رواية دمرا  دن اون بيرين وإ  لع تكن دل  شرطه ن أل  فيها التصريح وو

ن فب  عن الرواة عن رواه دن اون بيرين ح دن كخته ح  اون بيرين له عن كر دطية له عن الناي 
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: قاله الدارقطني وغيره ن فلذلل -ح والصحيح : رواية اون بيرين ح دن كر دطية  دن كر دطية

 كشار الاخاري إل  رواية دمرا  المصرحة وذلل .

د وغيروهما : هأ الردا  ح وععن  الل : كنه للمر ة )) الجلااب (( : قال اون علعأد وعجاهو

 ح نما يضع الرجي ردا ه دل  عنكايه . نالردا  للرجي ح يلتر كديها ح إال كنه يسنعها فأق ركبها

[ وقنها 59األحهللااب:] يُْدنَيَن َدلَْيَهنَّ َعْن َجيَويَاَهّن    :قد فلر دايدة الللماني قأل هللا و

ح في تظهر إال دينها ح وهذا نا  وعد نهللاول الحجاب ح وقد نن قاي الحجاب  ركبها تدنيه عن فأق

يظهر  وغير جلااب ح ويرى عن المر ة وجهها ونفاها ح ونا  الل عا ظهر عنها عن الهللاينة في قأله 

  :  ينَتَُهنَّ إاَلَّ َعا َظَهَر َعْنَهازَ َوال يُْاَديَن [:31النأر. ] 

ح ونا  األعر وذلل عختصا والحرائر دو  اإلعا  ح ولهذا قال  ع كعرت ولتر وجهها ونفيهاث

[ ح يعني : حت  تعرف الحرة في 59األحهللااب:] اَْيَن اََلَل كَْدَن  كَْ  يُْعَرْفَن فَي يُبْ  تعال  : 

  يتعرض لها الفلاق ح فصارت المر ة الحرة ال تخرج وين الناه إال والجلااب ح فلهذا بظي الناي 

: المر ة عنا ليس لها جلااب ؟ فسال : ))لتلالها هلنلا  والخروج في العيدين ح وقيي للما كعر ا

 يعني تعيرها جلااوا تخرج فيه . -صاحاتها عن جلااوها(( 

إاا دلع هذا المعن  ح ففي إدخال هذا الحديث في ))واب : اللااه في الصية(( نظر؟ فب  و

خروج دخي فيه لللصية ح ويدل دليه : ك  األعر وا الجلااب إنما كعر وه للخروج وين الناه ن ال

الحيض وغيرهن ح وقد تكأ  فاقدة الجلااب حائضا ح فعلع ك  األعر وبدارة الجلااب إنما هأ 

للخروج وين الرجالح وليس عن واب اخذ الهللاينة للصية ن فب  المر ة تصلي في ويتها وغير جلااب 

ح كنه قال : ))ال يساي هللا  ي دن دائشة دن الناي وغير خيف ح وإنما تبعر والخمار ح نما رو

 صية حائض وغير خمار(( .

 رجه اإلعار كحمد ح وكوأ داود ح واون عاجه ح والترعذي ح وحلنه .خ

في إبناده اختيف ح وقد روي عأقأفا دل  دائشة وعربي ن ولذلل لع يخرجه الاخاري و

 حيهما(( .صحي)وعللع ن وخرجه اون خهللايمة ح واون حاا  في )

 في رواية لها : ))ال يساي هللا صية اعركة قد حاضت إال وخمار(( .و

قال الترعذي : العمي دل  هذا دند كهي العلع ح ك  المراة إاا كدرنت فصلت وشي  عن و

 شعرها عكشأف ال تجأز صيتها .

اا صلت ح ا إهقال اون المنذر : كجمع كهي العلع ك  دل  المركة الحرة الاال  ك  تخمر ركبو

وكنها إاا صلت وجميع ركبها عكشأف ك  دليها إدادة الصية . قال : وكجمعأا ك  لها ك  تصلي 

 وهي عكشأفة الأجه .

 اختلفأا فيما دليها ك  تغطي في الصية : و

سالت طائفة : دليها ك  تغطي عا بأى وجهها ونفيها ح وهأ قأل االوزادي ح والشافعي ح ف

 وكوي ثأر .

 إاا صلت تغطي ني شي  عنها وال يرى عنها شي  ح وال ظفرها . د :مقال كحو

قال كوأ وكر ون داد الرحما  ون الحارث ون هشار : ني شي  عن المراة دأرة ح حت  و

 ظفرها .

 لت : قد تسدر ك  نش  وجهها في الصية جائهللا واإلجماع ح والخيف في ق

 الكفين ح وفيه دن كحمد روايتا  .

 لغت المحيض فصلت ولع تأار كانيها في صية لها .ا واقال الحلن : إو

 دند كوي حنيفة : ال يجب دليها بتر اليدين وال السدعين .و
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كعا الأجه ح فسد انر اون المنذر وغيره اإلجماع دل  جأاز نشفه في الصية ح وهذا يدل و

وج وين الرجال لخرلدل  ك  اخذ المراة الجلااب في صية العيدين ليس هأ ألجي الصية ح وي هأ 

 ح ولأ نانت المراة حائضا ال تصلي فبنها ال تخرج ودو  جلااب .

 

* * * 

 باب -3

 قد اإلزار على القفا في الصالةع

 داقدي كزرهع دل  دأاتسهع .  قال كوأ حازر ح دن بهي : صلأا عع ربأل هللا و

 هللا تعال . ك  شا  -ه الاخاري وببنادهح وبيقتي قرياا جديث بهي ون بعد هذا قد خرح

 كبند في هذا الااب حديث جاور عن طريسين : و

 كحدهما : 

عن طريق : واقد ون عحمد ح دن عحمد ون المنكدرح قال : صل  جاور في إزار ح قد  -352 

ر واحد ؟ قال : ادسده عن قاي قفاه ح وثياوه عأضأدة دل  المشجب ح فسال له قائي : تصلي في إز

 ! ؟عثلل ح وكينا نا  له ثأوا  دل  دهد ربأل هللا  إنما صنعت الل ليراني كحمق

 الثاني : و

عن طريق : داد الرحما  ون كوي المأالي ح دن عحمد ون المنكدر ح قال: ركيت جاورا  -353

 يصلي في ثأب .   يصلي في ثأب واحد ح وقال : ركيت الناي

د دل  السفا ن وإنما يس في هذا الااب حديث عرفأع صريح في الصية في إزار واحد ععسأل

ح وهأ  في الرواية األول  الل عن فعي جاور ح وفي حديث بهي عن فعي الصحاوة خل  الناي 

 ه والمرفأع .يشا

 المرفأع في الااب : هأ الصية في ثأب واحد ح عن غير ويا  نيفية لاله.و

اون المنكدرح دن -كيضا  -قد خرج الاخاري فيما وعد هذا الااب عن رواية اون كوي المأال و

قال : دخلت دل  جاور وهأ يصلي في ثأب علتحفاً وهح ورداؤه عأضأع ح فلما كنصرف قلنا : يا 

 د هللا ح تصلي ورداؤ  عأضأع؟ قال : نعع : كحااُت ك  يراني الجهال عثلكع ح ركيت الناي كوا َداْ 

 يصلي هكذا .

ورواية واقد ون عحمد دن اون يصلي في إزار وغير ردا  ح   هذا يدل دل  كنه ركى الناي و

كدر التي خرجها الاخاري في هذا الااب صريحة في ك  جاورا دسد إزاره عن قاي قفاه ح فظهر نالم

يصلي   عن ني الروايتين ك  جاورا صل  في إزار دسده عن قفاه ح وانه اخار كنه ركى الناي 

 نذلل .

ثأب واحد ح ليس دل  داتسه عنه  ك  يصلي الرجي في عن نهي الناي  -كيضا  -يبخذ هذا و

 شي  .

 ك  شا  هللا تعال  . -قد خرجه الاخاري فيما وعد ح وبيقتي في عأضعه و

ال الخطاوي : يريد ك  ال يتهللار وه في وبطه ح ويشد طرفيه دل  حسأيه ح ولكن يتهللار وه ق

 لردا  .شد دسده دل  داتسيه ح فيكأ  ومنهللالة اإلزار وايويرفع طرفيه ح فيخال  وينهما ح و

يصلي الفرض ودليه إزار واحد عتأشحا  -يعني : كحمد  -قال الميمأني : ركيت كوا داد هللا و

 وه ح وقد دسد طرفيه في قفاه .

ال الساضي كوأ يعل  : هذا عحمأل دل  كنه نا  صغيرا لع يمكنه ك  يخال  وين طرفيه ح ق

 ئه .افعسده عن ور
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ك   -تهللاار وه ح وبيقتي ويا  الل في الااب اآلتي شير إل  ك  االرتدا  والثأب كفضي عن االي

 شا  هللا تعال  .

في ثأب   خرج الطاراني وببناد ضعي  ح دن كوي هريرة ح قال : صل  ونا ربأل هللا و

 عتأشحا ح فلع يني طرفاه ح فعسده .

 

* * * 

 باب -4

 لصالة في الثوب الواحد ملتحفا بها

متأشح ح وهأ المخال  وين طرفيه دل  داتسيه ح قال الهللاهري في حديثه : الملتح  : الو

 وهأ االشتمال دل  عنكايه .

 وثأب ح وخال  وين طرفيه دل  داتسيه .  قالت كر هانئ : التح  الناي و

ث كر هانئ قد خرجه الاخاري في هذا الااب ح وإنما عراده هنا : تفلير االلتحاف المذنأر يدح

لتأشح ح وانر ك  التأشح وااللتحاف واالشتمال والثأب فيه ح وقد حك  دن الهللاهري كنه فلره وا

المقعأر وه في الصية : هأ ك  يطرح الثأب دل  عنكايه ح ويرد طرفيه دل  داتسيه ح فب  لع 

 ك  شا  هللا تعال  . -ا فهأ اللدل المنهي دنه ح نما بنذنره هميرد

ب الذي كلساه دل  عنكاه قد فلر يعسأب ون اللكيت التأشح ح فسال : هأ ك  يقخذ طرف الثأو

األيمن عن تحت يده اليلرى ح ويقخذ طرفه الذي كلساه دل  األيلر عن تحت يده اليمن  ح ثع يعسدهما 

 دل  صدره .

ن التأشح واالشتمال ح فسال : التأشح : هأ ك  يقخذ طرف الثأب األيلر يفرق األخفش وو

طرف الثأب األيمن عن تحت يده اليمن  عن تحت يده اليلرى ح فيلسيه دل  عنكاه األيمن ح ويلسي 

 دل  عنكاه األيلر .

ال : واالشتمال : ك  يلت  الرجي وردائه كو وكلائه عن ركبه إل  قدعيه ح يرد طرف الثأب ق

 يمن دل  عنكاه األيلر . ألا

 رج في هذا الااب ثيثة كحاديث : خ

 لحديث األول :ا

 ديث دمر ون كوي بلمة ح وخرجه عن طرق : ح

 كوال : خرجهف

دن دايد هللا ون عأب  : ثنا هشار ون دروة ح دن كويه ح دن دمر ون كوي بلمة ح ك   -354

 في ثأب واحد قد خال  وين طرفيه . صل   الناي 

ح دن  -وهأ : العالي الكأفي  -ودك وهذه الطريق لعلأها ن فبنه رواه دن دايد هللا ون عأب  و

 هشار ون دروة بمعه عنه .

 ه لع يرو دنه في ))نتاوه(( وغير وابطة غير هذا الحديث ح وهذا قد قيي : كنو

حديث في ))نتاب اإليما (( ح وهأ حديث :  وغير وابطة كول -كيضا  -وهع ن فبنه روى دنه 

 ))وني اإلبير دل  خمس(( .

 ع قال :ث

ثنا عحمد ون المثن  : ثنا يحي  ح دن هشار ح قال : حدثني كوي ح دن دمر اون كوي  -355

 رفيه دل  داتسيه .طيصلي في ثأب واحد في ويت كر بلمةح قد كلس    بلمة ح كنه ركى الناي 

يحي  هأ : السطا  ح وفي هذه الرواية : زيادة تصريح هشار ولماده له عن كويه ح ورؤية و

 . دمر ون كوي بلمة لذلل عن الناي 
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 ع قال : ث

ة كخاره مرح دن كويهح ك  دمر ون كوي بلثنا دايد ون إبماديي: ثنا كوأ إباعةح دن هشا -356

يصلي في ثأب واحد عشتمي وه في ويت كر بلمةح واضعا طرفيه دل   ح قال: ركيت الناي 

 داتسيه.

: رؤية -كيضا  -في هذه الرواية: تصريح دروة ولماده له عن دمر ون كوي بلمةح وفيهف

 وأضع طرفي الثأب دل  داتسيه . يصلي نذللح وفيه تلمية الل اشتماالح وتفليره  دمر للناي 

 في رواية خرجها عللع في ))صحيحه(( : ))عتأشحا وه(( و

كظن الاخاري عن هذه الأجأه الثيثة دن هشار لياين ك  عن رواه : دن هشار ح دن كويه ح و

فسد وهع ن فب  إبحاق رواه ح دن   ح دن الناي  يدن َدْاد هللا ون َدْاد هللا ون كوي كعية المخهللاوع

 هشار نذلل .

 رجه عن طريسه اإلعار كحمد .خ

 كيضا . -عن طريق كوي الهللاناد ح دن كويه ح دن دروة نذلل ح وهأ وهع  -كيضا-خرجه و

 لرازيا  .اعمن جهللار وقنه وهع : دلي ون المديني ح وكوأ زردة وكوأ حاتع و

ون زيد عمن رواه دن هشار ح دن كويه ح دن دمر ون كوي بلمة : شعاة ح وعالل ح وحماد و

 وغيرهع .

 لحديث الثاني : ا

ثنا إبماديي ون كوي كويس : حدثني عالل ح دن كوي النظر عأل  دمر ون دايد هللا ح  -357

  قالت : اهات إل  ربأل هللا  ئك  كوا عرة عأل  كر هانئ ونت كوي طالب اخاره ح كنه بمع كر هان

فللمت دليه ح فسال : )) عن هذه ؟ (( قلت  دار الفتح ح فأجدته يغتلي وفاطمة اونته تلتره . قالت :

: كنا كر هانئ ونت كوي طالب . فسال : ))عرحاا وقر هانئ (( ح فلما فرف عن غلله قار ح فصل  ثما  

علتحفا فَي ثأب واحد ح فلما انصرف قلت : يا ربأل هللا ح زدع اون كوي ح كنه قاتي رجي قد  رنعات

قد كجرنا عن كجرت يا كر هانئ (( . قالت : والل : ))هللا كجرته : في  ون هايرة ح فسال ربأل 

 ضح  .

ويه ح دن كوي عرة ح دن كر هانئ ح ك  ربأل كخرجه عللع عن رواية جعفر ون عحمد ح دن و

 صل  في ويتها دار الفتح ثما  رنعات ح في ثأب واحد ح قد خال  وين طرفيه .  هللا 

ويقتي الكير دل  واقيه في ))صية الضح  ((  كول الحديث قد باق في ))نتاب الغلي(( حو

 ك  شا  هللا تعال  . -كعا  المركة (( ))  وفي )) الجهاد (( في

 لحديث الثالث :ا

 ثنا دادهللا ون يأب  : كنا عالل ح دن اون شهاب ح دن بعيد ون  -358

فسال ربأل دن الصية في ثأب واحد ح  المليب ح دن كوي هريرة ح ك  بائي بقل ربأل هللا 

 كو لكلكع ثأوا  ؟ (( .: ))  هللا 

 قد رواه اون ديينة واألوزادي دن الهللاهري ح نما رواه عالل .و

 رواه يأنس ودسيي دن الهللاهري دن بعيد وكوي بلمة دن كوي هريرة .و

 ال كوأ حاتع الرازي : نيهما صحيح .ق

 صي فَيَه (( .وه ح ثع لي رواه األوزادي ح ]و[ في روايته : قال : )) ليتأشحو

 قيي : كنه تفرد وهذه اللفظة دن الهللاهري .و

 قأله : )) كو لكلكع ثأوا  ؟ (( إشارة إل  ك  عنهع عن ال يجد بأى ثأب و

واحد ح فلأ لَْع يصي احد فَي ثأب واحد لشق اََلَل َدلَ  وعض النَّاه كو نثير عنهع ح والحرج عرفأع 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 60 

ُ  َدن هذه األعة وسأله :  َوَعا َجَعَي  [ ح وقأله : 6المائدة:]  َلَيْجَعَي َدلَْيُكْع َعْن َحَرجٍ َعا يَُريدُ َّللاَّ

يَن َعْن َحَرجٍ   [ .78الحج:] َدلَْيُكْع فَي الدَّ

دلت كحاديث هذا الااب نلها دل  كنه يجأز ك  يصلي الرجي في ثأب واحد ح يشتمي وه ف

عن االتهللاار وه ح ودسده دل  قفاه ح فبنه دل  عنكايه ح ويخال  وين طرفيه دل  داتسيه ح وهأ كفضي 

 إنما يتهللار وه ويعسد دند ضيسه .

 وبيقتي عن حديث جاور التصريح وهذا المعن  . ذا قأل كصحاونا والشافعية وغيرهع حه

 نا  نثير عن الصحاوة يصلي نذلل ويقعر وه ح عنهع : دلي ح وجاور ح وخالد ون الأليد .و

دل دل  خيف الل ح وا  االتهللاار والثأب الأاحد في قد روي دن طائفة عن اللل  عا يو

 الصية كول  عن االشتمال .

دن داد هللا ون واقد قال : صليت إل  جنب اون دمر  حروى ونيع ح دن فضيي ون غهللاوا  و

 وكنا عتأشح ح فقعرني واألزرة .

 -د دن دأ  ون صالح ح دن حيا  الاارقي ح قال : قال اون دمر : ال تلاب نتلاب اليهأو

 يعني : في التأشح .

 في ))بنن كوي داود(( عن طريق حماد ون زيد ح دن كيأب ح دن نافع ح دن اون دمر ح قالو

: ))إاا نا  ألحدنع ثأوا  فليصي فيهما ح فب  لع يكن إال  -قال : كو قال دمر  - قال ربأل هللا : 

 ثأب فليتهللار ح وال يشتمي اشتمال اليهأد(( .

تل  في رفعه وفي وقفه دل  دمر ون الخطاب ح وقد روي عأقأفا قد باق كنه حديث عخو

 ر عن قأله .مدل  اون د

في رواية عرفأدة خرجها الحانع وصححها : )) إاا لع يجد كحدنع إال ثأوا واحدا فليشده و

 دل  حسأيه ح وال يشتمي اشتمال اليهأد ((.

 -عن وجأه خيفه   الناي ال األثرر في هذا الحديث : ليس ني احد يرفعه ح وقد روي دن ق

 إل  االلتحاف واالتشاح والثأب ح نما تسدر . ريشي

إ  صح حديث اون دمر فهأ عحمأل دل  عا إاا لع يرده دل  دطفيه ح فب  الل هأ اللدل و

 المكروه ح ووذلل فلر اللدل اإلعار كحمد وكوأ دايد وغيرهما عن األئمة .

كنه نرهه ح  علعأد ح قال كحمد : صح دن دليعمن نره اللدل في الصية : دلي ح واون و

 وجعله عن فعي اليهأد ح واختلفأا فيه دن اون دمر .

 في نراهته كحاديث عرفأدة في كبانيدها عسال .و

 دن كحمد ح كنه ال يكره ح إال إاا لع يكن تحته قميص .و

يص نا  الحلن واون بيرين يلدال  دل  قميصهما ح ورخص النخعي في اللدل دل  السمو

 نحأه دن كحمد . ح ونرهه دل  اإلزار ح وحكي

فلر  خرو  اللدل وما انرنا ح وزادوا : ك  يكأ  علاي تحت الكعاين ح وهذا هأ المروي و

دن الشافعي ح وهأ الذي انره كنثر كصحاوه ح ووعض كصحاونا ح وقاله الخطاوي وغيره ح وجعلأا 

ففيه     حرر الل ح وإ  لع يكن خييحكمه حكع إباال اإلزار تحت الكعاين : ك  نا  خيي

 االختيف المشهأر .

الصحيح : ك  الل ليس وشرط في اللدل ح وا  االختيف في نراهة اللدل إاا لع يعط  و

 كحد طرفي ثأوه دل  اآلخر وإ  لع يكن علاي . وهللا كدلع.

د اشتمله ال يهللايد ون كوي حكيع : رايت بفيا  الثأري يصلي عرخيا ردا ه في األرض ح قق

غير كنه زر طرفي الثأب ح عملكا دليها دند عأضع األزرة ح فلقله :  حونش  دن وطنه وصدره 

 كبدل هذا ؟ قال : ال ح حت  يرخيه وال يملكه .
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 نذلل روى إبحاق ون عنصأر ح كنه ركى كحمد يصلي بادال ح وطرفا ثأوه و

 ويده ح فباا قار عن الرنأع خل  دنهما .

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باب -5

 عاتقيه ىذا صلى في الثوب الواحد فليجعل علإ

 رج فيه حديثين :خ

 حدهما :ك

 ال : ق

ثنا كوأ داصع ح دن عالل ح دن كوي الهللاناد ح دن األدرج ح دن كوي هريرة ح قال :  -359

 ال يصلي كحدنع في الثأب الأاحد ح ليس دل  داتسه شي (( .: ))  قال ربأل هللا 

(( واليا  ح فيكأ  إخاارا دن الحكع الشردي ح كو إخاارا يراد وه ييصلكذا الرواية : ))ال ه

 َواْلَأاَلدَاُت يُْرَضْعَن كَْوالدَُهنَّ َحْألَْيَن َناَعلَْيَن  النهي ح نما قيي عثله في قأل هللا تعال  : 

 .[ 233الاسرة:]

 الثاني : و

 ال :ق

كو ننت  -ر ح دن دكرعة ح بمعته ثنا كوأ نعيع : ثنا شياا  ح دن يحي  ون كوي نثي -360

يسأل : ))عن صل  في ثأب   قال : بمعت كوا هريرة يسأل : كشهد كني بمعت ربأل هللا  -بقلته 

 واحد فليخال  وين طرفيه((  .

الرواية تصريح يحي  ون كوي نثير واللماع لهذا عن دكرعة ح فهللاال وذلل عا نا   ي هذهف

 كرعة له عن كوي هريرة .يخش  عن تدليله ح والتصريح ولماع د

الحديث األول : نهي لمن صل  في ثأب واحد ك  يجرد داتسيه ح والثاني:كعر لمن صل  في و

 . ثأب واحد ك  يخال  وين طرفية ويضعهما دل  داتسيه 

قد اجمع العلما  دل  ابتحااب الل وكنه األفضي ح وي نرهأا للمصلي ك  يجرد داتسيه في و

 الصية . 

إاا لع يجد ردا  يصلي فيه وضع دل  داتسيه  نا  الرجي عن كصحاب الناي  ال النخعي :ق

 دساال ثع صل  . 

 كرهأ  إدرا  المنانب في الصية . ي: نانأا  -كيضا  -قال النخعي و

 رجهما اون كوي شياة في )) نتاوه ((  . خ
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ن فب  هللا  : )) إاا صل  كحدنع فليلاس ثأوه -وروي دنه عرفأدا  -قد باق قأل اون دمر و

 كحق ك  يتهللاين له (( . 

 في رواية دنه : )) إاا صل  كحدنع فليتهللار وليرتد(( . و

 ل كنثر الفسها  : ال إدادة دليه ح وحكي رواية دن كحمد . الأ صل  عكشأف المنكاين ح فسو

 قال كوأ جعفر عحمد ون دلي : دليه اإلدادة الرتكاوه النهي . و

ك  صل  الفريضة نذلل كداد ح وفي إدادة النفي دنه المشهأر عن عذهب كحمد : كنه و

 روايتا  . 

لمالكية دن كوي الفرج اقد قيي : ك  الشافعي نص دل  وجأوه في الصية ح وحك  وعض و

 عن كصحاوهع : ك  بتر جميع الجلد في الصية الزر ح وفي صحة هذا نظر . 

ته ن ألنه لع يرتكب نص كحمد دل  كنه لأ بتر احد عنكايه وكدرى اآلخر صحت صيو

 النهي ح فب  النهي هأ إدرا  داتسيه ح ولع يأجد الل . 

نالعأرة . وقال في عأضع : يجهللائ بتر  قال الساضي كوأ يعلي : يجب بتر جميع عنكايهو

 وعضهما ح وال يجب بترهما وما ال يص  الاشرة ح نالعأرة . 

 و خيطا وا  لع يلتره وه . ألصحاونا وجه : كنه يجهللائ ك  يضع دل  داتسيه ولأ حاي كو

 لهع وجه  خر : كنه نا  الل يلم  لاابا كجهللاكه ح وإال في . و

 ضع دل  داتسيه دساال ثع يصلي . يقد باق ك  عن كلصحاوه عن نا  و

 قال النخعي : تسليد اللي  في الصية ومنهللالة الردا  . ونا  بعيد ون جاير و

 هللااة . يفعله . ودن الحلن قال : الليأف كردية الغ

 روي دن دمر ون داد العهللايهللا ح كنه صل  والناه في قأه ليس دليه ردا  غيرهما . و

عندل ح دن األحأه ون حكيع ح دن عكحأل ح قال :  اروى كوأ نعيع الفضي ون دنين : ثنو

 والناه في قأه .  صل  ربأل هللا 

 قال النخعي : نا  يكره السأه . و

 

 لة الردا  . ودن األوزادي نحأه . قال الثأري : السأه واللي  ومنهللاو

 

* * * 

 

 باب -6

ً إ  ذا كان الثوب ضيقا
 :   يه حديثاف

 حدهما : ك

ثنا يحي  ون صالح : ثنا فليح ون بليما  ح دن بعيد ون الحارث ح قال : بقلنا جاور  -361

فاره ح فجظت ون داد هللا دن الصية في الثأب الأاحد ؟ فَسَاَل : خرجت َعَع َرُبأل هللا َفي وعض كب

جاناه فلما انصرف  ليلة لاعض كعري فأجدته يصلي ح ودلي ثأب واحد فاشتملت وََه وصليت إل 

قَاَل : )) َعا اللرى يَا جاور ؟ (( فقخارته وحاجتي ح فلما فرغت قال : )) عا هذا االشتمال الذي 

وه ح وإ  نا  ضيسا قال : )) فب  نا  وابعا فالتح   -يعني : ضاق  -رايت ؟ (( قلت : نا  ثأب 

 فاتهللار وه (( .  

اللير نا  فَي  خر الليي ح وهأ اللرىح  األه : )) عا اللرى يا جاور (( يدل دل  ك  هذق

 عن جاور كنه جا  في الل الأقت لحاجة له ح ولذلل قال له الل.  وفهع الناي 
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ذي كنكره ك  يدير كعا إنكاره دليه االشتمال والثأب الأاحد ح فسال الخطاوي : االشتمال الو

 يخرج عنه يده .  الثأب دل  ودنه نله ح ال

لت : قد خرج هذا الحديث عللع وكوأ داود وغيرهما ولياق يدل دل  وطي  هذا التفلير ح ق

عن رواية داادة ون الأليد ون داادة ون الصاعت ح دن جاور ح فذنر حديثا طأيي ح وفيه : قال : 

ح ونانت دلي وردة اهات كخال  وين طرفيها ح فلع يال  لي  ييصلفي غهللااة ح فسار  ننت عع الناي 

ح ونانت لها اوااب فنكلتها ح ثع خالفت وين طرفيها ح ثع تأاقصت دليها ال تلسط ح ثع جظت حت  

صخر  نح فقخذ ويدي فقدارني حت  كقاعني دن يمينه ح فجا  جاار و قمت دن يلار ربأل هللا 

يرعسني وكنا ال   جميعا حت  كقاعنا خلفه . قال : وجعي ربأل هللا  فسار دن يلاره ح فقخذنا ويديه

 لايل :  قال : ))يا جاور(( قلت كشعر ح ثع فطنت وه ح فقشار إلي ك  كتهللار وها فلما فرف ربأل هللا 

 يا ربأل هللا ح قال : ))إاا نا  وابعا فخال  وين طرفيه ح وإاا نا  ضيسا فاشدده دل  حسأ (( .

ق يدل دل  ك  وردة جاور نانت ضيسةح ال تتلع ليتهللاار وها واالرتدا  ح ولذلل هذا اللياف

 تأاقص دليها لظي تلسط .

يملل الثأب وه ح نقنه يحكي خلسة لال الخطاوي في )) المعالع (( : ععناه : كنه ثن  دنسه ق

 يعني : عائي العنق . -األوقص عن الناه 

ة وبزار واحد عع إدرا  المنكاين صحيحة ن فب  قد ابتدل وهذا الحديث عن قال : ك  الصيو

ة التي دليه لضيسها دكعر جاورا ك  يتهللار ويصلي لما دجهللا دن بتر دأرته وعنكايه والار  الناي 

. 

 عمن ابتدل وذلل الشافعي وكصحاوه وعن وافسهع .و

ب إاا عا اتلع الثأ: )) قد روى شرحايي ون بـعد ح َدن جـاور ح قال : قال ربأل هللاو

 دا  (( .رفتعاط  وه دل  عنكايل ثع صي وإاا ضاق دن الل فشد وه حسأيل ح ثع صي دل  غير 

 رجه اإلعار كحمد  ح وشرحايي هذا عختل  في كعره .خ

 كجاب كصحاونا دن الل عن وجهين :و

حدهما : عا كجاب وه كوأ وكر األثرر : ك  الل عحمأل دل  حالة العجهللا دن بتر المنكاين ح ك

 إدرائهما إنما يكأ  للسادر دل  بترهما . والنهي دن

: نسله -درى عنكايه في الصية عن ضرورة فجائهللا كقأل إبحاق ح قال : ك   -كيضا -هذا و

 دنه حرب .

الثاني : ك  حديث جاور هذا عحمأل دل  صية النافلة ح وحديث كوي هريرة عحمأل دل  و

 . صية الفرض ح وهذا جأاب كوي وكر داد العهللايهللا ون جعفر

اور ؟ (( يدل جيشهد له : ك  في رواية الاخاري ك  الل نا  ليي ن وقأله : ))عا اللرى يا و

 دل  كنه نا  عن كخر الليي ح فيحتمي ك  تكأ  تلل صية الليي ح كو صية الأتر . وهللا كدلع .

ل  ك  : الرجي يكأ  دليه الثأب اللطي  ال يا-يعني : كحمد  -قال حناي : قيي ألوي دادهللا و

لثأب لطيفا صل  ايعسده ح ترى ك  يتهللار وه ويصلي ؟ قال : ال كرى الل عجهللائا دنه ح وك  نا  

 في الثأب الأاحد . قاددا ودسده عن ورائه ح دل  عا فعي كصحاب الناي 

هذه رواية عشكلة جدا ح ولع يروها دن كحمد غير حناي ح وهأ ثسة إال كنه يهع كحيانا ح وقد و

 ثات وه رواية دنه كر ال ؟تصحاب فيما تفرد وه حناي دن كحمد : هي اختل  عتسدعأ األ

لكن ادتمد األصحاب دل  هذه الرواية ح ثع اختلفأا في ععناها : فسال الساضي كوأ يعل  و

وعن اتاعه : عن وجد عا يلتر وه عنكايه كو دأرته وال يكفي إال كحدهما فبنه يلتر دأرته ح ويصلي 

تر والثأب اللطي  عنكايه حيث لدن السيار ح ويحصي وه بتر العأرة ح في جاللا ن أل  الجلأه ودل

 لع يكن له ودل .
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قال طائفة عن كصحاونا : إاا نا  الثأب يلتر عنكايه ودجيهللاته بترهما ح وصل  قاددا و

 لحصأل بتر المنكاين وبتر العأرة ح فب  لع يحأهما اتهللار وه ح وصل  قائما .

أه . وهذا إنما لتر دجهللاه خاصة ح فيكأ  قاله علتترا والجهبال  ح عنهع : عن ادتار بو

يصح دل  قألنا : ك  العأرة الفرجا  خاصة ح فقعا دل  المذهب المشهأر : ك  العأرة عا وين 

 اللرة والرناة فسد حصي نش  ععظع العأرة ح وبتر الل  ند عن بتر المنكاين .

بسط السيار لذلل ح وهأ ظاهر نير اون عنهع : عن ادتار بتر جميع دأرته عع المنكاين ح فقو

 ي عأب  ح وهأ اقرب .وك

قياه المذهب : كنه ال يلهللاعه الل في هذه الحال ح وي يخير وينه ووين بتر دأرته وحدها و

وصيته قائما ح نما يخير العاري وين ك  يصلي قاددا عراداة للتر وعض دأرته والجلأه ووين 

 .ك  يصلي قائما عراداة لرنن السيار 

ر دأرته ويصلي قائما نسأل جمهأر العلما  ح تألصحاونا وجه  خر : كنه يلهللاعه ك  يلو

 ورجحه صاحب ))المغني(( ن أل  السيار وبتر العأرة واجاا  واإلجماع ح وخيف بتر المنكاين .

ك  شا   -دليه يدل : حديث جاور المخرج في هذا الااب ح وحديث بهي ون بعد نما بيقتي و

: ))ودسده عن ورائه دل  عا فعي كصحاب  هح وإليه كشار كحمد في رواية حناي وسأل-هللا تعال  

 ح لكن حديث بهي ليس فيه كنهع نانأا يصلأ  ((  الناي 

 جلأبا .

قأل األثرر وإبحاق ون راهأيه : كنه يفرق في بتر المنكاين وين السادر والعاجهللا ح فيجب و

 ي الملقلة ح ودليه يدل تاأيب الاخاري . وهللا كدلع .ف عع السدرة ويلسط دند العجهللا كشاه األقاويي

 لحديث الثاني :ا

حدثنا علدد ح ثنا يحي  ح دن بفيا  : ثنا كوأ حازر بلمة ون دينار ح دن بهي ح قال :  -362

 داقدي كزرهع دل  كدناقهع نهيظة  نا  رجال يصلأ  عع الناي 

 يلتأي الرجال جلأبا(( .ال للنلا  : ))ال ترفعن ر وبكن حت  قالصايا  . و

ي هذا الحديث عن الفسه : ك  اإلزار الضيق يعسد دل  السفا إاا كعكن ليحصي وه بتر وعض ف

 المنكاين عع العأرة ح ولهذا ابتدل وه اإلعار كحمد في رواية حناي نما باق .            

 رجال .لفيه : ك  صفأف النلا  نانت خل  او

 يلير في صية لع تاطي صيته . فيه : ك  عن انكش  عن دأرتهو

 قد ابتدل وذلل طائفة عن الفسها  ح وتأق  فيه اإلعار كحمد ح وقال : ليس هأ والاين .و

شير إل  كنه لع يذنر فيه انكشاف العأرة حسيسة ح إنما فيه خشية الل ن وإنما انر حديث ي

ا بجد تسلصت دنه فيادو صلي وسأعه في وردة له صغيرة فكا  إايدمرو ون بلمة الجرعي كنه نا  

 وعض دأرته حت  قالت دجأز عن ورائه : كال تغطأ  دنا ابت قارئكع .

 قد خرجه الاخاري في عأضع  خر عن ))نتاوه(( هذا .و

عذهب كحمد : كنه إاا انكشفت العأرة نلها كو نثير عنها ح ثع بترها في زعن يلير لع تاطي و

وهأ عا ال يلتفحش في النظر ولأ طال زعنه ح وإ   ن ونذلل ك  انكشفت عنها شي  يلير ح ةالصي

 نا  نثيرا وطالت عدة انكشافه وطلت الصية .

 وعراده : إاا داد بترها في الحال. -نذا قال الثأري : لأ انكشفت دأرته في صيته لع يعدو

 عذهب الشافعي: كنه يعيد الصية وانكشافها وكي حالحودن كحمد عا يدل دليه .و

ة وكصحاوه : ك  انكش  عن المغلظة دو  قدر الدرهع في إدادة ح وعن دن كوي حنيفو

 المخففة ك  انكش  دو  روعها فكذلل ح ويعيد فيما زاد دل  الل .

 ال فرق وين العمد واللهأ في الل دند األنثرين .و
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 لع يعد .  هقال إبحاق : ك  لع يعلع وذلل إال وعد انسضا  صيتو

 كيضا . -هأ الصحيح دند كصحاب عالل و

حكي دن طائفة عن المالكية : ك  عن صل  داريا فبنه يعيد في الأقت وال يعيده وعده . و

 وقالأا : ليس بتر العأرة عن فرائض الصية نالأضأ  ح وي هأ بنة .

دعين كدادت سالمنصأه دن عالل : ك  الحرة إاا صلت وادية الشعر كو الصدر كو ظهأر الو

 في الأقت خاصة .

* * * 

 

 باب -7

 لصالة في الجبة الشاميةا

 قال الحلن في ثياب تنلجها المجأه : لع ير وها وقبا .و

 قال ععمر : ركيت الهللاهري يلاس عن ثياب اليمن عا صا  والاأل.و

 في ثأب غير عسصأر . صل  دلي و

لااب : جأاز الصية في الثياب التي ينلجها الكفار ح وبأا  نلجأها في المسصأد وهذا ا

 جلات عنها ح كو نلجت في ويد المللمين .ويدهع و

وى كوأ إبحاق الفهللااري ح دن زائدة وعخلد ح دن هشار ح دن الحلن ح كنه قال في الثياب ر

 . التي تنلجها المجأه فيبت  وها قاي ك  تغلي : ال وقه والصية فيها

  ال روى بعيد ون عنصأر : ثنا حماد ون زيد ح دن عطر الأراق ح دن الحلن ح كنه ناو

 يرى وقبا ك  يصلي في اللاوري والدبتأائي ونحأ الل قاي ك  تغلي .

روى ونيع في ))نتاوه(( دن الرويع ون صايح ح دن الحلن ح قال : ال وقه عما يعمي و

 المجأه عن الثياب .

دطا  كوي عحمد ح قال : رايت دل  دلي قميصا عن هذه  ندن دلي ون صالح ح دو

 . الكراويس ح لايلا غير غليي

رواه دادهللا ون اإلعار كحمد في ))نتاب العلي(( : ثنا كوي : ثنا عحمد ون رويعة : ثنا دلي ون و

صالح : حدثني دطا  كوأ عحمد قال :ركيت دليا اشترى ثأوا بناينيا فلاله ح ولع يغلله ح وصل  

 ه .يف

اليمانية ح كنها روى كوأ وكر الخيل وببناده ح دن اون بيرين ح قال : انر دند دمر الثياب و

 تصا  والاأل ؟ فسال : نهانا هللا دن التعمق والتكل  .

روى اإلعار كحمد ح دن هشيع ح دن يأنس ح دن الحلن ح ك  دمر ون الخطاب كراد ك  و

ح  ح فسال له كوي : ليس اا  لل ح قد لالهن الناي  ينه  دن حلي الحارة ن ألنها تصا  والاأل

 ولالناهن في دهده .

وفيه  -ن كوي داصع في ))نتاب اللااه(( عن طريق عحمد ون دايد هللا العرزعي روى اوو

: كنه  لدن داد الملل ون دمير ح دن قايصة ون جاور ح قال : خطب دمر الناه ح فسا -ضع  

ولغني ك  هذه الارود اليمانية التي تلالأنها تصا  والاأل ن وأل العجائهللا العتق ح فلأ نهينا الناه 

داد الرحما  ون دأف ح فسال : يا كعير المبعنين ح كتنطلق إل  شي  لاله ربأل هللا  دنها ؟ فسار

  الما  ح فك  ُدَمر َدن اََلَل .ووكصحاوه فتحرعه؟! إنها تغلي 

قد روي َدن اْلَحَلن كنه َناَ  إاا بظي َدن الارود إاا صاغت والاأل ح فهي ترى ولالها وقبا و

 نما تسدر . ؟ حدث وحديث دمر عع كوي ون نعب
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يصا  له يهأدي جاة فليالها ح وال يحدث فيها  -يعني : كحمد  -قال حناي : نا  كوأ دادهللا و

ي وال غيره . فسلت له ح فسال : ولع تلقل دما ال تعلع ؟! لع يهللال الناه عنذ كدرنناهع ال لحدثا عن غ

 ينكرو  الل .

فسال : المللع والكافر في هذا بأا  ال حناي : وبظي كوأ دادهللا دن يهأد يصاغأ  والاأل ؟ ق

وصح دند  في  ح وال تلال دن هذا وال تاحث دنه وقال : إاا دلمت كنه ال عحالة يصا  عن الاأل

 تصي فيه حت  تغلله .

قال يعسأب ون وختا  : بظي كحمد دن الثأاب يصاغه اليهأدي؟ قال : ويلتطيع غير هذا ؟! و

 نقنه لع ير وه وقبا . -

ي : بمعت كوا دادهللا يلقل دن الثأب يعمله اليهأدي والنصراني ح تصلي فيه ؟ قال المرواو

 ن نصلي فيها .حقال : نعع ح السصار يسصر الثياب ح ون

ني هذا يدل دل  ك  عا صنعه الكفار عن الثياب فبنه يجأز الصية فيه عن غير غلي ح عا و

حت  يصح ح وكنه ال يناغي الاحث دن لع تحسق فيه نجابة ح وال يكتف  في الل ومجرد السأل فيه 

 الل واللبال دنه .

لركي ح فلع يحل دن احد احك  اون المنذر هذا السأل دن عالل والشافعي وكحمد وكصحاب و

: نسله دنه حرب . وعن كصحاونا عن قال ال نعلع في هذا -فيه خيفا ح وهأ قأل الثأري وإبحاق 

 ب. وعن األصحاب عن حك  فيه خيفا دن كحمد .خيفا . وعنهع عن نف  الخيف فيه في المذه

ال : نعع ح إال ك  قنسي كوأ داود ك  كحمد بظي دن الثأب النليج يصل  فيه قاي ك  يغلي ؟ و

 ينلجه عشر  كو عجأبي .

: اون كوي ددي  -يعني : كحمد  -قال إبحاق ون إوراهيع ون هانئ : قركت دل  كوي َدْاد هللا و

ا  عحمد ون بيرين يختار إاا اخذ الثأب عن النلاج ك  ال يلاله حت  ح دن اون دأ  ح قال : ن

 كحب إلي ك  ال يصلي فيه حت  يغلله .:  يغلله . قال كوأ داد هللا : إليه ااهب . كو قال

حمي كوأ وكر داد العهللايهللا ون جعفر هذه الرواية دل  ك  الثأب نلجه عشر  وثني كو و

نتاويا صل  فيه وغير غلي ح دل  عا رواه المرواي . قال :  عجأبي ح نما رواه كوأ داود ح فب  نا 

 ي لوإ  صل  فيما نلجه وثني كو عجأبي عن غير غلي في يتاين 

 اإلدادة ن أل  األصي طهارته .

قال اون كوي عأب  : اختل  قأل كحمد في الثأب ينلجه يهأدي كو نصراني : هي يصلي و

ين ح فقعا الثأب الذي ينلجه عجأبي في يصل  فيه حت  فيه عللع قاي ك  يغلله كر ال ؟ دل  روايت

 يغلي قأال واحدا .

ع يلالأه ح فقعا عا لالأه عن ثياوهع ح فاختل  لهذا نله فيما ينلجه الكفار عن الثياب ح وو

 العلما  في الصية فيه قاي غلله : 

لنصراني منهع : عن رخص في الل . قال الحلن : ال وقه والصية في ردا  اليهأدي واف

 وهأ قأل الثأري ح وكوي حنيفة ح ورواية دن كحمد . قال الثأري : وغللها كحب إلي .

 غير تحريع ح وهأ قأل الشافعي ح ورواية دن كحمد . عنهع : عن نره الل ح عنو

نره كوأ حنيفة وكصحاوه عا ولي دأراتهع ح ناإلزار واللراويي. وقال الشافعي : كنا لذلل و

 كشد نراهة .

طائفة : ال يصل  في شي  عن ثياوهع حت  يغلي ح وهأ قأل إبحاق ح وحكي رواية  قالتو

 ل : إاا صل  فيه يعيد عا دار في الأقت .اح وق -كيضا  -دن كحمد ح وهأ قأل عالل 

 فرقت طائفة وين عن تااح اويحته وعن ال تااح : و
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: إاا لع يجد غيره في الصية في ثأب اليهأدي والنصراني  -في رواية حناي  -ال كحمد ق

غلله وصل  فيهح وثأب المجأبي ال يصل  فيهح فب  غلله ووال  في غلله فقرجأ ن هبال  ال 

 األح واليهأد والنصارى نقنهع اقرب إل  الطهارة عن المجأه .ليجتناأ  ا

 فرقت طائفة وين عا يلي دأراتهع وعا ال يلي العأرات :     و

قه والصية في ثأب اليهأدي والنصراني ح إال عا يلي : ال و -في رواية حناي  -ال كحمد ق

 جلده ح فقعا إاا نا  فأق ثياوه في وقه وه .

ن كحمد : بمعت كوي قال : ني ثأب يلاله يهأدي كو نصراني كو عجأبي إاا وقال َدْاد هللا و

 .نا  عثي اإلزار واللراويي في يعجاني ك   يصل  فيه ن والل كنهع ال يتنهللاهأ  عن الاأل 

نسي وكر ون عحمد ح دن كويه ح دن كحمد ح فيمن صل  في براويي يهأدي كو نصراني كو و

 نلها . عجأبي : كحب إلي ك  يعيد صيته

نسي حرب ح دن كحمد ح قال : ال يصل  في شي  عن ثياب كهي الكتاب التي تلي جلده : و

 السميص واللراويي وغير الل .

لمجأبي حت  تغلي ح وال عا بفي عن ثياب كهي ال اون كوي عأب  : ال تلتعمي ثياب اق

 الكتاب ناللراويي ح وعا لصق وقودانهع حت  يغلي .

اددة تعارض األصي والظاهر ح فاألصي الطهارة ح والظاهر كنه ال قالملقلة : ترجع إل  و

ي يللع عن النجابة ح وقد يسأى الل الظاهر في حق عن ال تااح اوائحهن فب  اوائحهع عيتة ح وعا ول

 دأراتهع ن فب  بيعته عن النجابة وعيد جدا ح خصأصا في حق عن يتدين والنجابة .

 رج الاخاري في هذا الااب : خ

حديث : األدمش ح دن عللع ح دن علروق ح دن عغيرة ون شعاة ح قال ننت عع  -363

حت     في بفر ح فسال : ))يا عغيرة ح خذ اإلداوة(( ح فقخذتها ح فانطلق ربأل هللا  الناي 

جاة شاعية ح فذهب ليخرج يده عن نمها فضاقت ح فقخرج يده عن  تأارى دني فسض  حاجته ودليه

 كبفلها ح فصاات دليه فتأضق وضأ ه للصية ح وعلح دل  خفيه ح ثع صل  .

قد باق هذا الحديث في ))نتاب الطهارة(( عن وجأه كخر دن المغيرة ح وخرجه في و

ح وفي حديثه : ))ودليه جاة  شعايح دن دروة ون المغيرة ح دن كويه))نتاب اللااه(( عن طريق ال

 عن صأف((.

فيه عن الفسه : جأاز الصية فيما يجلب عن ويد المشرنين عن ثياوهع . وجأاز الصية في و

الصأف ح وجأاز الأضأ  فيما هأ ضيق الكمين وإ  لع يتمكن عن إخراج يديه عنه دند الأضأ  ح 

 بفله .إاا كخرج يديه عن ك

ح عن حديث دلي ون زيد ون جددا  ح دن كنس ح ك  علل  دخرج اإلعار كحمد ح وكوأ داوو

 علتسة عن بنده ح فلالها . الرور كهدى للناي 

 دلي ون زيد ح عختل  في كعره ح وليس والحاف  جدا .و

 ال األصمعي : الملاتق : فرا  طأال األنمار ح واحدتها : علتسة. ق

 كيضا . -لساف . وتضع ا حالملتسة : وفتو

 ال الخطاوي:يشاه ك  تكأ  هذه الملتسة عكففة واللندهن أل   نفس الفرو ال يكأ  بندبا .ق

لت : وي الظاهر ك  غشا  الفرو نا  حريرا ح ويدل دليه : عا رواه بالع ون نأح ح دن دمر ق

بنده ح فلالها  جاة  ون داعر ح دن قتادة ح دن كنس : ك  كنيدر دوعة كهدى إل  ربأل هللا 

ح فعجب الناه عنها ح ثع كهداها إل  دمر ح فسال : يا ربأل هللا ح تكرهها وكلالها ؟  ربأل هللا 

قاي ك  ينه  دن  قال : ))يا دمر إنما كربلت وها إليل لتاعث وها وجها فتصيب وها عاال(( . والل

 الحرير .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 68 

 خرجه الاهللاار وغيره ح وخرجه عللع عختصرا .و

فروج   هأ فروج الحرير الذي قال دساة ون داعر : كهدي لربأل هللا  - كدلع وهللا -هذا و

: ))ال يناغي هذا  لحرير فلاله ح ثع صل  فيه ثع انصرف فنهللاده نهللادا شديدا ح نالكاره له ح ثع قا

 للمتسين((.

 قد خرجه الاخاري في عأضع  خر .و

يأعا قاا  عن ديااج  ناي خرج عللع عن حديث كوي الهللاوير ح دن جاور ح قال : لاس الو

 وانر وسية الحديث .  -كهدي له ح ثع كوشل ك  نهللاده ح ثع كربي وه إل  دمر 

 

* * * 

 باب -8

 راهية التعري في الصالة وغيرهاك

حدثنا عطر ون الفضي : ثنا روح : ثنا زنريا ون إبحاق : ثنا دمرو ون دينار ح قال :  -364

نا  ينسي ععهع الحجارة للكعاة ودليه إزاره ح   ل هللا بمعت جاور ون دادهللا يحدث ح ك  ربأ

مه : يا ون كخي ح لأ حللت إزار  فجعلته دل  عنكايل دو  الحجارة . قال : فحله دفسال له العااه 

 ح فجعله دل  عنكايه ح فلسط عغشيا دليهح فما رئي وعد الل دريانا . 

قد قيي : كنه عن عرابيي الصحاوة ن ذا اإلبناد عصرح فيه واللماع عن كوله إل   خره ح وه

كو عن وعض كناور  بمعها عن غيره ح إعا عن الناي  فب  جاورا لع يحضر هذه السصة ح وإنما

 فهأ عتصي .  كصحاوه ح فب  نا  بمع الل عن الناي 

 ح هي يحمي دل  االتصال ح كر ال ؟ (( فعي نذا  قد اختلفأا في قأل الصحاوي: ))ك  الناي و

ق : كنه ك  حك  قصة كدرنها ولنه ح ويمكن ك  يكأ  شهدها حملت دل  االتصال ح التحسيو

 وإ  حك  عا لع يدر  زعنه فهأ عربي لذلل. وهللا كدلع .

ه جاور ح فب  الل نا  قاي الاعثة نعع قريش الحجارة لع يدر  ونا  الكعاة حين نسي الناي و

 دشرة بنة .نا  حينظذ خمس   ومدة ح وقد قيي : ك  دمر الناي 

 الحلع .  ال ععمر ح دن الهللاهري : نا  الل حين ول  الناي ق

عن تعريه ن فبنه نا  عجاأال دل  كجمي  حيائه  ةكعا بسأطه عغشيا دليه ح فسيي: عن شدو

 األخيق وكنملها عنذ نشق ح وعن كدظمها شدة الحيا  . 

 .  قيي : وي نا  ال عر شاهده ورا ه ح كو لندا  بمعه دن التعريو

تاب : ود  الخلق (( عن نقد خرج الاخاري هذا الحديث في )) واب : ونيا  الكعاة ((  عن)) و

طريق اون جريج ح دن دمرو ون دينار ح وفيه : قال . فخر إل  األرض ح وطمحت ديناه إل  

 اللما  ح ثع كفاق ح فسال : )) إزاري ح إزاري (( ح فشد دليه إزاره . 

نتاب : كخاار عكة (( . ثنا جدي : ثنا عللع ون خالد ح دن اون كوي قد روى األزرقي في )) و

ح دن كويه ح قال : جلس رجال عن قريش في الملجد الحرار ح فيهع حأيطب ون داد العهللاى  حنجي

ح وفيه : فنسلأا  -فذنر حديثا طأيي في الل  -وعخرعة ون نأفي ح فتذانروا ونيا  قريش الكعاة 

ح ينسي ععهع الحجارة دل  رقاته ح فاينا  ييأعظذ غير لع ينهللال دليه الأح الحجارة ح وربأل هللا 

وهللا كدلع -هأ ينسلها إا انكش  نمرة نانت دليه ح فنأدي : يا عحمد ح دأرتل ح والل كول عا نأدي 

عن الفهللاع حين نأدي ح فقخذ  دأرة وعد الل ح ولاج وربأل هللا  ح فما رئيت لربأل هللا  -

المطلب فضمه إليه ح وقال : لأ جعلت لنا وعض نمرتل دل  داتسل تسيل الحجارة ح  العااه ون داد

وانر  -إزاره ح وجعي ينسي ععهع  فسال : )) عا كصاوني هذا إال عن التعري (( فشد ربأل هللا 

 . وسية الحديث 
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خثيع ح : ثنا جدي وإوراهيع ون عحمد الشافعي ح قاال : ثنا اون خالد ح دن اون  -كيضا  -قال و

قال : نا  ربأل هللا غيعا حيث هدعت الكعاة ح فكا  ينسي الحجارة ح فأضع دل  ظهره إزاره 

 إني نهيت ك  كتعرى (( . : ))  يتسي وه فلاج وه ح فاخذ العااه فضمه إليه ح فسال ربأل هللا

 سال : لاج وفي  ح ولاط وه ح إاا صرع ح وهأ ععن  عا في حديث جاور : ي

 يا دليه (( . )) فلسط عغش

 روى اإلعار كحمد : ثنا داد الرزاق : اونا ععمر ح دن اون خثيع ح دن كوي و
لطفيي ح وانر ونا  الكعاة في الجاهلية ح قال : فهدعتها قريش ح وجعلأا يانأنها وحجارة الأادي ح ا

ارة عن يحمي الحج تحملها قريش دل  رقاوها ح فرفعأها في اللما  دشرين ارادا . فاينا الناي 
كجياد ودليه نمرة ح فضاقت دليه النمرة ح فذهب يضع النمرة دل  داتسه فترى دأرته عن صغر 
 النمرة حح فنأدي : يا عحمد ح خمر دأرتل ح فلع ير دريانا وعد 

 لل . ا
عن الناأة ك   وروى اون بعد وببناد ضعي  ح دن اون دااه ح قال : كول شئ ركى الناي

 ير ح فما رئيت دأرته عن يأعظذ . قيي له : ابتتر ح وهأ غ
ويروى وببناد كجأد عنهح دن اللما  ح دن دكرعة ح دن اون دااه ح دن كويه ح ك  الناي      
  . ] قال : )) نهيت ك  اعشي دريانا ((  ح]قلت : انتمها الناه عخافة ك  يسألأا: عجنأ 

 -لع الميئي لالاهللاار عن حديث عووعض رواته لع يذنر في إبناده : )) العااه (( . وخرج      
يغتلي عن ورا  الحجرات ح  ح دن عجاهد ح دن اون دااه ح قال : نا  ربأل هللا -وفيه ضع  

 وعا رئي دأرته قط . 
 وقال ال نعلع روي عن وجه عتصي وببناد كحلن عن هذا .      
ه ثسيي ح ودلي وفي )) صحيح عللع (( دن الملأر ون عخرعة ح قال : كقالت وحجر كحمل     
ر ح فانحي إزاري وععي الحجر ح فلع كبتطع ك  كضعه حت  ولغت وه إل  عأضع ح فسال ربأل اإز
 ارجع إل  ثأول فخذه ح وال تمشأا دراة (( .            : )) هللا
وفي )) علند اإلعار كحمد (( وببناد جيد ح دن داد هللا ون الحارث ون جهللا  ح كنه عر   

لعأا كزرهع ح فجعلأها عخاريق يجتلدو  وها وهع دراةح خفتية عن قريش قد وصاحب له وقيمن و
خرج دليهع ح فلما  حقال : فلما عررنا وهع قالأا : ك  هبال  لسليلأ  ح فددأهع ك  ربأل هللا

عغضاا حت  دخي ح وننت كنا ورا  الحجرة ح فابمعه يسأل :  كوصروه تاددوا ح فرجع ربأل هللا
ح وال عن ربأله ابتتروا (( ح وكر ايمن دنده تسأل : كبتغفر لهع  ا عن هللا ابتحيأ)) باحا  هللا ح ال

 يا ربأل هللا ح فاالي عا كبتغفر لهع . 
قأله :فاالي : كي وشدة ح وعنه الالوا  ح والمعن  : كنه كبتغفر لهع وعد شدة اعتناده عن و
 اََلَل . 
لنه ـ عن حديث وههللا ون حاجه والترعذي ـ ووخرج األعار كحمد وكوأ داود والنلائي وكون ع    

حكيع ح دن كويه ح دن جده ح قال : قلت : يا ربأل هللا ح دأراتنا عا نقتي عنهن وعا نذر ؟ قال : 
))كحف  دأرتل إال عن زوجتل ح وعا علكت يمينل (( ح فسال : الرجي يكأ  عع الرجي ؟ قال : )) 

ا ؟ قال : )) فا  كحق ك  يلتحيا ليفالرجي يكأ  خا ك  ابتطعت ك  ال يراها كحد فقفعي (( ح قلت :
 عنه (( . 
هذا تعليق عختصر ح فسال : وقال وههللا ح (( نتاوه )) وقد انره الاخاري في عأضع  خر عن      

 دن كويه ح دن جده .
وقد اجمع العلما  دل  وجأب بتر العأرة وين الناه دن كوصار الناظرين ح واختلفأا في      

قألين ح هما وجها  ألصحاونا وكصحاب الشافعي ح ويجأز نشفها  ها في الخلأة ح دل وجأب بتر
 للحاجة إليه وسدرها وغير خيف ح وقد باق في )) نتاب : الغلي (( انر وعض الل . 
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 باب -9

 لصالة في القميص والسراويل والتبان والقباءا
 خرج فيه حديثين :      
 الحديث األول      
ن حرب : ثنا حماد ون زيد ح دن كيأب ح دن عحمد ح دن كوي هريرة وـ حدثنا بليما   365     

فلقله دن الصية في الثأب الأاحد ح فسال : )) كو نلكع يجد ثأوين ؟  ح قال : قار رجي إل  الناي 
في  (( ثع بقل رجي دمر ح فسال : إاا وبع هللا دليكع فقوبعأا ح جمع رجي دليه ثياوه ح صل  رجي

زار وقميص ح في إزار وقاا  ح في براويي وردا  ح في براويي وقميص ح في إإزار وردا  ح في 
 براويي وقاا  ح في تاا  وقاا  ح في تاا  وقميص . قال : وكحلاه قال : في تاا  وردا  . 

((  قد تسدر حديث كوي هريرة هذا عن وجه  خر دنه ح وانرنا ك  قأله : )) كو لكلكع ثأوا  ؟     
ثأوين ؟ (( إشارة إل  كنه لأ لع تشرع الصية في ثأب واحد لشق دل  نثير عنهع  ح )) كو نلكع يجد

 ن فبنه َناَ  فسيرا ال يجد ثأوين . 
إل  ك  الصية في الثأب الأاحد إنما شردت لسلة الثياب حينظذح فلما  -يضاك–وفيه إشارة     

ال علل فاره والرور إليهع كعر ستح الايد دليهع وانتنثرت الثياب ح ووبع هللا دل  المللمين ح وف
حينظذ والصية في ثأوين ثأوين ن لهللاوال المعن  الذي نا  ألجله شردت الصية في ثأب  دمر 
 واحد . 
وني عا يلاس دل  الاد  فهأ ثأب ح بأا  نا  شاعي له كو لاعضه ح وبأا  نا  عخيطا كو     

ح واللراويي ثأب ح والتاا  ثأب ح  يص ثأب ح والساا  ثأبغير عخيط ح فاإلزار ثأب ح والسم
فلهذا قال دمر : إاا وبع هللا دليكع فقوبعأا ح جمع رجي دليه ثياوه ح صل  رجي في إزار وردا  ـ 
واإلزار : َعا يشده َدلَ  وبطه ح والردا  َعا يلسيه َدلَ  عنكايه ـ في إزار وقميص ح في إزار وقاا  ح 

ي براويي وقاا  ح في تاا  وقاا  ح في تاا  وقميص ف ح في براويي وقميص حفي براويي وردا  
 . وشل الراوي : هي قال في تاا  

 وردا  ؟ . 
 والتاا  والردا  : ومنهللالة اللراويي والردا  .     
 فكي عن هذه األنأاع التي انرها دمر ـ رضي هللا دنه ـ صية في ثأوين ثأوين .     
قال كوي ون نعب : الصية في الثأب الأاحد بنة :  ح دن كوي نظرة ح قال وقد روى الجريري    

وال يعاب دلينا ـ فسال كون علعأد : إنما نا  اا  إا نا  في الثياب قلة ح  ح نما نفعله عع الناي 
 فقعا إاا وبع هللا فالصية في الثأوين كزن  . 

 وفيه انسطاع .  خرجه داد هللا كون اإلعار كحمد في )) الملند (( ح    
خرجه الدارقطني في )) دلله (( عن رواية داود ون كوي هند ح دن كوي نظرة ح دن كوي و    

 بعيد ح فصار عتصي . وانر كنه روي دن داود ح دن كوي نظرة ح دن جاور . 
وروى ونيع في )) نتاوه (( دن عاار  ون فضالة ح دن الحلن ح قال : كختل  َدْاد هللا ون     
ة في الثأب الأاحد ح فسال كوي : في ثأب ح وقال كون علعأد : في يد وكوي ون نعب في الصعلعأ

 ثأوين ح فال  الل دمر ح فسال : السأل عا قال كوي ح وإ  لع يقل كون علعأد دن الخير . 
 وهذا عنسطع كيضا .     
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 وروى كون وهب ح دن عخرعة ون وكير ح دن كويه ح دن بعيد ح قال : قال :    
ي ثأب  واحد ح حت  جا  هللا والثياب ح فسال : صلأا في ثأوين ح فسال كوي ون ف] .. .. [ ننا نصلي 

في الثأب الأاحد ح ولنا ثأوا  ح  نعب : ليس هذا في شئ ح قد ننا نصلي دل  دهد ربأل هللا 
 قيي لعمر ون الخطاب : كال تسضي وين هذين ـ َوُهَأ جالس ـ ؟ قي كنا عع كوي . 

ب ك  الصية في ثأب واحد كفضي ح ونذلل نا  يفعله جاور ون داد عوظاهر نير كوي ون ن     
 هللا وغيره . 

ويحتمي : كنهع كرادوا وذلل ويا  الجأاز لظي يتأهع عتأهع كنه ال تجأز الصية في ثأب       
ا خرجه دنة نم -واحد  حويدل دل  هذا االحتمال : ك  دمر قد صح دنه األعر والصية في ثأوين 

 فعلع كنه كراد تارة ويا  الجائهللا ح وتارة ويا  األفضي .  -الاخاري 
وكنثر العلما  دل  ابتحااب الصية في ثأوين ح وقد تسدر دن  اون دمر وغيره ح وهأ قأل      

 كنثر الفسها  ح عنهع : عاللحوالثأري ح والشافعي حواحمد . 
ظاهر نير كحمد : وعار كنثر عن غيره ح يتقند ابتحااوه دند عالل وكحمد في حق اإلو

نراهته لنعار دو  المنفرد ح ونره عالل الل ألئمة الملاجد إال عن يبر في بفر كو في ويته ح فب  
 الل عن زينة الصية المقعأر وها ح واإلعار هأ المنظأر إليه ح فيتقند ابتحااب الهللاينة في حسه .

ا نا  تارة في ويته نما في حديث مفي الثأب الأاحد ح إن  ويدل دل  هذا : ك  صية الناي      
 دمر ون كوي بلمة ح وتارة في اللفر نما في حديث جاور .

وقد روي دن طائفة عن اللل  تفضيي وعض كنأاع الثأوين دل  وعض : فسال كوأ عالل :      
 الصية في اإلزار والساا  كحب إلي عن الصية في السميص واإلزار.

 في التاا  والردا  كحب إلي عن الصية في السميص والردا  . ةالنخعي ح قال : الصيودن      
والظاهر: كنه فضي التاا  واللراويي دل  اإلزار ن ألنه يأاري العأرة دن األرضح فسد      

 روي دنه : كنه نره ك  يفضي وفرجه إل  األرض في الصية .
الل السميص ح ثع الردا  ح  افعي وكصحاونا : كفضيوكعا ك  يصلي في ثأب واحد ح فسال الش     

 ثع اإلزار ح ثع اللراويي .
وعن كصحاب الشافعي عن قال : اللراويي كول  عن اإلزار ن ألنه كبتر ح وهذا عستض       

 نير النخعي نما باق .
 وابتدل عن رجح اإلزار: وقنه يتجاف  دنه وال يص  األدضا  وخيف اللراويي .     
لراويي كحب إليل كر الميازر ؟ فسال : اللراويي عحدث لكنه ابتر . لوبظي اإلعار كحمد : ا     

 األزر نانت لااه السأر ح واللراويي كبتر . -وقال : كيضا 
قال : والحديث : ))عن لع يجد اإلزار فليلاس اللراويي(( ح وهذا دليي ك  السأر قد لالأا      

 اللراوييت .
 صية في السميص ح وانه يهللاره ولأ وشأنة .لبلمة ون األنأع في ا وقد باق حديث     
وفي ))بنن كوي داود(( دن جاور ح كنه كر في قميص ليس دليه ردا  ح فلما انصرف قال :      

 يصلي في قميص .  ركيت ربأل هللا 
كعنا  وروى كوأ نعيع الفضي ون دنين : ثنا إبرائيي ح دن داد األدل : ثنا شيخ ح قال :     
في قميص خفي  ح ليس دليه إزار وال ردا  ح فلما صل  قال :  ون دلي  -ين لكو الح -الحلن 

 ح وإنما فعلته لتنظروا ك  دندنا الثياب . -كو عن اللنة  -هذه اللنة 
وإاا صل  في قميص فبنه يناغي ك  يهللاره ح وقد تسدر قأل عن نره الصية في قميص غير      

ب  لع يهللار السميص فب  نا  تحته إزار كو براويي فيث بلمة ون األنأع ح عهللارور ابتدالال وحد
 صحت صيته البتتار دأرته .
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وقد روي ح دن نافع ح ك  اون دمر نا  ال يصلي إال وهأ عتهللارح وروما اتهللار تحت قميصه      
 وفأقه في اللفر .

ه وحيث ال يرى عنه إ  لع يكن دليه إزار وال براويي ح فب  نا  له لحيه نايرة تلتر جياو
 : نص دليه كحمد في رواية األثرر ح وهأ قأل داود -ته صحت صيته ردأ

 الطائي ح وكصح الأجهين للشافعية.
وإ  لع يكن نذلل ح وي نا  يرى دأرة نفله عن جياه لع تصح صيته ح دند الشافعي      

 ن كبفي ايله .وكحمد ح وتصح دند عالل وكوي حنيفة وكوي ثأر ح نما لأ رئيت دأرته ع
د رخص في الصية في قميص غير عهللارر : بالع ون داد هللا ون دمر وغيره عن اللل  قو     

. 
 وقال عالل : هأ ابتر عن الذي يصلي عتأشحا وثأب .      
وقال إبماديي ون بعيد الشالنجي : بقلت كحمد دمن صل  ولع يهللار دليه ح ولع يحتهللار؟      

 ح فسال : ال يمكن ك  يرى اا  . هه لأ نظر إل  فرجه ر فسال: جائهللا ح فسلت له : كن
: يهللار دليه ح فب  لع يفعي ونا  إاا رنع -يعني : بليما  ون داود الهاشمي  -قال كوأ كيأب و

 ال يلتتر فرجه دن النظر كداد الصية .
ال حين ق وقال كوأ خيثمة : نقعره ك  يهللار دليه ح وال كرى دليه إدادة ن لحديث الناي      

ن ر وبكن قاي الرجال(( عن ضيق األزر ح وحديث دمرو ون بلمة : ))غطأا عللنلا  : ))ال ترف
 دنا كبت قارئكع(( . 

قال الجأزاني : والسأل في الل دل  عا قاله كوأ خيثمة لما احتج وه ح ثع قال : ثنا كوأ حذيفة      
ن كوي ددن بعيد ون المليب ح عأب  ون علعأد : ثنا زهير ون عحمد ح دن داد هللا ون عحمد ح 

يسأل : ))يا ععشر النلا  ح إاا بجد الرجال فاخفضن كوصارنن ح ال   بعيد ح كنه بمع ربأل هللا 
 ترين دأرات الرجال(( عن ضيق األزر .

وهأ   وروى الطاراني وببناد ضعي  ح دن اون دااه ح قال : دخلت دل  ربأل هللا      
 . يصلي عحتايا ح عحلي األزرار

 : يالحديث الثان     
حدثنا داصع ون دلي : ثنا اون كوي ائب ح دن الهللاهري ح دن بالع ح دن اون دمر ح  -366     

ح فسال : عا يلاس المحرر ؟ فسال : ))ال يلاس السميص ح وال  قال : بقل رجي ربأل هللا 
 علين فليلاس الخفين حاللراويي ح وال الارنس ح وال ثأوا عله زدفرا  كو وره ح فمن لع يجد الن

 وليسطعهما حت  يكأنا كبفي عن الكعاين (( . 
 عثله . -  ودن نافع ح دن اون دمرح دن الناي      
في  خر  -كيضا  -السائي : ))دن نافع(( هأ اون كوي ائب ح وقد باق الحديث دنه والأجهين      

 ))نتاب العلع(( .
ك  لاس عا انر فيه عن  الااب : كنه يدل دل  والمسصأد عن تخريج هذا الحديث في هذا     

ونه  المحرر دن لاله ح ففيه إقرار لغير المحرر   اللااه نا  عتعارفا وينهع ح وقد دده الناي 
 دل  لاابهح وقد باق عن نير اإلعار كحمد : ابتدالله وه دل  لااه اللراويي .

لهع دل  الصية  رر اإلحرار ح فهأ إقراكعته دل  لاس هذه الثياب في غي  وإاا كقر الناي      
 فيها ح ولأ نا  ينه  دن الصية في شي  عنها لياين لهع الل .

وقد ورد النهي دن الصية في اللراويي في حديث رواه الحلين ون وردا  ح دن كوي      
 ك  نصلي في اللراويي .      الهللاوير ح دن جاور ح قال : نه  ربأل هللا  

 : ال يتاوع حلين دليه ح وال يعرف إال وه . لاراني والعسيلي ح وقاخرجه الط     
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ولأ صح لحمي دل  االقتصار دل  اللراويي في الصية عع تجريد المنكاين ح يدل دل     
الل : عا رواه كوأ المنيب دايد هللا ون داد هللا العتكي ح دن داد داد هللا ون وريدة ح دن كويه ح قال : 

يتأشح وه ح واآلخر ك  تصلي في براويي ليس دليل  ك  يصل  في لحاف ال  نه  ربأل هللا 
 ردا  .
 خرجه كوأ داود .     
وخرجه الطاراني والعسيلي ح ولفضه : نه  ك  يصلي الرجي في اللراويي الأاحد ح ليس      

 دليه شي  غيره .
: المصلي في ثأب  دن علالين : كحدهما  وخرجه اون ددي ح ولفظه : نه  ربأل هللا      
 ال يتأشح وه ح وكعا األخر : ك  يصلي في براويي ليس دليه ردا  . دواح
وكوأ المنيب ح وثسه اون ععين وغيره . وقال الاخاري : دنده عنانير ح وقال اون ددي :      

 : ال يتاوع دليه ح وال يعرف إال وه .-دندي كنه ال وقه وه . وقال العسيلي في هذا الحديث 
ه نتب إل  وعض جنأده : إاا رجعتع عن غهللااتكع هذه فقلسأا نوقد روى دن دمر ح ك     

 اللراويي واألقاية ح والالأا األزر واألردية .
وهأ عحمأل دل  ك  لااه العرب المعهأد وينهع كفضي عن لااه العجع ح فخشي دل  عن      

لهذا روي وااه العرب والكلية . رجع عن ويد العجع ك  يلتمروا دل  لااه العجع ح فروما هجر ل
دنه كنه قال : إيانع وزي األداجع ح ويدل دل  هذا : كنه قد رخص في الصية في اللراويي 

 واألقاية ح نما خرجه الاخاري دنه .
    

* * * 

 

 باب -10

 ا يستر من العورةم
 خرج فيه ثيثة كحاديث :          
 الحديث األول :     
ايد هللا ون داد هللا ون دتاة ح دن كوي بعيد الخدري ح دالهللاهري ح دن  عن رواية : -367     

دن اشتمال الصما  ح وك  يحتاي الرجي في ثأب واحد ليس دل  فرجه   قال : نه  ربأل هللا 
 عنه شي  .

 الحديث الثاني :     
دن    عن رواية : كوي الهللاناد ح دن األدرج ح دن كوي هريرة ح قال : نه  الناي -368     
 ن : دن اللماه والنااا ح وا  يشتمي الصما  ح وا  يحتاي الرجي في ثأب واحد .يويعت
 النهي دن لالتين ح وبأا  في الل حال الصية وغيرها . -ععا  -قد تضمن الحديثا       

حديث كوي هريرة ح وقال فيه : نه  ربأل هللا  -قد روى بفيا  الثأري ح دن كوي الهللاناد و
  إحداهما : اشتمال الصما  ح ولع يذنر تفليرها . -وانر الحديث  -ة تين في الصيدن لال 

وقد خرجه في ))نتاب : اللااه(( عن رواية الهللاهري ح دن داعر ون بعد ح دن كوي بعيد      
نه  دن لالتين : اشتمال الصما  ح والصما  : ك  يجعي ثأوه  ولياق عطأل ح وفيه : ك  الناي 

د شسيه ليس دليه ثأب . واللالة األخرى : احتااؤه وثأوه وهأ جالس حه ح فيادو ادل  كحد داتسي
 ليس دل  فرجه عنه شي  .

 وهذا التفلير ح الظاهر كنه عن قأل الهللاهري كدرج في الحديث .     
ودند الهللاهري فيه إبناد  خر : رواه دن دطا  ون يهللايد ح دن كوي بعيد ح وقد خرجه      

 دة عمن رواه دن الهللاهري نذلل .ار ح وانر جمالاخاري في عأضع  خ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 74 

في ))اللااه(( عن رواية عالل ح دن كوي الهللانادح دن األدرج ح دن كوي  -كيضا  -وخرج      
دن لالتين : ك  يحتاي الرجي في الثأب الأاحد ليس دل  فرجه عنه   هريرة : نه  ربأل هللا 

 شي  وإ  يشتمي والثأب الأاحد ليس دل  احد شسيه .
حديث كوي بعيد : جعفر ون ورقا  ح دن الهللاهري ح دن بالع ح دن كويه ح قال :  ىوقد رو     

دن لالتين : الصما  ح وهأ ك  يلتح  الرجي في الثأب الأاحد ح ثع يرفع   نه  ربأل هللا 
جاناه دل  عنكاه ليس دليه ثأب غيره ح كو يحتاي الرجي في الثأب الأاحد ليس وينه ووين اللما  

 ترا .بيعني :  -  شي
 خرجه النلائي .     
وهذا لع يلمعه جعفر عن الهللاهري ح وي ولغه دنه ح وقد كنكره دليه جمادة عن األئمة ح      

 وقالأا : رواياته دن الهللاهري ضعيفة جدا .
 وهذا قأل راوع دن الهللاهري في إبناده ح إال كنه ال يصح .     
 هريرة :عن حديث كوي  -كيضا  -وروي تفليره      
 خرجه كوأ داود وغيره عن رواية كوي صالح ح دن كوي هريرة ح قال : نه       

دن لالتين : ك  يحتاي الرجي عفضيا وفرجه إل  اللما  ح ويلاس ثأوه واحد جانايه   ربأل هللا 
 خارج ح ويلسي ثأوه دل  داتسه .

س الرجي اه نه  ك  يلكن  وخرجه النلائي عن وجه  خر دن كوي هريرة ح دن الناي      
 الثأب الأاحد فيشتمي وه ويطرح جانايه دل  عنكايه ح كو يحتاي والثأب الأاحد .

في هذا الحديث ح قال : وا    ويروى عن حديث كوي بلمة ح دن كوي هريرة ح دن الناي      
 يشتمي الصما  دل  احد شسيه .

ك  يشتمي والثأب ح ثع   بأل هللا ويروى عن حديث اون بيرين ح دن كوي هريرة : نه  ر     
 يرفعه دل  عنكاه .

 وخرجه الاخاري عختصرا ح إال كنه قال : ))نهي(( ولع يصرح ورفعه .     
ح كنه نه  ك  يشتمي في  وروى ععمر ح دن همار ون عناه ح دن كوي هريرة ح دن الناي      

 إزاره إاا عا صل  ح إال ك  يخال  وين طرفيه دل  داتسه .
ح كنه نه  ك  يلاس ثأوا واحدا يقخذ  لائي عن حديث اون علعأد ح دن الناي نوخرج ال     

 وجأاناه فيضعه دل  عنكاه ح فتلل تدد  الصما  . 
وروى داد الرزاقح دن اون جريج : اخارني دمرو ون دينار ح دن دطا  اون عيناح كنه      

ح قال : وكعا اللالة  -الحديث  رفذن -يعتين بمعه يحدث دن كوي هريرة ح قال : نه  دن لالتين وو
 األخرى فب  يلسي داخلة إزاره وخارجته دل  كحد داتسيه ح ويارز صفحة شسه .

قال : اون جريج : قلت لعمرو : ك  جمع وين طرفي الثأب دل  شسه األيمن ؟ قال : عا      
 ركيتهع إال يكرهأ  الل .

 -وهأ الردا   -أ ك  يلااس ثأوا واحدا هه الصما  : فحاصي عا دلت دليه األحاديث في لال     
فيشتمي وه دل  ودنه عن غير إزار ح ثع يضع طرفيه دل  احد عنكايه ح وياس  عنكاه اآلخر وشسه 
 عكشأفا ح فتادو دأرته عنه ح ووذلل فلر الصما  كنثر 

 لعلما  .العلما  ح وعنهع : بفيا  الثأري ح واون وهب ح وكحمد ح وكوأ دايد ح وكنثر ا
 قال األعار كحمد : هأ االضطااع والثأب إاا لع يكن دليه غيره .     
وإنما بن االضطااع للمحرر أل  دليه إزارا . فلأ نا  دل  المصلي إزار وقميص جاز له      

 االضطااع وردائه في ظاهر عذهب اإلعار كحمد ح وروي دنه كنه يكره الل ح وإ  نا  دليه غيره .
 نا  عالل كجازها دل  ثأب ح ثع نرهها . دون وهب : وقوقال ا     
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ونسي اون عنصأر ح دن إبحاق ح قال : اشتمال الصما  : ك  يلتح  وثأب ح ثع يخرج      
 إحدى يديه عن تحت صدره .

قال كوأ دايد : قال األصمعي : اشتمال الصما  دند العرب : ك  يشمي الرجي وثأوه ح فيجلي      
 جاناا فيخرج عنه يده ح وروما اضطاع فيه دل  تلل الحال . ال يرفع عنهوه جلده نله ح و

قال كوأ دايد : نقنه اهب إل  كنه ال يدري لعله يصياه شي  يريد االحتراه عنهح وك  يتسيه      
 ويده في يسدر دل  الل .

غيره ح ثع  قال : وكعا تفلير الفسها  ن فبنهع يسألأ  : هأ ك  يشتمي وثأب واحد ليس دليه     
 رفعه عن احد جانايه ح فيضعه دل  عنكايه فيادو عنه فرجه .ي

 قال كوأ دايد : والفسها  كدلع والتقويي في هذا ح والل اصح ععن  في الكير . انته  .   
وجعي الخطاوي : اشتمال الصما  : ك  يشتمي وثأب يجلي وه ودنهح ثع يرفع طرفيه دل       

 داتسه األيلر .
  داتسه فهأ اشتمال اليهأد الذي جا  النهي دنه في حديث اون دمر ح وإنما للع يرفعه د فب      

 يشتمي والثأب ويخال  وين طرفيه ح فهأ عخال  لهما جميعا .  نا  الناي 
 وهذا الذي قاله كوأ دايد في تسديع تفلير الفسها  دل  تفلير كهي اللغة حلن      

نير العرب يلتعمله فَي ععن  ُهَأ كخص عن ابتعمال العرب  لع وكير عنقَْد يتك جدا ن فب  النَّاَّي 
َحاوَة ح ثُعَّ يتلساه دنهع التاوعأ  ح ويتلساه دنهع  ح كو كدع َعْنهُ ح ويتلس  اََلَل َدْنهُ حملة شريعته عن الصَّ

 ينلعلما  الذكئمة العلما  ح في يجأز تفلير عا ورد في الحديث المرفأع إال وما قاله هبال  كئمة ا
تلسأا العلع دمن قالهع ح وال يجأز اإلدراض دن الل واالدتماد دل  تفلير عن يفلر الل اللف  
ومجرد عا يفهمه عن لغة العرب ن وهذا كعر عهع جدا ح وعن كهمله وقع في تحري  نثير عن 

 نصأه اللنة ح وحملها دل  غير عحاعلها . وهللا المأفق .
اد دأرته لع تاطي صيته دند كنثر العلما ح وعنهع تلصما ح ولع ولأ صل  وهأ عشتمي ا     

 عن قال واطينها ح وهأ وجه ألصحاونا .
 واللالة الثانية : ك  يحتاي وثأب ليس دليه غيره .     
ح والحاأة : ك  يسعد دل  إليتيه ح -وضع الحا  ونلرها  -االحتاا  : ابتفعال عن الحاأة      

 ح كو نحأه ح كو ويده . بدليهما وثأ وينصب باقيه ح ويحتأي
 يحتاي في جلأبه ويده ح وقد خرج الل الاخاري في ))األدب(( .  وقد نا  الناي      
 نا  نذلل .  وورد في ))بنن كوي داود(( ك  جلأه الناي      
) الجلأه وهذه الهيظة كخشع هيظات الجلأه ن وقد باق انر اََلَل َفي ))َنتَاب : العلع(( فَي )     
 دَ العالع (( .نْ دَ 

وإنما نه  دن االحتاا  وثأب واحد ح فباا نا  دل  الرجي ثأب واحد فاحتا  وه نذلل ودت      
دأرته ح وهذا عنهي دنه في الصية وغيرها ح فب  نا  في الصية نا  عاطي لها دل  عا باق 

ر ح وإ  نا  في رلناه فهأ عحانره في نش  العأرة في الصية ح وإ  نا  في غيرها ونا  وين ا
 خلأة انان  دل  جأاز نش  العأرة في الخلأةح وفيه خيف باق انره .

وإ  فعي الل ودليه براويي كو قميص لع يحرر ن فب  النهي دن االحتاا  ورد عسيدا في      
 ثأب واحد ح وورد ععلي وكش  العأرة .

ك  يحتاي والثأب   ل هللا أرة : نه  ربعن حديث كوي هري -كيضا  -ففي رواية الاخاري      
 الأاحد ح ليس دل  فرجه عنه شي  وينه ووين اللما  .

نه  ك  يشتمي الصما  ح وا  يحتاي في   وفي ))صحيح عللع(( دن جاور ح ك  الناي      
 ثأب واحد ح ناشفا دن فرجه .

 تاا  .حيعني : واال -قال دمرو ون دينار : إنهع يرو  كنه إاا خمر فرجه في وقه      
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وعن كصحاونا عن قال : حكي دن كحمد المنع عن هذا االحتاا  عطلسا ح وإ   نا  دليه ثأب      
 غيره . وهذا وعيد . 

 إ  شا  هللا تعال  . -وكعا الميعلة والمناوذة ح فقتي انرها في عأضعها عن ))الايأع((      
نه ح وإ  بتره عقعأر وه ح وهذا دالفرج عنهي وعسصأد الاخاري وهذه األحاديث : ك  نش       

يسأي عا يميي إليه ح وهأ : ك  العأرة الفرجا  خاصة ن لكن النهي َدن اشتمال الصما  ليس َفيَه 
تصريح والتعليي وكش  الفرج خاصة ح فبنه ينكش  ولااه الصما  جانب الرجي نله ح فيدخي فيه : 

 وهللا كدلع . -كيضا  -الأر  والفخذ 
 ثالث : للحديث اا     
خرجه عن رواية : اون كخي اون شهاب ح دن دمه ح قال : كخارني حميد ون داد  -369     

الرحما  ون دأف ح دن كوي هريرة ح قال : وعثني كوأ وكر في تلل الحجة في عبانين يأر النحر ح 
 نبا  ومن  ك  ال يحج وعد العار عشر  ح وال يطأف والايت دريا  .

 دليا ح فقعره ك  يبا  وـ  حما  ح ثع كردف ربأل هللا رون داد القال حميد   
 (( .))ورا ةً  

قال كوأ هريرة : فقا  ععنا دلي في كهي عن  يأر النحر : ال يحج وعد العار عشر  وال      
 يطأف والايت دريا  .

جه وقد روي دنه عن و.  ليس في حديث كوي هريرة هذا تصريح ورفع الل إل  الناي      
عن حديث دلي ون كوي طالب ولف  يدل  -كيضا  -ح وروي الحديث  -كيضا  -أ هذا اللياق ح خر ون

 دل  رفعه. 
 خرجه اإلعار كحمد والترعذي .     
عرفأدا عن حديث اون دااه  -كيضا  -وقد روي حديث دلي عرفأدا صريحا ن وروي      

 وببناد فيه ضع  .
 وقعر  لنحر َفي حجة الصديق اومن  يأر ووكي حال ن فبنما نأدي وذلل      

 ربأل هللا وذلل ح هذا كعر ال يرتاب فيه وإ  لع يصرح وذلل في نثير عن الروايات .
 وقد نانت دادة كهي الجاهلية الطأاف والايت دراة ح فقوطي هللا الل ونه  دنه .     
ريانه ح دلايت وهي وفي ))صحيح عللع(( دن اون دااه ح قال : نانت المركة تطأف وا     

 وتسأل : 
 ليأر يادو وعضه كو نلها

 

 ما ودا عنه في كحلهف 
 

 [ .31األدراف:] يَا َوَني  دََر ُخذُوا َزيَنتَُكْع َدْندَ ُنّيَ َعْلَجدٍ  قال : فنهللالت :     
فب  نا  الاخاري خرج هذا الحديث في هذا الااب ن أل  باب النهي دن التعري في الطأاف     
ح فنهأا دن الل خاصة ح ففيه نظر ن أل  اون دااه إنما حك  هذا دن طأاف  عنش  فروجهنا  

 النلا ح والمركة نلها دأرة والنلاة إل  الصية بأى وجهها ح وفي نفيها خيف باق انره .
* * * 
 

 باب -11

 لصالة بغير رداءا
ن المنكدر ح قال : ودن عحمد  حدثنا داد العهللايهللا ون داد هللا : حدثني اون كوي المأالي ح -370    

دخلت دل  جاور ون داد هللا وهأ يصلي في ثأب علتح  وه ح ورداؤه عأضأع ح فلما انصرف 
قلنا : يا كوا داد هللا ح تصلي ورداؤ  عأضأع ؟ قال : نعع ح كحاات ك  يراني الجهال عثلكع ن ركيت 

 يصلي نذا .  الناي 
 وقد باق هذا الحديث ولف   خر .    
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اية تاين ك  جاورا التح  والثأب فصار له إزارا وردا  ح وهذا يرجع إل  الصية ووهذه الر    
 في ثأب واحد ح نما باق ح ولكن عع بتر المنكب . 

 وقد اجمع العلما  دل  صحة صية عن صل  في ثأب واحد وبتر عنكايه .    
 . ةحد اإلدادقال اون المنذر : ال كدلع كحدا كوجب دل  عن صل  في ثأب وا    
 وحك  الخطاوي دن وعض العلما  كنه نا  ال يجيهللا شهادة عن صل  وغير ردا  .    
 والظاهر : كنه إنما رد شهادته إاا كدرى عنكايه في الصية .    
فقعا عن صل  في ثأب واحد عشتمي وه ح ودط  طرفيه دل  عنكايه في نراهة في فعله ح     

 . هللا كدلعوال يرد شهادته وذلل كحد . و
 

* * * 

 

 باب -12

 ا يذكر في الفخذم
 قال كوأ داد هللا :     
 الفخذ دأرة(( .: ))ويروى دن اون دااه وجرهد وعحمد ون جحش ح دن الناي    
 دن فخذه .  وقال كنس : حلر الناي     
 وحديث كنس كبند ح وحديث جرهد كحأط ح حت  يخرج عن اختيفهع .    
 رناتيه حين دخي دثما  .  الناي    : غط وقال كوأ عأب    
وقال زيد ون ثاوت : كنهللال هللا دل  ربأله وفخذه دل  فخذي ح فثسلت دلي حت  خفت ك      

 ترض فخذي .
في هذا الااب إل  اختيف العلما  في ك  الفخذ : هي هي دأرة ح  -رحمه هللا  -كشار الاخاري     

حاديث التي يلتدل وها دل  وجأب بتر الفخذ ح ألير عن اكر ليلت وعأرة ؟ وكشار إل  كطراف نث
وددر وجأوه ح انر الل تعليسا ح ولع يلند غير حديث كنس الملتدل وه دل  ك  الفخذ ال يجب 

ن وا  حديث جرهد  -يعني : كصح إبنادا  -بترها وليلت دأرة ح وانر كنه كبند عن حديث جرهد 
 لما  .لعتيف اكحأط ن لما في األخذ وه عن الخروج عن اخ

فقعا األحاديث التي دلسها في ك  الفخذ دأرة ح فثيثة : حديث اون دااه ح وجرهد ح وعحمد     
 ون جحش .

فحديث اون دااه : عن رواية كوي يحي  الستات ح دن عجاهد ح دن اون دااه ح قال : عر     
 دأرته (( . ُجُي عندل  رجي وفخذه خارجة ح فسال: )) غط فخذ  ن فب  فخذ الرَّ   الناي 
 خرجه اإلعار كحمد .    
 ح ولفظه : ))الفخذ دأرة(( ح وقال : حديث  -عختصرا  -وخرجه الترعذي     

 حلن . انته  .
 وكوأ يحي  الستات ح ابمه : داد الرحما  ون دينار ح ضعفه كحمد ويحي  واألنثرو  .    
  يصح الل .الحديث ح ووقد قيي : ك  حايب ون كوي ثاوت تاوعه دل  هذا ال    
وحديث جرهد : عن رواية عالل ح دن كوي النضر ح دن زردة ون داد الرحما  ون جرهد ح     

دندنا وفخذي عنكشفة ح  دن كويه ح قال : نا  جرهد عن كصحاب الصفة ح قال : جلس ربأل هللا 
 فسال : ))كعا دلمت ك  الفخذ دأرة ؟(( .

 .خرجه اإلعار كحمد وكوأ داود     
ا خرجه عالل في ))المأطب(( ح ورواه وعضهع ح دن عالل ح فسال : دن كوي النضر ح دن ذون    

 زردة ون داد الرحما  ون جرهد ح دن كويه ح دن جده .
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وخرجه الترعذي عن طريق اون ديينة ح دن كوي النضر ح دن زردة ون عللع ون جرهد ح     
انكش  فخذه ح فسال : )) إ  الفخذ  دلملجد وقوجرهد في ا  دن جده جرهد ح قال : عر الناي 

 دأرة (( .
 يشير إل  ك  زردة لع يلمع عن جده . -وقال هذا حديث حلن ح وعا كرى إبناده ومتصي      
: قال الاخاري في ))تاريخه(( ح وإنما -وقأل اون ديينة : زردة ون عللع ون جرهد وهع عنه      

 لنلائي وغيره .ان وثسه  هأ : زردة ون داد الرحما  ح وهأ ثسة
عن رواية ععمر ح دن كوي الهللاناد ح قال : كخارني اون جرهد ح  -كيضا  -وخرجه الترعذي      

 عر وه وهأ ناش  دن فخذه ح فسال له : ))غط فخذ  ن فبنها عن العأرة(( . دن كويه ح ك  الناي 
 وقال : حديث حلن .    
 انره الدارقطني . ناد ح قدوفي إبناده اختيف نثير دل  كوي الهللا    
واختل  دليه في تلمية شيخه : فسيي : هأ زردة ون داد الرحما  ون جرهد . وقيي : زردة     

 ون جرهد . وقيي : داد الرحما  ون جرهد . وقيي : جرهد ون جرهد .
عن رواية داد هللا ون عحمد ون دسيي ح دن داد هللا ون جرهد ح  -كيضا  -وخرجه الترعذي     

 ح قال : ))الفخذ دأرة(( . دن الناي  حدن كويه 
 قال : حلن غريب . انته  .و
 واون دسيي ح عختل  في كعره ح واألبانيد قاله ال تخلأ عن انسطاع .    
وحديث عحمد ون جحش : عن رواية العي ون داد الرحما  ح دن كوي نثير عأل  عحمد ون     

ح كنه عر ومعمر وهأ وفنا  الملجد ح  اي نح دن ال - ختن الناي  -جحش ح دن عحمد ون جحش 
 خمر فخذ  يا ععمر ن فب  الفخذ دأرة (( . ))  عحتايا ناشفا دن طرف فخذه ح فسال له الناي 

 خرجه اإلعار كحمد .     
 وكوأ نثير هذا ح ال يعرف إال في هذا اإلبناد .     
ايب ون ثاوت ح دن داصع ون حيج ح دن : دن دلي ح عن طريق اون جر -كيضا  -وفي الااب     

ال تكش  فخذ  ح وال تنظر إل  فخذ  حي وال : ))  ضمرة ح دن دلي ح قال : قال ربأل هللا 
 عيت (( . 

 خرجه كوأ داود واون عاجه.     
 وقال كوأ داود : فيه نكارة .     
 وله دلتا  :     
دن اون جريج : كخارني : )) قال فيه إحداهما : ك  اوـن جريج لع يلمعه عن حايب ح وعن    

 : قال ون المديني .  -حايب (( فسد وهع 
 وفي رواية كوي داود )) دن اون جريج ح قال : كخارت دن حايب ((ح وهأ الصحيح.     
: نسله  -قال اون المديني : رايته في نتب اون جريج : اخارني إبماديي ون عللع ح دن حايب     

  دنه يعسأب ون شياة .
ون كوي حاتع الرازي دن كويه ح قال : لع يلمع اون جريج هذا الحديث عن حايب ح إنما عن اونسي   

حديث دمرو ون خالد الأابطي ح فقرى ك  اون جريج كخذه عن الحلن ون انأا  ح دن دمرو ون 
 خالد ح دن حايب . 

: قاله كوأ - هاللماع عنالعلة الثانية : ك  حايب ون كوي ثاوت لع تثات له رواية دن داصع و    
 حاتع الرازي والدارقطني . 

 وقال اون المديني : ال تصح دندي روايته دنه .     
 وكعا كحاديث الرخصة : فحديث كنس في حلر اإلزار ح قد كبنده في هذا الااب .     
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ك  وحديث كوي عأب  ح قد خرجه الاخاري في )) المناقب (( عن )) نتاوه(( هذا ح ولفظه :     
 كو  -نا  قاددا في عكا  فيه عا  ح قد انكش  دن رناتيه  الناي 
 ح فلما دخي دثما  غطاها . -رناته 
 وهذا إنما فيه ك  الرناة ليلت دأرة ح وليس فيه انر الفخذ .     
دخي وظر كريس ح وجلس دل   عن وجه  خر ح دن كوي عأب  ح ك  الناي  -كيضا-وخرجه     

 ا في الاظر . مه ح ودالهالس ح ونش  دن باقي
 وهذا ال داللة فيه وحال .     
وقد خرجه الطاراني عن حديث الدراوردي ح دن شريل ون كوي نمر ح دن دطا  ون يلار ح     

دل  رجليه في الاظر ح ونش  دن فخذيه ح وانر ك  كوا وكر ودمر  دن كوي بعيد ح ك  الناي 
 اهع . اأا دن كفخودثما  جللأا ععه ح وفعلأا نفعله ح ونشف

وهذا اإلبناد وهع ح إنما رواه شريل ح دن اون المليب ح دن اون عأب  واللف  الذنأر قاله ح     
 نذلل هأ عخرج في ) الصحيحين ( عن رواية شريل .

وحديث زيد اون ثاوت : قد خرجه الاخاري في )) التفلير (( وتماعه ح وفيه دليي دل  كنه     
ح ولأ نا  دأرة لع يجهللا عله عن ورا  حائي وال غيره  ورا  حائييجأز عس فخذ غيره عن 

نالفرجين ح وقد خرج كوأ داود حديث زيد ون ثاوت عن طريق  خر ح ولياق عخال  للياق الاخاري 
 ح فغشيته اللكينة ح فأقعت فخذ ربأل هللا  ح وفيه : ك  زيد قال : ننت كنتب إل  جنب الناي 

 فخذ ربأل هللا ـ وانر الحديث .  ئ كثسي عندل  فخذي ح فما وجدت ثسي ش
ح وإنما نا  في حال غشيه دند  وهذه الرواية تدل دل  ك  الل لع يكن دن اختيار عن الناي     

 نهللاول الأحي دليه . 
 وقد خرج الاخاري في هذا الااب .     
 ار ح فصلينغهللاا خيا ـ عن حديث : داد العهللايهللا ون صهيب ح دن كنس ح ك  ربأل هللا  371    

ح ورنب كوأ طلحة ح وكنا ردي  كوي طلحة ح فقجرى  دندها صية الغداة وغلس ح فرنب ناي هللا 
ح ثع حلر اإلزار دن فخذه ح حت   في زقاق خيار ح وإ  رناتي لتمس فخذ ناي هللا  ربأل هللا 

 ـ  كني ألنظر إل  وياض فخذ ناي هللا 
ح ودتسها ح وتهللاويجها ح والدخأل دليها  وقصة صفيةوانر وسية الحديث في فتح خيار ح     

 ووليمتها ح وبيقتي انر الل في عأضعه ـ إ  شا  هللا تعال  . 
 وعراد الاخاري وهذا : االبتدالل وه دل  ك  الفخذ ليلت دأرة ح والل عن وجهين :     
ينكر    الفخذ الح ولع ينكر الل ح وهذا يدل دل  ك كحدهما : ك  رناة كنس علت فخذ الناي     

 علها ح ولأ نانت دأرة لع يجهللا الل. 
ح وبأا   حت  نظر كنس إل  وياض فخذ الناي  والثاني : حلر اإلزار دن فخذ ناي هللا     

ونصب -وتعمد له ـ َدلَ  َرَوايَة عن رواه : )) حلر اإلزار (( ح  نا  الل دن قصد عن الناي 
َدلَ  َرَوايَة عن رواه : )) ُحَلر اإلزار (( ح  – غير وتعمدح كو َناَ  عن شدة الجري َدن  -الرا 

 ابتدار اََلَل ح ولع يرد اإلزار  فب  النَّاّي  –وضع الرا  
 دليه ن فبنه لأ فعي لنسله كنس . 

عن وعد عا شد دليه إزاره حين نا  ينسي حجارة  وكيضا ح فسد تسدر حديث جاور ح ك  الناي     
 وعدها . الكعاة لع تر له دأرة

 . وروي دن دائشة ح كنها قالت : عا ركيت عنه الل     
 وقد خرجه اإلعار كحمد .    
 ولأ نا  الفخذ دأرة لصا  هللا نايه دن ك  يطلع دليه كحد .    
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عضطجعا في ويته ناشفا دن  وفي ))صحيح عللع (( دن دائشة ح قالت : نا  ربأل هللا     
-ا  له وهأ دل  تلل الحال ح فتحدث ح ثع ابتقا  دمر قكوأ وكر فح فابتقا  -كو باقيه -فخذيه 

 وانرت الحديث . 
وهذه الرواية ليس فيها جهللار وكش  الفخذ ح وي وقع التردد عن الراوي : هي نش  فخذيه كو     

 باقيه ؟ في يلتدل وذلل . 
ه (( ح عن ذشفا دن فخووقع الحديث في )) علند اإلعار كحمد (( وغيره ح وفيه : )) كنه نا  نا    

 غير شل ح وفي كلفاظ الحديث اضطراب . 
 واختل  العلما  في الفخذ : هي هي دأرة ح كر ال ؟     
فسال كنثرهع : هي دأرة ح روي الل دن دطا  ح وهأ قأل عالل ح والثأري ح وكوي حنيفة ح     

 واألوزادي ح والشافعي ح وكحمد في المشهأر دنه . 
ذ دأرة ح وهأ قأل اون كوي ائب ح وداود ح واون جرير والطاري ح خليلت الف وقالت طائفة :    

وكوي بعيد اإلصطخري عن الشافعية ح وحكاه وعضهع رواية دن عالل ح وهأ رواية دن كحمد 
 رجحها طائفة عن عتقخري كصحاوه ح وحكاه وعضهع دن دطا  ح وفي صحته نظر . 

ي الحمار ونحأه عما جرت العادة وكشفها فدأرة ح و وحكي دن طائفة : ك  الفخذ في الملاجد    
 فيه ليلت دأرة ح وحكي دن دطا  واألوزادي ح ورجحه اون قتياة 

 وهذا نله في حكع النظر إليها .     
فقعا الصية : فمن عتقخري كصحاونا عن كنكر ك  يكأ  في صحة الصية عع نشفها دن كحمد     

   المنكاين ح فالفخذ كول  . شصية عع نخيف ح قال : أل  كحمد ال يصحح ال
قال : وال يناغي ك  يكأ  في هذا خيف ن فب  الصية عقعأر فيها وقخذ الهللاينة ح في يكتف      

 فيها ولتر العأرة . 
 والمنصأه دن كحمد يخال  هذا :     
يد ح قال عهنا : بقلت كحمد دن رجي صل  في ثأب ليس وصفيق ؟ قال : ك  ودت دأرته يع    
 ا  الفخذ في . قلت ألحمد : وعا العأرة ؟ قاَل : الفرج والدور . نوإ  
 
وقد حك  المهلب ون كوي صفرة المالكي في )) شرح الاخاري (( : اإلجماع دل  ك  عن صل      

 عكشأف الفخذ ال يعيد صيته . وهأ خطق . 
 
* * * 

 

 ـ باب 13

 ي كم تصلي المرأة من الثيابف
 جلدها في ثأب جاز .  ت: لأ وار وقال دكرعة    
يريد دكرعة : ك  الأاجب دليها في الصية بتر جميع جلدها ح فلأ وارته نله وثأب واحد     

جاز ح وعراده وجلدها : ودنها وركبها ح فلهذا قال نثير عن الصحاوة ح وعن وعدهع : تصلي المركة 
 .  ابها وجلدهفي درع وخمار ـ إشارة عنهع : إل  كنه يجب دليها بتر رك

فب  بترت جلدها وثأب وركبها وثأب جاز ح ولع تكره صيتها ح وهأ كدن  الكمال في     
 لاابها ح وإ  التحفت وثأب واحد خمرت وه ركبها وجلدها صحت 

 صيتها ح لكنه خيف األول  . 
ال رواح ون كوي ععروف: نا  دطا  ال يرى ك  تصلي المركة في الثأب الأاحدح إال عن ق

 ضرورة . 
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 وروى دمر ون ار ح دن دطا  في المركة ال يكأ  له إال الثأب الأاحد ح قال : تتهللار وه .     
 وععن  : )) تتهللار وه (( : تلتح  وه ح وتشتمي دل  ركبها وودنها.     
 قال بفيا  الثأري : ك  صلت في علحفة وابعة تغطي جميع ودنها كجهللاكها .     

 ب  صلت نذلل فسد كبا ت ح وتجهللائها صيتها . فع واحد ح ال : وكنره ك  تصلي في درق
 وقال إبحاق : ك  صلت في علحفة واحدة غطت ني شئ عن ودنها جازت صيتها .   

 واألفضي ك  تصلي المركة في ثيث كثأاب دند جمهأر العلما  .      
ح -ما  ي: اون بل هأ -: ثنا المعتمر  -هأ : اون راهأيه-قال حرب الكرعاني : ثنا إبحاق      

قال : بمعت كوي يحدث دن اون بيرين ح دن كوي هريرة ح دن دمر ون الخطاب ح قال : تصلي 
 المركة في ثيثة كثأاب إاا قدرت : درع ح وخمار ح وإزار . 

حدثنا إبحاق : ثنا داد هللا ون نمير ح دن داد هللا ح دن نافع ح دن اون دمر ح قال : تصلي      
 والملحفة .  ررع والخماالمركة في الد

 فقعا )) الدرع ((  : فهأ عا تلاله دل  ودنها .      
قال : يشاه السميص ح لكنه باو  يغطي  ؟ الدرع السميص:  ال كوأ طالب: قيي ألحمدق
 رجليها. 
 وكعا ))الخمار (( :فهأ عا تختمر وه ركبها .      
 (( . وقد باق حديث: )) ال تساي صية حائض إال وخمار     
 كعا )) اإلزار (( : فاختل  تفليره : و     
: نسله دنه -فسالت طائفة : هأ عثي إزار الرجي الذي يقتهللار وه في وبطه ح وهذا قأل إبحاق      

 كيضا .  -حرب ح وهأ ظاهر نير كحمد 
وقال إبحاق : ك  تلرولت ودل اإلزار جاز ح وك  لع تتهللار وي التحفت وملحفة فأق دردها      

 ز . ادل اإلزار جو
وروي الفضي ون دنين في ))نتاب الصية (( : ثنا كوأ هيل ح دن عحمد ون بيرين ح قال :      

 نانأا يلتحاأ  ك  تصلي المركة في درع وخمار وحسأ . 
 وقال اون داد  الار : روي دن دايدة ح ك  المركة تصلي في الدرع والخمار       

 وقال : األنصار تلم  اإلزار : الحسأ .  ح وقال وه حوالحسأ ح رواة اون بيرين دنه 
وروى عالل ح دن هشار ون دروة ح دن كويه ح ك  اعركة ابتفتت دائشة ح فسالت : ك       

 المنطق يشق دلي ح كفقصلي في درع وخمار ؟ قَالَْت : نَعَْع ح إاا َناَ  الدرع باوغا . 
  واللراويي .قال : والمنطق هنا :الحسأ ح وهأ اإلزار      
والسأل الثاني : ك  المراد واإلزار : الجلااب ح وهأ الملحفة اللاوغة التي يغطي وها الركه      

 والثياب ح وهذا قأل الشافعي وكصحاونا ح وقد باق دن اون دمر عا يدل دليه . 
 وقال النخعي : تصلي المركة في الدرع والملحفة اللاوغة ح تسنع وها ركبها .      
اود عن حديث داد الرحما  ون داد هللا ون دينار ح دن عحمد اون زيد ون قنفذ ح دوخرج كوأ      

كتصلي المركة في درع وخمار ليس دليها إزار ؟ :  دن كعه ح دن كر بلمة ح كنها بالت ربأل هللا
 قال : )) إاا نا  الدرع باوغا يغطي ظهأر قدعيها ((. 

ح -عأقأفا  -ن زيد حدن كعهح دن كر بلمة وح دن عحمد  عن طريق عالل -كيضا  -وخرجه      
 وانر جمادة تاوعأا عالكا دل  وقفه . 

 وانر الدارقطني ك  وقفه هأ الصأاب .      
 خرج الاخاري في هذا الااب :      
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 عن حديث : الهللاهري حدن دروة ح دن دائشة ح قالت : لسد نــا  ربأل هللا  - 372     
ن المبعنات ح عتلفعات في عروطهن ح ثع يرجعن إل  ويأتهن ح عا عد ععه نلا  يصلي الفجر ح فيشه

 يعرفهن احد .
قال الخطاوي )) التلفع والثأب (( : االشتمال وه ح ولفعه الشيب : شمله ح و )) المروط (( :      

 األردية الأابعة ح واحدها : عرط . 
 ح يبتهللار وها .  وتكأ  عن خهللاوقال دايد : المروط : األنلية تكأ  عن صأف ح      
وهللا  -كنلية تلم  المروط ح غير وابعة  وقال هشار ح دن الحلن :نانت ألزوج الناي      

 وال لينة .  -
والمراد وهذا الحديث : ك  النلا  نن إاا شهد  صية الفجر في الملجد غطين رؤوبهن ح      

  العيدين والجلااب ح نما دلهن إاا شه وثياوهن فأق درودهن وخمرهنحوهذا نظير كعر الناي 
 تسدر. 

:حكاه اون -قد روي دن اون دمر واون بيرين ونافع : ك  المركة تصلي في كروعة كثأابو
 المنذر . 

 وقال اون داد الار : قال عجاهد : ال تصلي المركة في اقي عن كروعة كثأاب .      
 قال : وهذا لع يسله غيره فيما دلمت .      
 عة األثأاب : الخمار ح والدروع ح والملحفة ح واإلزار . انته  . وقال : واألر     

لعي هذا إاا صلين عع الرجال في الملاجد ونحأها ح فقعا في ويأتهن فيكفيهن دو  الل . و
 وهللا كدلع . 

 إ  شا  هللا تعال  .   -ووسية فأائد هذا الحديث تقتي في عأضع كخر      
   

* * * 

 باب -14  

 إذا صلى في ثوب له أعالم ، ونظر إلى علمها

 حااااادثنا كحماااااد وااااان ياااااأنس : ثناااااا إواااااراهيع وااااان باااااعد : ثناااااا اوااااان شاااااهاب ح دااااان  -373

صال  فاي خميصاة لهاا كداير ح فنظار إلا  كديعهاا نظارة ح فلماا  دروة ح دن دائشاة ح ك  النااي 

ي جهاع ح فبنهاا كلهتناي  نفاا انصرف قال: )) ااهاأا وخميصتي هذه إل  كوي جهع وائتأني وقناجانية كو

 في صيتي (( .

: )) ننات انظار إلا  دلمهاا وكناا  وقال هشار ون دروة ح دن كويه حدن دائشاة : قاال النااي 

 في الصية ح فقخاف ك  تفتنني (( . 

هذا الذي دلسه دن هشاار وان داروة . خرجاه علالع فاي ))صاحيحه(( عان حاديث ونياع ح دان 

ناناات لااه خميصااة لهااا دلااع ح فكااا  يتشاااغي وهااا فااي الصااية ح   هشااار ح ولكاان لفظااه : ك  الناااي 

 فقدطاها كوا جهع ح وكخذ نلا  له كناجانيا .

خميصااة ح  ح ولفاا  حديثااه : قالاات : نااا  للـنااـاي  -كيضااا  -ورواه كوااأ ععاويااة داان هشااار 

األناجانياة ؟  فقدـطاها كوا جهع ح وكخذ كناجانية له ح قالأا : يا ربأل هللا ح ك  الخميصة هي خيار عان

 فسال : ))إني ننت انظر إلي دلمها في الصية (( .

 خرجه اإلعار كحمد .

 وخرجه كوأ داود ومعناه عن رواية اون كوي الهللاناد ح دن هشار .

 عربي. -ورواه عالل ح دن هشار ح دن كويه 

 وايته .وانر اون داد الار : ك  األناجاني عذنر في رواية الهللاهري ح  وإنما  كنثه عالل في ر

 قلت : ونذا في رواية إوراهيع ون بعد التي خرجها الاخاري هنا .
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 قال : وإنما هأ نلا  كناجاني ح واألناجاني ال يأنث ح إال ك  يكأ  كراد الخميصة كو الشملة .

 لكااااااي عااااااا نثاااااا   -وكلاااااار الاااااااا  وفتحهااااااا -قااااااال : وقااااااال ثعلااااااب : يسااااااال : كناجانيااااااة 

 نثيرة الصأف علتفة . والت  . قالأا : شاة كناجانية : كي

ن ألناه  عنلاأب إلا   –واالميع  -قال اون داد الار : وقاال اوان قتيااة : إنماا هاأ نلاا  عناجااني 

 عناااااااااج . قَاااااااااَل : وفتحاااااااات واااااااااؤه فااااااااي النلااااااااب ن ألنااااااااه  خاااااااارج عخاااااااارج عنظرانااااااااي 

تاه وعنجراني . قال : ودن اون قتياة يسأل : جائهللا ك  يسال : كناجاني نما جاا  فاي الحاديث ن أل  روا

داارب فصااحا  ح وعاان األنلاااب عااا ال يجااري دلاا  قياااه ح وإنمااا هااأ علاامأع ح هااذا لااأ صااح كنااه 

 عنلأب إل  عناج . انته  .

وفي الحاديث : دلياي دلا  ك  نظار المصالي إلا  عاا يلهياه دان صايته ال يفلاد صايته ح وال 

 ة .يلهللاعه إدادتها إاا نا  الل قليي ح ولهذا قالت دائشة : فنظر إل  كديعها نظر

وكعا إاا نثر شغي قلاه دن صيته ح وحدث نفله وغيرها ح فمن الفسها  عن كصاحاونا وغيارهع 

 عن كوجب دليه اإلدادة وذلل .

 ثااااع عاااانهع عاااان دلااااي الاااال : وااااق  دمااااي الاااانفس إاا نثاااار فااااي الصااااية كوطلهاااااح نعمااااي 

 الاد  . وحكي الل دن اون حاعد .

 فسد في كنثر الصية كوطلها . وعنهع عن دلي : وأجأب الخشأع في الصية ح فباا

وجمهأر العلماا  : دلا  كناه ال تاطاي واذلل الصاية ح وحكااه وعضاهع إجماداا ح وبايقتي انار 

 ك  شا  هللا تعال  . -الل في عأضع  خر 

وابتدل الشافعي وهذا الحديث دلا  ك  عجارد االشاتغال دان صايته ونظار إلا  شاي  كو فكار 

 ددد الرنعات ال يلجد له لللهأ .فيه ح إاا لع يأجب له الل الشل في 

وفي الحديث : دليي دل  اباتحااب التااداد دان األباااب الملهياة دان الصاية ح ولهاذا كخارج 

تلل الخميصة دنه والكلية . فيناغي لمان كلهااه شاي  عان الادنيا دان صايته ك  يخرجاه دان  الناي 

 علكه .

ح ك  كوااا طلحااة األنصاااري نااا  وقااد اناار عالاال فااي )) المأطااب (( داان داااد هللا واان كوااي وكاار 

يصاالي فااي حااائط لااه ح فطااار دولااي ح فااانطلق يتااردد يلااتمس عخرجهااا ح فلااع يجااده اللتفاااف النخااي ح 

فقدجاه الل فقتاعه وصره بادة ح ثع رجع فباا هأ ال يدري نع صل  ح فسال : لسد كصاوتني في عاالي 

 ح هاأ صادقة   داهللا وجاي ح فضاعه ح فاذنر الال لاه ح فساال : ياا رباأل هللا هذا فتنة ح فقت  النااي 

 حيث كرا  هللا .

دن داد هللا ون كوي وكر ح ك  رجي عن األنصاار ناا  يصالي فاي حاائط  -كيضا  -وانر عالل 

له والس  في زعن الثمر ح والنخي قد اللت ح وهي عطأقة وثمرهاا ح فنظار إلا  الال فقدجااه عاا ركى 

يادري ناع صال  ح فساال : لساد كصااوتني فاي عاالي هاذا عن ثمرها ح ثع رجع إل  الصية ح فباا هاأ ال 

ح فاذنر الال لاه ح فساال لاه : كناه  صادقة ح فاجعلاه فاي باايي الخيارن  فتنة ح فقت  دثما  ون دفا  

 فااده دثما  وخملين كلفا فكا  ابع الل : المال الخملين .

د ال يكأ  ح وقاد و)) الخميصة (( : نلـا  رفيع يلاله كشراف العرب ح وقد يكأ  له دلع ح وق

يكأ  كويض وكحمر وكبأد وكصفر . و)) األناجاني (( : نلا  غلي  وغير دلاع : انار الال اوان دااد 

 الار وغيره .

 وقال الخطاوي : الخميصة : نلا  كبأد ح واألناجانية : نلا  له زئار .

وقاال كوااأ داياد : الخمااائص : ثيااب عاان خااهللا كو صاأف ععلااع ح وهاي بااأد ح نانات عاان لااااه 

 لناه .ا
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ح فردهاا إلياه ح وطلاب عناه  وإنما خص وها كوا جهع ون حذيفة ن ألنه نا  كهاداها إلا  النااي 

دأضا دنها نلاا  لاه غليظاا ن تطييااا لسلااه ح حتا  ال يحصاي لاه انكلاار وارد هديتاه دلياه ح ولاذلل 

 كدلمه ولاب الرد .

 ي انره اون داد الار .وفيه تحذير له عن ك  يشتغي وها كو وغيرها دن صيته . هذا هأ الذ

ويدل دل  الل : عا خرجه عالل في )) المأطب (( دن دلسمة ون كواي دلسماة ح دان كعاه ح دان 

خميصاة شااعية لهاا دلاع ح فشاهد فيهاا   دائشة ح قالت : كهدى كوأ جهاع وان حذيفاة إلا  رباأل هللا 

إلاا  دلمهااا فااي الصااية ح فلمااا انصاارف قااال : ))ردي هااذه الخميصااة إلاا  كوااي جهااع ن فاابني نظاارت 

 الصية ح فكاد يفتنني(( .

 وخرجه اإلعار كحمد عن طريق عالل .

ولف  : )) الفتنة (( إنما يعرف في هذا الحديث عان هاذا الأجاه ح فقعاا عان رواياة هشاار ح دان 

 فغير ععروف .  -نما دلسه الاخاري  -كويه ح دن دائشة ح 

 ا الحديث ح وفياه: ك  النااي وقد روي دن ععمر ح دن الهللاهري حدن دروة حدن دائشة هذ

 قال:)) فبني ننت إاا ركيت دلمها انرت الدنيا (( . 

 لاااااع يكاااااره الخميصاااااة فاااااي  وروي نعااااايع وااااان حمااااااد ح دااااان اوااااان دييناااااة : ك  النااااااي 

نفلها ح وإنما كخرجها دن علكة لما نانت باب شغله دن صيته ن نما اخرج كوأ طالحة عالاه الاذي 

 كلهاه دن صيته . 

 د عا انرناه عن قاي . وهذا يبي

وادلع نك  الصية في الثأب الحلن غير عكروه ح إال ك  يخشا  عناه اإللتهاا  دان الصاية كو 

 حدوث الكار ح وقد نا  لتميع الداري حلة اشتراها وقل  درهع ح يساأر وهاا اللياي ح وقاد ناا  النااي 

ه  ناا  يتجناب الصاية فيهاا ح كحيانا يلاس حلاي عان حلاي الايمن ح ووارودا حلانة ح ولاع ينساي دناه كنا

ُخاذُوا  وإنما تر  هذه الخميصة لما وقاع لاه عان تلال النظارة إلا  دلمهاا ح وقاد قاال هللا داهللا وجاي :

 :هللا كحق ك  يتهللاين له .  وقد باق قأل اون دمر،  [31]األدراف: َزينَتَُكْع َدْندَ ُنّيَ َعْلَجدٍ 

  وااااان دتااااااة ح قاااااال : ناااااا  وخااااارج كواااااأ داود فاااااي )) عرابااااايله(( عااااان حاااااديث دايااااادهللا

 عما تعجاه : الثياب النسية الريح الطياة .  -إاا قار إل  الصية - ربأل هللا 

 ولع يهللال دلما  اللل  يلالأ  الثياب الحلنة ح وال يعدو  الل ناراً .

كنه بظي دن الرجي يحاب ك  يكاأ  ثأواه حينااً ونعلاه حلاناً ؟ فساال :))  وقد صح دن الناي 

 الكار ح ك  هللا جميي يحب الجمال (( . ليس الل عن 

وقال جرير ون حازر : ركيت دل  الحلن طيللاناً نردياً حلاناً ح وخميصاة كصااهانية جيادة ح 

اات كدير خضر وخمر ح كزرتها عان إوريلاع ح وناا  يرتادي واارد لاه يماا  كباأد عصالب ح ووارد 

   ددني وقاا  عن ورد حارة ح ودماعة بأدا  .    

: بااقلت إبااحاق داان الصااية فااي المنااديي ح وكريتااه عناادييً لااه كدااير خضاار  وقااال حاارب 

 وخطأط ؟ فسال : جائهللا . 

  

* * * 
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 باب -15

 أن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صالته ؟

 وما ينهي من ذلك

 خرج فيه : 

اناب حديث : داد العهللايهللا ون صهيب ح دن كنس ح قال : نا  قارار لعائشاة باترت واه ج -374

 : ))كعيطي دنا قراعل هذا ن فبنه ال يهللاال تصاويره تعرض في صيتي(( . ويتها ح فسال الناي 

 ))السرار(( : قيي : كنه ثأب عن صأف ح فيه كلأا  عن العهأ  ح ويتخذ بترا ح كو نلة .

وقال الخطاوي : هأ بتر رقيق . قال : ويشاه ك  تكأ  دائشة باترت واه عأضاعا ناا  داأرة 

 دن بتر الجدر .  ن لنهي الناي  عن ويتها

 قلت : حديث النهي دن بتر الجدر إبناده ضعي  .

  ولكن خرج عللع عن حديث دائشة ح كنها كخذت نمطا فلترته دل  الااب ح فلماا قادر النااي 

ركى النمط ح فعرفت الكراهة في وجهه ح فجذوه حت  هتكه كو قطعه ح وقاال : ))ك  هللا لاع يقعرناا ك  

 حجارة والطين(( .نكلأ ال

قال لهاا : ))كتلاترين الجادر   وفي ))علند اإلعار كحمد(( ح دنها في هذا الحديث : ك  الناي 

 يا دائشة ؟((  قالت : فطرحته ح فسطعته عرفستين ح فسد ركيته عتكظا دل  إحداهما ح وفيها صأرة .

جعلتاه إلا  باهأة وخرج عللع عن حديث دائشة ح قالت : نا  في ويتي ثاأب فياه تصااوير ح ف

 يصااااااالي إلياااااااه ح ثاااااااع قاااااااال : ))ياااااااا دائشاااااااة كخرياااااااه  فاااااااي الايااااااات ح وناااااااا  رباااااااأل هللا 

 دني(( ح فنهللادته ح فجعلته وبائد .

عن بافر وقاد باترت وسارار لاي دلا    وفي ))الصحيحين(( ح دنها ح قالت : قدر ربأل هللا 

النااه داذاوا ياأر السياعاة الاذين هتكاه ح وقاال : ))كشاد  بهأة لي فيها تماثيي ح فلما ر ه رباأل هللا 

 يضاهأ  وخلق هللا دهللا وجي(( . قالت : فجعلناه وبادة كو وبادتين .

وفي ))صحيح عللع(( دنها ح قالت : ناا  لناا باتر فياه تمثاال طاائر ح وناا  الاداخي إاا دخاي 

 : ))حألي هذا ن فبني نلما دخلت فركيته انرت الدنيا(( . ابتساله ح فسال ربأل هللا 

 نراهة اللتر . ه ثيث دلي قد دلي وها الناي فهذ

جااا  إلاا  وياات  ويشااهد للتعليااي الثالااث : حااديث بااعيد واان جمهااا  ح داان باافينة ح ك  الناااي 

رجاع  فاطمة ح فقخذ وعضادتي الااب ح وإاا قرار قد ضرب في ناحية الايات ح فلماا ر ه رباأل هللا 

ل : ))كنه ليس لاي وال لنااي ك  يادخي ويتاا عهللاوقاا(( ح فتاعه دلي ح فسال : عا رجعل يا ربأل هللا ؟ قا

 . 

 خرجه اإلعار كحمد وكوأ داود واون عاجه .

اتخاذ خاتماا ولالاه ح وقاال :  ويشاه هذا عا خرجه النلائي عن حديث اون دااه ح ك  الناي 

 ))شغلني هذا دنكع اليأر ح له نظرة ولكع نظرة(( ح ثع كلساه .

 ي(( وببااااناد فياااااه ضااااع  ح دااااان اواااان دمااااار ح ك  وخاااارج الترعااااذي فاااااي ))نتاااااب العلااااا

جعاي خاتماه فاي يميناه ح ثاع كناه نظار إلياه وهاأ يصالي وياده دلا  فخاذه ح فنهللاداه ولاع  ربأل هللا 

 يلاله . 

 وقد روي هذا الحديث دن طاوه عربي ح وفيه : ك  هذا الخاتع نا  عن اهب .
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  ال يمد دينيه إلا  زهارة الحيااة الادنيا يفعله اعتثاال لما كعره هللا وه ن ك وهذا إنما نا  الناي 

ح فكا  يتاادد دنها وكي وجه ح ولهذا قال : ))عالي وللدنيا ح إنماا عثلاي وعثاي الادنيا نراناب قاال فاي 

 ظي شجرة ح ثع راح وترنها(( .

فكا  حاله نله في عقنله وعشروه ولاابه وعلاننه حال علافر ح يسنع في عدة بفره ومثي زاد 

يا ح وال يلتفت إل  فضألها الفانية الشاغلة دن اآلخرة ح وخصأصا في حال دااداته الرانب عن الدن

وعناجاته   ح ووقأفه وين يديه واشتغاله وذنره ح فب  الل نا  هأ قرة دينه . فكا  تلمح شي  عن 

غاية عتاع الحياة الدنيا وزينتها الفانية في تلل الحال ن فبنه الل الصفا  ح فلذلل نا  تاادده دنه 

 المااددة. وهذا هأ المعن  المشار إليه وسأله : ))فبنه ال يهللاال تصاويره تعرض في صيتي(( .

 وفيه : دليي دل  ك  المصلي ال يناغي ك  يتر  وين يديه عا يشغله النظر إليه دن صيته .    

 عار  قاال : ))إناي نلايت ك    وفي ))بنن كوي داود(( ح دن دثما  ون طلحة ح ك  النااي     

 ك  تخمر السرنين ن فبنه ليس يناغي ك  يكأ  في الايت شي  يشغي المصلي(( .

قال له في هذا الحاديث :   وخرجه اإلعار كحمد عن حديث كر دثما  ونت بفيا  ح ك  الناي     

 ))كنه ال يناغي ك  يكأ  في الايت شي  يلهي المصلين(( .

وه إباماديي دلياه اللايرن فبناه عاا ناناا فاي الكعااة  والمراد والسرنين : قرنا الكاش الذي فدي    

 إل  ك  كحرقا دند حريق الايت في زعن اون الهللاوير .

 وفي الحديث : دليي دل  جأاز الصية في الكعاة .   

 وقد نص كحمد دل  نراهة ك  يكأ  في السالة شي  ععلق عن عصح  كو غيره .   

 ل .وروي دن النخعي ح قال : نانأا يكرهأ  ال   

 ودن عجاهد ح قال : لع يكن اون دمر يدع شيظا وينه ووين السالة إال نهللاده : بيفا وال عصحفا .    

 ونص كحمد دل  نراهة الكتاوة في السالة لهذا المعن  ح ونذا عذهب عالل .   

وقد انر الاخاري تعليسا دن دمر ح كناه كعار واناا  الملاجد ح وقاال: كنان النااه عان المطار ح    

 ك  شا  هللا تعال  . -ك  تحمر كو تصفر فتفتن الناه . وبيقتي في عأضعه  وإيا 

ويلااتدل وحااديث دائشااة هااذا دلاا  نراهااة الصااية إلاا  التصاااوير المنصااأوة ن فااب  فااي الاال    

 عشاوهة للنصارى ودااد األصنار المصلين لها ح وال يتر  في الملجد صأرة في ونا  .

 يها تصاوير ؟ قال : انجروه .بظي الحلن دن باجة في الملجد ف   

وتكره الصية في الكنائس التي فيها صأر دند نثير عن العلما ح وهأ عروي دن دمر واوان    

 دااه ح وقأل عالل وكحمد وغيرهما .

وكعا الصية في ثأب فيه تصاوير ففيه قأال  للعلما  ح ونا  دل  كناه  : هاي يجاأز لااس الال    

 كر ال ؟

 ادااااة ح عاااانهع كحمااااد فااااي روايااااة الشااااالنجي ح ونااااذلل قااااال كوااااأ فاااارخص فااااي لالااااه جم   

 خيثمة ح وبليما  ون داود الهاشمي ح وابتدلأا والحديث الذي جا  فيه : ))إال رقما في ثأب(( .

 وقد خرجه الاخاري في ))نتاب : اللااه(( عن حديث كوي طلحة.   

ي كياأب وباهي وان حنيا  وخرجه اإلعار كحمد ح والنلائي ح والترعذي وصححه عن حديث كو  

 .  ح دن الناي 

 ونا  نثير عن اللل  يلاس خاتما دليه صأرة حيأا  عنسأشة في فصه .  

 وقالت طائفة : يكره الل ح وهأ قأل عالل والثأري ح وطائفة عن كصحاونا .  

 وقالاااات طائفااااة : يحاااارر لالااااه ح وهااااأ روايااااة داااان كحمااااد ح كختارهااااا الساضااااي كوااااأ يعلاااا    

 وغيره .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 87 

ى ونيع في ))نتاوه(( دن دلي ون الماار  ح دان يحيا  وان كواي نثيار ح دان دمارا  وان ورو  

 ال يااااااارى فاااااااي ثاااااااأب تصااااااااوير إال   حطاااااااا  ح دااااااان دائشاااااااة ح قالااااااات : ناااااااا  النااااااااي 

 نسضه .

وقد خرجه الاخاري في ))نتاوه(( هذا دن طريق هشار ح دان يحيا  ح ولفظاه : لاع يكان النااي   

  يب إال نسضه .يتر  في ويته شيظا فيه تصال 

: ))ال تاهللاال تصااويره  وظاهر تاأيب الاخاري يدل دل  نراهة الصاية فياه اباتدالال وسألاه  

تعارض فااي صاايتي(( . ولكان هااذا ال ينااافي فيماا فيااه تصاااوير فاي عأضااع ال يسااع وصاره دليااه فااي 

 الصية .

 . وصرح كصحاونا وكراهة ابتصحاوه في الصية ح وبأا  قلنا : يجأز لاله كو ال 

 وعذهب عالل : كنه ال يلاس خاتع فيه تماثيي ح وال يصل  وه ح ويلاس ثأب فيه تصاوير . 

وكعا الصية دل  ولاط فيه تصاويرح فرخص فيه كنثر العلما  ح ونص دليه كحماد وإباحاق     

 ن ألنهع كجازوا ابتعمال عا يأطق دليه عن الصأر .

 ي ح وروى دن الهللاهري .ونره الل طائفة قليلة ح وعنهع : الجأزجان    

وانر اون كواي داصاع فاي ))نتااب اللاااه(( لاه : ))وااب : عان قاال : ال واقه والصاية دلا      

الالاط إاا نا  فيه صأر : حدثنا كوأ يحي  عحمد ون داد الارحيع : ثناا روح وان دااادة : ثناا شاعاة ح 

يصالي دلا  الخمارة ح   ي دن الشاياانيح دان دااد هللا وان شاداد ح دان عيمأناة ح قالات : ناا  الناا

 وفيها تصاوير(( .

 وهذا الحديث عخرج في ))الصحيحين(( عن حديث شعاة ودو  هذه الهللايادة .      

 ك  شا  هللا تعال  . -وبيقتي ولط هذه الملائي في عأضعها عن الكتاب     

كدااد فياه وقد وأب الاخاري في ))نتاب: اللااه(( دل  ))نراهة الصية في التصاوير(( ح و    

حديث دائشة الذي خرجه هاهنا ح وظاهر الال يادل دلا  كناه يكاره الصاية فاي ثاأب فياه صاأرة ح 

 ودل  ولاط دليه صأرة ن فب  الل نله يعرض للمصلي في صيته .

ح  -كيضاا  -دل  الرخصة فيما يأطق عن الصأرة ح ودل  نراهة الل  -كيضا  -ووأب هنا      

 فقشار إل  االختيف فيه .

 

* * * 

 باب -16

 من صلى في فروج من حرير ثم نزعه

حثنا داد هللا ون يأب  : ثنا الليث ح دن يهللايد ح دن كوي الخيار ح دان دسااة وان دااعر  -375    

فااروج حرياارح فلالااه فصاال  فيااه ح ثااع انصاارف فنهللادااه نهللادااا شااديدا ح  ح قااال : كهاادي إلاا  الناااي 

 . نالكاره له ح وقال : ))ال يناغي هذا للمتسين(( 

 ))يهللايااااد (( ح هااااأ : اواااان كوااااي حايااااب ح و))كوااااأ الخياااار(( ح هااااأ : عرثااااد واااان داااااد هللا     

 اليهللاني ح وهما عصريا جليي  .

 و))الفروج(( : قاا  له فرج عن ورائه ح هكذا قال كوأ دايد وغيره .    

 وقال يحي  ون وكير : بقلت الليث ون بعد دن الفروج ؟ فسال : هأ الساا  .     

 ي الحديث : دليي دل  جأاز لاس األقاية ح والصية فيها ح وهأ قأل كنثر كهي العلع .وف     

وبظي دطا  : دن الساا  يصلي فيه الرجي وحده ؟ فسال : ك  السااا  عفاروج ح ولكان لياقتهللار      

 دليه إزارا تحته .
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انار دان اوان قال حرب : بظي كحمد دن الصية في الدراج ؟ فسال : وعاا وقباه؟ قياي : كناه      

 الماار  وونيع كنه عا نرهاه ح فرخص فيه ح وقال : عا كنفعه عن ثأب .

 : نسله دنه اون عنصأر . -وعمن نره لاس الدراج : إبحاق      

 وابتدل الخطاوي وغيره وهذا الحديث دل  صحة الصية في الحرير عع نراهته .     

فيه قاي تحريمه ح وهذا كعر ال شل فياه ح  إنما لاله وصل  وهذا غير صحيح ن فب  الناي      

 فكي  يلتدل وه دل  صحة الصية وعد تحريمه ؟! 

رخاص للهللاويار ودااد الرحماا   وقد ابتدل إبحاق لصحة الصية في الحريار واق  النااي      

 في قمص الحرير للحكة .

فيه نالنلا  ح  ال يصح ن فبنه عن رخص له في الحرير كويح له لاله والصية -كيضا  -وهذا     

 وإنما اختل  الناه في صية الرجال في الحرير وعد تحريمه .

 وكنثر كهي العلع دل  ك  الصية فيه تجهللائ ح وتارك وها الذعة ح وال يلهللار إدادتها .     

 ودن كحمد في الل روايتا  .     

ختياار نثيار عان وعذهب كهي الظاهر : ك  الصية فيه غير عجهللائة ح وتلهللار اإلداادة ح وهاأ ا     

 كصحاونا ح وهأ قأل إبحاق ح إاا نا  دالما والنهي دنه .

 وقال اون السابع صاحب عالل : يعيد عا دار في الأقت .    

 ونذا الخيف في الصية في ثأب عغصأب ح كو عشترى وعين عال حرار .       

وعشاارة دراهااع ح  : ))عاان اشااترى ثأوااا -عرفأداا  –وفاي ))الملااند(( : عاان حااديث اواان دماار     

 وفيه درهع حرار ح لع تساي له صية عا دار دليه(( .

 وقااااد ضااااع  اإلعااااار كحمااااد هااااذا الحااااديث فااااي روايااااة كوااااي طالااااب ح وقااااال: هااااذا لاااايس     

 وشي  ح ليس له إبناد .

يشاير إلا  ضاع  إبااناده ن فبناه عان رواياة وسيااة ح دان يهللاياد وان داااد هللا الجهناي دان هاشااع     

 األوقص ح دن نافع .

 : ال كدااااارف يهللاياااااد وااااان دااااااد هللا ح وال هاشاااااما  -فاااااي رواياااااة عهناااااا  –وقاااااال كحماااااد     

 األوقص .

وقد كشتد نكير داد الرحما  وان عهادي لساأل عان قاال : ك  عان اشاترى ثأواا وادراهع فيهاا شاي  

حاارار وصاال  فيااه كنااه يعيااد صاايتهح وقااال : هااأ قااأل خايااث ح عااا باامعت وقخاااث عنااه ح نلااقل هللا 

 الليعة.

 انره دنه الحاف  كوأ نعيع في ))الحلية(( وببناده .    

وداااد الرحمااا  واان عهاادي عاان كديااا  دلمااا  كهااي الحااديث وفسهااائهع المطلعااين دلاا  كقااأال     

 اللل  ح وقد دد هذا السأل عن الادع ح فدل دل  كنه ال يعرف وذلل قائي عن اللل  .

عا نهي دنه ح إاا نا  النهاي غيار عخاتص وكنثر العلما  دل  ك  العاادات ال تاطي وارتكاب     

 وتلل العاادة ح  وإنما  تاطي وما يختص النهي وها .

فالصية تاطي واإلخيل والطهارة فيها ح وحمي النجاباة ح ونشا  العاأرة ولاأ فاي الخلاأة ح     

وال تاطي واالنظر إلا  المحرعاات فيهاا ح وال وااختيه عاال الغيار فيهاا ح ونحاأ الال عماا ال يخاتص 

 النهي دنه والصية .

ونذلل الصيار ح إنما ياطي واألني والشرب والجمااع ونحاأ الال ح دو  عاا ال يخاتص النهاي     

 دنه والصيار ح نسأل الهللاور ح والعمي وه دند جمهأر العلما  .
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ونذلل االدتكاف ح ال ياطي إال وما نهي دنه لخصأه االدتكاف وهأ الجماع ح كو عاا نهاي     

جد ناللكر دند طائفة عنهع . وال ياطي ولائر المعاصاي دناد األنثارين ح وك  خاال  دنه لحق الملا

 في الل طائفة عنهع .

ونذلل الحج ح إنما ياطي وارتكاب وعض عا نهي دنه فيه وهأ الرفثح دو  الفلأق والجادال .   

 وهللا كدلع .

نظار إلياه فقلهااه دان ح كنه دلي نراهة لاس الحرير في صيتهح وقناه  وقد روي دن الناي     

 صيته .

خرجه اون وهب في ))علنده(( دن ععاوية ون صالح ح دن كوي الهللااهرية حدير اون نريابح     

فيهااا الصااية ح فلااها ح فصاال  الظهاار باااع  حلااة حرياار ح فشااهد الناااي  ك  كنياادر كهاادى الناااي 

 تي(( .رنعات ح فلما انصرف نهللادها ح وقال : ))إني نظرت إليها ح فقلهتني دن صي

 وهذا عربي .    

* * * 

 باب -17

 الصالة في الثوب األحمر

 حاااادثنا عحمااااد واااان درداااارة : حاااادثني دماااار واااان كوااااي زائاااادة ح داااان دااااأ  واااان كوااااي  -376

جحيفة ح دن كويه ح قال : ركيت ربأل هللا في قاة حمرا  عن كدر ح وركيت ويال كخذ وضاأ  رباأل 

فمن كصاب عنه شيظا تملح وه ح وعان لاع يصاب عناه  ح وركيت الناه ياتدرو  الل الأضأ  ح هللا 

فاي حلاة  شيظا كخذ عان ولاي ياد صااحاه ح ثاع ركيات وايال كخاذ دناهللاة فرنهللاهاا ح وخارج رباأل هللا 

حمرا  عشمرا ح صل  إل  العنهللاة والناه رنعتين ح وركيت الناه والدواب يمارو  واين يادي العناهللاة 

. 

عختصاارا وتاعااا ح وقااد باااق فااي ))كوااأاب هااذا الحااديث قااد خرجااه فااي عأاضااع عتعااددة ح     

 كيضا .  -الأضأ (( وعضه ح ويقتي في عأاضع عتفرقة 

خرج في حلة حمرا  عشمرا وصال  والنااه ح فادل دلا   والمسصأد عنه هاهنا : ك  الناي     

 جأاز الصية في الثأب األحمر .

ل: والحلاة إزار وردا  ح ال قال كوأ دايد : الخلة : ورود اليمن عان عأاضاع عختلفاة عنهاا . قاا    

 يلم  حلة حت  يكأ  ثأوين . انته  .

: حكااه دناه دااد  -ونذلل فلر بفيا  الثأري الحلة الحمارا  فاي هاذا الحاديث واارد الحاارة     

 الرزاق ح وهأ في ))علند اإلعار كحمد(( ونتاب الترعذي . 

 ردا عخططاااا فياااه خطاااط إنماااا نانااات وااا وحينظاااذ ن فالحلاااة الحمااارا  التاااي لالاااها النااااي     

 حمر ح ولع يكن نله كحمر .

وقاد واأب الاخااري فاي ))نتااب : اللاااه(( : ))وااب : الثاأب األحمار(( ح ثاع خارج فياه عاان     

 في حلة حمرا  .  حديث الارا  ون دازب ح قال : ركيت الناي 

 والسأل في هذا الحديث نالسأل في حديث كوي جحيفة .    

الميثرة الحمرا (( ح وخرج فيه عان حاديث الاارا ح قاال : نهاناا رباأل هللا  ثع قال : )) واب :    

 . دن لاس الحرير والديااج والسلي واإلبتارق وعياثر الحمر 

 وهأ لينها ووطقتها ح ونانت عن زي العجع. –))المياثر(( : عرانب حبميت عياثر لأثارتها     

 اله كوأ دايد وغيره .: ق-وقد قيي : كنها نانت عن ديااج كو حرير     

 وفلر يهللايد ون كوي زياد المثيرة وجلأد اللااع .    
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ح كناه نها  دان عيااثر  وقد خرج النلائي عن حديث المسادار وان ععادي نارب ح دان النااي     

 النمأر .

 وفي الصية في الثأب األحمر حديث  خر :    

مدح دان كوياه ح دان دلاي وان خرجه الطاراني عن رواية بعد ون الصلت ح دن جعفر ون عح    

 يلاس يأر العيد وردة حمرا  . حلين ح دن اون دااه ح قال : نا  ربأل هللا 

ورواه حجاج ون كرطاة ح دان كواي جعفار عحماد وان دلاي ح دان جااور وان دااد هللا ح قاال : ناا  

 يلاس وردة األحمر في العيدين والجمعة . ربأل هللا 

 جاج .نذا رواه حفص ون غياث ح دن ح    

ناا  يلااس  ح ك  رباأل هللا  -عرباي  –وخالفه هشيع ح فرواه دن حجاج ح دن كوي جعفر     

 يأر الجمعة وردة األحمر ح ويعتع يأر العيدين .     

 خرجه اون بعد عن هذين الأجهين .    

 والمربي كشاه .    

 وقد اختل  العلما  في لاس األحمر :     

والشاعاي ح والنخعاي ح والحلان ح ودلاي وان حلاين ح واوناه كواأ  فرخص فياه اوان الملايب ح    

 جعفر .

 وروي دن دلي ون كوي طالب ح كنه نا  يلاس وردا كحمر .    

وفي ))صحيح عللع(( ح ك  كبما  ونت كوي وكر كربلت إل  اون دمار تساأل لاه : ولغناي انال     

 تحرر عياثر األرجأا  ح فسال : هذه عثيرتي كرجأا  .

 رجأا  : الشديد الحمرة .واأل    

 ونرهت طائفة الثياب الحمر ح عنهع : طاوه ح وعجاهد ح ودطا  .    

 وروي دن الحلن واون بيرين ح قاال : هأ زينة  ل قارو  .    

 وهأ المنصأه دن كحمد في رواية المرواي ح وبأى وين الرجال والنلا  في نراهته .    

 خصة فيه للنلا  خاصة .وروى دن دطا  وطاوه وعجاهد الر    

 وروي دن دائشة ح كنها نانت تلاس دردا كحمر .    

وفي نراهة األحمار عان اللاااه كحادياث عتعاددة ح خرجهاا كواأ داود وغياره ح يطاأل انرهاا     

 ك  شا  هللا تعال  . –هاهنا ح وروما تذنر في عأضع  خر 

ة ح وروي الل دن عالل وكحماد ح وعنهع عن رخص فيما حمرته خفيفة ح ونره الشديد الحمر    

 ورجحه نثير عن كصحاونا .

 نه  دن لاس المعصفر . وفي ))صحيح عللع(( ح دن دلي ح ك  الناي     

 وخرجه النلائي ح وزاد فيه : المفدر .    

 والمفدر : المشاع والعصفر .    

ركى رباأل هللا  دن داد هللا ون دمرو ون العااه ح قاال : –كيضا  –وفي ))صحيح عللع((     

 . ))دلي ثأوين ععصفرين ح فسال : ))إ  هذه عن ثياب الكفار ح في تلالها 

 وقد اختل  في لاس المعصفر :         

فكرهه طائفة ح روي دن دمار ودثماا  واوان دمار وكناس ح وهاأ قاأل الهللاهاري وباعيد وان     

 جاير وعالل وكحمد .

 ورخصأا فيه للنلا  .    

 الار االجماع دل  جأازه لهن . وحك  اون داد    

 وفي الرخصة لهن فيه حديث عرفأع .    
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 خرجه كوأ داود .    

وهذا قد يخال  رواية المرواي دن كحمد وكراهة األحمر للنلا ح نما تسدر ح لكان تلال عسيادة     

 وبرادة الهللاينة وه ح فسد تكأ  الرخصة عحمألة دل  عن لع يرد وه الهللاينة .

روي دن اون دااه ح كنه يكره المعصفر للتهللاين وه ح ويارخص فيماا اعاتهن عناه وهذا السأل     

. 

ورخص طائفاة فاي المعصافر عطلساا للرجاال والنلاا  ح روي دان كناس ح ودان كواي وائاي ح     

ودروة ح وعأب  ون طلحة ح والشعاي ح وكوي قيوة ح واون بيرين ح والنخعي وغيرهع ح وهاأ قاأل 

 الشافعي .

دو  التخفياا  ح روي داان دطااا  وطاااوه  –وهااأ المفاادر  –ة المشاااع عنااه ونرهاات طائفاا    

 وعجاهد .

ن فبناه قاال فاي المصااأف والادر : ك  نانات حمرتاه تشااه  -كيضاا  –وحكي دن عالال وكحماد     

 المعصفر كنرهه ح وقال : ال وقه والمأرد ح وعا نا  خفيفا .

ديث : كنهاع نرهاأا لااس المعصافر ح وحك  الترعذي في ))نتاواه(( هاذا الساأل دان كهاي الحا    

 وركوا : ك  عا صا  والمدر كو غير الل في وقه وه ح إاا لع يكن ععصفرا .

ح وقااال :  -وهاأ المغارة  –وقد روي دن دلاي واوان دمار الرخصاة فاي المصااأف والمشاق     

 إنما هأ عدر كو تراب .

 إبناده عسال .وفي نراهة المصاأف والمغرة : حديث خرجه كوأ داود ح في     

وعن الناه عن قال : يكره المعصفر خاصة ح دو  بائر كلأا  الحمرة . وقال : لع يصح فاي     

 غيره نهي .

وعاانهع عاان حمااي كحاديااث الرخصااة دلاا  الجااأاز ح وكحاديااث النهااي دلاا  نراهااة التنااـهللايه ح     

 وهذه هي طريسة اون جرير الطاري .

ر عا صا  عن الثياب وعد نلجه ح فقعاا عاا صاا  غهللالاه وزدع الخطاوي ك  المكروه عن األحم    

 فغير داخي في النهي . –نعصب اليمن  –ثع نلج 

ونذلل الشافعي فرق في المصاأغات واين عاا صاا  قااي نلاجه ووعاده ح وابتحلان لااس عاا     

 صا  غهللاله ح دو  عا صا  وعد نلجه للهللاينة .

 في الثأب شي  عن حمرة :هي يكره كر ال؟واختل  السائلأ  وكراهة األحمرح فيما إاا نا      

 فروي دن اون دمر ح كنه اشترى دماعة وادتع وها ح فركى فيها خيطا كحمر ح فردها .    

 ونااااذلل روى الماااارواي داااان كحمااااد ح كنااااه كعااااره ك  يشااااتري لااااه تكااااة ال تكااااأ  فيهااااا     

 حمرة .

فاي بافر ح فاركى  هللا وخرج كوأ داود عن حديث رافع ون خديج ح قال : خرجنا عع ربأل     

: )) كال  دل  رواحلنا ودلا  إولناا كنلاية فيهاا خياأط دهان حمار ح فساال رباأل هللا  ربأل هللا 

 كرى الحمرة قد دلتكع ؟(( فسمنا برادا ح فقخذنا األنلية فنهللادناها دنها .

 وفي إبناده رجي ال يعرف .    

قاال : قلات ألواي قارة : كانار اوان وخرج الطاراني وغيره عان حاديث إباحاق وان راهأياه ح     

صال  يأعاا ودلياه نمارة ح  جريج ح دن عللع ون كوي عريع ح دن داد هللا وان بارجس ح ك  النااي 

فسال لرجي عن كصحاوه : ))كدطناي نمرتال ح وخاذ نمرتاي(( ح فساال : ياا رباأل هللا ح نمرتال كجاأد 

؟ فاققر واه  -نظار ح إلياه فيفتنناي (( عن نمرتي . قال : )) اجي ن ولكن فيها خيط احمر ح فخشيت ك  ا

 كوأ قرة ح وقال نعع . 

 وهذا غريب .    
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 ورخص فيه  خرو  . روي دن الحلن ح وقد باق .     

 ونص ديه كحمد في رواية كخرى دنه في نلا  كبأد دليه دلع كحمر ح قال : ال وقه وه .    

مار ن فااب  المااراد والحلااة الااارد حلااة حماارا  ووااردا كح  ويلاتدل لهااذا . وحااديث لاااس النااي     

 المخطط وحمرة ح نما قاله بفيا  الثأري وغيره .

 

* * * 

 باب -18

 الصالة في المنبر والسطوح والخشب

ولع ير الحلن وقبا ك  يصلي دل  الجمد والسناطر ح وك  جرى تحتها وأل ح كو فأقها كو     

 كعاعها حإاا نا  وينهما بترة .

 ظهر الملجد وصية األعار . وصل  كوأ هريرة دل     

 وصل  اون دمر دل  الثلج .     

عسصأد الاخاري وهذا الااب : كنه تجاأز الصاية دلا  عاا داي دلا  وجاه األرض ح باأا  ناا  

عأضأدا دليها وضعا ح نمنار وبرير عن خشاب كو غياره ح كو ناا  عانياا دليهاا . نلاطح الملاجد 

 ا دي دل  وجه األرض عما يذوب ح نالثلج والجليد .  وغرفة عانية دليه كو دل  غيره ح ونذلل ع

 فهذه ثيثة علائي :     

 األول  :     

الصية دل  عا وضع دلا  األرض عماا يتقواد فيهاا ح كو ينساي دنهاا نمناار وبارير ونحاأه ح     

 فيجأز الل دند كنثر العلما  . 

ة والتطاأع ؟ قاال : نعاع ح إاا قال كوأ طالب : بقلت كحمد دن الصاية دلا  اللارير الفريضا    

 نا  يمكنه عثي اللطح .

 وقال حرب : بقلت إبحاق دن الصية دل  اللرير عن الخشب؟ قال : ال وقه وه .    

 وروى حرب وببناده ح دن األوزادي ح كنه لع ير وقبا والصية دل  األبرة وكشااهها .    

 قديع . وليس في هذا اختيف وين العلما  ح إال خيف شاا    

روى كوأ نعيع الفضي ون دنين : ثنا كوأ وكر ون دياش ح دن إبماديي وان باميع ح دان دلاي     

ون نثير ح قال : ركى دمار رجي يصلي دل  راوية ح فمده عن خلفه ح فسال : هاهنا صاي فاي السارار 

. 

 تعال    شا  هللاإ–ح وبيقتي الكير دل  الل  ولعي هذا المصلي نا  إعاعا لسأر يصلأ  تحته

. 

 الملقلة الثانية : 

 الصااااااية فيمااااااا ونااااااي دلاااااا  وجااااااه األرض نغرفااااااة فااااااي الملااااااجد ح كو فااااااأق بااااااطح 

الملجد ح ونلاه جاائهللا ال نراهاة فياه وغيار خايف ح إال فاي عأاضاع يلايرة اختلا  فيهاا ن وقاد كشاار 

لاجد ح الاخاري إل  وعضها : فمنها : صية المقعأر فأق بطح الملاجد وصاية اإلعاار فاي كبافي الم

 وقد حك  دن كوي هريرة كنه  فعله .

وحكاا  اواان المنااذر فعااي الاال داان كوااي هرياارة وبااالع واان داااد هللا . قااال : ووااه قااال الشااافعي 

 وكصحاب الركي ح وحكي دن عالل : كنه ك  صل  الجمعة دل  بطح الملجد كدادها ظهرا .

وفاي باائر الصالأات وعذهب عالل : ك  الجمعة ال تصل  فأق ظهر الملجد وصاية اإلعاار . 

 دنه روايتا  : الجأاز ح والكراهة ح وهي  خر الروايتين دنه .

 وعمن يرى جأاز الل : الثأري وكحمد وإبحاق .
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وروي بفيا  ح دن يأنس وان داياد ح دان دااد رواه ح قاال : ركيات كناس وان عالال صال  ياأر 

 الجمعة في غرفة والاصرة وصية اإلعار .

 واحتج كحمد وهذا .

كوي ائب ح دن صالح عأل  التأكعاة ح قاال : ركيات كواا هريارة يصالي دلا  باطح  وروى اون

 الملجد وصية اإلعار .

: نسلاه دناه حنااي ح ولاع  -واشترط اإلعار كحمد ك  يكأ  الل وسرب اإلعاار ح كو يلامع قرا تاه 

 يشترط غير الل .

:  -لساضااي نااالخرقي وكوااي وكاار داااد العهللايااهللا واواان كوااي عأباا  وا –واشااترط كنثاار كصااحاونا 

 إيصال الصفأف دو  قرب اإلعار .

وقد كشار إليه كحمد في رواية كوي طالب ح في الرجي يصلي فاأق اللاطح وصاية اإلعاار : ك  

نا  وينهما طريق كو نهر في . قياي لاه : فاقنس صال  ياأر الجمعاة فاي باطح ؟ فساال : ياأر جمعاة ال 

 يكأ  طريق الناه .

 طرقات والمصلين ح فتتصي الصفأف .يشير إل  ك  يأر الجمعة تمتلئ ال

قااال كوااأ طالااب: فااب  الناااه يصاالأ  خلفااي فااي رعضااا  فااأق بااطح ويااتهع؟ فسااال كحمااد اا  

 تطأع.

 ففرق كحمد وين الفريضة والنافلة في إيصال الصفأف .

ونسي حرب ح دن كحمد خيف الل ح في كعر ة تصلي فأق ويات ح ووينهاا وواين اإلعاار طرياق 

  يكأ  وه وقه . وانر ك  كنس اون عالل نا  يفعي الل .ح فسال : كرجأ ك  ال

ونسي صالح ون كحمدحدن كويه ح ك  الل يجأز يأر الجمعة ح إاا ضاق المكا  ح نما فعاي كناس 

. 

 وظاهر هذه الرواية : كنه ال يجأز لغير ضرورة .

 والمذهب المنشأر دنه : جأازه عطلسا ح نما تسدر .

كناه يكاره  –يعني : كصحاب كوي حنيفة  –شهأر دند كصحاوهع وانر كوأ وكر الرازي : ك  الم

 ارتفاع المقعأر دل  اإلعار ح واإلعار دل  المقعأر ح خيفا لما قاله الطحاوي عن التفريق وينهما .

وعنها : إاا وني دل  قنطارة علاجد كو غياره ح فبناه تجاأز الصاية إلياه ح حكااه دان الحلان ح 

 وخالفه غيره في الل .

وببناده ح دن همار : بظي قتادة دن الملاجد يكاأ  دلا  السنطارة ؟ فكرهاه . قاال روى حرب 

 همار : فذنرت الل لمطر ح فسال : نا  الحلن ال يرى وه وقبا .

قااال حاارب : وقلاات ألحمااد : الملااجد ياناا  دلاا  السنطاارة ؟ فكرهااه ح واناار : كراه داان اواان 

 علعأد نراهته .

علااعأد ك  يصاال  فااي الملااجد الااذي وناا  دلاا  ونسااي الماارواي داان كحماادح قااال : نااره اواان 

 السنطرة .

: تارى ك  كصالي فاي الملاجد وناي دلا  بااواط ؟  -يعناي : كحماد  -قال : وقلت ألوي دااد هللا 

 قال : ال ن هذا طريق المللمين .

وكصااي هااذه الملااقلة : ك  طريااق الملاالمين ال ياناا  فيااه علااجد وال غيااره دنااد اإلعااار كحمااد . 

دناده حكاع كبافله ح فاي يجاأز دناده إحاداث بااواط دلا  الطرياق ح وال الاناا   وهأا  الطريق حكمه

 دليه . والنهر الذي تجري فيه اللفن حكمه دنده نحكع الطريق ح ال يجأز الانا  دليه .

 ورخص  خرو  في ونا  الملاجد في الطريق الأابع ح إاا لع يضر والمارة .

 كيضا . -ية دن كحمد وعنهع عن اشترط لذلل إا  اإلعار ح وحكي روا
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قال الشالنجي : بقلت كحمد : هي يانا  دلا  خنادق عديناة الملالمين علاجد للملالمين داعاة ؟ 

 قال : ال وقه وذلل ح إاا لع يضيق الطريق .

: ال واقه واذلل ح إال ك  يكاأ  فاي  -يعني : باليما  وان داود الهاشامي  -قال : وقال كوأ كيأب 

 أ خيثمة.الثغر عخافة العدو . ووه قال كو

والاخاااري يميااي إلاا  الجااأاز ح وقااد انااره فااي ))كوااأاب : الملاااجد((ح وفااي ))الايااأع(( ح     

وابتدل وحديث الهجرة ح وك  كوا وكار اوتنا  وفناا  ويتاه ومكاة علاجدا يسارك فياه السارا  . وبايقتي فاي 

 إ  شا  هللا تعال  . -عأضعه 

وحرب وببنادهما ح دان اوان بايرين ح  وكعا عا حكاه كحمد ح دن اون علعأد ح فروى ونيع    

 كنه ركى علجدا فأق قنطرة تحتها قذرح فسال : نا  اون علعأد يكره الصية في عثي هذا .

وهااذه الكراهااة : يحتمااي ك  تكااأ  لكااأ  السنطاارة طريسااا للناااه ح فااي ياناا  دليهااا ح نمااا قالااه 

فااي جااأاز الصااية فااي دلااأ  اإلعااار كحمااد ح ويحتمااي ك  تكااأ  لكااأ  السااذر تحاات هااذا الملااجد ن فااب 

 األعانن المنهي دن الصية فيها نالحش ونحأه ألصحاونا وجهين .

ولااأ صاال  دلاا  باارير قأائمااه دلاا  نجابااة صااحت صاايته ح وك  تحاار  وحرنتااه ح دنااد 

 كصحاونا وكصحاب الشافعي .

 وحكي دن الحنفية ح كنه ك  تحر  وحرنته لع تصح ح وإال صحت .

ح كنه يصلي دل  السناطر وك  جرى تحتهاا واأل ح كو فأقهاا كو  وقد حك  الاخاري دن الحلن

 كعاعها ح إاا نا  وينهما بترة .

فقعا ك  نا  الاأل يجري تحتها فسد انرنا حكمه  نفا ح واعا ك  نا  كعاعهاا كو فأقهاا ح ووينهماا 

 بترة فسد رخص فيه الحلن ح نما حكاه دنه .    

ائاي روايتاا  : إحاداهما : تصاح عاع الكراهاة . ودن كحمد في الصاية إلا  الحاش عان غيار ح

 والثانية : ال تصح ح وهي اختيار اون حاعد وغيره .

 : نص دليه كحمد .  -وال يكفي حائط الملجد ح وال يكأ  حائي 

وعن األصحاب عن تقول قأله دل  ك  النجابة نانت تصي إل  عا تحات عساار المصال  ح فاب  

 لع يكن نذلل نف  حائط الملجد .

نسي حرب دن إبحاق ح كنه ناره الصاية فاي علاجد فاي قالتاه ننيا  ح إال ك  يكاأ  للكنيا  و

حائط عن قصب كو خشب غير حائط الملجد ح وك  صل  فيه كداد وك  نا  للكنيا  باترة عان لااأد 

 ح في يصلي في الملجد عن ورائه ح وك  نا  الكني  دن يمين السالة كو يلارها في وقه .

 دن كحمد : إاا نا  الكني  كبفي عن الملجد وذراع ونص  في وقه . ونسي كوأ طالب ح

 ورخصت طائفة في الصية إل  الحش إاا نا  وينهما بترة .

وقال األوزادي ح في رجي يصالي وواين يدياه حاش ح ودوناه جادار عان قصاب ح وهاأ يصالي 

 نحأه : ال كدلع وه وقبا .

عاأل  اوان دمار : كعاا عاا انارت عان عصال   وقال الليث ون بعد : نتب إلي داد هللا وان ناافع

قالته إل  عرحاض ح فبنما جعلت اللاترة لتلاتر عان المرحااض وغياره ح وقاد حادثني ناافع ح ك  دار 

ياذهان فياه ح ثاع اوتادتاه  نانات عروادا ألزواج النااي  اون دمر التي هي ورا  جادار قالاة النااي 

 عنهن ح فاتخذته دارا .  حفصه زوج الناي 

 داد هللا ون نافع عنكر الحديث ـ : قَاَل الاخاري وغيره .ولكن ن 

اية  والعجب ك  الاخاري ادتمد دل  عا انره في ربالته إل  اللياث فاي إنكاار النهاي دان الصَّ

في كدطا  اإلويح وابتدل وما ابتدل وه ح وال داللة فيه ح نما بيقتي في عأضعه ـ ك  شا  هللا تعاال  

 . 
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 تكره الصية دل  عدفن النجابة ح وتصح .  ودند الشافعي وكصحاوه :

 وعن كصحاوه عن نره الصية إل  النجابة ـ كيضا .

وحكي دن اون حايب المالكي ح ك  عن تعمد الصية إل  نجابة وطلات صايته ح إال ك  تكاأ  

 وعيدة جدا .

 الملقلة الثالثة : 

والجلياد ح فساد حكا  دان إاا نا  الملتعلي دل  وجاه األرض عماا ال ياسا  دلا  حالاه ناالثلج 

 الحلن جأاز الصية دل  الجليد .

 وععناه : إاا جمد النهر جازت الصية فأقه .

 وقااااد صااااارح وجااااأازه كصاااااحاونا وغياااارهع عااااان الفسهااااا  ن فبناااااه يصااااير قااااارارا عتمكناااااا 

 ناألرض ح وليس وطريق عللأ  في العادة حت  تلحق الصية دليه وساردة الطريق في الكراهة . 

 ري دن اون دمر ح كنه صل  دل  الثلج . وحك  الاخا

 ونص كحمد دل  جأاز الصية دليه واللجأد دليه . 

ونسي دنه حرب ح قال : يالط دليه ثأواً ويصلي . قلت :فب  لع يكن ععه إال الثأب الاذي دلا  

ي جلده ؟ قال : ك  كعكنه اللجأد دليه بجد ح وإال كوعق.قاال وإاا ناا  الاثلج وااردا فبناه داذر ح وباه

 فيه . 

يسااأل :إاا صااليت فااي الااثلج كو الرعضااا  كو   -يعنااي : اواان راهأيااه  -قَاااَل : وباامعت إبااحاق 

الارد كو الطين فآاا  فابجد دل  ثأول ح وإاا اشتد دليل وضع اليادين دلا  األرض فضاعهما دلا  

 ثأول حكو كدخلهما نميل ح ثع ابجد نذلل . 

ي ردغااة كو عااا  كو الااثلج ح ال تلااتطيع ك  يسااأل : ك  نناات فاا -عاارة كخاارى  -قااال : وباامعته 

 تلجد ح فاوعئ إيما  ح نذلل فعي كنس ون عالل وجاور ون زيد وغيرهما . انته  . 

 وكنس إنما صل  دل  راحلته في الطين ح ال دل  األرض . 

وحاصي األعر : كناه يلهللاعاه اللاجأد دلا  الاثلج عاا لاع يكان دلياه فياه ضارر ح فاب  ناا  دلياه 

 ح وكجهللاكه ك  يأعئ . ضرر لع يلهللاعه 

 وألصحاونا وجه  خر : كنه يلهللاعه اللجأد دليه وكي حال ح وال يجهللائه اإليما  . 

والثلج نأدا  : تارة يكأ  عتجلدا صلااح فهذا حكمه حكع الجليد نما تسدر ح وتارة يكاأ  رخاأا 

 ال تلتسر األدضا  دليه ح فيصير نالسطن والحشيش ونحأهما . 

هللائااه إال عاان دااذر ح صاارح وااذلل طائفااة عاان كصااحاونا ح وجعلااأا وعاان بااجد دلاا  الاال لااع يج

ابتسرار الجاهة واألرض شرطاً ح وابتدلأا وقنه لأ دلق ولاطا في الهاأا  وصال  دلياه لاع يجهللائاه ح 

 ونذا لأ بجد دل  الهأا  كو الما  .  

 وللشافعية في الل وجها  : 

ثسااي ركبااه ودنسااه حتاا  يلااتر كصااحاونا دناادهع : كنااه يلهللاعااه ك  يتحاعااي دلاا  عااا يلااجد دليااه و

 جاهته ح وال تصح صية ودو  الل . 

 والثاني : ال يجب  الل . 

في الصية دل  األرجأحة ح ودل  برير تحمله الرجاال وجهاا  ح كصاحهما :  -كيضا -ولهع 

 الصحة . 

وروى داد الرحما  ون كوي الهللاناد ح دن عأب  ون دساة ح دن صاالح عاأل  التأكعاة ح قاال : 

:  دن شاي  عان كعار الصاية ح فساال لاه رباأل هللا  ن دااه يسأل : بقل رجي الناي بمعت او

 )) إاا بجدت فقعكن جاهتل عن األرض ح حت  تجد حجع األرض (( .

 خرجه اإلعار كحمد . 
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 وفي إبناده لين . 

 : ثنااااااا بااااااأيد واااااان  -هااااااأ : اواااااان راهأيااااااه -وروى حاااااارب الكرعاااااااني : ثنااااااا إبااااااحاق 

 ايااارة زياااد وااان جايااارة ح دااان داود وااان حصاااين ح دااان ناااافع ح دااان اوااان دااااد العهللاياااهللا ح دااان كواااي ج

 دمااار ح قاااال : كصااااب النااااه الاااثلج دلااا  دهاااد دمااار وااان الخطااااب ح فالاااط ولااااطا ثاااع صااال  

 دليه ح وقال : ك  الثلج ال يتيمع وه ح وال يصلي دليه . 

 واحتج إبحاق وهذا الحديث . 

 عهللايهللا ضعيفا  . وإبناده ضعي  ن فب  زيد ون جايرة وبأيد ون داد ال

: ك  دماار  -كيضااا-وقااد روى كوااأ دايااد فااي )) نتاااب الطهااأر (( وببااناد  خاار ح وفيااه ضااع  

 كصاوه الثلج والجاوية لما قدر الشار ح فسال : ك  الثلج ال يتيمع وه . 

 ولع يذنر الصية . 

واختلاا  الاارواة داان كحمااد فااي الغريااق فااي المااا  : هااي يااأعي واللااجأد ح كر يلهللاعااه ك  يلااجد 

 وجاهته دل  الما  ؟ دل  روايتين دنه . 

وقال الساضي كوأ يعل  في وعض نتاه : لع يأجب كحمد اللجأد دل  الما  ن ألناه لايس وسارار 

 ح وإنما كراد كنه يجب دليه ك  يأعي في الما  إل  قرب األرض ح وإ  غاه وجهه في الما  . 

 وهذا الذي قاله وعيد جدا . 

لروايتين دان كحماد دلا  حااليين : فاب  كعكناه اللاجأد دلا  عاتن وحمي كوأ وكر داد العهللايهللا ا

 الما  بجد ح وكال كوعق .

وقال كوأ وكر الخيل : قأل كحمد : ياأعئ ح يرياد واالرنأع. وقألاه : يلاجد دلا  عاتن الماا  ح 

 في اللجأد . 

 فلع يثات دن كحمد في اإليما  واللجأد خيفا . 

دلياه ح  وإنماا  دلياه ك  ياأعئ ح ولاع يحال كنثار ولأ ناا  فاي وحاي وطاين لاع يلهللاعاه اللاجأد 

 قأال واحدا . -األصحاب فيه خيفاً ح وي قال اون كوي عأب : ال يلهللاعه الل 

وعنهع عن خرج فيه وجها  خر : وأجاأب اللاجأد دلا  الطاين إاا قلناا : ال تجاأز لاه الصاية 

د واختارهاا اواان كوااي فاي الطااين دلا  راحلتااه ح وااي تلهللاعاه الصااية وااألرض ح وهااأ روايااة دان كحماا

 عأب  .

وفاارق اواان كوااي عأباا  وااين الملااقلتين ح ووجااه الفاارق : ك  المااانع عاان الصااية دلاا  الراحلااة 

اعتناااع السيااار واالبااتسرار األرض دو  اعتناااع اللااجأد واااألرض ح وأل  فااي اللااجأد دلاا  الطااين 

لياه رفعاه ح فاي ضررا ن فبنه  روما دخاي فاي دينياه وكنفاه وفماه ح وروماا غااه فياه ركباه وشاق د

 يلهللاعه ح وخيف اللجأد دل  عتن الما  .

 وعماااان قااااال : يااااأعئ واللااااجأد وال يلااااجد دلاااا  الطااااين : كوااااأ الشااااعثا  ودمااااارة واااان 

 غهللاية .

 وفيه حديث عرفأع : 

خرجه الطاراني واون ددي عن طريق عحمد ون فضا  ح دن كوياه ح دان دلسماة وان دااد هللا ح 

إاا لااع يساادر كحاادنع دلاا  األرض ح إاا ننااتع فااي طااين كو قصااب ح قااال : )) داان كويااه ح داان الناااي 

 كوعظأا إيما ا(( .

 وفي رواية الون ددي : ))كو في عا  كو في ثلج(( .

 وعحمد ون فضا  ح ضعي  ن ضعفه يحي  والنلائي وغيرهما .

 وعذهب عالل : كنه يصلي في الطين واألرض ح وال يصلي دل  الراحلة .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 97 

اللاجأد فاي الطين:فاروي دناه: كناه يلاجد دلياه . وروي دناه كناه واختلفت الرواياة دناه فاي 

 يأعئ.

وحمي الل طائفة عن كصحاوه دل  اختيف حالين : فالحال التي يلاجد دلياه : إاا ناا  خفيفاا 

فاي ادتكافاه فاي الماا  والطاين ح وانصارف ودلا  جاهتاه كثار الماا  والطاين .  ح نما باجد النااي 

 يرا ح يغرق فيه المصلي .والحال التي يأعئ : إاا نا  نث

 ونص كحمد دل  كنه إاا خشي ك  تفلد ثياوه واللجأد دل  الطين كوعق ح ولع يلجد دليه .

 ونذا قال كوأ الشعثا  جاور ون زيد .

 خرج الاخاري في هذا الااب حديثين : 

 الحديث األول : 

 قال : 

باهي وان باعد : عان كي شاي   ثنا دلي ون داد هللا : ثنا بافيا  : ثناا كواأ حاازر : باقلأا -377

المنار ؟ فسال : عا وسي في الناه كدلع وه عنيح هأ عن كثاي الغاواة ح دملاه فاي  عاأل  فيناة لرباأل 

حين دمي ووضع ح فاباتساي السالاة ح ناار وقاار النااه خلفاه فسارك ح  ح وقار دليه ربأل هللا  هللا 

فلجد دل  األرض ح ثع داد إل  المناار  ورنع ورنع الناه خلفه ح ثع رفع ركبه ح ثع رجع السهسري

 ح ثع قرك ح ثع رنع ح ثع رفع ركبه ح ثع رجع السهسري حت  بجد واألرض ح فهذا شانه  .

قال كوأ داد هللا : قال دلي ون داد هللا المديني : بقلني كحمد ون حناي دان هاذا الحاديث ح قاال 

  يكااأ  اإلعاار كدلا  عان النااه وهااذا ناا  كدلا  عاان النااهح فاي واقه واق : فبنماا كردت ك  النااي 

 الحااااااااااديث . قااااااااااال: فسلاااااااااات : ك  باااااااااافيا  واااااااااان ديينااااااااااة نااااااااااا  يلااااااااااقل داااااااااان هااااااااااذا 

 نثيرا ح فلع تلمعه عنه ؟ قال : ال .

هاذا الحاديث وتماعاه عشاهأر دان اوان دييناة وهاذا اإلباناد ح رواه دناه الشاافعي وغياره ح ولااع 

ح وقاد خارج هاذا السادر  - يعني : عنار النااي  -يلمع عنه اإلعار كحمد إال : ))نا  عن كثي الغاوة(( 

 عنه دن بفيا  في ))علنده(( . ونا  بفيا  يختصر الحديث كحيانا .

 وإنمااا خااارج كحماااد وتماعاااه فاااي ))علااانده(( عااان طرياااق دااااد العهللاياااهللا وااان كواااي حاااازر ح دااان 

ماا فعلات كويه ح دن بهي ون بعد ح وقال في  خر الحديث : فلما انصرف قاال : ))ياا كيهاا النااه ح إن

 هذا لتقتمأا وي ح وتعلمأا صيتي(( .

عان حاديث يعساأب وان  -كيضاا  -وقد خرجه الاخاري في عأضع  خر عن ))نتاوه(( ح وعلالع 

 داد الرحما  ح دن كوي حازر ح وهذه الهللايادة .

وعسصأد الاخاري وتخريج هذا الحديث هناا : االباتدالل دلا  جاأاز الصاية دلا  عاا يأضاع 

 وعا كشاهه ناللرير وغيره . دل  األرض عن عنار

 وعااااا انااااره الاخاااااري داااان دلااااي واااان المااااديني ح ك  كحمااااد واااان حناااااي بااااقله داااان هااااذا 

نا  كدل  عن النااهح فاي واقه واق  يكاأ  اإلعاار كدلا  عان  الحديث ح وقال :إنما كردت ك  الناي 

 الناه وهذا الحديث.

وقاد ادتماد دلياه اوان حاهللار  فهذا غريب دن اإلعار كحمد ح ال يعارف دناه إال عان هاذا الأجاه ح

 وغيره ح فنسلأا دن كحمد : الرخصة في دلأ اإلعار دل  المقعأر .

وهذا خيف عذهاه المعروف دنه ح الذي نسله دنه كصحاوه في نتااهع ح واناره الخرقاي وعان 

وعاده ح ونسلااه حناااي ويعساأب واان وختااا  ح داان كحماد ح كنااه قااال : ال يكااأ  اإلعاار عأضااعه كرفااع عاان 

 خلفه ح ولكن ال وقه ك  يكأ  عن خلفه ارفع .عأضع عن 

وعمن نره ك  يكأ  عأقا  اإلعاار كدلا  عان الماقعأر : النخعاي والثاأري وعالال وكواأ حنيفاة 

 واألوزادي .
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 وقد روي الل دن اون علعأد عن غير وجه كنه نرهه ح ونه  دنه .

ر النااه والمادائن وخرج كوأ داود عن رواية األدمش ح دن إواراهيع ح دان هماار ح ك  حذيفاة ك

دل  دنا  ح فقخذ كوأ علعأد وسميصه فجذوه ح فلما فرف عن صيته قال : كلع تعلع كنهاع ناانأا ينهاأ  

 ؟ قال : قد انرت حين عددتني . -كو ينه  دن الل  -دن الل 

وعن رواية اون جريج : كخارني كوأ خالد ح دن ددي ون ثاوت ح قال : حدثني رجي ح كنه ناا  

يابار والمادائن ح فققيمات الصاية ح فتسادر دماار وان يابار ح وقاار دلا  دناا  يصالي ح عع دمار وان 

والناه كبفي ح فتسدر حذيفة ح فقخذ دل  يديه ح فقتاعه دمار حت  كنهللاله حذيفة ح فلما فارف دماار عان 

عان يسأل : ))إاا كر الرجي السأر في يسع في عسار ارفع  صيته قال له حذيفة : كلع تلمع ربأل هللا 

 كو نحأ هذا ؟ قال دمار : لذلل اتاعتل حين كخذت دل  يدي . -عساعهع(( 

 ورخص طائفة في ارتفاع اإلعار دل  المقعأعين .

 وروي دن دمر ون داد العهللايهللا كنه كر الناه فأق ننيلة وهع تحتها .

 وروي نحأه دن بحنأ  .

ك  يصالي دلا  الشاي   وكعا عاذهب الشاافعي ح فبناه قاال : كختاار لنعاار الاذي يعلاع عان خلفاه

المرتفع ح ليراه عن ورا ه ح فيستدوا ورنأده وبجأده . قال : وإاا نا  اإلعار دلع الناه عرة كحااات 

 كنه صل  دل  المنار إال عرة . ك  يصلي علتأيا عع المقعأعين ن ألنه لع يرد دن الناي 

ه اون المناذر ح وقاال : إاا ونذا حك  اون المنذر دن الشافعي جأازه إاا كراد تعليمهع ح واختار

 لع يرد التعليع فهأ عكروه ن لحديث اون علعأد .

 وعن كصحاونا عن حك  رواية دن كحمد نذلل .

 والذين نرهأا الل عطلسا اختلفأا فاي الجاأاب دان حاديث باهي وان باعد فاي صاية النااي 

 دل  المنار : 

جاأازه ح وال يكاأ  الال عكروهاا عا هأ عكروه لغياره لاياا   فمنهع عن قال : قد يفعي الناي 

 في حسه في تلل الحال ح ويكره لغيره وكي حال . 

وهذا انره طائفة عن كصحاونا نالساضي كوي يعل  وغيره ح ووقع في نير الخطاوي عا يشااهه 

. 

وعنهع عن قاال : المكاروه ك  يساأر اإلعاار دلا  عكاا  عرتفاع دلا  الماقعأعين ارتفاداا ناذراع 

المقعأعين في صيتهع إل  رفاع كوصاارهع إلياه ليقتادا  واه وهاأ عكاروه ح فقعاا ونحأه ح فبنه يحأج 

نااا  وقأفااه دلاا  درجااة المنااار األولاا  ح فااي  االرتفاااع اليلااير فغياار عكااروه ح ويحتمااي ك  الناااي 

 يكأ  الل ارتفادا نثيرا .

 وتسدير الكثير والذراع قأل الساضي كوي يعل  عن كصحاونا .

 رجع فيه إل  العرف .وقياه المذهب : كنه ي

 كنه عسدر وما زاد دل  قاعة اإلنلا  . -عن الحنفية  -وانر الطحاوي 

 وابتغرب الل كوأ وكر الرازي .

 واختل  السائلأ  وكراهة الل : هي تاطي وه الصية ح كر ال ؟

 فسال كنثرهع : تكره الصية ح وال تاطي .

 عرتفعا دليهع ح ولع يلتقنفأا الصية . وقد تسدر ك  الصحاوة ونأا دل  الصية خل  عن كعهع

وقالت طائفة : تاطي الصاية واذلل ح وهاأ قاأل عالال واوان حاعاد عان كصاحاونا ح وحكاي دان 

 األوزادي نحأه .

واختل  كصحاونا : هي النهي عتأجه إلا  اإلعاار ح ك  يعلاأ دلا  عان خلفاه ح كر النهاي عتأجاه 

 جهين : إل  المقعأر ح ك  يسأر كبفي عن إعاعه ؟ دل  و
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 كحدهما : ك  النهي لنعار .

 فب  قلنا : ك  هذا النهي ياطي الصية ح وطلت صية اإلعار .

 وهااااي تاطااااي صااااية عاااان خلفااااه كر ال ؟ فيااااه روايتااااا  داااان كحمااااد فااااي صااااية عاااان اقتاااادى 

 وبعار ح صيته فابدة .

 والثاني : ك  النهي عتأجه إل  المقعأعين خاصة .

العلاأ وحاده ح وقلناا : هاذا النهاي ياطاي الصاية ح وطلات صاية فعل  هذا ن ك  نا  اإلعار فاي 

 المقعأعين وصية اإلعار ن ألنه صار عنفردا ح وقد نأى اإلعاعة ح وهذا عاطي دند كصحاونا .

وك  نا  ععاه فاي العلاأ كحاد صاحت صايته وصاية عان ععاه ح وفاي صاية عان كبافي عانهع 

 الخيف اللاوق .

 الاخاااااري(( حكايااااة قااااأل ألحمااااد فااااي غياااار هااااذه  وكدلااااع ن كنااااه لااااع يسااااع فااااي ))صااااحيح

الملقلة ح وهأ خيف عذهاه المعروف في نتب كصحاوه ح ولع كدلع كحدا عنهع حكا  الال دان كحماد 

 ح إال ك  الساضي كوا يعل  حكاه في ))نتاب الجاعع الصغير(( له وجها . وهللا كدلع .

ي دل  ك  عان اخاتص وعلاع ح فبناه وفي قأل بهي ون بعد : ))لع ياق كدلع والمنار عني(( : دلي

ال يكره له ك  يناه دل  اختصاصه وه ن ليبخذ دنه ح وتتأفر الهمع دلا  حفظاه وضااطه دناه ح وقاد 

 باق في ))نتاب : العلع(( شي  عن الل . 

 ك  شا  هللا تعال  . -ووسية فأائد الحديث تذنر في عأاضع كخر 

 الحديث الثاني : 

 قال : 

الرحيع : ثنا يهللايد ون هارو  : كونا حميد الطأيي ح دان كناس وان عالال  ثنا عحمد ون داد -378

و لا  عان نلاائه شاهرا ح فجلاس فاي  -كو نتفاه  -باسط دان فاره فجحشات بااقه  ح ك  ربأل هللا 

عشروة له درجها عن جذوع النخي ح فقتاه كصحاوه يعأدونه ح فصل  وهع جاللا وهع قياار ح فلماا بالع 

 ليااااااااااااااااابتع واااااااااااااااااه ح فاااااااااااااااااباا ناااااااااااااااااار  قاااااااااااااااااال : ))إنماااااااااااااااااا جعاااااااااااااااااي اإلعاااااااااااااااااار

فكااروا ح وإاا رناع فاارنعأا ح وإاا باجد فاباجدوا ح وك  صال  قائماا فصالأا قياعاا(( . وناهللال لتلااع 

 ودشرين ح فسالأا : يا ربأل هللا ح انل  ليت شهرا ؟ فسال : ))ك  الشهر تلع ودشرو (( .

ه الغرفة المرتفعة قال الخطاوي : ))الجحش(( : الخدش ح كو كنار عنه . و))المشروة(( : شا

 دن وجه األرض .

 وضاط غيره : ))را ها(( والفتح والضع .    

 وعسصأد الاخاري وتخريج الحديث هاهنا : كنه تجأز الصية في الغرف والعيلي .    

ادتهللال فاي هاذه المشاروة شاهرا لهجاره لنلاائه ح ولاع يادخي إلا  نلاائه حتا   وقد نا  الناي     

 : هي نا  ورئ عما كصاوه قاي الشهر ح كر ال ؟ وهللا كدلع وذلل .فرف الشهر ح ولع ينسي 

وفي الحديث : دليي دل  ك  المريض الذي يشاق دلياه حضاأر الملاجد لاه الصاية فاي ويتاه ح     

 عع قرب ويته عن الملجد .

 وفيه : ك  المريض يصلي ومن دخي دليه للعيادة جمادة ن لتحصيي فضي الجمادة .    

وذلل دل  ك  شاهأد الملاجد للجماداة غيار واجاب دلا  األدياا  ح نماا هاأ رواياة  وقد يلتدل    

لااع يااقعرهع وبدااادة صاايتهع فااي الملااجد ح وااي انتفاا  عاانهع وصاايتهع ععااه فااي  داان كحمااد ن فبنااه 

 عشروته .

وكعاا صاية الساائع خلا  الجاالس ح فساد واأب الاخااري دليهاا فاي عأضاع  خار ح وياقتي الكااير     

 ح ونذلل وسية فأائد الحديث . -شا  هللا تعال  دليها فيه ك  

 باب -19
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 إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد

حدثنا علدد ح دن خالد : ثنا باليما  الشايااني ح دان دااد هللا وان شاداد ح دان عيمأناة ح  -379  

ت : يصالي وكناا حاذا ه وكناا حاائض ح وروماا كصااوني ثأواه إاا باجد . قالا قالت : نا  ربأل هللا 

 ونا  يصلي دل  الخمرة .

قد باق هذا الحديث في ))كواأاب الحايض(( ح واالباتدالل واه دلا  طهاارة ثيااب الحاائض ح     

 وكنه تجأز الصية فيها عي لع ير فيها نجابة.

دلا  ك  المصالي إاا حااتاه اعاركة ونانات إلا  جانااه ح فاب  صايته ال  -كيضاا  -ويلتدل وه     

 المر ة في غير صية .تفلد وذلل ح إاا نانت 

 وقد نص دل  الل بفيا  الثأري وكحمد وإبحاق ح وال نعلع فيه خيفا .    

 وإنما اختلفأا فيما إاا نانا جميعا في صية واحدة ح وليس وينهما بترة :     

فسااال عالاال والشااافعي وكوااأ ثااأر وكنثاار كصااحاونا : ال تاطااي وااذلل صااية واحااد عنهمااا عااع     

 في عصافتها ح وفي التقخير دنها . الكراهة للرجي

وقالت طائفة : تاطي صية عن يليها وعان خلفهاا وحيالهاا ح وهاأ قاأل كواي حنيفاة والثاأري ح     

وطائفااة عاان كصااحاونا ح عاانهع : كوااأ وكاار داااد العهللايااهللا ح وكوااأ حفااص الارعكااي ح وزاد : كنااه تاطااي 

 كيضا . -صيتها 

دو  عن خلفها ح وال وجاه لاه ح وناص كحماد يادل  وعن كصحاونا عن خص الاطي  ومن يليها    

 دل  خيفه .

 قااااال حاااارب : قلاااات ألحمااااد : الرجااااي يصاااالي واعااااركة وحيالااااه قائمااااة تصاااالي ح كو وااااين     

يديه ؟ فسال : ك  نانات وحيالاه فهاأ كباهي عان ك  تكاأ  واين يدياه . قلات : كيعياد الصاية ؟ قاال : عاا 

 .  ة فبنه ال وقه ن قد نانت دائشة وين يدي الناي كدري . وقال : ك  نانت المر ة في غير الصي

وقال إبحاق : تفلد صية المر ة دو  الرجاي نألنهاا هاي المنهياة دان عصاافة الرجاي ودان     

 ك  تتسدر وين يديه ح فتختص صيتها والاطي  ح لعصيانها والمخالفة دونه . 

 ثااااع دخلاااات فااااي الصااااية  وهااااذا يناغااااي تسييااااده ومااااا إاا نااااا  هااااأ يصاااالي قاااااي صاااايتها ح    

 وعده  . 

كو  -وقد قال عحمد ون نصر : ثنا حلا  ون إوراهيع ح في رجي صل  ورنهللا واين يدياه نشااوة     

 ح ثاااااااع جاااااااا ت اعاااااااركة فصااااااالت كعاعاااااااه والنشااااااااوة وينهماااااااا : هاااااااي تفلاااااااد  -لاااااااع يرناااااااهللا 

ر هاا تصالي  صيته ؟ : فساَل : قَاَل بفيا  : ك  لع يرنهللا فلدت صيته. قلت : كركيت ك  رناهللا وعادعا

 كعاعه: هي تفلد صيته ؟ قاَل : ال . 

وقال األوزادي في اعركة تصلي وصية زوجها : تسأر خلفهن فاب  ضااق عكانهماا قاعات دان     

يمينهح وجعاي وينهماا باترة ح فاب  ناناا فاي ويات فصالت اعاركة فاي ناحياة وصال  زوجهاا فاي ناحياة 

 ه . وينهما درض الايت وطأله في يفلد الل دليه صيت

 وقال بفيا  : ك  نانت المر ة تصلي غير صية الرجي تفلد دليه صيته .     

وروى كوأ نعيع الفضي ون دنين : ثنا هشار ون بعد : حدثني صالح ون جايار األردناي ح دان     

رجي ح قال : جظت دمر ون الخطاب ح فسلت : يا كعير المبعنين ح لي ويت فتكلا  اعركتاي فاي يلاعنا 

 سأر حذائي ؟ قال : كجعي وينل ووينها ثأوا ح ثع صي عا شظت . إال ك  ت

كونا إبرائيي: حدثنا ثأيرح قال: بقلت عجاهداح قلت: اصلي واعركتي إلا  جنااي ؟ قااَل : ال واقه 

 . 

 وقـد ضع  الشافعي المروي دن دمر في هذا ح وقال : ال يعرف .        
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داادة ون نلي ح دان غضاي  وان الحاارث ح وخرجه الايهسي عن طريق ورد ون بنا  ح دن     

قااال : بااالت دماار واان الخطاااب ح قلاات : إنااا نااادو فنكااأ  فااي األونيااة ح فااب  خرجاات قااررت ح وك  

 خرجت اعركتي قرت ؟ فسال دمر : كقطع وينل ووينها ثأوا ح ثع ليصي ني واحد عنكما . 

: ثناا دااد الرحماا  وخرجه اإلبماديلي في )) علند دمر (( عن رواياة صافأا  وان دمارو     

ون جاير ون نفير ح دن الحارث ون ععاوية الكندي ح كنه بال دمر ح قال : روما ننت كنا والمركة فاي 

ضيق ح فتحضر الصية ح فب  صليت كنا وهي نانت تجاهي ح وك  صلت خلفي خرجت عن الاناا  ؟ 

 قال : ابتر وينل ووينها وثأب ح ثع تصلي ورا   ك  شظت. 

 

*  *  * 

 

 باب - 20

 الصالة على الحصير

 وصل  جاور ون داد هللا وكوأ بعيد في اللفينة قياعا .     

 وقاااااال الحلااااان : تصااااالي قائمااااااح عاااااا لاااااع تشاااااق دلااااا  صااااااحال ح تااااادور ععهاااااا ح وإال     

 فساددا . 

إنما افتتح هذا الاااب واذنر الصاية فاي اللافينة ن أل  المصالي فاي اللافينة ال يمكناه الصاية     

ب ح وال دل  وجه األرض ح  وإنما يصلي دل  خشب اللفينة ح كو عا فأقاه عان الالاط كو دل  الترا

 الحصير كو األعتعة واألحمال التي فيها . 

روي دن علروق وعحمد ون بيرين ح كنهما نانا يحماي  ععهماا  -وهللا كدلع  -ولهذا المعن      

ا فعاي الال لكراهتهماا اللاجأد دلا  غيار في اللفينة لانة كو  جرة يلجدا  دليهاا ح والظااهر : كنهما

كجهللاا  األرض ح كو ك  يكأ  اختارا اللجأد دل  اللاناة دلا  اإليماا  ح نماا اختاار قاأر عان العلماا  

 للمريض ك  يلجد دل  وبادة ونحأها وال يأعئ .

وروى حمااد وان زيادح دان كنااس وان بايرين ح ك  كناس وان عالاال صال  وهاع فاي بافينة دلاا      

 ولاط .

قال حرب : قلت ألحمد في الصية في اللفينة : يلجدو  دل  األحمال والثياب ونحأ الل و    

 ؟ فلهي فيه .

 قال : وقال إبحاق : يصلي فيها قائما دل  الالط .    

وروى اون كوي شياة : ثنا عروا  ون ععاوية ح دن حميد ح دن دااد هللا اوان كواي دتااة عاأل      

قاال حمياد : ونااه قاد  -يد الخدري وكوي الدردا  وجاور ون داد هللا كنس ح قال : بافرت عع كوي بع

ح فكا  إعاعنا يصلي ونا في اللفينة قائما ح ونصلي خلفه قياعا و ولاأ شاظنا ألرفيناا وخرجناا  -بماهع 

. 

 ورواه األثرر دن اون كوي شياة ح وانر ك  كحمد احتج وه .    

   الثأري ح وقال : كراه انر عنهع : كوا هريرة .وقد رواه دن حميد : ععاا ون ععاا وبفيا    

 وروى األثااااارر : ثناااااا علااااالع وااااان إواااااراهيع : ثناااااا دااااااد هللا وااااان عاااااروا  ح قاااااال: باااااقلت     

الحلن ح قلت : كبافر ح فكي  الصية في اللفينة ؟ قال : قائما ح عا لع يشاق دلا  كصاحاول . قلات : 

 سالت السالة فصله .كنها دأاقيي ؟ قال : كدرها نما تدور ح فباا ابت

وكنثر العلما  دل  ك  المصلي في اللفينة يلهللاعه ك  يصلي قائما إاا قدر دل  الال عان غيار     

 ضرر ح وهأ قأل عالل والثأري والشافعي وكحمد .
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 وقالاااااات طائفااااااة : ال يلهللاعااااااه السيااااااار ح ولااااااه ك  يصاااااالي قاداااااادا وكااااااي حااااااال إاا ناناااااات     

 بائرة ح وهأ قأل كوي حنيفة وكصحاوه .

 وروي دن كنس ح كنه صل  وهع في اللفينة قاددا .    

 ودن عجاهد ح قال : ننا عع جنادة ون كوي كعية في الاحر ح فكنا نصلي قعأدا .    

 وهذه قضايا كديا  ح يحتمي فعلأا الل للخأف دل  كنفلهع ح كو لضرر يحصي لهع والسيار .    

ح دان عيماأ  وان عهارا  ح دان اوان  وقد روي فاي هاذا حاديث عرفاأع دان جعفار وان ورقاا    

كعر جعفر ون كوي طالاب وكصاحاوه ك  يصالأا فاي اللافينة قياعاا ح إال ك  يخاافأا  دمر ح ك  الناي 

 الغرق .

وقد رواه دن جعفر ون ورقا  : داد هللا وان داود الخريااي ح ولاع يلامعه عناه ح واي قاال : ثنااه    

 ا  .رجي عن كهي الكأفة عن ثسي  ح دن جعفر ون ورق

 واختل  دليه وعد الل في إبناده .   

 . فسيي : دنه ح دن اون دمر ح دن الناي    

 . وقيي : دنه ح دن اون دااه ح دن الناي    

 وقيي : دنه ح دن اون دمر ح دن جعفر ون كوي طالب .   

 . ورواه حلين ون دلأا  ح دن جعفر ون ورقا  ح دن عيمأ  ح دن اون دااه ح دن الناي   

 وحلين ح عترو  الحديث .  

كوأ نعيع الفضي وان دناين : ثناا جعفار وان ورقاا  ح دان عيماأ  اوان عهارا  ح  -كيضا  -ورواه   

 . دن اون دمر ح دن الناي 

 خرجه عن طريسه الدارقطني والايهسي .  

 وهذا عنكر ح وفي صحته دن كوي نعيع نظر .  

 دنه . وقد خرجه الدارقطني عن رواية وشر ون فافا ح  

وهذا رجي ال يعرف حالاه والكلياة ح وقاد وصافه والجهالاة جماداة ح عانهع دااد الحاق األشاايلي   

 واون الجأزي .

 وخرجه الحانع والايهسي عن طريق اون كوي الحنين ح دن كوي نعيع .  

وزدع الحانع كنه دل  شرط الشيخين ح وعا كوعده عن الال ح ولاأ ناا  عسارواا لشارط الاخااري   

 ن ك  يكأ  دل  شرطه لذنره تعليساح ولع يستصر دل  عا روى دن الصحاوة خاصة.فضي د

 وقال الايهسي : هأ حلن . وهللا كدلع .  

يعني : كنهع يصلأ  إلا  السالاة ح فكلماا انحرفات اللافينة  -وقأل الحلن : يدورو  نلما دارت   

 دن السالة داروا ععها .

للخاأف دلا  كنفلاهع فبناه  يكفايهع االباتساال فاي كول وهذا عع السدرة ح فباا دجاهللاوا دان الال   

 الصية ح نص دليه عالل وكحمد وغيرهما عن األئمة . وهللا كدلع .

 :  -رحمه هللا  -ثع قال الاخاري   

ثنا داد هللا ون يأب  : كونا عالل ح دن إبحاق ون كوي طلحة ح دن كناس وان عالال ح ك   -380  

عار صانعته لاه ح فقناي عناه ح ثاع قاال : ))قأعاأا فالصالي لكاع(( . لط جدته عليكة ددت ربأل هللا 

 قال كنس : فسمت إل  حصير لنا قاد اباأد عان طاأل عاا لااس ح فنضاحته والماا  ح فساار رباأل هللا 

 رنعتين ح ثع انصرف . وصففت كنا واليتيع ورا ه ح والعجأز عن ورائنا ح فصل  لنا ربأل هللا 

الناااه : هااي جاادة إبااحاق واان داااد هللا واان كوااي طلحااة ح قااالأا :  ))عليكااة(( : قااال نثياار عاان   

 والضمير في قأله : ))ك  جدته(( إليه يعأد ح ال إل  كنس . 

 وقد روى هذا الحديث داد الرزاق ح دن عالل ح وقال : يعني : جدة إبحاق .   
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 وهذا تفلير عن وعض رواة الحديث .   

ي كر بليع كر كنس ون عاللن فاب  كواا طلحاة تهللاوجهاا وعاد وقد انر اون داد الار وغيره : كنها ه   

 كوي كنس ح فألدت له داد هللا .

وقيي : وي عليكة كختها كر حرار زوجة داادة ح وبماها جدته ألنها كخت جدته ح دل  حد قألاه    

َراَهيَع َوإَْبااَماَديَي نَْعاُاادُ إَلََهااَل َوإَلَااهَ  وَائَااَل إَْواا تعااال  حانيااا داان ونااي يعسااأب ح كنهااع قااالأا ألواايهع : 

 [ ح فب  إبماديي دمه ح والعع صنأ األب. 133]الاسرة: َوإَْبَحاقَ 

 وظاهر بياق الحديث : يدل دل  ك  عليكة جدة كنس ح وهذا هأ األظهر . وهللا كدلع .    

 وروي صااااريحا عاااان روايااااة عساااادر واااان يحياااا  ح داااان دمااااه السابااااع ح داااان دايااااد هللا واااان     

وابامها :  - ن كوي طلحاة ح دان كناس ح قاال : كربالت جادتي إلا  رباأل هللا دمر ح دن إبحاق و

 وانر الحديث . -ح فجا نا ح فحضرت الصية  -عليكة 

 خرجه كوأ نعيع في ))تاريخ كصاها ((.    

وقد انر اون بعد : ك  عليكة ونت عالل ون ددي ون زياد عنااة وان دادي وان دمارو وان عالال     

 ر وبليع وكر بليع وكر حرار ح كوالد علحا  .ون النجار ح هي كر حرا

فتاين وهذا ك  عليكة جدة كنس حسيسة ح وال يمنع عن هذا كنه لع يذنرها في كباما  الصاحاويات     

نثير عمن جمع في كبما  الصحاوة ن أل  هذا الحديث الصحيح يشاهد واذلل ح واالدتمااد دلياه كقاأى 

 قدي .عن االدتماد دل  قأل عثي اون إبحاق والأا

ويعضد صاحة هاذا : ك  كحادا عمان يعتماد دلا  قألاه لاع يلاع كر باليع: عليكاة ح وقاأل كناس :     

 ))فسمااااااات إلااااااا  حصاااااااير لناااااااا(( يااااااادل دلااااااا  ك  هاااااااذا الايااااااات ناااااااا  ويااااااات كر باااااااليع كر 

 كنس .

وقااد رواه اواان ديينااة ح داان إبااحاق واان داااد هللا عختصاارا ح وصاارح فيااه وااق  العجااأز التااي     

 إل  طعاعها . يع كر كنس ح وهذا يدل دل  كنها هي التي ددت الناي صلت ورا هع هي كر بل

وخرجه النلائي عن طريق يحي  ون بعيد ح دن إبحاق ون داد هللا ح دن كنس ح ك  كر باليع     

ك  يقتيها ويصلي في ويتها فتتخذه عصل  ح فقتاها فعمادت إلا  حصاير فنضاحته  بقلت ربأل هللا 

 عه . وما  ح فصل  دليه وصلأا ع

وقأله : )) قد ابأد عن طأل عا لاس(( يدل دل  ك  لاس ني شـي  وحلاه ح فلااس الحصاير     

 هأ ولطه وابتعماله في الجلأه دليه . 

وابتدل وذلل عن حرر الجلأه دل  الحريار وافتراشاه نأل  افتاراش فارش الحريار وولاطه     

 لااه له ح فيدخي في نصأه تحريع لااه الحرير . 

اون داد الار : ك  هذا يبخذ عنه ك  عن حل  ال يلااس ثأواا ح ولايس لاه نياة وال ليميناه  وزدع    

 باب ح فبنه يحنث وما يتأطق ويالط عن الثياب ن أل  الل يلم  لاابا .  

وهاذا الااذي قالااه فيااه نظاار ن فااب  اللاااس المضااف إلاا  الثااأب إنمااا يااراد وااه اشااتمال الاااد  كو     

ح وخيف اللاس إاا كضي  إل  عا يجلس دليه ويفتارش ح كو كطلاق ولاع وعضه وه دو  الجلأه دليه 

 يض  إل  شي ح نما لأ حل  ال يلاس شيظا. 

 فجلس دل  حصير ح كو حل  ال يلاس حصيرا فجلس دليه .    

ولااأ تعلااق الحنااث ومااا يلاام  لاابااا وأجااه عااا ح لكااا  يناغااي ك  يحنااث ومضاااجعة زوجتااه     

َوَجعَْلنَاا  [ وقال :  187]الاسرة: ُهنَّ َلاَاه  لَُكْع َوكَْنتُْع َلاَاه  لَُهّن  ال  :وودخأل الليي دليه ن قال تع

 ً  [ .10] الناق: اللَّْيَي َلاَابا

ُ َلاَاااَه   ونااي عااا الوااس اإلنلااا  عاان جااأع كو خااأف فهااأ لااااه ن قَاااَل تعااال  :      فَقَاَاقََهااا َّللاَّ

  [.112]النحي : اْلُجأعَ َواْلَخْأَف 
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 وال نعلاااااع خيفاااااا كناااااه لاااااأ حلااااا  ال يجلاااااس دلااااا  ولااااااط ح فجلاااااس دلااااا  األرض لاااااع     

يحنث ح وقاد باماها هللا ولااطا ح وناذلل لاأ حلا  ال يجلاس تحات باس  فجلاس تحات اللاما  ح وقاد 

 بم  هللا اللما  بسفا ح ونذلل لأ حل  ال يجلس في ضأ  براج فجلس في ضأ  الشمس . 

ملة في العرف ح واأليما  إنماا  تنصارف إلا  عاا يتعارفاه النااه فب  هذه األبما  غير علتع    

 في عخاطااتهع دو  عا يصدق دليه االبع وأجه عا في اللغة دل  وجه التجأز . وهللا كدلع . 

وإنما قال كصحاونا : لأ حل  ليرين اعركته دارياة الولاة كناه  ياارك ورؤيتهاا فاي اللياي دارياة    

قرينااة تادل دلاا  كنااه لااع ياارد لالاها لثياوهااا ن فااب  الاال ال يجتمااع عااع نأل  جمعاه وااين دريهااا ولالااها 

 دريها . 

 وكعا نضح الحصير : فاختل  في ععناه  :       

فسيي : هأ تطهير له ح وإزالة لما يتأهع فيه عن إصاوة النجابة لاه عاع نثارة اباتعماله وطاأل    

 دهده في ويته يترو  فيه كوالد صغار . 

 : ك  النضح هأ الغلي ح وقيي : وي هأ الرش . ودل  هذان فسيي    

وهذا يلتدل وه دل  تطهير عا شل فاي نجاباته والنضاح ح وقاد بااق انار الال فاي ))نتااب :    

الأضأ (( ح وك  دمار وغياره فعلاأه ح وك  عان النااه عان خاال  فياه حوقاال : ال يهللاياده النضاح إال 

 شراً . 

 ح وتلين له . وقيي : وي النضح هأ تنظي  له عن الأبخ    

 ودل  هذا ن فالمراد والنضح فيه والرش دل  ظاهر اللف  .    

 وهأ األظهر . وهللا كدلع .    

كحلان  ويشهد لذلل : عا خرجه عللع عن حديث كوي التيااح ح دان كناس ح قاال : ناا  النااي    

تااه فيكاانس ح ثااع الناااه خلسااا ح فرومااا تحضاار الصااية وهااأ فااي ويتنااا ح قااال : فيااقعر والالاااط الااذي تح

 ونسأر خلفه ح فيصلي ونا . قال : ونا  ولاطهع عن جريد النخي .  ينضح ح ثع يبر ربأل هللا 

عاان روايااة األدمااش ح داان كوااي باافيا  ح داان جاااور ح قااال : ثنااا كوااأ بااعيد  -كيضااا  -وخاارج    

 ح فأجده يصلي دل  حصير يلجد دليه .   الخدري ح كنه دخي دل  ربأل هللا 

 الصاااااية نانااااات تطأداااااا ن يااااادل دلااااا  اَلاااااَل : عاااااا خرجاااااه علااااالع عااااان حاااااديث وهاااااذه    

دليناا ح وعاا هاَأ إال كناا وكعاي وكر حارار خاالتي ح فسااَل : ))  ثاوت ح دن كناس ح قَااَل : دخاي النَّااّي 

 قأعأا ح فالصلي وكع (( ح في غير وقت الصية ح فصل  ونا . 

 أدا . وخرجه كوأ داود ح ودنده : فصل  ونا رنعتين تط   

دلا  الحصاير ح وقاد خرجاه فاي  وإنما خرجه الاخاري فاي هاذا الاااب ألجاي صاية النااي    

 .        عأضع  خر عن )) نتاوه (( هذا ح ولفظه : فسار دليه ربأل هللا 

 يعني دل  الحصير الذي نضح .    

ي فاي وعااض وقاد تااين ورواياة كواي التيااح ح داان كناس ح كناه ناا  عان جريااد النخاي ح وقاد بام   

 الروايات ولاطا ن ألنه يالط . 

نا  ياهللاور كر باليع فتدرناه الصاية  وخرج كوأ داود عن رواية قتادة ح دن كنس ح ك  الناي    

 احيانا فيصلي دل  ولاط لها ح وهأ حصير ننضحه والما  . 

 في عأضع  خر عن )) نتاوه (( هذا عن حديث كناس وان بايرين ح -كيضا-وقد خرج الاخاري    

وناا  رجاي -دن كنس ح ك  رجي عن األنصاار قاال : ياا رباأل هللا ح كناي ال كباتطيع الصاية ععال 

 طعاعاااااااااااا ح فااااااااااادداه إلااااااااااا  عنهللالاااااااااااه فالاااااااااااط لاااااااااااه  ح فصااااااااااانع للنااااااااااااي -ضاااااااااااخما 

 حصيرا ح ونضح طرف الحصيرح فصل  دليه رنعتين .  

 فدلت هذه األحاديث دل  جأاز الصَّية دل  الحصير .   
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 د الذي خرجه عللع التصريح وقنه بجد دليه . وفي حديث كوي بعي  

 ونذلل روى عن حديث كنس .   

خرجه اإلعار كحمد عن رواية داد العهللايهللا ون داد هللا ون كوي بلمة ح دن إبحاق وان دااد هللا ح   

في ويت كر بليع دل  الحصير قديع قد تغيار عان السادر . قاال  دن كنس ح قال : صل  ونا ربأل هللا 

 ي  عن الما  ح فلجد دليه . : ونضحه وش

وكنثر كهي العلع دل  جأاز الصية دل  الحصير واللجأد دلياه ح وك  الال ال يكاره إاا ناا    

 الحصير عن جريد النخي كو نحأه عما ينات عن األرض . 

 وعمن روي دنه كنه صل  دل  الحصير : اون دمر ح وزيد ون ثاوت ح وجاور ح وكوأ ار .   

 نانأا يصلأ  دل  الحصير والاأري . وقال النخعي :  

 وقال عجاهد : ال وقه والصية دل  األرض وعا كناتت .   

وعااذهب عالاال: ال وااقه ك  يلااجد دلاا  الخماارة والحصااير وعااا تنااات األرض ح ويضااع نفيااه   

 دليها . 

 واللجأد دل  األرض كفضي دنده ح ودند نثير عن العلما  .   

 شي  إال دل  األرض . ونا  اون علعأد ال يصلي دل    

وروي داان كوااي وكاار الصااديق ح كنااه ركى قأعااا يصاالأ  دلاا  ولااط ح فسااال لهااع : كفضااأا إلاا    

 األرض . 

 وفي إبناده نظر .   

وروي دن اون دمر ح كنه نا  يصالي دلا  الخمارة ويلاجد دلا  األرض . ونحاأه دان دلاي   

 ون الحلين . 

 ض كحب إلي .وقال النخعي في اللجأد دل  الحصير : األر  

 ودنه ح كنه قال : ال وقه ك  يصلي الحصير ح لكن ال يلجد دليَه .  

كنه صل  دل  الخمارة والالااط ح  ونسي حرب ح دن إبحاق ح قال : عضت اللنة عن الناي   

ودل  الثأب الحائي وينه ووين األرض . قال : وك  بجد الرجاي دلا  األرض فهاأ كحاب إلاي ح وك  

 إل  األرض فهأ كحب إلينا .  كفض  وجاهته ويديه

نانت دل  األرض ح يدل دل  الل : كنه لما ون  الملاجد وناا  دلا    وكنثر صية الناي   

 صية الصاح ح وانصرف واثر الما  والطين دل  جاهته وكنفه .  دريش فصل  الناي 

والليااي ح وخارج كواأ داود عان رواياة شااريح وان هاانئ ح دان دائشاة ح قالاات : لساد عطرناا عارة   

نطعا ح فكقني كنظر إل  ثسب فيه ينااع الماا  عناه ح وعاا ركيتاه عتسيااً األرض وشاي   فطرحنا للناي 

 عن ثياوه قط .   

 يتساااااي األرض  وخرجاااااه اإلعاااااار كحماااااد ح ولفظاااااه : قالااااات : عاااااا ركيااااات رباااااأل هللا    

ا  ينااع عان ثساب وشي  ح إال عرة ن فبنه كصاوه عطر فجلس دل  طارف وناا  ح فكاقني كنظار إلا  الما

 نا  فيه. 

وخرجه اون جرير والايهسي وغيرهماا ح ودنادهع : ك  شاريحا قَااَل : باالت دائشاة دان صاية   

 فذنرت الحديث .  - ربأل هللا 

صال  دلا  شاي  قاط ح إال  وفي رواية الون جرير : ك  دائشة قالت : عاا ركيات رباأل هللا   

 فصل  دليه . كنه كصاونا عطر اات ليلة ح فاجتر نطعا ح 

 إاا صااااال  ال يضاااااع تحااااات قدعياااااه  وخرجاااااه الطاراناااااي ح ولفظاااااه : ناااااا  رباااااأل هللا   

 شيظا ح إال إنا عطرنا يأعا فأضع تحت قدعيه نطعا . 

 وهذه الرواية عن رواية قيس ون الرويع ح دن المسدار ون شريح دن كويه .   
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 ر وااان شاااريح ح دااان وخااارج وساااي وااان عخلاااد فاااي ))علااانده(( عااان رواياااة يهللاياااد وااان المسااادا  

كويه ح دن جده ح قال : قلت لعائشة : يا كر المبعنين ح إ  كنابا يصلأ  دل  هذه الحصر ح ولع كبمع 

 ]اإلباااااارا  : َلْلَكااااااافََريَن َحَصاااااايراً  هللا يااااااذنرها فااااااي الساااااارا  ح إال فااااااي عكااااااا  واحااااااد : 

 ي دل  الحصير .يصل يصلي دل  الحصير ؟ قالت : لع يكن ربأل هللا  [ ح كفكا  الناي 8

                                                                                وهذا غريب جداً .                                                                                                               

 : يكتب حديثه. ويهللايد ون المسدار ح قال كوأ حاتع   

وخاارج اإلعااار كحمااد : ثنااا دثمااا  واان دماار : ثنااا يااأنس ح داان الهللاهااري ح داان دااروة ح داان ح   

نااا  يصاالي دلاا  خماارة ح فسااال : )) يااا دائشااة ح ارفعااي حصااير  ح فسااد  دائشااة ح ك  ربااأل هللا 

 خشيت ك  يكأ  يفتن الناه (( . 

 وهذا غريب جدا .   

 ولكنه اختل  فيه دل  يأنس :   

نا  يصلي دلا   فرواه عفضي ون فضاله ح دن يأنس ح دن الهللاهري ح دن كنس ح ك  الناي   

 الخمرة ح يلجد لها . 

 عربيً .  -ورواه شايب ون بعيد ح دن يأنس ح دن الهللاهري   

ورواه اون وهب في  )) علنده (( دن ياأنس ح دان الهللاهاري ح قاال : لاع كزل ابامع ك  رباأل   

يصاالي دلاا  الخماارة  وداان كنااس واان عالاال ح قااال : نااا  ربااأل هللا  -صاال  دلاا  الخماارة  هللا 

 ويلجد لها .

 فرواه والأجهين جميعاً .   

وكعا رواية دثما  ون دمر ح دن يأنس ح فالظاهر كنها غير عحفأظة ح وال تعرف تلل الهللاياادة   

 إال فيها . 

 

*  *  * 

 

 باب -21

 الصالة على الخمرة

 وناااااا شاااااعاة : ثناااااا باااااليما  الشااااايااني ح دااااان دااااااد هللا وااااان حااااادثنا كواااااأ الألياااااد : ا -381  

 يصلي دل   الخمرة . شداد ح دن عيمأنة ح قالت : نا  ربأل هللا 

)) الخمرة (( : الحصير ح نذا جا  تفليره في وعض روايات هاذا الحاديث ح وناذا فلاره اإلعاار  

 كحمد وغيره . 

نخاي ح ويرعاي واالخيأط ح وهاأ صاغير وقال كوأ دايد : الخمرة شي  عنلأج يعمي عن باع  ال 

دل  قدر عا يلجد دليه المصلي كو فأيق الل ح فب  دظع حت  يكفي الرجي لجلده نلاه فاي الصاية 

 كو عضاااااااااااااطجعا كو كنثااااااااااااار عااااااااااااان الااااااااااااال ح فهاااااااااااااأ حينظاااااااااااااذ حصاااااااااااااير ح ولااااااااااااايس 

 وخمرة . 

 نااااا  يصاااالي دلاااا   وقااااد باااااق فااااي الااااااب الماضااااي عاااان روايااااة كخاااارى : ك  الناااااي   

 دليها .  الخمرة ح ويلجد

دل  الخمرة عن روايات ددة عان الصاحاوة عان طارق نثيارة ح ولاع  وقد روى صية الناي    

يخرج في )) الصاحيحين (( باأى حاديث عيمأناة ح ولاع يخارج فاي وسياة الكتاب اللاتة باأى حاديث 

 الون دااه ح خرجه الترعذي ح وكبانيدها نلها ال تخلأ عن عسال . 
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ة يصلأ  دل  الخمرة ح وإنما يكره الل عن يكاره اللاجأد دلا  وقد نا  اون دمر عن الصحاو  

 غير األرض . 

وقااد روي داان دماار واان داااد العهللايااهللا ح كنااه نااا  يصاال  دلاا  الخماارة ح وياابت  وتااراب حاار ح    

 فيأضع دليها في عأضع بجأده ح فيلجد دليه . 

  

*  *  * 

 

 باب -22

 الصالة على الفراش

 وصل  كنس دل  فراشه .    

 فيلجد كحدنا دل  ثأوه . ل كنس : ننا نصلي عع الناي وقا    

حديث كنس المرفأع ح قد خرجه الاخااري وبباناده فاي الاااب األتايح وياقتي فاي عأضاعه عاع     

 ك  شا  هللا . -الكير دليه 

وحديثه المأقأف ح خرجه اون كوي شياة : ثناا اوان المااار  ح دان حمياد ح دان كناس كناه ناا      

 شه .يصلي دل  فرا

 ثنا حفص ح دن ليث ح دن طاوه ح كنه نا  يصلي دل  الفراش الذي عرض دليه .    

وكصااي هااذه الملااائي : كنااه تجااأز الصااية دلاا  غياار جاانس عااا ينااات عاان األرض نالصااأف     

 والجلأد ح ورخص في الصية دل  الل كنثر كهي العلع .

 دااه ح وكنس . وقد روي ععناه دن دمر ح ودلي ح وكوي الدردا  ح واون    

 وروي دن اون علعأد وضع  الرواية في الل دنه اإلعار كحمد .    

وهااأ قااأل كنثاار العلمااا  وعاادهع عاان التاااوعين وفسهااا  األعصااار ح وهااأ قااأل الشااافعي وكحمااد     

 وإبحاق وكوي دايد .

ية وقال اون المنذر : نرهت طائفة اللجأد إال دل  األرض ح نا  جااور وان زياد يكاره الصا    

 دل  ني شي  عن الحيأا  ويلتحب الصية دل  ني شي  عن ناات األرض .

وقال عالل في الصية دل  ولااط الصاأف والشاعر : إاا وضاع المصالي جاهتاه ويدياه دلا      

 األرض في كرى والسيار دليها وقبا . انته  .

جأد دلا  الطناافس : كناه  يكاره اللا -فيما انره صاحب ))تهذيب المدوناة((  -وعذهب عالل     

وثياااب الصااأف والكتااا  والسطاان وولااط الشااعر واألدر وكحاايه الاادواب ح وال يضااع نفيااه دليهااا ح 

ولكاان يسااأر دليهااا ويجلااس ويلااجد دلاا  األرض ح وال وااقه ك  يلااجد دلاا  الخماارة والحصااير وعااا 

 تنات األرض ح ويضع نفيه دليها . انته  .

 ض وعا كناتت .وقال عجاهد : ال وقه والصية دل  األر    

وقأل عجاهد وجاور ون زيد الذي حكاه اون المنذر قد يادخي فياه السطان والكتاا  : ألنهماا عماا     

 ينات عن األرض .

يعني : كحماد ال يارى اللاجأد دلا  ثاأب وال خرقاة ح إال  -وقال المرواي : نا  كوأ داد هللا     

 عن حر كو ورد .

كأ  كراد وذلل ثأوا عتصي وهح ويحتمي ك  يكاأ  كراد واه قال الساضي كوأ يعل  : يحتمي ك  ي    

 عنفصي دنه ن ليحصي تتريب وجهه في بجأده .

 قلت : واألول اظهر ن أل  نصأصه وجأاز الصية دل  الالط ونحأه عتكاثرة .

 خرج في هذا الااب ثيثة كحاديث :    
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 الحديث األول :    

: ثنا عالل دان كواي النضار عاأل  دمار وان داياد  -س هأ : اون كوي كوي -ثنا إبماديي  -382    

ح كنهاا قالات ننات كناار واين يادي  هللا ح دن كوي بالمة وان دااد الرحماا  ح دان دائشاة زوج النااي 

ورجيي في قالته ح فاباا باجد غمهللاناي فساضات رجلاي ح فاباا قاار ولاطتها ح والاياأت  ربأل هللا 

 يأعظذ ليس فيها عصاويح .

رضاي هللا دنهاا  -وهذا الحديث دل  جأاز الصية دل  الفاراش : ك  دائشاة  وجه االبتدالل    

الذي يناار هاأ ودائشاة دلياه ح وناا  يساأر فيصالي عان اللياي وهاي  نانت تنار دل  فراش الناي  -

نائمااة ععترضااة وااين يديااه دلاا  الفااراش ح وناناات رجيهااا فااي قالتااه ح فااباا كراد ك  يلااجد غمهللاهااا 

عأضع ح وهذا يدل دل  كنه  نا  يلاجد دلا  طارف الفاراش الاذي نانات فساضت رجلها ليلجد في 

 نائمة دليه ح ونانت رجيها دليه . وهللا كدلع . 

عع كنه يحتمي ك  تكأ  رجيها خرجت دن الفراش حت  صاارت دلا  األرض فاي عأضاع     

 بجأده . 

 لت : ناا  رباأل هللا ويدل دل  الل: عا رواه دايد هللا ون دمر ح دن السابع ح ك  دائشة قا   

 ح فيضروها فاقاضها .  -كو وحذائه -يصلي فتسع رجلي وين يديه 

 الحديث الثاني :   

 قال :    

ثنا يحي  ون وكيار :] ثناا اللياث[ ح دان دسياي ح دان اوان شاهاب : كخارناي داروة ح ك   -383    

راش كهلااه ادتااراض نااا  يصاالي وهااي وينااه ووااين السالااة دلاا  فاا دائشااة كخارتااه ح ك  ربااأل هللا 

 الجنازة . 

الظاهر : كنه إنما خارج هاذا الحاديث وهاذا اللفا  فاي هاذا الاااب ن ألناه  فهاع عناه ك  قألاه : ))    

ناا  يصالي دلا   دل  فراش كهله (( يتعلاق وسألهاا : )) ناا  يصالي (( ح وك  الماراد : ك  النااي 

 أ  في الكير تسديع وتقخير .فراش كهله ودائشة وينه ووين السالة ادتراض الجنازة ح فيك

وقد خرجه في ))كوأاب : المرور وين يادي المصالي(( عان طرياق اوان كخاي اوان شاهاب دان     

يسااأر فيصاالي عاان الليااي ح وإنااي  دمااه : اخارنااي دااروة ح ك  دائشااة قالاات لسااد نااا  ربااأل هللا 

 لمعترضة وينه ووين السالة دل  فراش كهله .

يصالي وكناا راقادة  شاار ح دان دائشاة ح قالات : ناا  النااي عن طرياق ه -كيضا  -وخرجه     

 ععترضة دل  فراشه .          

ناا  يصالي صايته عان اللياي وهاي  وخرجه كوأ داود عن هاذا الأجاه ح ولفظاه : ك  النااي     

 ععترضة وينه ووين السالة ح راقدة دل  الفراش الذي يرقد دليه .

نانات دلا   : ك  نأعها نا  دل  الفاراش ح ال ك  صايته  وني هذه األلفاظ تاين ك  المراد    

 الفراش .

 الحديث الثالث :     

 قال :     

ح دان دارا  ح  -هاأ : اوان كواي حاياب  -ثنا داد هللا ون يأب  : ثنا الليث ح دان يهللاياد  -384    

يناعاا  نا  يصلي ودائشاة ععترضاة ويناه وواين السالاة دلا  الفاراش الاذي  دن دروة ح ك  الناي 

 دليه .

 هذا عربي عن هذا الأجه .    

 وداللة لفظه نداللة الذي قاله .     
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وقااد روي حااديث هشااار ح داان كويااه ولفاا  ياادل دلاا  عااا فهمااه الاخاااري ح فاارواه كوااأ العااااه     

اللراج الحاف  : ثنا هناد ون اللري : ثنا كوأ ععاوية ح دن هشاار ح دان كوياه ح دان دائشاة ح قالات : 

 يصلي عن الليي دل  الفراش الذي ينار دليه وك  وينه ووين السالة . ل هللا نا  ربأ

وهذا عن تغيير وعض الرواة والمعن  الاذي فهماه عان الحاديث ن التفااق الحفااظ عان كصاحاب     

دروة دل  غير هذا اللف  ح ولايس كواأ ععاوياة والحااف  الماتسن لحاديث هشاار وان داروة ح إنماا  هاأ 

 ش . عتسن لحديث األدم

*  *  * 

 باب -23

 السجود على الثوب في شدة الحر

 وقال الحلن : نا  السأر يلجدو  دل  العماعة والسلنلأة ح ويداه في نمه . 

 روى اوااااان كواااااي شاااااياة: ثناااااا كواااااأ كبااااااعة ح دااااان هشاااااار ح دااااان الحلااااان ح ك  كصاااااحاب     

 ماعته . نانأا يلجدو  وكيديهع في ثياوهع ح ويلجد الرجي عنهع دل  د ربأل هللا 

 فسد تضمن عا قاله الحلن في هذا علقلتين :     

 إحداهما :     

 بجأد المصلي ويداه في نمه ح كو في ثأوه ح وقد حك  دن الصحاوة كنهع نانأا يفعلأنه.     

وروى كوااأ نعاايع وونيااع فااي )) نتاويهمااا (( داان باافيا  ح داان عغياارة ح داان إوااراهيع ح قااال :     

 هع وعلاتسهع وطياللتهع ح ال يخرجأ  كيديهع . نانأا يصلأ  في ورانل

ح قَاَل : نا  اون دمار يلتحا  والملحفاة ح  -كوأ وورة–وروى ونيع ح دن األدمش ح دن عحارب 

 ثُعَّ يلجد فيها ح ال يخرج يديه .

والصحيح دن اون دمر : عا رواه عالل ح دن نافع ح دن اون دمر ح كناه ناا  إاا باجد يضاع     

يضاع دلياه وجهاه . قاال : ولساد رايتاه فاي ياأر شاديد الاارد ويخارج يدياه عان تحات  نفيه دلا  الاذي

 ورنس له . 

وعماان نااا  يلااجد ويااداه فااي ثأوااه ال يخرجهمااا : بااعيد واان جاياار ح ودلسمااة ح وعلااروق ح     

 واألبأد . 

وحكاا  اواان المنااذر ح داان دماار الرخصااة فااي اللااجأد دلاا  الثااأب فااي الحاار ح وداان دطااا      

: ورخااص فيااه للحاار والااارد النخعااي والشااعاي ح ووااه قااال عالاال واألوزادااي واحمااد  وطاااوه . قااال

وإبحاق وكصحاب الركي ح ورخص الشافعي في وضع اليدين دل  الثأب في الحر والاارد . انتها  

. 

ونسي اون عنصأر ح دن كحمد وإبحاق : ال يلجد ويداه في ثأوهح إال عان وارد كو دلاة ح وناذا     

 كحمد : كنه  ال يفعي الل إال عن دلة ح وال يفعله عن غير دلة .نسي غير واحد دن 

وروى دنه جمادة عن كصحاوه : كنه ال واه وذلل ح ولع يسيده والعلة ح فيحتماي ك  يكاأ  الال     

رواية دنه وعدر الكراهة عطلساا ح ويحتماي ك  تحماي رواياتاه المطلساة دلا  رواياتاه المسيادة ح وناير 

   الل ح وفيه نظر .كنثر كصحاونا يدل دل

ووكي حال ن فيجرئ اللجأد وك  لع يااشر األرض ويديه رواية واحدة ح وال يصح دان كحماد     

خيف الل الاتة ح  وإنما  اصي نسي الخيف في الل دان كحماد عاقخأا عان نتاب عجهألاة ال يعارف 

 كصحاوها ح في يعتمد دليها .

ه ك  يالط ثأوا يلجد دليه ح ويجعاي دلياه نفياه وعذهب عالل : كنه ك  نا  حر كو ورد جاز ل    

 ح عع قأله : يكره اللجأد دل  الثياب عن غير دذر ح نما باق .

 وللشافعي قأال  في وجأب اللجأد دل  الكفين .    
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 ودلاااا  قألااااه وااااالأجأب ح فهااااي يجااااب نشاااافهما كو يجااااأز اللااااجأد دليهمااااا وهمااااا فااااي     

 كنه  يجأز . ح كصحهما : -كيضا  -نمه ؟ دل  قألين له 

 ودل  السأل اآلخر ح فبنما يجب نش  كدن  جهللا  عنهما ح ال نش  جميعهما .       

 الملقلة الثانية :     

بجأد الرجي دل  نأر دماعته ودل  قلنلأته ح وقد حك  الحلان دان الصاحاوة كنهاع ناانأا     

 يفعلأنه .

ون كوي كوف  ح لكن عان وجاه فياه  وعمن روي دنه كنه نا  يلجد دل  نأر دماعته : داد هللا    

 ضع  .

وروى داااد هللا واان دماار العمااري ح داان نااافع ح داان اواان دماار : كنااه نااا  يلااجد دلاا  نااأر 

 دماعته .

 وقد خالفه عن هأ كحف  عنه نما بيقتي .    

وروي داان داااد هللا واان يهللايااد األنصاااري وعلااروق وشااريح اللااجأد دلاا  نااأر العماعااة     

 والارنس .

 اون المليب والحلن وعكحأل والهللاهري والثأري واألوزادي وإبحاق . ورخص فيه    

 ونا  داد الرحما  ون يهللايد يلجد دل  نأر دماعة له غليظة ح تحأل وينه ووين األرض .    

:  -ح كنه نا  يفعله ح عن وجأه نلها واطلة ح ال يصاح عنهاا شاي   وقد روي الل دن الناي     

 قاله الايهسي وغيره .

 كيضا . -النهي دنه ح عن وجأه عربلة ح وفيها ضع   وي دن الناي ور    

 وروي دن دلي ح قال : إاا صل  كحدنع فليحلر العماعة دن جاهته .    

 ونا  داادة ون الصاعت يفعله .    

 وروى كيأب ح دن نافع ح ك  اون دمر نا  ال يلجد دل  نأر العماعة .    

ك  اواان دماار نااا  يحلاار داان جاهتااه نااأر العماعااة إاا بااجد ح وروى دايااد هللا ح داان نااافع ح     

 ويخرج يديه ح ويسأل : ك  اليدين تلجدا  عع الأجه .

 ونره اون بيرين اللجأد دل  نأر العماعة .    

 ودن دمر ون داد العهللايهللا عا يدل دل  الل .    

 وقال النخعي وعيمأ  ون عهرا  : كورز جايني كحب إلي .    

 : يمكن جاهته عن األرض .وقال دأرة     

وقال عالل : عن صل  دل  نأر العماعة نرهته ح وال يعيد ح وكحب إلي ك  يرفاع دان وعاض     

 : نسله صاحب ))تهذيب المدونة(( . -جاهته حت  تمس األرض وذلل 

وعااذهب الشااافعي : ال يجهللائااه ك  يلااجد دلاا  نااأر دماعتااه ح وال دلاا  طاارف ثأوااه وعااا هااأ     

 يكش  دن وعض عحي بجأده فيااشر وه المصلي . عتصي وه ح حت 

 ونره كحمد اللجأد دل  نأر العماعة ح إال لعلة عن حر كو ورد يبايه ح فلع يكرهه نذلل .    

: ال واااه واللااجأد دلاا  نااأر العماعااة ح وكدجااب إلااي ك  يااارز  -فااي روايااة صااالح  -وقااال     

 جاهته ويلجد دليها .

: ال يلجد دل  نأر العماعة ح وال دل  السلنلأة . قيي له : فمان  - في رواية كوي داود -وقال     

 صل  هكذا يعيد ؟ قال : ال ح ولكن ال يلجد دليها .

ولع يذنر الساضي كوأ يعل  فاي ))الجااعع الكايار(( وغياره عان نتااه فاي صاحة صايته دلا      

 نأر العماعة ونحأها خيفا .
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ه إاا بجد دل  نأر دماعته لغير حر وال وارد كناه ال وحك  اون كوي عأب  رواية كخرى : كن    

 يجهللائه .

 ولع نجد وذلل نصا دنه صريحا واإلدادة ح إنما النص دنه وكراهته والنهي دنه .    

 وقد نسي كوأ داود النهي دنه عع اإلجهللاا  .    

 ونه  كحمد اونه داد هللا دن بجأده في الصية دل  نمه ح ولع يقعره واإلدادة .    

 وكعا عن نسي رواية دن كحمد واإلدادة عطلسا وذلل في يصح نسله .    

ح ال يصاح ح ورواياة  -قاأال واحادا  -وقأل اون كوي عأب  : ك  بجد دل  قلنلأته لع يجهللائاه     

 كوي داود دن كحمد ترده .

ه ولأ نا  جاينه جريحا ودصاه وعصاوة ح جاز اللجأد دليها دند الشاافعي ح وال إداادة دليا    

 ح وعن كصحاوه عن حك  وجها ضعيفا واإلدادة .

ولااع ياارخص داياادة اللاالماني فااي اللااجأد دلاا  العصاااوة للجاارح ح وهااذا حاارج شااديد تقواااه     

 اللمحة .

 : -رحمه هللا  -قال الاخاري     

: ثنا وشر ون المفضي : ثنا غالاب  -هأ : الطياللي  -ثنا كوأ الأليد هشار ون داد الملل  -385    

ح فيضاع كحادنا  سطا  ح دن وكر ون دااد هللا ح دان كناس وان عالال ح قاال : نناا نصالي عاع النااي ال

 طرف الثأب عن شدة الحر في عكا  اللجأد .

 وقاااد خرجاااه فاااي عأضاااع  خااار عااان ))نتاواااه(( عااان طرياااق اوااان المااااار ح دااان خالاااد وااان     

ا  ح دان وكار المهللاناي ح دان : حدثني غالب السط -وهأ : اون وكير الللمي الاصري  -داد الرحما  

 والظهر بجدنا دل  ثياونا اتسا  الحر . كنسح قال : ننا إاا صلينا خل  ربأل هللا 

وقد خرجه عللع عن طريق وشر ون المفضي ح دان غالاب ح ولفظاه : نناا نصالي عاع رباأل هللا 

 ه .في شدة الحر ح فباا لع يلتطع احدنا ك  يمكن جاهته عن األرض ولط ثأوه فلجد دلي 

 وخرجه الاخاري في كواخر ))الصية(( نذلل .    

 وقد خرجه الترعذي عن طريق خالد ون داد الرحما  ح وقال : حلن صحيح .    

وإنما انرت هذا ن أل  العسيلي قال : حديث كنس في هذا : فيه لين ح ولعله ظن تفرد خالد واه      

كنه تاوعه وشر ون المفضي دل  جيلته وحفظاه  ح وقد قال هأ في خالد : يخال  في حديثه ح وقد تاين

. 

وقد كدخي وعض الرواة في إبناد هذا الحديث : ))الحلان الاصاري(( واين وكار وكناس ح وهاأ     

 : قاله الدارقطني . -وهع 

وعن تقول هذا الحديث دل  كنهع ناانأا يلاجدو  دلا  ثيااب عنفصالة دانهع ح فساد كوعاد ح ولاع     

يجد ثاأوين يصالي فيهماا ح فكاانأا يصالأ  فاي ثاأب واحاد نماا  -نثير عنهع  كو -يكن كنثر الصحاوة 

 باق ح فكي  نانأا يجدو  ثياوا نثيرة يصلأ  في وعضها ويتسأ  األرض واعضها ؟! 

 وقد روي دن كنس حديث يخال  هذا :    

: خرجه كواأ وكار اوان كواي داود فاي ))نتااب الصاية(( لاه : ثناا عحماد وان دااعر األصااهاني     

حدثني كوي : ثنا يعسأب ح دن دنالة ح دن دثما  الطأياي ح دان كناس وان عالال ح قاال : نناا نصالي 

في الرعضا  فباا نا  في ثأب كحدنا فضلة فجعلها تحت قدعيه ولع يجعي تحت جايناه ن  عع الناي 

 نانت خفيفة في إتمار . أل  صية الناي 

 وقال : بنة تفرد وها كهي الاصرة .    

ت : يشير إل  تفارد دثماا  الطأياي واه دان كناس ح وهماا وصاريا ح ودثماا  هاذا قاد روى قل    

 دنه شعاة وغيره ح وقال كوأ حاتع فيه : هأ شيخ .
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وكعاا عاان قااي دثمااا  فهاع ثسااات عشااهأرو  ح فعنالاة هااأ : اوان بااعيد قاضاي الااري ح كصااله     

ودااعر هاأ :  -كيضا  -ثسة عشهأر نأفي ح ثسة عشهأر ح وثسه كحمد ويحي  . ويعسأب هأ : السمي ح 

 اون إوراهيع األصاهاني ح ثسة عشهأر عن كديا  كهي كصاها  ح ونذلل اونه عحمد ون داعر .

ولكان إبااناد حاديث وكاار كصاح ح ورواتااه كشااهر ن ولاذلل خاارج فاي ))الصااحيح(( دو  هااذا .     

 وهللا كدلع .

إبحاقح دن بعيد ون وهاب ح دان وابتدل وعض عن لع ير اللجأد دل  الثأب وما روى كوأ     

 الصية في الرعضا  ح فلع يشكنا . خااب ح قال : شكأنا إل  ربأل هللا 

 خرجه عللع .    

 فشكأنا إليه حر الرعضا  ح فلع يشكنا . : كتينا ربأل هللا  -كيضا  -وفي رواية له     

ي شادة الحار ح واباتقانأه قالأا : والمراد وذلل كنهع شكأا إليه عشسة اللاجأد دلا  الحصا  فا    

 ك  يلجدوا دل  ثياوهع ح فلع يجاهع إل  عا بقلأا ح وال كزال شكأاهع .

وابتدلأا دل  الل : وما روى عحمد ون جحادة ح دن بليما  ون كوي هند ح دان خاااب ح قاال     

 شدة الحر في جااهنا وكنفنا ح فلع يشكنا . : شكأنا إل  ربأل هللا 

وق  حديث خااب اختل  في إباناده دلا  كواي إباحاق : فاروي دناه ح دان ويجاب دن الل :     

 باااااااعيد وااااااان وهاااااااب ح دااااااان خاااااااااب . وروي دناااااااهح دااااااان حارثاااااااة وااااااان عضااااااارب ح دااااااان 

 خااب .

وقد قيي : إنهما عن عشاايخ كواي إباحاق المجهاألين الاذين لاع يارو دانهع غياره ح وفاي إباناده     

 اختيف نثير ن ولذلل لع يخرجه الاخاري.

الصية فاي شادة  ععن  الحديث : فسد فلره جمهأر العلما  وقنهع شكأا إل  ربأل هللا وكعا     

 الحرح وطلاأا عنه اإلوراد وها ح فلع يجاهع ح ووهذا فلره رواة الحديث ح عنهع : كوأ إبحاق وشريل .

 يصلي الظهر والهجير . وقد خرجه الاهللاار في ))علنده(( ح وزاد فيه : ونا  ربأل هللا     

 وخرجه اون المنذر ح وزاد في  خره : وقال : ))إاا زالت الشمس فصلأا(( .    

 وكعا رواية عن زاد فيه : ))في جااهنا وانفنا(( ح فهي عنسطعة .    

 حك  إبحاق ون عنصأر ح دن يحي  ون ععين ح كنه قال : هي عربلة .    

 يعني : ك  بليما  ون كوي هند لع يلمع عن خااب .    

  تسدير صحتها ح فسد يكاأ  شاكأا إلياه عاا يلسأناه عان شادة حار الحصا  فاي باجأدهع ح ودل    

 وكنه ال يسيهع عنه ثأب ونحأه .

وكيضا ن فلأ ناانأا قاد طلااأا عناه اللاجأد دلا  ثاأب يسايهع حار الرعضاا  ألعارهع واللاجأد     

 ا باق .دل  ثأب عنفصي ن فب  الل ال يكره دند الشافعي وال دند غيره ن لشدة الحر نم

 فب  قيي : فحمله دل  هذا ترده كحاديث األعر واإلوراد والظهر في شدة الحر .    

 قيي : دنه جأاوا  :     

كحدهما : ك  الل نا  قاي ك  يشرع اإلوراد وها ح ثع نلخ ح وقاد روي عان حاديث المغيارة عاا     

 يدل دل  الل .

مديناة إال وتاقخر الظهار إلا   خار وقتهاا ح والثاني : ك  شدة الحر فاي الصاي  ال تاهللاول فاي ال    

وهااأ الااذي طلاااأه ح فلااع يجاااهع إلاا  الاال ح  وإنمااا كعاارهع واااإلوراد اليلااير ح وال تااهللاول وااه شاادة حاار 

 الحص  .

وقد قيي : كنهع إنما  شكأا إليه كنهع نانأا يعذوأ  في هللا ومكة فاي حار الرعضاا  قااي الهجارة     

 ح فقعرهع والصار في هللا . ح وطلاأا عنه ك  يددأ لهع ويلتنصر
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وقااد روى قاايس اواان كوااي حااازر ح داان خااااب هااذا المعناا  صااريحا ح ووهااذا فلااره دلااي واان     

 المديني وغيره .

 والصحيح : األول . وهللا كدلع .    

* * * 

 باب -24

 الصالة في النعال
زدي ح قاال : باالت ثنا  در ون كوي إياه : ثنا شعاة : اونا كواأ علالمة باعيد وان يهللاياد األ-386    

 يصلي في نعليه ؟ قال : نعع .  كنس ون عالل : كنا  الناي 

لع يخرج في )) الصحيحين (( عن كحاديث الصية في النعلاين غيار حاديث باعيد اوان يهللاياد ح     

 دن كنس هذا ح وتفرد وه الاخاري عن طريق شعاة ح دنه . 

 ح دن كنس .  -نيهما  -وي دمرا  الجأني وقد رواه بلع ون قتياة ح دن شعاة ح دن بعيد وك   

 وكنكر الل دل  بلع يحي  السطا  .    

 وقال الدارقطني : وهع في الل .    

 والصية في النعلين جائهللاة ح ال اختيف وين العلما  في الل ح     

 وقد قال كحمد : ال وقه ك  يصلي في نعليه إاا نانتا طاهرتين .    

 حسق طهارتهما ح وي عراده : إاا لع تتحسق نجابتهما . وليس عراده : إاا ت   

 يدل دل  الل : ك  اون علعأد قال : ننا ال نتأضق عن عأطئ  .    

 خرجه كوأ داود .   

 عرنا ك  ال نكفت  شعرا وال ثأوا ح وال نتأضق عن عأطئ . كُ ح ولفظه :  هوخرجه اون عاج   

رايتنا وعا نتأضق عن عاأطئ ح إال ك  يكاأ  رطااا  وخرجه ونيع في )) نتاوه (( ح ولفظه: لسد   

 فنغلي كثره . 

 وروي دن اون دمر ح كنه قال : اعرنا ك  ال نتأضق عن عأطئ .    

 خرجه الدارقطني في ))العلي(( . وانر ك  وعضهع لع يرفعه ح وجعله عن فعي اون دمر.    

 لااااة كو خاااااض طااااين والمااااراد وااااذلل : ك  عاااان عشاااا  حافيااااا دلاااا  األرض النجلااااة الياو   

 المطر ح فبنه يصلي وال يغلي رجليه . 

 وقد انر عالل وغيره ك  الناه لع يهللاالأا دل  الل .    

 وانااااره اواااان المنااااذر إجمادااااا عاااان كهااااي العلااااع ح إال داااان دطااااا  ح فبنااااه  قااااال : يغلااااي    

 رجليه . قال : ويشاه ك  يكأ  هذا عنه ابتحااوا ال إيجاوا .   

 هي العلع نسأل . قال : ووسأل جي ك   

وهذا ياين ك  جمهأر العلماا  ال يارو  غلاي عاا يصايب الرجاي عان األرض ح عماا ال تتحساق    

 نجابته ح وال التنهللاه دنه في الصية . 

 وقاااااد روي األعااااار والصاااااية فاااااي النعلاااااين ح عاااااا خرجاااااه كواااااأ داود واوااااان حااااااا  فاااااي    

)) خاالفأا اليهاأد فابنهع ال يصالأ  ح قاال :  )) صحيحه (( عن حديث شاداد وان كوه ح دان النااي 

 في نعالهع ح وال في خفافهع (( . 

نعلاه فاي الصاية  وروى داد هللا ون المثن  ح دن ثماعة ح دن كناس ح قاال : لاع يخلاع النااي    

: )) لع خلعتع نعالكع ؟ (( قاالأا  ركيناا  خلعات فخلعناا ح  إال عرة ح فخلع السأر نعالهع ح فسال الناي 

 ك  جاريي كخارني ك  فيهما قذراً (( . قال : )) 

 قال الايهسي : تفرد داد هللا ون المثن  ح وال وقه وببناده .   

 قلت : داد هللا ون المثن  ح يخرج له الاخاري نما تسدر .    
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الملتمرة الصية في نعليه ح ونير كنثر اللل  يدل دلا  ك   وهذا يدل دل  ك  دادة الناي    

 علين كفضي عن الصية حافيا . الصية في الن

وقااد كنكاار اواان علااعأد دلاا  كوااي عأباا  خلعااه نعليااه دنااد إرادة الصااية ح قااال لااهُ : كوااالأادي    

 المسده كنت ؟! 

 ونا  كوأ دمرو الشيااني يضرب الناه إاا خلعأا نعالهع في الصية .    

يرياد : كناه  -إلا  كناه كحادث وكنكر الرويع ون خثيع  دل  عن خلع نعلياه دناد الصاية ح ونلااه    

 اوتدع . 

 ونا  النخعي وكوأ جعفر عحمد ون دل  إاا قاعا إل  الصية لالا نعالهما وصليا فيها .    

 وكعر غير واحد عنهع والصية في النعال ح عنهع : كوأ هريرة وغيره.    

يااه عاان عااشاارة : ك  خلااع النعلااين فااي الصااية كفضااي ن لمااا ف -ونسلااأه دنااه  -وقااال الشااافعي    

 المصلي وقطراف السدعين إاا بجد دليهما . 

 ووافسهع دل  الل الساضي كوأ يعلي وغيره عن كصحاونا .    

ولع يعللأا الل واحتمال إصااوة النجاباة ح عاع حكاايتهع الخايف فاي طاين الشاأارع : هاي هاأ    

ح ونذلل حك  الخايف نجس كو طاهر يعف  دن يليره ؟ فحك  كصحاب الشافعي له في اَلَل قألين 

 في عذهب كحمد وعض كصحاونا . 

والصحيح دند عحسسيهع : ك  المذهب طهارته ح ودليه تدل كحاأال اللال  الصاالح وكقاأالهع ح    

نما تسدر دنهع في تر  غلي السدعين عن الخأض في الطين ح وهذا عروي دن دلي وان كواي طالاب 

 وغيره عن الصحاوة . 

 ر المللمأ  وطين المطر وقبا .    قال الجأزجاني : لع ي   

وقد صرح نثير عن اللل  وقنه طاهر ولأ خالطه وأل ح عنهع : بعيد ون جايار ووكار المهللاناي    

 وغيرهما . 

والتحاارز عاان النجابااات إنمااا يشاارع دلاا  وجااه ال يفضااي إلاا  عخالفااة عااا نااا  دليااه اللاال     

 ة ؟! الصالح ح فكي  يشرع عع عخالفتهع وعخالفة اللنن الصحيح

وقد اختل  العلما  : في نجابة كبفي النعي ونحأه : هي تطهار وادلكها وااألرض ح كر ال تطهار    

واادو  غلااي ح كر يفاارق وااين ك  يكااأ  وااأل ادعااي كو دذرتااه فااي وااد عاان غلاالها ووااين غيرهااا عاان 

 النجابات فتطهر والدلل ؟ دل  ثيثة كقأال . 

 وقد حك  دن كحمد ثيثة روايات نذلل .    

والسأل وطهارتها والدلل نثير عن كصاحاونا ح وهاأ قاأل قاديع للشاافعي ح وقاأل اوان كواي شاياة    

 ويحي  ون يحي  النيلاوأري . 

 وقال اون حاعد عن كصحاونا : تطهر وذلل .     

 والسأل والفرق وين الاأل والعذرة قأل كوي خيثمة وبليما  ون داود الهاشمي .    

 تعددة . وفي هذا الااب كحاديث ع   

قاال : ))  وكجأدها حديث كوي نعاعة اللعدي ح دن كوي نضرة ح دان كواي باعيد ح ك  النااي    

 إاا جا  كحدنع إل  الملجد فلينظر ح فب  ركى في نعليه قذرا كو كاى فليملحه ح وليصي فيه (( . 

 خرجه اإلعار كحمد وكوأ داود واون خهللايمة واون حاا  ))صحيحيهما (( والحانع .    

 وقال : صحيح دل  شرط عللع .    

يشير إل  ك  كوا نعاعة وكواا نضارة خارج لهماا علالع ح وقاد رواه جماداة دان كواي نعاعاة وهاذا    

 اإلبناد . 
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ورواه كيأب ح واختل  دليه فيه ح فاروي دناه ناذلل ح وروي دناه عربايً ح وهاأ كشاهر دان    

 كيأب . 

عاان كوااي نعاعااة ح ولااع يحفاا  إبااناده فقربااله ح قااال الاادارقطني : الصااحيح : داان كيااأب باامعه    

 والسأل : قأل عن قال : دن كوي بعيد . 

 وقال كوأ حاتع الرازي : المتصي كشاه . وهللا كدلع .     

 

* * * 
 

 باب -25

 الصالة في الخفاف
حاادثنا  در : ثنااا شااعاة ح داان األدمااش ح قااال : باامعت إوااراهيع  يحاادث داان همااار واان  -387    

ل : ركيت جرير ون داد هللا ح والح ثع تأضق وعلح دل  خفيه ح ثع قار فصال  ح فلاظي ح الحارث ح قا

 صنع عثي هذا . فسال: ركيت ربأل هللا 

 قال إوراهيع ح فكا  يعجاهع ن أل  جريرا ناَ  عن  خر عن كبلع .       

وق ح حدثنا إبحاق ون نصار : ثناا كواأ كبااعة ح دان األدماش ح دان علالع ح دان علار -388    

 ح فملااااااااح دلاااااااا  خفيااااااااه  داااااااان المغياااااااارة واااااااان شااااااااعاة ح قاااااااااَل : وضااااااااقت ربااااااااأل هللا 

 وصل  .

 قد تسدر حديث جرير والمغيرة في الملح دل  الخفين وغير هذين اإلبنادين .    

 علح دل  خفيه ثع صل  وهما دليه . وإنما المسصأد هاهنا : ك  الناي     

ن في الصية : كنه إاا نا  قاد علاح دلا  الخفاين ثاع وقد صرح السائلأ  وابتحااب خلع النعلي    

كراد الصية فبنه لأ نهللادهما النتسضت طهارته دندهع ح نما باق انره في كواأاب نساض الأضاأ  ح 

 فلذلل نا  األول  له ك  يصلي في خفيه .

ك   وليس لنا عأضع يكره ك  يصلي فيه في النعلين والخفين إال الكعاة ن فبنه يكره لمن دخلها    

 : نص دليه دطا  وعجاهد واحمد ح وقال : ال كدلع كحدا رخص فيه . -يلاس خفيه كو نعليه 

 وفي نثير عن نلخ الاخاري هاهنا واوا  :     

 كحدهما : ))واب : إاا لع يتع اللجأد(( .    

 والثاني : ))واب : يادي ضاعيه ويجافي في اللجأد(( .    

)صفة الصية(( دند ))كواأاب اللاجأد(( وهاأ األلياق وهماا ح وقد كدادهما دل  وجههما في )    

 ك  شا  هللا تعال  . -فنبخرهما إل  الل المكا  

 وقد انته  انر كوأاب اللااه في الصيةح ويشرع وعده في كوأاب ابتساال السالة .    

*  *  * 

 باب -28

 فضل استقبال القبلة

 . حميد ح دن الناي  : قاله كوأ -يلتساي وقطراف رجليه السالة     

حديث كوي حميد هذا ح خرجه الاخاري وببناده وتماعه فاي ))كواأاب صافة الصاية(( ح وفياه :     

 نا  إاا بجد ابتساي وقطراف رجليه السالة . ك  الناي 

ليلة عن الفاراش  وخرج اون حاا  في ))صحيحه(( عن حديث دائشة ح قالت : فسدت الناي     

 عاااااااات ياااااااادي دلاااااااا  وطاااااااان قدعيااااااااه وهااااااااأ فااااااااي اللااااااااجأد ح ناصاااااااااا ح فالتملااااااااته ح فأق

 قدعيه ح علتساي وقطراف كصاوعه السالة .

 وخرجه عللع ح ولفظه : ))وهأ في الملجد ح وهما عنصأوتا ((.     
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وقال اون جريج : دن إوراهيع ون عيلرة ح دن طااوه ح عاا ركيات عصاليا نهيظاة دااد هللا وان     

 جهه ونفيه وقدعه .دمر ح كشد ابتسااال للكعاة وأ

وروى نافع ح دن اون دمر ح قال : إاا بجد كحدنع فليلتساي ويديه السالة ن فبنهما يلاجدا  عاع     

 الأجه .

 وروي دناااااه ح قاااااال : ناااااا  اوااااان دمااااار إاا صااااال  اباااااتساي السالاااااة وكاااااي شاااااي  ح حتااااا      

 ونعليه .

 وروى بالع دن اون دمر ح كنه نره ك  يعدل نفيه دن السالة .    

وروى الملعأدي ح دن دثما  الثسفي ح ك  دائشة ركت رجي عائي نفياه دان السالاة ح فسالات     

 : اددلهما إل  السالة .

نااا  إاا  ح داان دماارة ح داان دائشااة ح ك  الناااي  -وفيااه ضااع   -وروى حارثااة واان عحمااد     

 بجد وضع يديه وجاه السالة .

 خرجه اون عاجه .    

 للل  ح عنهع : بالع والسابع ون عحمد والحلن واون بيرين .وابتحب الل نثير عن ا    

 وقال حفص ون داصع : هأ عن اللنة .    

فاي صايته ح فركيتاه يفاتخ كصااوع  -يعناي : كحماد وان حنااي  -قال األثرر : تفسدت كوا دااد هللا     

 رجله اليمن  فيلتساي وها السالة ويجعي وطأ  كصاوع رجله اليمن  عما يلي األرض .

هاأ ك  يكلار كصااوعه فيثنيهاا حتا  تكاأ  كطرافهاا  -يعناي : والخاا  المعجماة  -قال : والفتخ     

 عأاجهة للسالة ح ولأ لع يفعي الل نانت كطرافها إل  غير السالة .

 نا  إاا بجد فتخ كصاوع رجليه . وفي حديث كوي حميد ح ك  الناي     

 خرجه كوأ داود والترعذي .    

 :  -رحمه هللا  -ري قال الاخا    

حدثنا دمرو ون دااه : ثنا اون عهادي : ثناا عنصاأر وان باعد دان عيماأ  وان باياه ح  -391    

: ))عن صال  صايتنا ح واباتساي قالتناا ح وكناي اويحتناا  دن كنس ون عالل ح قال : قال ربأل هللا 

 اعته(( . ح في تخفروا هللا في فذلل المللع الذي له اعة هللا واعة ربأل هللا 

وحدثنا نعيع ح قال : حدثنا اون الماار  ح دن حميد الطأييح دن كنس ون عالل ح قاال :  -392    

: ))كعرت ك  كقاتي الناه حت  يسألاأا ال إلاه إال هللا ح فاباا قالأهاا وصالأا صايتنا  قال ربأل هللا 

إال وحسها وحلاوهع دلا  هللا داهللا  وابتسالأا قالتنا واوحأا اويحتنا فسد حرعت دلينا دعاؤهع وكعأالهع ح

 وجي(( .

وقال دلي ون داد هللا : ثنا خالد ون الحارث ح ثناا حمياد ح قاال : باقل عيماأ  وان باياه  -393    

كنااس واان عالاال فسااال : يااا كوااا حمااهللاة ح عااا يحاارر در العاااد وعالااه ؟ فسااال : عاان شااهد ك  ال إلااه إال هللا 

 ا فهأ المللع ح له عا للمللع ودليه عا دل  المللع .وابتساي قالتنا وصل  صيتنا وكني اويحتن

 .  وقال اون كوي عريع : كونا يحي  ون كيأب : ثنا حميد : ثنا كنس ح دن الناي     

 هذا الحديث قد خرجه الاخاري عن طريسين :    

 كحدهما : عن رواية عنصأر ون بعد ح دن عيمأ  ون بياه ح دن كنس عرفأدا .    

 ن بياه ح وصري اختل  فيه ح فضعفه اون ععين ح ووثسه كوأ حاتع الرازي .وعيمأ  و    

عان ثيثاة كوجاه ح دناه . وفاي وعاض النلاخ  -تعليساا  -والثاني : عن رواية حمياد ح دان كناس     

 كبنده .

 عن كحدها : دن نعيع ون حماد ح دن اون الماار  ح دن حميد ح دن كنس ح ورفعه .    
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ن اون المديني ح دن خالد ون الحارث ح دن حميد ح ك  عيمأ  ون بياه باقل والثاني : دلسه د    

 فذنره ح ولع يرفعه ح جعله عن قأل كنس . -كنلا 

 والثالث : دلسه ح دن اون كوي عريع ح دن يحي  ون كيأب : ثنا حميد : ثنا كنس ح دن النااي     

 . ح وصرح فيه ولماع حميد له عن كنس ح ورفعه إل  الناي 

 وعسصأد الاخاري وهذا : تصحيح رواية حميد ح دن كنس المرفأدة.     

وقد نازده في الل اإلبماديلي ح وقال : إنما بامعه حمياد عان عيماأ  وان باياه ح دان كناس .     

قال : وال يحتج ويحي  ون كيأب في قأله : ))ثنا حميد : ثنا كنس(( ن فب  دادة الشااعيين والمصاريين 

 فيما يروونه ن ال يطأونه طي كهي العراق .جرت دل  انر الخار 

يشااير إلاا  ك  الشاااعيين والمصااريين يصاارحأ  والتحااديث فااي رواياااتهع ح وال يكااأ  اإلبااناد     

 عتصي واللماع .

 وقد انر كوأ حاتع الرازي دن كصحاب وسية ون الأليد كنهع يصنعأ  الل نثيرا .    

ن طريق دايد هللا ون ععاا : ثنا كواي : ثناا حمياد ح ثع ابتدل اإلبماديلي دل  عا قاله وما خرجه ع

دن عيمأ  ون بياه ح قال : بقلت كنلا : عا يحرر در المللع وعاله ؟ قال : عان شاهد ك  ال إلاه إال هللا 

 الحديث . -وك  عحمدا ربأل هللا 

ععااا قال : وعا انره دن دلي ون المديني دن خالد ون الحارث فهأ يثات عا جا  وه ععاا ون     

 ن أل  عيمااااااااأ  هااااااااَأ الااااااااذي بااااااااقل ح وحميااااااااد عنااااااااه باااااااامع . وهللا كدلااااااااع . انتهاااااااا  عااااااااا 

 انره .

 ورواية ععاا ون ععاا ح دن حميد ح دن عيمأ  ح دن كنس عأقأفة .    

وقد انر الدارقطني في ))العلي(( كنهاا هاي الصاأاب ح وعاد ك  انار ك  اوان المااار  ويحيا      

 ووه دن حميد ح دن كنس عرفأدا .ون كيأب وعحمد ون ديل  ون بميع ر

قال : وانر هذا الحديث لعلاي وان الماديني ح دان اوان المااار  . فساال : كخااف ك  يكاأ  هاذا     

 عربي .  -وهما ح لعله : حميد ح دن الحلن 

يعناي :  -قال الدارقطني : وليس نذلل ن أل  ععاا ون ععاا عن األثاات . وقد رواه نما انرنا     

 دن عيمأ  ح دن كنس عأقأفا .دن حميد ح 

 وقااااد خرجااااه كوااااأ داود فااااي ))بااااننه(( عاااان طريااااق يحياااا  واااان كيااااأب نمااااا كشااااار إليااااه     

 الاخاري .

والترعااذي والنلااائي عاان طريااق اواان الماااار  وحلاانه الترعااذي  -كيضااا  -وخرجااه كوااأ داود     

 وصححه وغروه ح وانر عتاوعة يحي  ون كيأب له .

 عن طريق عحمد ون ديل  ون بميع : ثنا حميد دن كنس ورفعه . -كيضا-وخرجه النلائي     

وعن طريق عحمد ون داد هللا األنصاري : ثنا حميد ح قال : بقل عيمأ  ون بياه كنلاا ح فساال     

 فذنره عأقأفا ح ولع يرفعه . -: يا كوا حمهللاة ح عا يحرر در المللع وعاله 

الاخاري ح دن اون المديني ح دنه ح وقاد جعاي  وهذه عثي رواية خالد ون الحارث التي انرها    

 عيمأ  ون بياه بائي ألنس ح ولع يذنرا ك  حميدا رواه دن عيمأ  ح ولعي قألهما كشاه .

وتاوعهما ععاا ون ععاا دل  وقفه ح إال كنه جعله : ))دان حمياد ح دان عيماأ  ح دان كناس(( ح     

 وهأ الصحيح دند اإلبماديلي والدارقطني نما باق .

 وكعا رفعه عع وصله ح فسد حك  الدارقطني دن اون المديني كنه كنكره .    

ونذا نسي اون كوي حاتع ح دن كويه ح كنه قال : ال يلانده إال ثيثاة كنفاس : اوان المااار  ويحيا      

 ون كيأب واون بميع .

 يشير إل  ك  غيرهع يسفه وال يرفعه ح نذا قال .    
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 عرفأدا . -حمر ح دن حميد ح دن كنس وقد رواه كوأ خالد األ    

 خرج حديثه الطاراني واون جرير الطاري .    

نتب إل  المناذر وان  وروى اون لهيعة ح دن كوي األبأد ح دن دروة ون الهللاوير ح ك  الناي     

باوى : ))كعا وعد ن فب  عن صل  صيتنا وابتساي قالتنا وكني اويحتنا فذلل المللع الاذي لاه اعاة هللا 

 والربأل(( .

 خرجه كوأ دايد .    

 وهأ عربي .    

وقد دل هذا الحديث دل  ك  الادر ال يعصاع ومجارد الشاهادتين ح حتا  يساأر وحسأقهماا ح و ناد     

 حسأقهما الصية ن فلذلل خصها والذنر . وفي حديث  خر كضاف إل  الصية الهللاناة .

تياا  وصاية الملالمين المشارودة فاي نتااوهع وانر ابتساال السالة إشارة إل  كنه ال ود عان اإل    

المنهللال دل  نايهع وهي الصية إل  الكعاة ح وإال فمن صل  إل  ويت المسده وعاد نلاخه نااليهأد كو 

 إل  المشرق نالنصارى فليس ومللع ح ولأ شهد وشهادة التأحيد .

عان شارائط الصاية  وفي هذا دليي دل  دظع عأقع ابتساال السالة عن الصية ن فبناه لاع ياذنر    

 غيرها ح نالطهارة وغيرها .

وانااره كنااي اويحااة الملاالمين ح فيااه إشااارة إلاا  كنااه ال وااد عاان التااهللاار جميااع شاارائع اإلبااير     

الظاهرة ح وعن كدظمها كني اويحة المللمين ح وعاأافستهع فاي اويحاتهع ح فمان اعتناع عان الال فلايس 

 ومللع .

ن يدخي في اإلبير ح وقد نا  يرى في دينه األول االعتنااع يمتحن كحيانا ع وقد نا  الناي     

 عن كني وعض اويحة المللمين ح وبطعاعه عما نا  يمتنع عن كنله ن ليتحسق وذلل إبيعه .

نااانأا يمتنعااأ  فااي جاااهليتهع عاان كنااي السلااب ح ثااع دخلااأا فااي  -فااروي كنااه داارض دلاا  قااأر     

 يعكع ال يتع إال وقنله(( .كني السلب ح وقال لهع : ))ك  إب -اإلبير 

فلأ كبلع يهأدي ح وكقار عمتنعاا عان كناي اواائح الملالمين ح ناا  الال دلايي دلا  دادر دخاأل     

 اإلبير في قلاه ح وهذا الحديث يدل دل  كنه ال يصير وذلل عللما .

 ويشااااهد لااااذلل : قااااأل دماااار فاااايمن كباااالع عاااان كهااااي األعصااااار وقاااادر دلاااا  الحااااج ولااااع     

 وضرب الجهللاية دليهع ح وقال : عا هع ومللمين . يحج ح كنه هع

وحكااي داان الحلاان واان صااالح ح ك  الملاالع إاا كباالع واادار الحاارب ح وكقااار وهااا عااع قدرتااه دلاا  

الخروج ح فهأ نالمشر  في دعه وعاله ح وكناه ك  لحاق الملالع وادار الحارب وكقاار وهاا صاار عرتادا 

 وذلل .

وربأله(( . الذعة : العهد ح وهأ إشارة إلا  عاا دهاده هللا وقأله : ))فذلل المللع ح له اعة هللا     

 وربأله إل  المللمين والك  دن در المللع وعاله .

 وقألاااااه : ))فاااااي تخفاااااروا هللا فاااااي اعتاااااه(( ح كي : ال تغااااادروا ومااااان لاااااه دهاااااد عااااان هللا     

 وربأله ح في تفأا له والضما  ح وي كوفأا له والعهد .

 خفرت فينا ح إاا غدرت وه ح ويسألأ  : خفرته ح إاا حميته .وهأ عقخأا عن قألهع : ك    

*  *  * 

 

 باب -29

 قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق

: ))ال تلتسالأا السالاة وغاائط كو واأل ح  وليس في المشرق وال في المغرب قالة ن لسأل الناي    

 ولكن شرقأا كو غروأا(( .
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مدينة وعن نا  قرياا عن علاعتهع نقهي الشاار والعاراق ح فاب  عسصأده وهذا الااب : ك  كهي ال   

قالتهع عا وين المشرق والمغرب عن جهة الكعاة ح وك  المشرق والمغرب ليس قالة لهع ح وعا وينهماا 

نهااهع دان اباتساال السالاة وغاائط كو واأل ح وكعارهع ك  يشارقأا كو  فهأ لهع قالاة ح وادليي ك  النااي 

 الشرق والغرب ليس لهع قالة ح وعا وينهما فهأ لهع قالة . يغروأا ح فدل دل  ك 

وقد روى دن اون دمر وباعيد وان جايارح كنهماا قااال : عاا واين المشارق والمغارب قالاة ألهاي    

 المشرق .

ونذا قال اإلعار كحمد : عا وين المشرق والمغرب قالة لنا نحن كهي المشارق ح لايس هاي ألهاي    

 الشار وال كهي اليمن .

 وعراده وعض كطراف الشار .   

 وهذا هأ عراد دمر وسأله : عا وين المشرق والمغرب قالة .   

 وقد روي عرفأدا ح إال كنه ليس دل  شرط الاخاري .   

 وقد قال كحمد : ليس له إبناد .   

 يعني ك  في كبانيده ضعفا .   

 وقال عرة : ليس والسأي . قال : وهأ دن دمر صحيح .   

ا ورد فيااه علااندا : حااديث داااد هللا واان جعفاار المخرعااي ح داان دثمااا  اواان عحمااد وكقااأى عاا   

قااال : ))عااا وااين المشاارق والمغاارب  األخنلااي ح داان اواان الملاايب ح داان كوااي هرياارةح داان الناااي 

 قالة(( .

 خرجه الترعذي .   

 وقال حديث حلن صحيح .   

لعح وقاال اوان الماديني : روى واألخنلي ح وثسه اون ععين وغيره . والمخرعاي ح خارج لاه علا   

 عنانير .

عن طريق كواي ععشار نجايح اللاندي ح دان عحماد وان  -كيضا  -وخرجه اون عاجه والترعذي     

 . دمرو ح دن كوي بلمة ح دن كوي هريرة ح دن الناي 

 وكوأ ععشرح ضعي  الحديث .    

 اه .وتاوعه دليه : دلي ون ظايا  ح فرواه دن عحمد ون دمرو ح نما رو    

 خرجه اون ددي .    

 كيضا . -ودلي ون ظايا  ح ضعي      

 وفيه حديث عربي :    

ح دن كوي بعيد عأل  وني هاشع : حادثني باليما   -في رواية اونه صالح  -رواه اإلعار كحمد     

قاال : ))عاا  ون ويل ح قال : قال دمرو ون كواي دمارو: دان المطلاب وان حنطاب ح ك  رباأل هللا 

 مشرق والمغرب قالة ح إاا وجهت وجهل نحأ الايت الحرار(( .وين ال

وروى دايد هللا ون دمر ح دن نافع ح دان اوان دمار ح دان دمار ح قاال : إاا جعلات المغارب     

 دن يمينل والمشرق دن يلار  فما وينهما قالة .

 وهذا هأ الذي قال فيه كحمد : كنه صحيح دن دمر .    

 وغير واحد ح دن دايد هللا .وقد رواه يحي  السطا      

 ورواه حماد ون علعدة ح دن دايد هللا ح وزاد فيه : ))إال دند الايت(( .    

 . وروي دن اون نمير وحماد ون بلمة ح دن دايد هللا ح دن نافع ح دن اون دمر ح دن الناي 

 ورفعه غير صحيح دند الدارقطني وغيره عن الحفاظ .    

 ح وقال : دل  شرطهما وليس نما قال .وكعا الحانع فصححه     
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 ونذلل رواه عحمد ون داد الرحما  ون عجار ح دن نافع ح دن اون دمر عرفأدا .    

 واون المجار ح عختل  في كعره .    

 وقال كوأ زردة : هأ وهع ح والحديث حديث اون دمر عأقأف .    

ح  -رضاي هللا دانهع  -ون داااه دن دثما  ودلي واون دمر وا -كيضا  -وروي هذا المعن      

 وال يعرف دن صحاوي خيف الل .

ونذلل قال إوراهيع وبعيد ون جاير : عا وين المشارق والمغارب قالاة ح زاد باعيد وان جايار :     

 ألهي المشرق .

 وقال عجاهد فيمن عال دن السالة : ال يضره ن عا وين المشرق والمغرب قالة .    

ت في صيته : ك  ابتدور السالة وطلت صايته ح وك  التفات دان يميناه وقال الحلن فيمن التف    

 كو شماله عضت صيته .

وروي دن حميد ون داد الرحما  ح كنه كداد صية صيها فاي علاجد قياي لاه : إ  فاي قالتاه     

 تيابرا .

وعااذهب عالاال : كنااه ك  دلااع فااي الصااية كنااه ابااتدور السالااة كو شاارق كو غاارب قطااع وكوتاادك     

الصية ح وك  دلع وذلل وعد الصية كداد في الأقت ح وك  دلع كنه انحرف يليرا فلينحرف ال السالاة 

 : انره في ))تهذيب المدونة(( . -وياني 

وعذهب كحمد : ك  عاا واين المشارق والمغارب قالاة ح لاع تختلا  نصأصاه فاي الال ح ولاع ياذنر 

ي كواأ يعلا  وعان وعاده وكخاذوه عان لفا  لاه المتسدعأ  عن كصحاوه فياه خيفاا ح  وإنماا اناره الساضا

عحتماي لايس وانص وال ظااهر ح والمحتماي يعارض دلا  نيعاه الصاريح ح ويحماي دلياه ح وال يعااد 

عخالفا له ومجرد احتمال وعيد ح ولكن الشافعي له قأال  في الملقلة ح وكعا كحمد فلع يختل  قألاه فاي 

 الل ح وقد صرح ومخالفة الشافعي فيه .

د في رواية جعفر ون عحمد : وين المشرق والمغرب قالةح وال يااالي عغارب الصاي  قال كحم    

وال عغاارب الشااتا  ح إاا صاال  وينهمااا فصاايته صااحيحة جااائهللاة ح إال كنااا نلااتحب ك  يتأبااط السالااة ح 

ويجعي المغرب دن يمينه والمشرق دن يلاره ح يكأ  وبطا وين الل ح وك  هاأ صال  فيماا وينهماا 

 الشسين كعيي فصيته تاعةح إاا نا  وين المشرق والمغرب ح ولع يخرج وينهما . ح ونا  إل  كحد

 ونسي دنه جمادة نثيرو  هذا المعن  .    

وروي دنه كنه بظي دن قأله : عاوين المشرق والمغرب قالة ح فققار وجهه نحأ السالة ح ونحاا     

 ة عا وين هذين . ويده اليمن  إل  الشفق ح واليلرى إل  الفجر ح وقال : السال

وقال في رواية األثرر : إاا طلعت الشمس عن المشرق فسد ثات كنه عشرق ح وإاا غروات فساد     

 ثات كنه  عغرب ح فما وين الل ألهي المشرق ح إاا نا  عتأجها إل  الكعاة .

وقد كنكر ك  يكأ  المراد عشرق الشتا  خاصاة ح وقاال : ال يااالي عغارب الشاتا  وال عغارب     

 الصي  ح إاا صل  وينهما فصيته جائهللاة .

 وعاااراده : ك  عاااا واااين كقصااا  المشاااارق إلااا  كقصااا  المغاااارب فاااي الشاااتا  والصاااي  فهاااأ     

 قالة ح والملتحب ك  يصلي وبطا عن الل .

ولع يرد كحمد كنه في ني فصي عن فصأل العار يصالي وباطا واين عشارق الشامس وعغروهاا     

 لاااااَل االنحاااااراف إلااااا  المشااااارق كو المغااااارب فاااااي وعاااااض فياااااه حينظاااااذ ن ألناااااه  يلاااااهللار عااااان اَ 

 األزعا  .

وإنما قَاَل كحمد هذا أل  الناه عان فشار ))عاا واين المشارق والمغارب قالاة(( ومشارق الشاتا      

وعغروه خاصة ح عنهع : كواأ خيثماة وباليما  وان داود الهاشامي ن فاب  الشاتا  لاهُ عشارق وعغارب ح 

 َربُّ اْلَمْشااااَرقَْيَن َوَربُّ اْلَمْغااااَروَْيَن  تعااااال  فااااي قألااااه : والصااااي  نااااذلل ح ولهااااذا ثناهمااااا هللا 
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[ وادتاار عشاارق 40]المعارج: وََرّبَ اْلَمَشاَرَق َواْلَمغَاَرَب  [ ح وجمعهما في قأله : 17]الرحمن:

الشتا  والصي  والخري  والرويع ن فب  لكي يأر عن اللانة عطلعاا عشارقا خاصاا وعغرواا خاصاا ح 

 [ وادتاار الجنس .28]الشعرا  : َربُّ اْلَمْشَرَق َواْلَمْغَرَب  ا في قأله وكفردهم

ونسي األثرر ح دن كحمد ح كنه قيي له : قالة كهي وغداد دل  الجدي ؟ فجعي ينكر كعر الجادي ح     

 فسال : كيش الجدي ؟ ولكن دل  حديث دمر : ))عا وين المشرق والمغرب قالة(( .

باتدالل والجادي وغياره عان النجاأر ح نالسطاب ونحاأه لاع ينساي دان اللال  ح وعراده : ك  اال    

 وكنه ال يجب االبتدالل وذلل وال عراداته ح وإنما المنسأل دنهع االبتدالل والمشرق والمغرب .

ولع يرد ك  الجدي ال داللاة لاه دلا  السالاة ن فبناه قاال فاي رواياة كخارى دناه : الجادي يكاأ      

ح ونيعه يدل دل  ك  االبتدالل دل  العين وماا يلاتدل واه عان يلاتدل  -للمصلي  يعني : -دل  قفاه 

 دل  العين غير علتحب .

وقد تسدر نصه دل  ك  عن عال فاي صايته إلا  كحاد الشاسين ح ولاع يخارج دماا واين المشارق     

 والمغرب فصيته تاعة ح وك  نا  األفضي ك  يتأخ  الأبط وينهما . 

لما فتحأا األعصار وضعأا قاي نثير عنها  -رضي هللا دنهع  -ك  الصحاوة ويدل دل  الل :     

دل  الجهة ح وحيث ال يطاوق الل بمت العين دل  الأجه الذي يعرفه كهاي الحلااب ح وصالأا إليهاا 

ح وكجمع المللمأ  وعدهع دل  الصية إليها ح وهذا يدل دلا  ك  تحريار حلااب علااعة العاين لايس 

 ن ك  يكأ  واجاا .هأ األفضي ح فضي د

ولهذا ن لما خال  في الل نثير عن الفسها  المتقخرين ح وابتحاأا عراداة العاين كو كوجااأه ح     

وابتدلأا دل  الل والنجأر ونحأها ركوا ك  نثيرا عن قاي الالادا  عنحرفاة دان السالاة ح فقوجاب لهاع 

 الل الحيرة والشل في حال بل  األعة عن الصحاوة وعن وعدهع .

وقد كوجب وعضهع عراداة الل وكعر وهدر ني قالة عأضأدة دل  خيفه ح نماا اناره حارب     

 الكرعاني ح وهذا يفضي إل  تضليي بل  األعة ح والطعن في صيتهع .

 وابااااااتحب وعضااااااهع االبااااااتدالل وعااااااروض الالاااااادا  وكطأالهااااااا وعراداااااااة الاااااال فااااااي     

 يره .االبتساال ح وك  لع يأجاأه نما قاله يحي  ون  در وغ

 والصحيح : عا قاله اإلعار كحمد : ك  الل نله غير علتحب عراداته .    

عمان ينتلاب  -ووذلل يعلع ك  عن كوجب تعلاع هاذه األدلاة ح وقاال : كناه فارض داين كو نفاياة     

 فاااااي كصاااااي لسألاااااه ح وإنماااااا تلسااااااه عااااان قأاداااااد قاااااأر  خااااارين تسليااااادا  -إلااااا  اإلعاااااار كحماااااد 

 لهع .

: ))إناا كعاة كعياة ح ال نكتاب وال نحلاب ح  األدلة الشردية : قأل النااي ويدل دل  الل عن     

الشااهر هكااذا وهكااذا وهكااذا(( ح وخاانس إوهاعااه فااي الثالثااة ح ثااع قااال : ))صااأعأا لرؤيتااه ح وكفطااروا 

 لرؤيته ح فب  غع دليكع فقنملأا العدة(( .

لكتااب عان ضااط داااداتهع فتاين ك  ديننا ال يحتااج إلا  حلااب وال نتااب ح نماا يفعلاه كهاي ا    

وملير الشمس وحلااناتها ح وك  ديننا في عيسات الصيار ععلق وما يرى والاصر وهأ رؤية الهايل ح 

 فب  غع كنملنا ددة الشهر ولع نحتج إل  حلاب .

 -وإنما دلق والشمس عسدار النهار الذي يجب الصيار فيه ح وهأ عتعلق واقعر عشااهد والاصار     

طلأع الفجر الثاني ح وهأ عادك ظهاأر الشامس دلا  وجاه األرض ح و خاره غاروب  ح فقوله  -كيضا 

 الشمس .

نما دلق وملير الشمس كوقات الصية ح فصية الفجر كول وقتها طلأع هاذا الفجار ح و خاره     

طلأع الشمس ح وكول وقات الظهار زوال الشامس ح و خاره عصاير ظاي ناي شاي  عثلاه ح وهاأ كول 

صاافرار الشاامس كو غرووهااا ح وهااأ كول وقاات المغاارب ح و خااره غااروب وقاات العصاار ح و خااره ا
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الشفق ح وهأ كول وقت العشا  ح و خره نص  الليي كو ثلثاه ح ويمتاد وقات كهاي األداذار إلا  طلاأع 

 الفجر ح فهذا نله غير عحتاج إل  حلاب وال نتاب .

نااة وعااا باااعتها عاان ونااذلل السالااة ح ال تحتاااج إلاا  حلاااب وال نتاااب ح وإنمااا تعاارف فااي المدي    

 الشار والعراق وخرابا  وما وين المشرق والمغرب .

وعاا واين المشارق  -ولهذا روي دن دثما  ون دفا  ح كنه قال : ني  يخطئ الرجاي الصاية     

 عا لع يتحيهللا المشرق دمدا . -والمغرب قالة 

علع وقنه ال يمكان وقد اجتمعت األعة دل  صحة الص  الملتطيي عع الاعد دن الكعاة ح عع ال    

ك  يكأ  ني واحد عنهع علتساي لعينها وحيث كنه  لأ خرج عن وبط وجهه خاط علاتسيع لأصاي إلا  

الكعاة دل  االبتساعة ح فب  هذا ال يمكن إال عع التسأه ولاأ شايظا يلايرا ح ونلماا نثار الاعاد قاي هاذا 

 التسأه لكن الود عنه .

لتسأه لطرفي الصا  الطأياي فساد كخطاق ح وقاال وعن حك  دن اإلعار كحمد رواية وأجأب ا    

دليه عا لع يسله ح وي لأ بمعه لاادر إل  إنكاره والتاري عن قائلاه ح وهاأ خايف دماي الملالمين فاي 

 جميع األعصار واألدصار .

 [ .16]النحي:َووَالنَّْجَع ُهْع يَْهتَدُوَ    :وكعا قأل هللا     

 تعرفأ  وه السالة والطريق . وقأل دمر : تعلمأا عن النجأر عا    

 وروي دنه ح كنه قال : تعلمأا عن النجأر عا تهتدو  وه في ورنع ووحرنع ح ثع كعلكأا .    

: كنه يتعلع عن النجاأر الشارقية والغروياة والمتأباطة عاا يهتادى واه إلا   -وهللا كدلع  -فمراده     

يلتدل وذلل دل  الشرق والغارب ح نماا جهة السالة وعد غروب الشمس ح وفي حالة غياأوة السمر ح ف

تعلع عا زاد دل  اللح ولهذا كعار واإلعلاا  ن  -وهللا كدلع  -يلتدل والشمس والسمر دليهما ح ولع يرد 

 لما يبدي إل  التأغي في الل إل  عا وقع فيه المتقخرو  عن إبا ة الظن واللل  الصالح .

ر المهتدى وها ح فرخص فياه النخعاي وعجاهاد وقد اختل  في تعلع عنازل السمر وكبما  النجأ    

 وكحمد ح ونره قتادة واون ديينة تعلع عنازل السمر .

 وقال طاوه : رب ناظر في النجأر ح وعتعلع حروف كوي جاد ليس له دند هللا خيق .    

 وروي الل دنه ح دن اون دااه .    

 :  -رحمه هللا  -قال الاخاري     

اد هللا ح قال : ثنا بفيا  : ثنا الهللاهاري ح دان دطاا  وان يهللاياد الليثاي ح حدثنا دلي ون د -394    

قاال : ))إاا كتياتع الغاائط فاي تلاتسالأا السالاة وال تلاتدورها ح  دن كوي كيأب األنصاري ح ك  الناي 

 ولكن شرقأا كو غروأا(( .

نلاتغفر هللا قال كوأ كيأب : فسدعنا الشاار ح فأجادنا عاراحيض ونيات قااي السالاة ح فننحارف ح و

    . 

 عثله . - ودن الهللاهري ح دن دطا  : بمعت كوا كيأب دن الناي     

قد تسدر هذا الحديث في ))نتاب : الأضأ (( عن وجه  خر دن الهللاهري ح ولع يذنر فياه قاأل     

كوي كيأب ح والرواية التي انرها  خرا عصرحة ولماع دطا  ون يهللايد له عن كوي كياأب . وقاد بااق 

 دل  االختيف في إبناده في ))كوأاب :الأضأ (( . الكير

ح قاد  - روي الحاديث دان النااي  -وإنما انر هاهنا قأل كوأ كيأب ليدل دل  ك  كواا كياأب      

فهع عما رواه ك  السالة المنهي دن ابتساالها هي جهة عا وين المشارق والمغارب ح وك  االنحاراف ال 

 فلاااااااااذلل احتااااااااااج عاااااااااع الااااااااال إلااااااااا   يخااااااااارج واااااااااه دااااااااان اباااااااااتساالها المنهاااااااااي دناااااااااه ح

 االبتغفار .
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وإاا ثات ك  السالة المنهي دن ابتساالها وابتدوارها دند التخلي هي عاوين المشرق والمغرب     

 كيضاً . -ح فهي السالة المقعأر وقبتساالها في الصية 

و))الماااراحيض(( ح قاااال الخطااااوي : هاااأ جماااع : عرحااااض ح وهاااأ المغتلاااي ح عاااقخأا عااان     

 الشي  إاا غللته . رحضت

قلت : لما نانت ويأت التخلي والشار يلتعمي فيها الما  دادةً بميت : عغتليً ح ولع يكان الال     

ععتاداً في الحجاز ح فبنهع نانأا يلتنجأ  واألحجاار ح فكانات المأاضايع المعادة للتخلاي واين الاياأت 

 تلم  دندهع : ننفاً .

 فهأ نني  ح ويلم  التره ننيفاً للتره . والكني  : اللترة ح وني عا يلتر    

 

 

*  *  * 

 

 

 

 

 باب - 30

 [ 125]الاسرة: َواتََّخذُوا َعْن َعسَاَر إَْوَراَهيَع ُعَصلًّ     :قأل هللا 

 -حديث دمر في بلب هذه اآلية ح قد خرجه الاخاري فيما وعاد ح وبايقتي فاي عأضاعه قريااا     

 ك  شا  هللا تعال  . 

 اخاري في هذا الااب ثيثة كحاديث : وخرج ال    

 الحديث األول :     

حاادثنا الحمياادي : ثنااا باافيا  : ثنااا دماارو واان دينااار ح قااال : بااقلنا اواان دماار داان رجااي -395    

فطااف  طاف والايات العمارة ح ولاع يطا  واين الصافا والماروة ح كياقتي اعركتاه؟ فساال : قادر النااي 

عتين ح وطاف واين الصافا والماروة ح وقاد ناا  لكاع فاي رباأل والايت باعا ح وصل  خل  المسار رن

 كبأة حلنة .  هللا 

 وباااااقلنا جااااااور وااااان دااااااد هللا ح فساااااال : ال يسرونهاااااا حتااااا  يطاااااأف واااااين الصااااافا -396    

 والمروة . 

لماا ادتمار طااف والايات وصال  خلا  المساار  عسصأده عن هذا الحاديث هاهناا : ك  النااي     

 كيضا .  -ي حجته رنعتين ح ونذلل فعي ف

َواتََّخذُوا َعْن َعسَاَر إَْواَراَهيَع  هذه اآلية دند صيته خل  المسار : وقد روى جاور ح ك  الناي     

 [. 125]الاسرة:   ُعَصلّ ً 

 خرجه عللع .     

وهذا نله يدل دل  ك  المراد ومسار إوراهيع في اآلية : عساعه الملم  واذلل دناد الايات ح وهاأ     

 حجر الذي نا  فيه اثر قدعه دليه اللير ح وهذا قأل نثير عن المفلرين . ال

 وقال نثير عنهع : المراد ومسار إوراهيع : الحج نله .     

 ووعضهع قال : الحرر نله .    

ووعضااهع قااال : الأقااأف وعرفااة ح ورعاا  الجمااار والطااأاف ح وفلااروا المصاال  : والااددا  ح     

 وهأ عأضع الددا  .

 وروي هذا المعن  دن اون دااه وعجاهد وغيرهما .     
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وقد يجماع واين الساألين ح واق  يساال : الصاية خلا  المساار المعاروف داخاي فيماا كعار واه عان     

 عما في كفعاله في عنابل الحج نلها واتخااها عأاضع للددا  وانر هللا .  اإلقتدا  وبوراهيع 

) إنمااا جعااي الطااأاف والاياات واللااعي وااين الصاافا : ) -وروي عرفأدااا  -نمااا قالاات دائشااة     

 والمروة ورعي الجمار إلقاعة انر هللا (( .

 خرجه كوأ داود والترعذي.     

فداللة اآلية دل  الصية خل  عساار إواراهيع دلياه اللاير ال تناافي داللتهاا دلا  الأقاأف فاي     

  كدلع . جميع عأاقفه في الحج لذنر هللا وددائه واالوتهال إليه . وهللا

ووكي حال ن فاألعر واتخاا عسار إوراهيع عصل  ال يادخي فياه الصاية إلا  الايات إال ك  تكاأ      

 اآلية نهللالت وعد األعر وابتساالهح وحديث دمر قد يشعر وذلل . 

فيكأ  حينظذ عما كعر وه عن اتخاا عسار إوراهيع عصل  : ابتساال الايت الذي ونااه فاي الصاية     

 ما نا  إوراهيع يلتساله ح وخصأصا إاا نانت الصية دنده . إليه ح ن

ودل  هذا التسدير يظهر وجه تاأيب الاخاري دل  هذه اآلية في ))كوأاب اباتساال السالاة (( ح     

 وإال ففيه قلق . وهللا كدلع . 

 الحديث الثاني :     

قال : كتي اون دمر فسيي لاه حدثنا علدد : ثنا يحي  ح دن بي  ح قال : بمعت عجاهدا  -397    

قاد خارج وكجاد وايالً قائماا واين  دخي الكعاة . فسال اون دمر : فققالات والنااي  : هذا ربأل هللا 

في الكعاة ؟ قال : نعاع ح رنعتاين واين اللااريتين اللتاين  الااوين ح فلقله ويالً ح فسلت : كصل  الناي

 عاة رنعتين . دل  يلاره إاا دخلت ح ثع خرج فصل  في وجه الك

 المكاااااي عاااااأل  وناااااي  -ويساااااال : اوااااان باااااليما   -))باااااي  (( : هاااااأ اوااااان كواااااي باااااليما      

 عخهللاور . 

 وقألااااه : )) قائمااااا وااااين الااااااوين (( ح هكااااذا فااااي كنثاااار النلااااخ ح وفااااي وعضااااها )) وااااين     

 الناه (( ح ولعله كصح . 

وعاد فتحهماا ـ الاذي فعلاه اوان وك  قيي : ك  الماراد قياعاه فاي المأضاع الاذي هاأ واين الاااوين     

 الهللاوير ـ اقتض  الل ك  يكأ  واقفا في جأف الكعاة . 

 وقد خرج النلائي هذا الحديث ح وفيه : )) كنه وجد ويال واقفا دل  الااب (( .    

 وهذا يدل دل  كنه لع يكن في الكعاة .    

 الااب(( . وخرجه الاخاري في ))المغازي(( ح ودنده : ))فأجد ويال ورا      

 وهذا يدل دل  كنه لع يكن في وبط الايت .    

وقأله : ))صل  رنعتين(( ح يخال  عا رواه نافع ح دان اوان دمار ح كناه قاال نلايت ك  كباقل     

 ويال نع صل  ؟ وقد خرجه الاخاري في عأضع  خر . 

رنعتاين فاي  لماا خارج عان الكعااة والمسصأد عن هذا الحديث في هذا الااب: صاية النااي     

 وجه الكعاة ح والمراد وأجه الكعاة: دند واب الايت . 

 ك  شا  هللا تعال  . -ويقتي عهللايد ويا  لذلل فيما وعد     

 الحديث الثالث:     

ثنا إبحاق ون نصر : ثنا داد الرزاق : اونا اون جريج ح دن دطاا  حقاال : بامعت اوان -398    

دا في نأاحيه نلهاا ح ولاع يصاي حتا  خارج عناه ح فلماا خارج الايت د دااه قال : لما دخي الناي 

 رنع رنعتين في قاي الكعاة ح وقال ))هذه السالة(( . 

 هكذا خرجه الاخاري دن إبحاق ون نصر ح دن داد الرزاق .     
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 وقااااااد رواه كصااااااحاب داااااااد الاااااارزاق نلهااااااع ح عاااااانهع : اإلعااااااار كحمااااااد ح وإبااااااحاق واااااان     

 ح دن كباعة ون زيد .  راهأيه ح فجعلأه : دن اون دااه

ونااذا رواه كصااحاب اواان جااريج ودنااه ح عاانهع : عحمااد واان وكاار الارباااني ح وكوااأ داصااع ح     

 ويحي  ون بعيد وغيرهع .

فلااسط عاان إبااناد الاخاااري اناار : )) كباااعة واان زيااد (( ح وقااد ناااه دلاا  الاال اإلبااماديلي     

 والايهسي . 

 ح لع يذنر فيه: ))كباعة(( .  لكن رواه همار ح دن دطا  ح دن اون دااه    

 وهذا عما نا  اون دااه يربله احياناح ويلنده احيانا.     

وناذلل خرجااه الاخاااري فاي ))الحااج(( عاان حاديث دكرعااة ح داان اوان دااااه ح إال ك  روايااة     

 داد الرزاق ح دن اون جريج فيها انر ))كباعة(( ن فببساطه عنها وهع . 

مر ح دن ويل ح وعا نسله اون دااه ح دن كبااعة فاي صاية النااي وقد تعارض عا نسله اون د    

  . في الكعاة 

صال  فاي الكعااة  وقد روي دن اون دمرح دن كباعة وويل ودثما  ون طلحة ح ك  الناي     

ح وخيف رواية اون دااه ح دان كبااعة ح وهاأ فاي رواياة لملالع فاي ))صاحيحه (( دلا   -كيضا  -

ارج ))الصحيح (( ن فب  عن رواة الحديث عن كباند الصاية فيهاا إلا  وايل اختيف وقع في لفظه خ

 دو  صاحايه اللذين نانا ععه في الكعاة . 

 وقد روي الل دن كباعة عن وجهين  خرين .    

 خرجهما اإلعار كحمد في )) الملند (( .     

 ا : في الكعاة ونفيه وقد اختل  الناه في الجمع وين إثاات صية الناي    

فمنهع : عان حماي الصاية دلا  الصاية اللغأياة ح وهاي الاددا  ح وجمعاأا واذلل واين حاديثي     

 كباعة وويل ح ال بيما وقد روي دن كباعة إثاات الصية ونفيها . 

 واألنثرو  حملأا الصية دل  الصية الشردية ح وهأ األظهر .     

 ثع اختلفأا :     

ثاات دل  حديث النفي ح وقال : عع تعارض النفاي واإلثااات يسادر فمنهع : عن رجح حديث اإل    

اإلثاات ن أل  المثات ععه زيادة دلع خفيت دل  النافي ح وهذه طريسة الشافعي وكحمد وغيرهما عان 

 العلما  . 

وانر األزرقي في )) نتاواه (( ح دان دااد العهللاياهللا وان كواي رواد ح قاال ولغناي ك  الفضاي وان     

ح ولاع ياره فلاذلل   في حاجة ح فجا  وقد صل  الناي  ح ثع كربله الناي  ناي دااه دخي عع ال

 نا  ينكر كنه صل  . 

 وحااااديث الفضااااي فااااي إنكاااااره الصااااية ح قااااد خرجااااه اإلعااااار كحمااااد عاااان روايااااة كخيااااه     

 داد هللا ح دنه . 

كراد صايته فاي  وعنهع : عن قال : المثات للصية كراد وه صيته في دار الفتح ح والنافي لها    

 حجة الأداع ح وهذا قأل اون حاا  . 

 وهأ ضعي  جدا ن لأجهين :     

في الكعاة في وقت دو  وقت ح وي ناا  ينكار  كحدهما : ك  اون دااه لع ينفي صية الناي     

 الل جملة ح ونا  يكره الصية في الكعاة ح ويسأل : ال يلتدور عن الايت شي  . 

لع يدخي الكعاة في حجة الأداع والكلية حت  يسال كنه دخاي ولاع يصاي ح  ناي والثاني : ك  ال    

 واون دااه قال : كنه دخي وددا ولع يصي . 

 وقد اختل  العلما  في حكع الصية في الكعاة :    
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فكا  اون دااه يكره الصية فيها وكي حال :الفرض والنفي وهأ قاأل طااوه ح وكصاا  عان     

 رير الطاري . المالكية ح واون ج

وقالت طائفة : تجأز فيها صية الفرض والنفي ح وهأ قأل الثأريح وكوي حنيفة ح والشاافعي     

 . 

وقالت طائفة : يصلي فيها النفي دو  الفرض ح وهأ قأل دطا  ح وعالل ح وكحماد فاي ظااهر     

 عذهاه . 

 لسالااااااة دو  صاااااال  فيهااااااا نفااااااي والنأافااااااي يخفاااااا  فيهااااااا فااااااي ابااااااتساال ا أل  الناااااااي     

الفرائض ح ودليي صحة النفي دل  الراحلة في اللفر إل  غيار السالاة ح واعاا الفارض فاي يجاأز إلا  

 السالاااااة عاااااع السااااادرة ح فيشاااااترط لاااااه اباااااتساال جمياااااع الايااااات ح وك  ال يكاااااأ  علاااااتدورا لشاااااي  

 عنه . 

ابتسالها النااي  وقال كحمد : إاا صل  فيها ال يصلي إل  كي جهة شا  ح وي يلتساي الجهة التي    

  . ح وهي تجاه الااب إاا دخي ح ويجعي الااب ورا  ظهره 

ولع يرخص في الصية فيهاا إال دلا  هاذا الأجاه ح وحماي كصاحاونا الال دلا  االباتحااب ح     

 وفيه نظر .                

 وضااااااع الاااااااا  ح  ويجااااااأز  -وقألااااااه : ))رنااااااع رنعتااااااين فااااااي قاااااااي السالااااااة((  ح  قاااااااي     

ح والمراد وه : وجه الكعااة ح نماا فاي حاديث اوان دمار المتسادر . وقاد تسادر ك  الماراد واه :  - إبكانها

 دند واب الايت .

 دند فرض الصية . وقد روي كنه المسار الذي كر فيه جاريي الناي     

خرجه األزرقي عن حديث علالع وان خالاد ح دان دااد الرحماا  وان الحاارث ح دان حكايع وان     

قاال : ))كعناي جارياي دناد وااب  افع ون جاير ون عطعع ح دن اوان داااه ح ك  النااي حكيع ح دن ن

 الكعاة عرتين(( .

ونذا خرجه اون وهب في ))علانده(( دان يحيا  وان دااد هللا وان باالع وان دااد هللا وان دمارح     

 دن داد الرحما  ون الحارث ح وه .

 جاريي دند الايت عرتين(( .وقد خرجه كوأ داود والترعذي ح ودندهما : ))كعني     

وروى اون جرير عن طريق دطا  ون اللائب ح دن بعيد ون جاير ح دن اون دااه ح قاال :     

 الايت نله قالة ح وقالة الايت الااب .

وروى األزرقي وببناده دن اون كوي نجيح ح قال : قال داد هللا ون دمرو ون العااه : الايات     

ح وقالتااه عااا وااين الميااهللااب إلاا  الاارنن  فااب  كخطااق  وجهااه فسالااة الناااي نلااه قالااة ح وقالتااه وجهااه ح 

 الشاعي الذي يلي المسار .

يصالي إليهاا وهاأ والمديناة ح فبنهاا قالاة كهاي  ونقنه يريد ك  هذه الجهة هي التي نا  الناي     

 المدينة .

اوان اللاائب ح وببناده دن اون جريج ح دن عحمد ون داااد وان جعفار ح دان  -كيضا  -وروى     

صل  يأر الفتح في وجهة الكعاة ح حذو الطرقة الايضا  ح ثاع رفاع يدياه ح فساال : ))هاذه  ك  الناي 

 السالة(( .

وخرج اإلعار كحماد عان طرياق اوان جاريج : كخارناي دمارو وان ديناار ح ك  اوان داااه ناا      

لع يصي فاي الايات  الناي  الايت ح وك  يخار ح ك  الفضي ون دااه كخاره ح كنه  دخي عع الناي 

 حين دخيح ولكنه لما خرج فنهللال رنع رنعتين دند واب الايت .

الاياات ح ثاع خاارج  وخارج النلاائي عاان حاديث دطاا  ح داان كبااعة ح كناه دخااي هاأ والنااي     

 فصل  رنعتين علتساي وجهة الكعاة ح فسال : ))هذه السالة ح هذه السالة(( .
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ح قال اوان جريار : عاراده : ك  الكعااة هاي السالاة ح وك  قالاة الكعااة : ))هذه السالة((  وقأله    

 الااب .

وقد صرح جمادة عن العلما  ح عنهع : بفيا  الثأري وق  الصية إل  جهة الااب دناد الايات     

 كفضي عن الصية إل  جهة كخرى ح وك  وقأف اإلعار دند الااب كفضي .

نه قد ابتسر كعر هذه السالة في ينلخ نما نلخ ويات المساده وقال الخطاوي  : يحتمي كنه كراد ك    

ح ويحتمي ك  يكأ  دلمهع اللنة في عسار اإلعار وابتساال الايت عن جهة الكعاة ح وك  نانات الصاية 

عن جهاتها جائهللاة ح ويحتمي ك  يكأ  دل وه دل  ك  حكع عن شاهد الايات ودايناه فاي اباتسااله حلاا 

 يصلي إليه تأخيا وابتدالال . خيف حكع عن غاب دنه ح ف

وزدااع غيااره : ك  عااراده : ك  السالااة هااي الكعاااة نفلااها ح ال الملااجد وال الحاارر ح وهااذا قالااه     

 وعض عن يرى ك  الأاجب دل  الاعيد االبتدالل دل  العين . 

 وقأل الخطاوي كصح عن هذا . وهللا كدلع .     

ورا ه رنعتاين فاي حجاه ودمرتاه :  صال  النااي وقد اختل  الناه في عسار إوراهيع الاذي     

 هي نا  دند واب الايت ؟ كر نا  في عكانه اآل ؟ دل  قألين  : 

كحدهما : كنه نا  في عكاناه اآل  ح وهاذا قاأل اوان كواي عليكاة ودمارو وان ديناار وبافيا  وان     

 ديينة ح ولع يذنر األزرقي غير هذا السأل .

عهااجر ح دان عجاهاد ح قاال : ناا  المساار إلا  لاهللاق الايات ح وروى شريل ح دن إواراهيع وان     

ح فاانهللال  : لأ نحيته عن الايت ليصلي الناه إليه ح ففعاي الال رباأل هللا  فسال دمر لربأل هللا 

 [ .125]الاسرة : َواتََّخذُوا َعْن َعسَاَر إَْوَراَهيَع ُعَصلّ    :هللا 

فااي يااأر الفااتح إلاا  عكانااه  اآل  ح ونااا  علصااسا  كخااره واناار عأباا  واان دساااة : ك  الناااي     

 والايت .

فعل  هذا : يكأ  الناي قد صل  ورا ه في عأضعه اآل  في حجته ح وكعاا فاي دمارة السضاية     

 فصل  ورا ه دند الايت .

علصسا والايت ح  وإنما  كخره دمار إلا  عكاناه اآل   والسأل الثاني : كنه نا  في دهد الناي     

 ل دروة ون الهللاوير ح رواه هشار ون دروة ح دن كويه .ح هذا قأ

 وروي دنه ح دن كويه ح دن دائشة .    

وروى اإلعار كحمد دن داد الرزاق ح دن اون جريج ح : بمعت دطاا  وغياره عان كصاحاونا     

 يهللادماااااأ  ك  دمااااار كول عااااان وضاااااع المساااااار فاااااي عأضاااااعه اآل  ح وإنماااااا  ناااااا  فاااااي قااااااي 

 الكعاة .

زاق ح داان ععمار ح داان حميااد األدارج ح داان عجاهاد ح قااال : ناا  المسااار إلاا  ودان داااد الار    

جنب الايت ح نانأا يخافأ  دليه ح عن اللايأل ح وناا  النااه يصالأ  خلفاه ح فساال دمار للمطلاب : 

 هي تدري كين نا  عأضعه األول؟ قال : نعع ح فأضعه عأضعه اآل  .

 له األول .نحأه دن اون ديينة ح خيف قأ -كيضا  -وروي     

في عكانه اآل ح ونا  كهي الجاهلية كلصسأه إلا   وقال عالل : نا  المسار في دهد إوراهيع    

وكوي وكر ح فلما ولي دمر وحاج رده إلا  عأضاعه  الايت خيفة الليي ح فكا  نذلل في دهد الناي 

قيس وها حين كخار الذي هأ فيه اليأر ح وعد ك  قاه عأضعه وخيأط قديمة نانت في خهللاائن الكعاة ح 

 : انر الل صاحب ))تهذيب المدونة(( . -

صاال  يااأر الفااتح رنعتااي الطااأاف خلاا  المسااارح وهااأ الصااق  واناار اواان بااعد ك  الناااي     

 والايت.
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لمااا صاال  فااي قاااي الكعاااة وقااال : ))هااذه السالااة(( كشااار إلاا   فعلاا  هااذا ن يحتمااي ك  الناااي     

 .المسار الذي كعر هللا واتخااه عصل  

دخاي ياأر  وقد ورد هذا فاي رواياة الكلااي ح دان كواي صاالح ح دان اوان داااه ح ك  النااي     

الفتح الكعاة وكخرج عسار إوراهيع ح ونا  في الكعاة فقلهللاقه إل  حائط الكعاة ح ثع قال : ))كيهاا النااه 

 ح هذه السالة((.

 خرجه اون عردويه .    

 والكلاي ح عترو  ال يحتج وه .    

 د اهب قأر إل  كنه يلتحب صية رنعتي الطأاف في قاي الايت حيث نا  المسار دندهع .وق    

 فااااروى داااااد الاااارزاق ح داااان جعفاااار ح داااان دطااااا  واااان اللااااائب ح كنااااه  ركى بااااالع واااان     

 دااااد هللا طااااف عاااع هشاااار وااان دااااد الملااال ح فلماااا فرغاااا عااان طأافهماااا اهاااب هشاااار ليرناااع دناااد 

: هاهنا ح فانطلق وه إل  قااي الايات ح فتار  عان نلاأته ثايث شاساق  المسار ح فقخذ بالع ويده ح وقال 

عما يلي الحجر ح ثع ابتساي الراوعة ح ثع صل  إليها ح ثع قاال : ك  المساار ناا  هاهناا لايس ويناه وواين 

الايت إال عسدار كروع كارع ح فلما نثر الناه وتضيسأا حمله دمر فجعله هاهنا فاي هاذا المكاا  الاذي 

 هأ فيه.

وقد روي : ك  الناه نانأا يصلأ  إل  جانب  الايت ح وك  كول عن صل  خل  المساار دمار     

 في خيفته .

 روى اإلعااااار كحمااااد فااااي ))نتاااااب المناباااال(( داااان داااااد الاااارزاق ح داااان ععماااار ح داااان     

ناانأا يصالأ  إلا  صاسع الايات ح  -وعاض خيفتاه  -وكواا وكار ودمار هشار ح دن كويه ح ك  النااي 

 مر خل  المسار .حت  صل  د

إاا طااف والايات صال   ودن كوي ععاوية ح دن هشاار ح دان كوياه ح قاال : ناا  رباأل هللا     

 الرنعتين إل  صسع الايت.

قال كوأ ععاوية : يعني : حائط الايت . قال : وفعاي الال كواأ وكار ح ثاع فعاي الال دمار شاطرا     

[ ح فصال  إلا  المساار ح 125]الاسارة : إَْواَراَهيَع ُعَصالّ ً  َواتََّخاذُوا َعاْن َعسَاارَ  عن خيفته ح ثاع قاال : 

 فصل  الناه وعده .

لع يصي إلا  المساار ح وهاذا واطاي يارده حاديث اوان دمار وجااور نماا  وهذا يأهع ك  الناي     

وكوي وكر علصسا والايت ح فكيا   تسدر ح وهذا يناقض عا قاله دروة : ك  المسار نا  في دهد الناي 

وكوا وكر صليا دناد الايات ح ولاع يصاليا خلا  المساار إلا  ك  صال   ذلل ثع يهللادع ك  الناي يكأ  ن

 خلفه دمر ؟ فسد اضطرب قأل دروة في هذا واختل  .

 يخطب إاا خطب والملجد الحرار دند واب الكعاة . وقد نا  الناي     

 وروي كنه خطب يأر الفتح دل  درج واب الكعاة .    

 خطب وظهره إل  الملتهللار . (( ح دن اون دااه ح ك  الناي وفي ))الملند    

 . ولع يكن ومكة عنار في دهد الناي     

 وقاااد اناااار األزرقااااي فااااي ))نتاوااااه(( داااان جاااده ح داااان داااااد الرحمااااا  واااان حلاااان ح داااان     

كويه ح قال : كول عن خطب ومكة دل  عنار ععاوية وان كواي بافيا  ح قادر واه عان الشاار بانة حاج فاي 

ح عنار صغير دل  ثايث درجاات ح ونانات الخلفاا  والاأالة قااي الال يخطااأ  ياأر الجمعاة خيفته 

 دل  كرجلهع قياعا في وجه الكعاة وفي الحجر .

 

*  *  * 
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 باب -31

 التوجه نحو القبلة حيث كان

 : ))ابتساي السالة ونار((. وقال كوأ هريرة : قال الناي     

يجب التأجه إل  نحأهاا حياث ناا  المصالي عان كقطاار األرض عراده وهذا الااب : ك  السالة     

َوَعاْن َحْياُث َخَرْجاَت فَاَأّلَ َوْجَهاَل َشاْطَر اْلَمْلاَجَد  فاي حضار كو بافر ح نماا دل دلياه قألاه تعاال  : 

 [ .150]الاسرة : اْلَحَراَر َوَحْيُث َعا ُنْنتُْع فََألُّأا ُوُجأَهُكْع َشْطَرهُ 

للملي  في صايته لماا دلماه الصاية  لذي كشار إليه ح هأ قأل الناي وحديث كوي هريرة ا    

 : ))إاا قمت إل  صيتل فابتساي السالة ونار(( .

 وقد خرجه عللع وهذا اللف  .    

 وخرج الاخاري في هذا الااب ثيثة كحاديث  :     

 الحديث األول  :    

ن كوااي إبااحاق ح داان الااارا  ح قااال : نااا  حاادثنا داااد هللا واان رجااا  : ثنااا إباارائيي ح داا -399    

 شاهرا ح وناا  رباأل هللا  -كو بااعة دشار  -يصالي نحاأ ويات المساده باتة دشار  ربأل هللا 

[ ح 144]الاسارة : قَاْد نَاَرى تَسَلُّاَب َوْجَهاَل فَاي اللَّاَما َ    :يحب ك  يتأجه إل  الكعاة ح فقنهللال هللا 

َعاا َوالُّهاْع َداْن قَْالَاتََهُع الَّتَاي َناانُأا  :  -وهاع اليهاأد  -النااه فتأجه نحأ الكعاة ح وقاال اللافها  عان 

َ اْلَمْشَرُق َواْلَمْغاَرُب يَْهاَدي َعاْن يََشااُ  إَلَا  َصاَراٍط ُعْلاتََسيعٍ  [ ح فصال  عاع 142]الاسارة : َدلَْيَها قُْي َ َّ

ة العصار يصالأ  نحاأ رجي ح ثع خرج وعدعا صل  ح فمر دل  قأر عن األنصاار فاي صاي الناي 

ح وكنه تأجه نحاأ الكعااة ح فتحارف الساأر  ويت المسده ح فسال : هأ يشهد كنه صل  عع ربأل هللا 

 حت  تأجهأا نحأ الكعاة .

قد تسدر هذا الحديث في ))نتاب : اإليما (( ح فاب  الاخااري خرجاه فاي ))وااب : الصاية عان     

كوااي إبااحاق ح وااقتع عان هااذا اللااياق ح وابااتأفينا اإليماا (( داان دماارو وان خالااد ح داان زهياار ح دان 

 الكير دل  فأائده هنالل وما فيه نفاية . 

 الحديث الثاني :    

 حااادثنا علااالع وااان إواااراهيع : ثناااا هشاااار : ثناااا يحيااا  وااان كواااي نثيااار ح دااان عحماااد وااان  -400    

فاباا كراد يصالي دلا  راحلتاه حياث تأجهات واه ح  داد الرحماا  ح دان جااور ح قاال : ناا  النااي 

 الفريضة نهللال فابتساي السالة .

 عحمد ون داد الرحما  ح هأ : اون ثأوا  .    

لع يكن يصلي المكتأوة إال دل  األرض علتساي  والمراد عن هذا الحديث هاهنا : ك  الناي     

السالاة ح فقعاا صاية الفريضاة دلا  األرض فأاجاب ال يلاسط إال فاي صاية شادة الخاأف ح نماا قااال 

 [ .239]الاسرة : فَبَْ  َخْفتُْع فََرَجاالً كَْو ُرْناَاناً   : تعال

 وهي يلسط في الطين كو في المرض ؟ فيه قأال  عشهأرا  للعلما  هما روايتا  دن كحمد .    

 ك  شا  هللا تعال  . -وفي الل كحاديث و ثار يطأل انرها روما تذنر في عأضع  خر     

دلا  ظهار داواة ح فهاي تصاح صايته ؟ حكا  كصاحاونا فاي اَلاَل ولأ صال  قائماا فاي عحماي     

روايتين دن كحمد ح وللشافعية وجها  ح وعنهع عن فرق وين ك  تكأ  الداواة واقفاة فتصاح ح وباائرة 

 في تصح .

في الصية في اللفينة لمان قادر دلا  الخاروج عنهاا  -كيضا -وحك  وعض كصحاونا الخيف     

 صحاوه .إل  األرض ح ولع يشق دل  ك

 كيضا .  -وألصحاونا وجها  في صحة الصية دل  العجلة   
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وعاان الشااافعية عاان حكاا  اإلجماااع دلاا  صااحة الصااية فااي اللاافينة قائمااا ح ولكاان حكاا  فااي     

 الصية في الهللاورق الجاري وجهين ح ففرق وين اللفينة والهللاورق ح وهأ الصغير عن اللفن .

 رجال .وال فرق في الصية وين النلا  وال    

وخرج كوأ داود عن رواية النعما  ون المنذر ح دن دطا  ون كوي رواح ح قال : بقلت دائشاة     

 : هي رخص للنلا  ك  يصلين دل  الدواب ؟ قالت : لع يرخص لهن في شدة وال رخا  .

وكعاا عااا خرجاه وسااي وان عخلااد فاي ))علاانده((  : ثنااا كواأ نريااب : ثناا يااأنس : ثناا دنالااة واان     

نبعر إاا جا  وقات  هر ح دن كوي خراش ح دن دائشة ح قالت : ننا إاا بافرنا عع ربأل هللا األز

 الصية ك  نصلي دل  رواحلنا .

فهأ حديث ال يثات ح ودنالة ون األزهر : قال كوأ حاتع الرازي : يكتاب حديثاه وال يحاتج واه     

 كعره . . وكوأ خراش : ال يعرف . ويأنس ح هأ : اون وكير ح عختل  في

وكعا ابتساال السالة في صية الفريضة ح ففرض عع السدرة ال يلسط إال في حاال شادة الخاأف     

 ك  شا  هللا تعال  . -ح ويقتي في عأضعه  -كيضا  -

ونذلل يلسط في حق عن نا  عروأطا إل  غير السالة ح كو عريضا لايس دناده عان ياديره إلا      

 السالة فيصلي وحلب حاله .

ي إدادته خيف . والصحيح دند كصاحاب الشاافعي : ك  دلايهع اإلداادة ح والصاحيح دناد وف    

 كصحاونا : كنه ال إدادة دليهع ح ودند المالكية : يعيد في الأقت إاا قدر ح وال يعيد وعده .

 ك  شا  هللا تعال  . -وكعا حكع الصية النافلة دل  الراحلة ح فيقتي في عأضعه     

 لث : الحديث الثا    

حدثنا دثما  : ثنا جرير : دن عنصأر ح دن إواراهيع ح  دان دلسماة ح قاال : قاال دااد  -401    

ح فلما بالع ح قياي : ياا رباأل هللا ح  -قال إوراهيع : ال كدري زاد كو نسص  - هللا : صل  ربأل هللا 

ه ح وابتساي السالاة كحدث في الصية شي  ؟ قال : ))وعا اا ؟(( قالأا : صليت نذا ونذا ح فثن  رجل

ح وبجد بجدتين ح ثع بلع ح فلما كقاي دلينا وأجهه قال : ))كنه لأ حدث في الصاية شاي  لنااقتكع واه 

ح ولكاان إنمااا كنااا وشاار عااثلكع كنلاا  نمااا تنلااأ  ح فااباا نلاايت فااذنروني ح وإاا شاال كحاادنع فليتحاار 

 الصأاب فليتع دليه ح ثع يللع ح ثع يلجد بجدتين(( .

ن هااذا الحااديث هاهنااا : ك  عاان بااها فااي صاايته وباالع وهااأ ناااه ح ثااع اناار وعااد المسصااأد عاا    

بيعه ح فبنه يلجد لللهأ ويلتساي السالة ح فب  بجأد اللهأ عن تمار الصية ح ولأ ناا  وعاد اللاير 

 فهأ جهللا  عن الصية ح فيشترط له ابتساال السالة نالصية .

للشاكر إال إلا  السالاة ح وهاذا دلا  قاأل عان ادتاار ويبخذ عن الل : كنه ال يلاجد للاتيوة وال     

نماا بايقتي فاي  -ظااهر ح وكعاا عان لاع يعتاار الطهاارة لاه  -وهاع جمهاأر الملالمين  -الطهارة لذلل 

 ونذلل صية الجنازة . -كيضا  -ح فبنه ال يأجب ابتساال السالة له  -عأضعه 

شاترط لهاا الأضاأ  ح فسياي لاه : وقد حكاي ك  وعاض المتسادعين ناا  يارى كنهاا دداا  ح فاي ي    

 فتفعي إل  غير السالة ؟ فرجع دن قأله .

 

 

*  *  * 
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 ما جاء في القبلة ، ومن لم ير اإلعادة على من سها 

 فصلى إلى غير القبلة

 في رنعتي الظهر ح فققاي دل  الناه وأجهه ح ثع كتع عا وسي . وقد بلع الناي 

 خرج فيه ثيث كحاديث :    

 حديث األول :ال    

 قال :     

حدثنا دمرو ون دأ  : ثناا هشايع ح دان حمياد ح دان اناس ح قاال : قاال دمار : وافسات  -402    

َواتََّخاذُوا َعاْن روي في ثيث : قلت : يا رباأل هللا ح لاأ اتخاذنا عان عساار إواراهيع عصال  ح فنهللالات :

اب ح قلات : ياا رباأل هللا ح لاأ كعارت نلاائل ك  [ ح و ياة الحجا125]الاسرة : َعسَاَر إَْوَراَهيَع ُعَصلًّ  

في الغيارة دلياه ح  يحتجان ن فبنه يكلمهن الار والفاجر ح فنهللالت  ية الحجاب ح واجتمع نلا  النَّاّي 

 ية .[ ح فنهللالت هذه اآل5]التحريع : َدَل  َروُّهُ إَْ  َطلَّسَُكنَّ كَْ  يُْاَدلَهُ كَْزَواجاً َخْيراً َعْنُكنّ  فسلت لهن : 

  -وقاااال اوااان كواااي عاااريع : كوناااا يحيااا  وااان كياااأب : حااادثني حمياااد ح قاااال : بااامعت كنلاااا     

 وهذا .

فاي ))التفلاير((  -كيضاا  -هذا الحديث عشهأر دن حميد ح دن اناس ح وقاد خرجاه الاخااري     

 عن حديث يحي  ون بعيد ح دن حميد .

 وحماااااد واااان باااالمة  يهللايااااد واااان زريااااع واواااان دليااااة واواااان كوااااي داااادي -كيضااااا  -ورواه     

 وغيرهع ح دن حميد ح دن انس .

وإنمااا اناار الاخاااري روايااة يحياا  واان كيااأب : حاادثني حميااد ح قااال : باامعت كنلااا ن لياااين وااه ك  

 حميدا بمعه عن انس ن فب  حميدا يروي دن انس نثيرا .

اوات وروي دن حماد ون بلمةح كنه قاَل : كنثر حديث حميد لع يلمعه عن انس ح إنما بمعه عان ث

 ح دنه .

 وروي دن شعاة ح كنه لع يلمع عن انس إال خملة كحاديث .     

 وروي دنه ح كنه لع يلمع عنه إال وضعة ودشرين حديثا .    

: نماا  -وقد باق السأل في تلاعح يحي  ون كيأب والمصريين والشاعيين في لفظاة : ))ثناا((     

 قاله اإلبماديلي .

 ذا الحديث : هأ عن صحيح الحديث .وقال دلي ون المديني في ه    

 ولااااع يخاااارج علاااالع هااااذا الحااااديث ح إنمااااا خاااارج عاااان روايااااة بااااعيد واااان داااااعر ح داااان     

 جأيريااااة ح داااان نااااافع ح داااان اواااان دماااار ح داااان دماااار ح قااااال : وافساااات روااااي فااااي ثاااايث : فااااي 

 الحجاب ح وفي كبارى ودر ح وفي عسار إوراهيع . 

وقنه روى دان باعيد وان دااعر ح  -رحمه هللا  -لشهيد وقد كدله الحاف  كوأ الفضي اون دمار ا    

دن جأيرية ح دن رجي ح دن نافع ح ك  دمر قال : وافست روي في ثايث . فادخي فاي إباناده رجاي 

 عجهأل ح  وصار عنسطعا .

وروى اون كواي حااتع عان طرياق دااد الأهااب وان دطاا  ح دان اوان جاريج ح دان جعفار وان     

قاال لاه دمار :  يحدث دن حجة الاأداع ح قاال : لماا طااف النااي  عحمد ح دن كويه : بمعت جاورا

َواتََّخاذُوا َعاْن َعسَااَر إَْواَراَهيَع هذا عسار إوراهيع ؟ قال : ))نعع(( ح قال : كفي نتخذه عصل  ؟ فاقنهللال هللا 

 [ .  125]الاسرة :  ُعَصلًّ  
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ح وك  اآلية نهللالت وعد الال ح وهذا غريب ح وهأ يدل دل  ك  هذا السأل نا  في حجة الأداع     

 وهأ وعيد جدا ح وداد الأهاب ليس وذا  المتسن . 

 وقااااد خالفااااه الحفاااااظ ح فاااارووا فااااي حااااديث حجااااة الااااأداع الطأيااااي ح داااان جعفاااار واااان     

َواتََّخااذُوا َعااْن َعسَاااَر إَْوااَراَهيَع  كتاا  إلاا  المسااار ح وقاارا : عحمااد ح داان كويااه ح داان جاااور ح ك  الناااي 

 [ ثُعَّ صل  رنعتين ح والمسار وينه ووين الايت . 125الاسرة : ] ُعَصلًّ  

وروى الأليد ون عللع دن عالل ح دن جعفر ح دن كوياه ح دان جااور ح قاال : لماا وقا  النااي     

   : يأر فتح عكة دند عسار إوراهيع ح قاال لاه دمار : ياا رباأل هللا ح هاذا عساار إواراهيع الاذي قاال هللا

 َْعسَاَر إَْوَراَهيَع ُعَصلًّ   َواتََّخذُوا َعن  : [ ؟ قال : )) نعع ((. 125]الاسرة 

 قال الأليد : قلت لمالل : هكذا حدثل ؟ قال : نعع .     

 وقد خرجه النلائي ومعناه .     

 : قاله كوأ حاتع وكوأ داود وغيرهما .     -والأليد ح نثير الخطق     

 فب  هذه قطعة عن حديث جاور في حجة الأداع . وانر فتح عكة فيه غريب كو وهع ن     

 وقد روي حديث انس ح دن دمر عن وجه  خر :     

خرجه كوأ داود الطياللي : ثنا حماد ون بلمة : ثناا دلاي وان زياد ح دان اناس ح قاال : دمار :     

ب : فذنر الخصال الثيث المذنأرة في حديث حميد ح إال كناه قاال فاي الحجاا -وافست روي في كروع 

[ ح قاال : ونهللالات 53]األحاهللااب :  َوإَاَا َبقَْلتُُمأُهنَّ َعتَادااً فَاْباقَلأُهنَّ َعاْن َوَراَ  َحَجاابٍ  فقنهللال هللا :

 َولَسَااااااااااااااااْد َخلَْسنَااااااااااااااااا اأَلْنَلاااااااااااااااااَ  َعااااااااااااااااْن ُباااااااااااااااايلٍَة َعااااااااااااااااْن  هااااااااااااااااذه اآليااااااااااااااااة : 

 ناااااهللال : [ ح فلماااااا نهللالااااات قلااااات كناااااا : تااااااار  هللا كحلااااان الخاااااالسين ح ف12]المبعناااااأ  : َطااااايٍن 

  َكَْحَلُن اْلَخاَلَسين ُ  [ .14]المبعنأ : فَتَاَاَرَ  َّللاَّ

وقأل دمر : ))وافست روي في ثيث(( ح ليس وصايغة حصار ح فساد وافاق فاي كنثار عان هاذه     

 الخصال الثيث واألروع .

 وعما وافق فيه السر   قاي نهللاوله : النهي دن الصية دل  المنافسين .    

 د : عن نا  ددوا لجاريي ح فنهللالت اآلية .وقأله لليهأ    

 لمااااااا ادتااااااهللال نلااااااا ه ووجااااااد دلاااااايهن : يااااااا ربااااااأل هللا ح ك  نناااااات  وقألااااااه للناااااااي     

طلستهن ح فب  هللا ععل وعيئكته وجاريي وعيكائياي ح وكناا وكواأ وكار والمبعناأ  ععال . قاال دمار : 

دق قاألي الاذي كقاأل ح فنهللالات  ياة وكاير إال رجاأت ك  يكاأ  هللا يصا -وكحماد هللا  -وقي عا تكلمت 

 [ اآلية .5]التحريع: َدَل  َروُّهُ إَْ  َطلَّسَُكنَّ كَْ  يُْاَدلَهُ كَْزَواجاً َخْيراً َعْنُكنّ  التخيير :

 وقد خرج هذا األخير عللع عن حديث اون دااه ح دن دمر .    

حيحين(( عان حاديث اوان وكعا عأافسته في النهي دن الصية دل  المنافسين ن فمخرج فاي ))الصا

 كيضا . -دااه ح دن دمر 

[ ح فرواه : كوأ جعفر الرازي ح 97]الاسرة: َعْن َناَ  َددُّواً َلَجْاَرييَ  وكعا عأافسته في قأله :     

دن حصين ون داد الرحما  ح دن اون كوي ليل  ح دن دمر ورواه : داود ح دن الشعاي ح دن دمار 

 ح وهما عنسطعا  .

ي عأافسته في خصال  خر ح وقد دد الحاف  كوأ عأب  المديني عن الل اثنتاي دشارة وقد رو    

 خصلة .

 وتخاااريج الاخااااري لهاااذا الحاااديث فاااي هاااذا الاااااب : يااادل دلااا  كناااه فلااار قألاااه تعاااال  :    

  ً َّواتََّخذُوا َعْن َعسَاَر إَْوَراَهيَع ُعَصل :راهيع ح [ وااألعر والصاية إلا  الايات الاذي ونااه إوا125]الاسرة

 وهأ الكعاة ح واألنثرو  دل  خيف الل ح نما باق انره .

 الحديث الثاني :     
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 قال :     

 حااااادثنا دااااااد هللا وااااان يأبااااا  : كوناااااا عالااااال ح دااااان دااااااد هللا وااااان ديناااااار ح دااااان  -403    

 داد هللا ون دمر ح قال : وينا للناه وساا  فاي صاية الصااح إا جاا هع  ت ح فساال : ك  رباأل هللا 

قد كناهللال دلياه الليلاة قار   ح وقاد كعار ك  يلاتساي الكعااة ح فاباتسالأها ح ونانات وجاأههع إلا  الشاار 

 فابتداروا إل  الكعاة .

وقد تسدر في حديث الارا  ك  هذه السصة نانت في صية العصر ح وفي حديث اون دمر كنهاا     

 نانت في صية الصاح .

لل إل  الصاح ح وعن دونهع إل  المديناة ولغهاع فاي العصار وقد قيي : ك  كهي قاا  لع يالغهع ا    

 يأر النلخ .

 وفي هذا وعد ح وقد باق انره في الكير دل  حديث الارا  في ))نتاب : اإليما (( .    

وعسصأد الاخاري وهذا الحديث في هذا الااب : ك  عن صل  إلا  غيار السالاة لعاذر ح عثاي ك      

إليهاا ح ثاع تاااين لاه ك  جهاة السالاة غيرهاا ح إعاا فاي الصاية كو وعااد  يظان ك  السالاة فاي جهاة فيصالي

تماعها ح فبنه ال إدادة دليه ح وك  نا  قد صل  إل  غير السالاة باهأا ح فبناه اباتند إلا  عاا يجاأز لاه 

 اإلبناد إليه دند اشتااه السالة ح وهأ اجتهاده ح ودمي وما كداه اجتهاده إليه ح في يكأ  دليه إدادة .

نمااا ك  كهااي قاااا  صاالأا وعااض صاايتهع إلاا  وياات المسااده ح علتصااحاين عااا كعااروا وااه عاان     

ابتساال ويت المسده ح ثع تاين لهع ك  الفرض تحاأل إلا  الكعااةح فاناأا دلا  صايتهع وكتمأهاا إلا  

 الكعاة .

 وهاااااذا هاااااأ قاااااأل جمهاااااأر العلماااااا  ح عااااانهع : اوااااان الملااااايب ح ودطاااااا  ح والحلااااان ح     

ح وكحمااد فااي ظاااهر  -فااي السااديع  -أري ح واواان الماااار  ح وكوااأ حنيفااة ح والشااافعي والشااعاي ح والثاا

 عذهاه ح حت  قال كوأ وكر داد العهللايهللا : ال يختل  قأله في الل ح وهأ قأل إبحاق والمهللاني .

 وقال عالل واألوزادي : يعيد في الأقت ح وال يعيد وعده .    

 دو  الأجأب . قال اون داد الار : وهذا دل  االبتحااب    

 : يجب دليه ك  يعيد . -في الجديد  -وقال الشافعي     

ودليه داعة كصحاوه ح وهاأ قاأل المغيارة المخهللاوعاي عان المالكياة ح وحكااه وعاض كصاحاونا     

 رواية دن كحمد .

وفرقأا وين هذا ووين كهي قاا  ح واق  كهاي قااا  لاع يعتمادوا فاي صايتهع دلا  اجتهااد يحتماي     

 وي دل  نص تملكأا وه ح والنابخ له لع يالغهع إال في كثنا  الصية . الخطق ح

فااب  قيااي : ك  النلااخ ال يثااات فااي حسهااع إال وعااد ولااأغهع ح فلااع يثااات فااي حسهااع إال فااي كثنااا      

 صيتهع ح فلذلل ونأا دل  عا عض  عنها .

ناه وال االجتهااد فاي وك  قيي : يثات في حسهع قاي الال ح فساد تملاكأا وانص ال يجاأز لهاع تر    

 خيفه ح وال يلهللاعهع الاحث دن ابتمراره ح في ينلاأ  إل  تفريط ح وخيف المجتهد المخطئ . 

ويمكن ك  يجاب دن الل : وق  كهاي قااا  قاد صاح كنهاع ولغهاع الال فاي صاية الصااح ح وقاد     

تنتشار الحاأادث  ثات وحديث الارا  ك  السالاة حألات فاي العصار ح ووينهماا زعاا  طأياي ح فاي عثلاه

المهمة الأاقعة ح وال بيما عثي هذه الحادثة المتعلسة والصية ح فباا لع ينلاأا الل إل  نأع التفاريط ح 

فالمجتهد في طلاب السالاة وماا يلاأف لاه االدتمااد دلياه كولا  ك  ال ينلاب إلا  تفاريط وتسصاير ح إاا 

ر نثياارا ح فاااألعر واإلدااادة يشااق ابااتفرف جهااده فااي االبااتدالل والطلااب ح فااب  الاال يسااع فااي األباافا

 وخيف األعر وبدادة صية واحدة .

 هذا حكع عن خفيت دليه السالة واجتهد في طلاها وكخطق .    

This file was downloaded from QuranicThought.com



 134 

فب  تعذر االجتهاد لظلمة ونحأها كو فسادت األعاارات كو تعارضات ح وصال  وحلاب حالاه ح     

الثاأري وكواي حنيفاة وغيرهماا ح ففي اإلدادة وجها  ألصحاونا ح كصاحهما : ال يعياد ح وهاأ عاذهب 

 ألنه شرط دجهللا دنه فلسط نالطهارة واللترة ح ونذا الجاهي وقدلة السالة ح إاا لع يجد عن يلقله .

 وعن كصحاونا عن قال : ال إدادة دليه ح وجها واحدا .    

 وهذا نله في اللفر .    

 د في ظاهر عذهاه .فقعا في الحضر فلأ كخطق فيه السالة كداد دند الثأري ح واحم    

 الحديث الثالث :    

حدثنا علدد: ثنا يحي  ح دن شعاة ح دن الحكع ح دن إوراهيع ح دان دلسماة ح دان دااد  -404    

الظهار خملاا ح فساالأا : كزياد فاي الصاية ؟ قاال : ))وعاا اا ؟(( قاالأا :  هللا ح قال : صال  النااي 

 صليت خملا ح فثن  رجليه ح فلجد بجدتين .

قااد وااين الاخاااري فااي كول الااااب وجااه االبااتدالل وحااديث بااجأد اللااهأ دلاا  ك  اللااهأ داان     

بالع عان رنعتاين فاي الظهار وكقااي دلا  النااه  ابتساال السالاة ال ياطاي الصاية ح وهاأ ك  النااي 

 وأجهه ثع كتع عا وسي ح وهذا إشارة عنه إل  حديث كوي هريرة في قصة اي اليدين.

فااي ))كوااأاب بااجأد اللااهأ(( ح لكاان لاايس دنااده كنااه كقاااي دلاا  الناااه وقااد خرجااه الاخاااري     

 وأجهه ح وإنما فيه : كنه قار إل  خشاة في عسدر الملجد فأضع يده دليها .

 وفي ))صحيح عللع(( كنه كت  جذدا في قالة الملتجد فابتند إليها.    

ال ك  يكاأ  اباتند إليهاا وهذا يدل دلا  كناه ولا  ظهاره إلا  السالاة واباتساي النااه وأجهاه ح إ    

 وظهره إل  الناه ووجهه إل  السالة .

وإنمااا يعاارف لفاا  : ))ثااع كقاااي دلاا  الناااه وأجهااه(( فااي حااديث اواان علااعأد الااذي خرجااه     

 الاخاري هاهنا .

وقد خرجه النلائي عن طريق شعاة ح دن عنصأر ح دن إوراهيع ح دن دلسمة ح دان دااد هللا     

صل  صية الظهر ح ثع كقاي دليهع وأجهه ح فسالأا : كحادث فاي الصاية   ح ولفظه : ك  ربأل هللا

حدث ؟ قال : ))وعا اا  ؟(( فقخاروه وصنيعه ح فثن  رجليه ح وابتساي السالاة ح فلاجد باجدتين ح ثاع 

 بلع . 

ولكن هنا لع يكن قد وسي دلياه غيار باجدتي اللاهأ ح دلا  تسادير ك  يكاأ  زاد فاي الصاية ن     

يع شل : هي نا  زاد فيها كو نساص ح ناذا فاي ))صاحيح علالع(( التصاريح واق  هاذا الشال فب  إوراه

 عن إوراهيع .

فاي ثايث  ح دان دمارا  وان حصاين ح قاال : بالع رباأل هللا -كيضاا  -وفي صحيح علالع     

رنعات عن العصر ح ثع قاار فادخي الحجارة ح فساار رجاي ولايط اليادين ح فساال : كقصارت الصاية ياا 

 ؟ فخرج عغضاا ح فصل  الرنعة التي نا  تر  ح ثاع بالع ح ثاع باجد باجدتي اللاهأ ح ثاع ربأل هللا

 بلع .

 ودخأله الحجرة يلهللار عنه االنحراف دن السالة والكلية ن أل  الحجرة نانت دن يلاره .    

اية باهأا دان غيار تعماد ال      وعسصأد الاخاري : ك  ابتدوار السالة واالنحراف دنها فاي الصَّ

ي وه الصَّية ح نما دل دليه حديث بجأد اللاهأ ح وقاد ناص دلياه كحماد وغياره ح فيلاتدل واذلل تاط

دل  ك  عن صل  إل  غير السالة دن غير تعماد كناه ال تاطاي صايته واذلل ح وال إداادة دلياه ح وهللا 

 كدلع .

ثاع  ورواية النلائي لحديث اون علعأد يلتدل وها دلا  ك  عان نلاي باجأد اللاهأ حتا  بالع    

 اناااااااار فبنااااااااه يلااااااااجد ح وك  نااااااااا  قااااااااد صاااااااارف وجهااااااااه داااااااان قالتااااااااه ح وهااااااااأ قااااااااأل 

 الجمهأر ح خيفا للحلن واون بيرين في قألهما : ال يلجد حينظذ .
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وقصة اي اليدين يلتدل وها دل  ك  ناير الناباي ال ياطاين نماا هاأ قاأل الشاافعي ح وكحماد     

 في إحدى الروايات دنه .

الصية نليانا يعف  دنه ح وهأ رواية دن كحماد ح وقاأل للشاافعي ودل  ك  العمي الكثير في     

. 

وابتدل وه وعضهع : دل  ك  عن بلع عن نسصا  فبنه ياني دل  عا عضا  عان صايته ح وك      

 طال الفصي ح وهأ قأل األوزادي وغيره .

 ك  شا  هللا تعال  .  -وبيقتي انر الل عفصي في عأضعه     

 

*  *  * 

 

 

 باب -33

 البزاق باليد من المسجد حك

كوأاب ابتساال السالاة فاي الصاية كتاعهاا وماا تصاا  عناه قالاة  -رحمه هللا  -لما انر الاخاري     

 المصلي التي يصلي إليها ح عن الاصاق ونحأه . 

 وخرج الحديث في هذا الااب ثيثة كحاديث :     

 الحديث األول :     

ركى نخاعاة  ي ون جعفر ح دن حميد ح دان كناس ح ك  النااي حدثنا قتياة : ثنا إبمادي -405    

في السالة ح فشق الل دليه حت  رئي الل في وجهاه ح فساار فحكاه وياده ح فساال : )) إ  كحادنع إاا قاار 

ح فاي يااهللاقن كحادنع قااي قالاة ح ولكان دان  -كو ك  روه وينه ووين السالة  -في صيته فبنه يناجي روه 

و ثع كخذ طرف ردائه فاصق فيه ح ثع رد وعضاه دلا  وعاض ح فساال : )) كو يلاره كو تحت قدعه (( 

 يفعي هكذا (( . 

 وخرجه الاخاري في عأضع  خر عن ))نتاوه(( عن طريق زهير ح دن حميد .     

ولاع يخرجااه علاالع ن لمااا تساادر عاان قااأل حماااد واان باالمة : كنثاار عااا رواه حميااد ح داان كنااس لااع     

 ثاوت . يلمعه عنه ح إنما بمعه عن 

وقد قال الل في هذا الحديث وخصأصه ح فاذنر دلاي وان الماديني ح قاال : بامعت يحيا  وان     

وهللاق في ثأواه ح ثاع دلال   بعيد يسأل : نا  حماد ون بلمة يسأل : حديث حميد دن انس ح ك  الناي

ا قاد وعضه واعض ح إنما رواه حميد ح دن ثاوات ح دان كواي حماهللاة . قاال يحيا  : ولاع يساي شايظا ن هاذ

 رواه قتادة دن كنس . 

 فجعاااي يحيااا  السطاااا  رواياااة قتاااادة دااان كناااس لهاااذا الحاااديث شااااهدة لرواياااة حمياااد دااان     

 كنس ح وك  لع يصرح ولماده عنه ح وانتف  وذلل .

 وتاعه الاخاري دل  الل ح وقد خرج حديث قتادة دن كنس فيما وعد.    

) وااب : الاصااق والمخااط يصايب الثاأب وقد كشار الاخاري في ))نتاب : الأضاأ  (( فاي )    

(( ك  بعيد ون كوي عريع روى هذا الحديث ح دن يحي  ون كيأب ودن حميد : بمعت كنلاا ح فاذنره 

 ح فصرح فيه واللماع . 

 وقد تسدر السأل في قأل يحي  ون كيأب: )) ثنا (( .    

إليهاا ح باأا  ناا  فاي وهذا الحديث دال دل  نراهة ك  ياصق المصلي في قالة التي يصالي     

 علااااااااجد ح كو ال ح فااااااااب  نااااااااا  علااااااااجد تقناااااااادت الكراهااااااااة وااااااااق  الاااااااااهللااق فااااااااي الملااااااااجد 

 خطيظة ح نما يقتي الحديث وذلل في واوه ح فب  نا  في قالة الملجد نا  اشد نراهة . 
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 -وانا  الملاجد في الدور : ك  تنظ  وتطيب ح وبنذنره فاي عأضاع  خار  وقد كعر الناي     

  . ك  شا  هللا

ُ كَْ  تُْرفَااَع    :وقااد فلاار قااأل هللا      [ : وانائهااا وتطهيرهااا 36]النااأر :  فَااي وُيُااأٍت كََاَ  َّللاَّ

 وتنهللايهها دما ال يليق وها . 

وفااي الحااديث : نهاا  المصاالي ك  ياااهللاق وهااأ فااي الصااية قاااي قالتااه وكااي حااال ح ولاايس فيااه     

التصاريح واه فاي كحادياث  خار ح وهاأ يفهاع عان  التصريح واالنهي دان ك  يااهللااق دان يميناه ح وورد

 كعره وق  ياهللاق دن يلاره كو تحت قدعه كو في طرف ردائه . 

وانر اليلار وتحت السدر ولفظه ح والاصااق فاي طارف ردائاه ويناه وفعلاه و فكاا  دلايي دلا      

( ودلايي طهارة الاهللااق ح وهأ رد دل  عن قال ونجابته ح نما باق اناره فاي )) كواأاب : الأضاأ  (

دل  ك  تلأيث طرف الثأب والاهللااق لحاجة إليه لايس عماا يناغاي اباتسذاره والتناهللاه عناه ن فلهاذا ويناه 

 والفعي عع السأل . 

وفي هذا الحديث : كنه حكه ويده ح فيحتمي كنه كراد كنه واشر الل ونفله ح ولاع يألاه غياره عان     

 كنه واشر حكه ويده عن غير حائي حكه وه .   كصحاوه ح ووهذا فلره اإلبماديلي ح ويحتمي كنه كراد

وتاأيااب الاخاااري ياادل دلاا  هااذا ن ولهااذا وااأب وعااده : )) واااب : حاال المخاااط والحصاا  عاان     

 الملجد (( .

ركى نخاعة في قالاة الملاجد ح  وقد روى دائد ون حايب ح دن حميد ح دن انس ح ك  الناي     

نصااار ح فحكتهااا ح وجعلاات عكانهااا خلأقااا ح فسااال فغضااب حتاا  احماار وجهااه ح فجا تااه اعااركة عاان األ

 : )) عا كحلن هذا (( .  ربأل هللا 

 خرجه النلائي واون عاجه واون خهللايمة في)) صحيحه(( .     

انر دائد ون حايب ح  فقحلن الثنا  دلياه .  -يعني : كحمد  -وقال األثرر : بمعت كوا داد هللا     

؟ فسال : قد روى النااه هاذا دلا  غيار هاذا  -ذنر له الحديث ف  -قلت له : روى دن حميد دن انس 

 الأجه . 

 يشاااير إلااا  رواياااة حمياااد التاااي خرجهاااا الاخااااري ن فبنهاااا عخالفاااة لرواياااة دائاااد فاااي حكاااه     

 ويده ح وليس فيها انر الخلأق ح لكنها زيادة لع تنفها رواية الاخاري ولع تثاتها . 

ة داان حااائط الملااجد ح ووابااتحااب تخليااق وصاارح وعااض كصااحاونا وأجااأب حاال النخاعاا    

 عأضعها . 

وإنما يكره الاصااق إلا  السالاة فاي الصاية كو الملاجد ح فبعاا عان وصاق إلا  السالاة فاي غيار     

 علجد في يكره له الل . وقد باق انره في )) واب : ابتساال السالة والغائط والاأل (( . 

 ينااااااجي رواااااه ح كو ك  رواااااه ويناااااه وواااااين  )) ك  كحااااادنع إاا قاااااار يصااااالي فبنماااااا وقألاااااه     

السالة (( يدل دل  قرب هللا تعال  عن المصلي في حال صيته ح وقد تكاثرت النصأه وذلل ح قاال 

 [ .19]العلق: َواْبُجْد َواْقتََرْب  تعال  : 

ح قاال : ))كقارب عاا يكاأ  العااد عان  وفي ))صحيح عللع(( ح دن كوي هريرة ح دن النااي     

 أ باجد ح فقنثروا الددا (( .روه وه

وخاارج اإلعااار كحمااد والترعااذي واواان خهللايمااة واواان حاااا  فااي ))صااحيحيهما(( عاان حااديث     

 الحااااااارث األشااااااعري ح داااااان الناااااااي ح قااااااال : ))ك  هللا كعاااااار يحياااااا  واااااان زنريااااااا وخمااااااس 

عارنع ح وفياه : ))و  -فاذنر الحاديث  -نلمات ح ك  يعمي وهن ح ويقعر وني إبرائيي ك  يعملأا وهن(( 

 والصية ن فب  هللا ينصب وجهه لأجه داده عا لع يلتفت ح فباا صليتع في تلتفتأا(( .

 وصححه الترعذي .    
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وخرج اإلعار كحمد وكوأ داود والنلائي واوان خهللايماة فاي ))صاحيحه(( عان حاديث كواي ار ح     

لتفاات ح فااباا التفاات ح قااال : ))ال يااهللاال هللا عساااي دلاا  العاااد وهااأ فااي صاايته عااا لااع ي داان الناااي 

 انصرف دنه(( . 

وروى داد الرزاق ح دن اون جريج ح دن دطا  ح قال : بمعت كوا هريارة يساأل : إاا صال      

 كحدنع في يلتفت ن فبنه يناجي روه ح ك  روه كعاعه ح وإنه يناجيه .

ر لال عمان قال دطا  : وولغنا ك  الرب دهللا وجي يسأل : ))يا ون  در إلا  عان تلتفات ح كناا خيا    

 تلتفت إليه(( .

 عرفأدا نله . -وقد رواه إوراهيع ون يهللايد ودمر ون قيس ح دن دطا  ح دن كوي هريرة     

 : قاله العسيلي وغيره . -ورواية اون جريج كصح     

وااذنر هااذا : ك  يلتشااعر المصاالي فااي صاايته قاارب هللا عنااه ح وكنااه  ونااق  عسصااأد الناااي     

 عناج له وانه يلمع نيعه ويرد دليه جأاب عناجاته له . ومركى عنه وعلمع ح وانه

: ))ك  العااد إاا قاال : الحماد   رب  نما في))صحيح عللع((ح دن كوي هريرة ح دن الناي    

 وانر رده دليه في  يات الفاتحة إل   خرها. -العالمين ح قال هللا : حمدني دادي(( 

حضااأر قلاااه وااين ياادي روااه ح وخشااأده لااه ح  فماان ابتشااعر هااذا فااي صاايته كوجااب لااه الاال    

وتقدوه في وقأفه وين يديه ح في يلتفت إل  غيره وسلااه وال وادناه ح وال يعااث وهاأ واقا  واين يدياه ح 

 وال ياصااااااااق كعاعااااااااه ح فيصااااااااير فااااااااي داادتااااااااه فااااااااي عسااااااااار اإلحلااااااااا ح يعاااااااااد هللا نقنااااااااه 

بااق حديثاه فاي ))نتااب :  لاه ح وقاد اإلحلا  وذلل فاي بابال جارياي  يراه ح نما فلر الناي 

 اإليما (( .

وااعض جلادي ح فساال : ))كدااد هللا  وخرج النلائي عن حديث اون دمر ح قال : كخذ النااي     

 نقنل تراه(( .

وقد نا  اوان دمار قااي هاذه الأصاية واعتثلهاا ح فكاا  يلتحضار فاي جمياع كدمالاه ودااداتاه     

 قرب هللا عنه واطيده دليه .

ون الهللاوير قد لسيه عرة في الطأاف والايت فخطاب إلياه اونتاه باأدة ح فلاكت اوان  ونا  دروة    

دمر ولع يرد دليه شيظا ح ثع لسيه وعد الل وعدعا تسدر المدينة ح فادتاذر لاه دان باكأته دناهح وقناا نناا 

 في الطأاف نتخايي هللا وين كديننا .

َوإَاَا َبااقَلََل َداَاااَدي َدنَّااي فَاابَنَّي سااال :وقااد كخااار هللا تعااال  وسروااه عماان دداااه ح وإجاوتااه لااه ح ف    

 [ .186]الاسرة: قََريب  كَُجيُب دَْدَأةَ الدَّاعَ إَاَا دََداَ  

وقد روي في باب نهللاولها : ك  كدراوياا قاال : ياا رباأل هللا ح كقرياب روناا فنناجياه ح كر وعياد     

 ]الاسااااااااارة: نَّاااااااااي فَااااااااابَنَّي قََرياااااااااب  َوإَاَا َباااااااااقَلََل َداَااااااااااَدي دَ   :فننادياااااااااه ؟ فاااااااااقنهللال هللا 

186. ] 

 خرجه اون جرير واون كوي حاتع .    

وروي داد الرزاق ح دن جعفر ون بليما  ح دن دأف ح دن الحلن ح قاال : باقل كصاحاب     

 . [186] الاسرة: َوإَاَا َبقَلََل َداَاَدي َدنَّي فَبَنَّي قََريب    :: كين رونا ؟ فقنهللال هللا  ربأل هللا 

 وروى داد ون حميد وببناده ح دان دااد هللا وان داياد وان دميار ح قَااَل : نهللالات هاذه اآلياة :     

 [ ح قااااااااالأا : نياااااااا  لنااااااااا وااااااااه ك  نلساااااااااه حتاااااااا  60]غااااااااافر: اْدُدااااااااأنَي كَْبااااااااتََجْب لَُكااااااااْع 

كَُجياُب دَْداَأةَ الادَّاعَ َوإَاَا َبقَلََل َداَاَدي َدنَّي فَابَنَّي قََرياب    :نددأه ؟ فقنهللال هللا دهللا وجي دل  نايه 

 [ ح فسالأا : صدق رونا ح هأ وكي عكا  .186]الاسرة: إَاَا دََداَ  

وقد خارج الاخااري فاي ))الاددأات(( حاديث كواي عأبا  ح كنهاع رفعاأا كصاأاتهع واالتكاير ح     

 : ))إنكع ال تددأ  كصع وال غائاا ح إنكع تددأ  بميعا قرياا(( . فسال لهع الناي 
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 ي رواية : ))كنه كقرب إليكع عن كدناق رواحلكع(( .وف    

يفهماأ  عان هاذه النصاأه غيار المعنا  الصاحيح الماراد وهاا ح  ولع يكن كصاحاب النااي     

يلتفيدو  وذلل ععرفة دظمة هللا وجيله ح وإطيده دل  دااده وإحاطته وهع ح وقرواه عان داودياه ح 

عظيماا وإجايال وعهاواة وعراقااة واباتحيا  ح ويعادوناه وإجاوته لددائهع ح فياهللادادو  واه خشاية   وت

 نقنهع يرونه .

ثع حدث وعدهع عن قي ورده ح وبا  فهمه وقصده ح وضاعفت دظماة هللا وهياتاه فاي صادره     

ح وكراد ك  يري الناه اعتيازه دليهع ودقة الفهع وقأة النظر ح فهللادع ك  هذه النصاأه تادل دلا  ك  

ما يحك  الل دن طأائ  عن الجهمية والمعتهللالة وعان وافسهاع ح تعاال  هللا هللا وذاته في ني عكا  ح ن

ح  -رضاي هللا دانهع  -دما يسألأ  دلأا نايرا ح وهذا شاي  عاا خطار لمان ناا  قاالهع عان الصاحاوة 

كعته عانهع فاي حاديث  وهبال  عمن يتاع عا تشاوه عنه اوتغا  الفتنة واوتغا  تقويله ح وقد حذر الناي 

 ح المتفق دليه .دائشة الصحي

وماا فهماأه وفهمهاع الساصار عاع قصادهع الفاباد وآياات فاي نتااب هللا ح عثاي  -كيضاا  -وتعلسأا     

َعااا يَُكااأُ  َعااْن نَْجااَأى ثَيثَااٍة إاَلَّ ُهااَأ [ وقألااه : 4]الحديااد: َوُهااَأ َععَُكااْع كَْيااَن َعااا ُنْنااتُْع قألاه تعااال  : 

قااال عاان دلمااا  اللاال  حينظااذ : إنمااا كراد كنااه ععهااع وعلمااه ح  [ ح فسااال عاان7]المجادلااة:  َراوَعُُهااعْ 

 وقصدوا وذلل إوطال عا قاله كولظل ح عما لع يكن كحد قالهع قاله وال فهمه عن السر   .

 وعماااان قااااال : ك  هااااذه المعيااااة وااااالعلع عساتااااي واااان حيااااا  ح وروي دنااااه كنااااه رواه داااان     

 دكرعة ح دن اون دااه .

 هللا فأق درشه ح ودلمه وكي عكا . وقاله الضحا  ح قال :    

وروي نحأه دن عالل وداد العهللايهللا الماجشأ  والثأري واحماد وإباحاق وغيارهع عان كئماة 

 اللل  .

 وروى اإلعار كحمد : ثنا داد هللا ون نافع ح قال : قال عالل: هللا في اللما  ح ودلمه وكي عكا  .

 كيضا . -وروي هذا المعن  دن دلي واون علعأد     

 [ ح قال: دلمه والناه .60]اإلبرا : إَ َّ َروََّل كََحاَط وَالنَّاَه وقال الحلن في قأله تعال  :     

 وحكاا  اواان داااد الاااار وغيااره إجماااع العلماااا  عاان الصااحاوة والتااااوعين فااي تقويااي قألاااه :    

  َْوُهَأ َععَُكْع كَْيَن َعا ُنْنتُع :[ ك  المراد دلمه .4]الحديد 

 قصدوا وه رد قأل عن قال : كنه تعال  وذاته في ني عكا  . وني هذا    

وزدع وعض عن تحاذلق ك  عاا قالاه هابال  األئماة خطاق ن أل  دلاع هللا صافة ال تفاارق ااتاه ح     

وهذا بأ  ظن عنه وقئمة اإلبيرن فبنهع لع يريدوا عا ظناه وهاع ح وإنماا كرادوا ك  دلاع هللا عتعلاق وماا 

ععلأعاته ح ال صفة ااته ح نما وقعت اإلشارة في السر   إل  الال وسألاه تعاال   في األعكنة نلها ففيها

:  ً [ 7]غاافر: َروَّنَاا َوَباْعَت ُنايَّ َشاْيٍ  َرْحَماةً َوَدْلمااً   [ وقألاه : 98]طاه: َوَبَع ُنيَّ َشاْيٍ  َدْلماا

َض َوَعا يَْخُرُج َعْنَها َوَعا يَْنهللَاُل َعَن اللَّاَماَ  َوَعاا ثُعَّ اْبتََأى َدلَ  اْلعَْرَش يَْعلَُع َعا يََلُج فَي األَرْ  وقأله : 

 [ .4]الحديد: يَْعُرُج فَيَها َوُهَأ َععَُكْع كَْيَن َعا ُنْنتُعْ 

 َعاااا يَُكااأُ  َعاااْن نَْجااَأى ثَيثَاااٍة إاَلَّ ُهااَأ َراوَعُُهاااعْ وقااال حاارب : باااقلت إبااحاق دااان قألااه :     

 هأ كقرب إليل عن حاي الأريد ح وهأ وائن عن خلسه . [ ؟ قال : حيث عا ننت7]المجادلة:

وروى دمر ون كوي بلمة ح دن كويه ح ك  دمر ون الخطاب عر وسااه ح وقاد رفعاأا كياديهع ح     

 فسال : ويلكع ! ك  روكع كقرب عما ترفعأ  ح وهأ كقرب إل  كحدنع عن حاي الأريد .

 لل هأ اون دمر .وخرجه كوأ نعيع ح ودنده : ك  المار والسائي وذ    

وخطب دمر ون داد العهللايهللا ح فذنر في خطاتاه : ك  هللا كقارب إلا  داااده عان حااي الأرياد .     

 ونا  عجاهد حاضرا يلمع ح فقدجاه حلن نير دمر .
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وهااذا نلااه ياادل دلاا  ك  قاارب هللا عاان خلسااه شاااعي لهااع ح وقروااه عاان كهااي طادتااه فيااه عهللايااد     

يَْلاتَْخفُأَ  َعاَن النَّااَه داعاة حتا  عمان دصااه ن قااَل تعاال  :  خصأصية ح نما ك  ععيته عع داااده

َ َوُهَأ َععَُهْع إَْا يُاَيَّتُأَ  َعا ال يَْرَض  َعَن اْلسَْألَ  [ ح وععيته عع كهاي 108]النلا : َوال يَْلتَْخفُأَ  َعَن َّللاَّ

 قال لمأب  وهاارو  : طادته خاصة لهع ح فهَأ باحانه عع الذين اتسأا وعع الذين هع عحلنأ  . و

[ وقاال 62]الشاعرا : إَ َّ َعَعَي َروَّي َبايَْهَدينَ  [ وقال عأب  : 46]طه: إَنَّنَي َععَُكَما كَْبَمُع َوكََرى 

 فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي حااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق عحمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد وصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحاه 

 َععَنَا َ  [ .40]التأوة: إَْا يَسُأُل َلَصاَحاََه ال تَْحهللَاْ  إَ َّ َّللاَّ

 ر في الغار : ))عا ظنل وقثنين هللا ثالثهما(( .ألوي وك ولهذا قال الناي     

[ اآلياة 7]المجادلاة: َعا يَُكأُ  َعْن نَْجَأى ثَيثٍَة إاَلّ ُهَأ َراوَعُُهاعْ فهذه ععية خاصة غير قأله :     

ح فالمعياة العاعاة تستضااي التحاذير عان دلمااه وإطيداه وقدرتاه ووطشااه وانتساعاه . والمعياة الخاصااة 

 بجاوته ورضاه وحفظه وصيانته ح فكذلل السرب .تستضي حلن الظن و

 ولاااايس هااااذا الساااارب نساااارب الخلااااق المعهااااأد عاااانهع ح نمااااا ظنااااه عاااان ظنااااه عاااان كهااااي     

لَاْيَس َنَمثَْلاَه َشاْي    الضيل ح وإنما هأ قرب لايس يشااه قارب المخلاأقين ح نماا ك  المأصاأف واه 

 [ .11]الشأرى: َوُهَأ اللََّميُع اْلاََصيرُ 

السأل في كحاديث النهللاول إل  بما  الدنيا فبنه عن نأع قرب الرب عان دادياه وباائليه  وهكذا    

 وعلتغفريه .

 وقد بظي دنه حماد ون زيد فسال : هأ في عكانه يسرب عن خلسه نما يشا  .    

 وعراده ك  نهللاوله ليس هأ انتسال عن عكا  إل  عكا  ننهللاول المخلأقين .    

اد هللا : ينهللال هللا إل  بما  الدنيا ؟ قاَل : نعع . قلت : نهللاوله وعلماه كو وقال حناي : بقلت كوا د    

ومااا ؟ قال : ابكت دن هذا ح عالل ولهذا ؟ كعض الحديث دل  عا روي واي نيا  وال حاد ح إال وماا 

َ األَْعثَااَل جا ت وه اآلثار ح وجاا  واه الكتااب ح قاال هللا : هللال نيا  [ يناـ74]النحاي:فَاي تَْضاَروُأا َ َّ

يشا  ح وعلمه وقدرته ودظمته ح كحاط وكي شي  دلما ح ال يال  قدره واص  ح وال يناقى دناه هارب 

 هارب ح دهللا وجي .

وعااراده : ك  نهللاولااه تعااال  لاايس ننااهللاول المخلااأقين ح وااي هااأ نااهللاول يليااق وسدرتااه ودظمتااه     

إلا  عاا كخاارهع واه دان ودلمه المحيط وكي شي  ح والمخلأقأ  ال يحيطأ  وه دلما ح وإنما ينتهأ  

 نفله ح كو كخار وه دنه ربأله .

فلهذا اتفق اللل  الصالح دل  إعرار هذه النصأه نما جا ت عان غيار زياادة وال نساص ح     

 وعا كشكي فهمه عنها ح وقصر العسي دن إدرانه وني إل  دالمه .

 الحديث الثاني :     

ركى  دن نافع ح دن اوان دمار ك  رباأل هللا حدثنا داد هللا ون يأب  : كونا عالل ح  -406    

وصاقا في جدار السالة فحكه ح ثع كقاي دل  النااه ح فساال : ))إاا ناا  كحادنع يصالي فاي ياصاق قااي 

 وجهه ن فب  هللا قاي وجهه إاا صل (( .

 الحديث الثالث :     

ح دان دائشاة ح ك  ثنا داد هللا ون يأب  : ثنا عالل ح دن هشاار وان داروة ح دان كوياه  -407    

 فحكه . -كو وصاقا ح كو نخاعة  -ركى في جدار السالة عخاطا  ربأل هللا 

 قد انرنا في الكير دل  حديث انس عا يكأ  شرحا لهذين الحديثين ح في حاجة إل  إدادته .    

 

*  *  * 
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 باب -34

 حك المخاط بالحصى من المسجد

 ذر رطب فاغلله ح وك  نا  ياولا في .وقال اون دااه : ك  وطظت دل  ق    

روى ونيع في ))نتاوه(( دن إبرائيي ح دن كوي إبحاق ح دن يحيا  وان وثااب ح قاال : قلات     

الوان دااااه : كتأضاق ثااع كعشاي إلاا  الملااجد حافياا ؟ قااال : صاي ح ال وااقه واه ح إال ك  يصاايال نااتن 

 رطب فتغلله .

كوااي وائااي ح داان داااد هللا ح قااال : لسااد ركيتنااا وعااا قااال : وثنااا كصااحاونا ح داان األدمااش ح داان     

 نتأضق عن عأطئ إال ك  يكأ  رطاا فنغلي كثره .

وععناا  هااذا : ك  عاان نااا  حافيااا فااأطئ دلاا  نجابااة ياولااة لااع تعلااق ورجلااه فبنااه يصاالي وال     

 يغلي رجليه ح وك  كصاوه نجابة رطاة غللها .

 نهع : الحلااااان والشاااااعاي ودطاااااا  وروي هاااااذا المعنااااا  دااااان نثيااااار عااااان التااااااوعين ح عااااا    

والنخعي ح وهأ قأل عالل واألوزاداي والثاأري والشاافعي واحماد ح وال نعلاع دان كحاد عان العلماا  

 خيف الل .

وكعااا ك  نااا  عاشاايا فااي نعااي كو خاا  فقصاااب كباافله نجابااة ح فسااد باااق اناار االخااتيف فااي     

 وجأب غلله واالنتفا  وملحه ودلكه والتراب .

خاااري إنمااا كدخااي هااذه الملااقلة فااي هااذا الااااب ن ليلااتدل وهااا دلاا  طهااارة المخاااط ولعااي الا    

والنخاعااة والاصاااق ن فبنااه لااأ نااا  نجلااا لأجااب غلااله عاان حااائط الملااجد ح ولااع يكتاا  وملااحه 

 والحص .

 :  -رحمه هللا  -قال الاخاري     

ب ح دان حمياد وان ثنا عأب  ون إباماديي : ثناا إواراهيع وان باعد: كوناا اوان شاها -409ح408    

ركى نخاعاة فاي جادار الملاجد ح  داد الرحما  ح ك  كواا هريارة وكواا باعيد حادثاه ح ك  رباأل هللا 

 فتنااااااااااااول حصااااااااااااة فحكهاااااااااااا ح فساااااااااااال : ))إاا تااااااااااانخع كحااااااااااادنع فاااااااااااي ياااااااااااتخمن قااااااااااااي 

 وجهه ح وال دن يمينه ح ولياصق دن يلاره ح كو تحت قدعه اليلرى(( .

ذا الحديث في هذا الااب : كنه يجأز حل النخاعاة وحصااة عان والظاهر : ك  عراد الاخاري وه    

 الملجد ن فب  الظاهر يدل دل  كنه تناول عن الملجد حصاة وحل وها عا في قالته .

وقد يكأ  انره لسأل اون دااه في الياوس كناه ال يغلاله عان رجلاه ح ثاع يادخي ويصالي واه ن     

الياولات الملتسذرة ال تجاب صايانتها دناه ح نماا لياين وه : ك  عا يصيب تراب الملجد وحصاه عن 

حل النخاعة الياولة وحصاة عن حص  الملجد ح فكذلل عا يصيب األرجي عن الياولات  ك  الناي 

الملتسذرة ال تصا  الملاجد دناه ح واي يادخي الحاافي ح ويصالي وهاا فاي الملااجد ح وناذلل المتنعاي 

ا طااين كو غياار الاال عاان األديااا  الملااتسذرة ح وال ح وقااد يكااأ  فيهماا -نمااا تساادر -يصاالي فااي نعليااه 

 تلتحب صيانة الملاجد دن الل .

 

*  *  * 
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 باب -35

 ال يبصق عن يمينه في الصالة

 خرج فيه حديثين :    

 األول :    

حديث : كواي هريارة وكواي باعيد الاذي خرجاه فاي الاااب الماضاي ح خرجاه عان  -411ح410    

 عثي لفظه ح إال كنه قال :  طريق دسيي ح دن الهللاهري ح ولفظه

 ))في حائط الملجد((     

 والثاني :    

 قال :    

ثنا حفص ون دمر : ثنا شعاة : كخارناي قتاادة ح قاال : بامعت كنلاا ح قاال : قاال النااي  -412    

  .))ال يتفلن كحدنع وين يديه ح وال دن يمينه ح ولكن دن يلاره ح كو تحت رجله(( : 

الحااديثين تخصاايص الاال والصااية ح نمااا وااأب دليااه ح ولكاان هااأ فااي روايااة ولاايس فااي لفاا      

 كخرى لحديث كنس انرها في الااب اآلتي .

وقد يفهع عن تاأيب الاخاري اختصاه نراهة الاصاق دن اليمين وحال الصية ح وهأ قاأل     

 ك  شا  هللا . -المالكية ح نما بنذنره فيما وعد 

 واألنثرو  دل  خيف الل .    

 قال ععاا : عا وصست دن يميني عنذ كبلمت .    

 خرجه اون بعد .    

 وروي نراهته دن اون علعأد واون بيرين .    

قال كحمد في رواية عهنا : يكره ك  ياهللاق الرجي دن يمينه في الصية ح وفاي غيار الصاية ن     

 أل  دن يمينه علل الحلنات.

: ))إاا قار كحدنع إل  الصية في ياهللاق دن يميناه   يشير إل  حديث كوي هريرة ح دن الناي    

 ن فب  دن يمينه علكا((.  

 وقد خرجه الاخاري فيما وعد .    

 . وخرج كوي داود هذه اللفظة عن حديث كوي بعيد ح دن الناي     

ح فاباتفتح الصاية ح  وخرج الطاراني وببناد ضاعي  ح دان كواي كعاعاة ح قاال : قاار النااي     

نخاعاة فاي السالاة ح فخلاع نعلاه ح ثاع عشا  إليهاا فحتهاا ح يفعاي الال ثايث عارات ح فلماا قضا   فركى

صيته كقاي دلا  النااه ح فساال : ))ك  كحادنع إاا قاار فاي صايته فبناه يساأر واين يادي هللا داهللا وجاي 

ح وال علتساي روه تاار  وتعال  ح وعلكه دن يمينه ح وقرينه دن يلاره ح في يتفلن كحادنع واين يدياه 

دن يمينه ح ولكن دن يلاره ح وتحت قدعاه اليلارى ح ثاع ليعار  فليشادد درناه ح فبنماا يعار  كاناي 

 الشيطا (( .

وروى ونياع فااي ))نتاوااه(( داان األدمااش ح داان كواي وائااي ح داان حذيفااة ح قااال : المصاالي ال     

 كو خل  ظهره .  ياهللاق في السالة ح وال دن يمينهن فب  دن يمينه ناتب الحلنات حولكن دن شماله ح

اَماَل وقد قاَل نثير عن اللل  في قأل هللا دهللا وجي :     إَْا يَتَلَسَّ  اْلُمتَلَسَّيَااَ  َداَن اْليََمايَن َوَداَن الّشَ

[ : ك  الذي دن اليمين ناتب الحلنات ح والذي دن الشمال ناتاب اللايظات ح عانهع : 17]ق:  قََعيد  

 اون جريج ح واإلعار كحمد . الحلن حواألحن  ون قيس حوعجاهد ح و

وزاد اون جريج ح قال : ك  قعد فقحدهما دن يمينه ح واآلخر دن شماله ح وك  عشا  فقحادهما     

 كعاعه واآلخر خلفه ح وك  رقد فقحدهما دند ركبه واآلخر دند رجليه . 
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 ودل  هذاح فسد يخلأ اليمين دن الملل إاا عش  كو رقد .     

 يه ك  الذي دل  الشمال هأ السرين .وحديث كوي كعاعة ف    

 يريد وه : الشيطا  المأني والعاد حنما في )) صحيح عللع (( دن اون علعأد ح دن النااي     

ح قال : )) عا عنكع عن كحد إال وقد وني وه قرينه عن الجن وقرينه عن الميئكة (( .  قالأا : وإيا  ياا 

 انني دليه ح في يقعرني إال وخير (( .ربأل هللا ؟ قال :)) وإياي حولكن هللا كد

: ))ك  -عرفأداااً  -وقااد ورد فااي حااديث خرجااه الطارانااي عاان حااديث كوااي عالاال األشااعري     

 السرين هأ ناتب الليظات (( . 

 وإبناده شاعي ضعي  .     

 

*  *  * 

 

 

 

 

 

 باب -36

 ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى

 فيه حديثا  :     

 كحدهما :    

))ك   ثنا  در : ثنا شعاة : ثنا قتادة ح قال بمعت كنس ون عالل  حقاَل : قال رباأل هللا -413    

المبعن إاا نا  في الصية فبنما يناجي روه ح في ياهللاقن وين يديه وال دن يمينه ح ولكن دن يلااره ح 

 كو تحت قدعه(( . 

ية والتاي قالهاا ح وهاأ عان صاحيح هذا عما صرح فيه واللماع في جميع إبناده في هذه الروا    

 حديث قتادة ح دن كنس .

 والثاني 

 ثنااااا دلااااّي : ثنااااا باااافيا  : ثنااااا الهللاهااااري ح داااان حميااااد واااان داااااد الاااارحمن ح داااان كوااااي  -414

كوصر نخاعة في قالة الملجد ح فحكها وحصاة ح ثع نه  ك  ياهللاق الرجي وين يدياه  بعيد ح ك  الناي

 تحت قدعه اليلرى .   ح كو دن يمينه ح ولكن دن يلاره ح كو

 نحأه .  -ودن الهللاهري : بمع حميداً حدن كوي بعيد     

 ليس في هذه الرواية انر : كوي هريرة ح نما في الروايتين المتسدعتين دن الهللاهري .    

 وفي هذه الرواية : ك  بفيا  ون ديينة تارة انر بماع الهللاهري له عن حميد ح وتارة دنعنه.     

 اخاري ح هأ : اون المديني ح ونانت له دناية وذلل .  ودلي شيخ ال    

وكعا بماع حميد له عن كوي هريرة وكواي باعيد ح فساد صارح واه إواراهيع وان باعد فاي رواياة     

 دن الهللاهري ح وقد خرجه الاخاري فيما تسدر . 

كو  : دل  ك  المصلي ياهللاق دان شاماله -عع غيره عن األحاديث المتسدعة  -ودل هذا الحديث     

 تحت قدعه اليلرى . 

وقد خرج علالع فاي)) صاحيحه(( عان حاديث يهللاياد وان دااد هللا وان الشاخير ح دان كوياه ح كناه     

 فتنخع فدلكها ونعله اليلرى .  صل  عع الناي 
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وخرجه كوأ داود ح ودنده : دن يهللايد ح دن كخيه عطارف حدان كوياه ح قاال : كتيات رباأل هللا     

 اليلرى .  وهأ يصلي ح فاهللاق تحت قدعه

ورواه اون الماار  دن الجريري ح دن كوي العي  يهللايد ون داد هللا ح دن كويه ح قاال : ركيات     

 وهأ يتنخع في الملجد ح ثع دلكه ونعله اليلرى .  ربأل هللا 

 وخرجه الطاراني وببناد ضعي  ح وفيه : كنه نا  يصلي دل  الايط .    

 والايط خارج الملجد .     

روي إوراهيع ون طهما  ح دن رويعة ون كواي دااد الرحماا  ح دان عحماد وان كواي داصاع ح و    

يصلي وفي رجليه نعي  ح فاهللاق فملح ولاقه ونعله في التاراب ح والملاجد  دمن ركى ربأل هللا 

 يأعظذ فيه التراب . 

ن األباسع وخرج كوأ داود عن حديث الفرج ون فضالة ح دن كوي بعيد ح قال :  ركيات واثلاة وا    

في علجد دعشق وصق دل  الاأري ح ثع علحه ورجله ح فسيي له : لع فعلت هذا ؟ قاال : ألناي ركيات 

 ربأل هللا يفعله . 

وهذا يدل دل  جأازه في الملجد إاا غيااه ح وهاأ قاأل وعاض كصاحاونا ح وناص دلياَه كحماد     

نه ياس  تحت الاارياة ح وإاا ناا  في رواية كوي طالب ح قاَل : ال ياصق في الملجد تحت الاارية ح فب

 حص  في واه وه ن ألنه يأاري الاصاق . 

وروى داااد الاارزاق ح داان اواان جااريج ح داان العطااا  ح قااال : ال وااقه وااالتنخع فااي الحجاار إاا     

 غياه . 

 يعني : حجر الايت .     

تاه ح وال وفي ))تهاذيب المدوناة (( : وال ياصاق فاي الملاجد فاأق الحصاير ويدلكاه ولكان تح    

ياصق في حائط السالة ح وال في علجد غير عحصب إاا لاع يسادر دلا  دفان الاصااق فياه ح وك  ناا  

 الملجد عحصاا في وقه ك  ياصق وين يديه ودن يمينه ودن يلاره وتحت قدعه ويدفنه . انته  . 

 ولعي هذا في غير الصَّية .

 وقاااااال : هاااااأ كغفااااار  وروى كواااااأ داياااااد وبباااااناد دااااان دمااااار ح كناااااه حصاااااب الملاااااجد ح    

 للنخاعة . 

 وقال : ععناه : كبتر لها وكشد تغطية .     

 قال كوأ دايد : فيه عن الفسه الرخصة في الاهللااق في الملجد إاا دفن .     

وقالت طائفة : ال يفعي الل في الملجد ح واي خاارج الملاجد ح وال يااهللاق فاي الملاجد إال فاي     

 وصاقه إل  خارج الملجد حت  يسع خارجاً عنه . ثأوه ح كو ياهللاق في الملجد ويحذف 

 وهذا هأ كنثر النصأه دن كحمد .     

ونا  كحمد ياهللاق فاي الملاجد فاي الصاية ح ويعطا  وأجهاه حتا  يلسياه خاارج الملاجد دان     

 : نسله دنه كوأ داود .  -يلاره 

ا ترى في الرجاي يااهللاق : ع -يعني : كحمد ون حناي  -وقال وكر ون عحمد : قلت ألوي داد هللا     

في الملجد ثع يدلكه ورجله ؟ قاال : هاذا لايس هاأ فاي ناي الحاديث . قاال : والملااجد قاد طارح فيهاا 

وأاري ليس نماا نانات . قاال : فقدجاب إلاي إاا كراد ك  يااهللاق وهاأ يصالي ك  يااهللاق دان يلااره إاا 

كناه ك  يساع وهللااقاه خارجاا نا  الاهللااق يسع في غير الملجد ح يسع خارجا ح وإاا نا  في علجد وال يم

 ك  يجعله في ثأوه . 

وقد انرنا فيما تسدر دان حذيفاة ح ك  المصالي لاه ك  ياصاق خلفاه ح وهاذا إنماا يكاأ  والتفاات     

 شديد وأجهه دن السالة . 
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وقد روي هذا الحديث عرفأدا عن حديث يحي  ون بعيد ح دان بافيا  ح دان عنصاأر ح دان     

ح قال : )) إاا ننت في الصاية ح  داد هللا المحاروي ح دن الناي  روعي ون حراش ح دن طارق ون

 في تاهللاق دن يمنيل وال وين يديل ح ولكن خلفل كو تلسا  شمالل كو تحت قدعل اليلرى (( . 

 خرجه اإلعار كحمد وكوأ داود والنلائي واون عاجه والترعذي.     

 وصححه ح وقال : العمي دليه دند كهي العلع .     

 ووأب دليه النلائي : )) الرخصة للمصلي ك  ياهللاق خلفه كو تلسا  شماله (( .     

وقد كنكر اإلعار كحمد هذه اللفظة في هذا الحديث ح وهي قأله : )) خلفال (( ح وقاال : لاع يساي     

 اََلَل ونيع وال داد الرزاق .

حفااظ عان كصاحاب قاَل الدارقطني : هاي وهاع عان يحيا  وان باعيد ح ولاع ياذنرها جماداة عان ال

 بفيا  ح ونذلل رواه كصحاب عنصأر دنه ح لع يسي كحد عنهع : )) اوهللاق خلفل (( . 

وروى بليما  ون حرب دن شعاة ح دن السابع ون عهرا  ح دن كواي رافاع ح دان كواي هريارة ح 

 ح : )) إاا نااااااا  كحاااااادنع فااااااي صاااااايته فااااااي ياااااااهللاق داااااان يمينااااااه وال داااااان  داااااان الناااااااي 

 ه ح ولكن تحت قدعه اليلرى ح فب  لع يلتطع ففي ثأوه (( .يلاره ح وال دن وين يدي

وكخطق بليما  في قأله : )) وال دن يلاره (( ن فسد رواه كصحاب شعاة ح دنه ح وقاالأا : ))     

 : انره اون كوي حاتع .  -ولكن دن يلاره تحت قدعه (( 

 وقد خرجه عللع في )) صحيحه (( نذلل .     

فاي صاي تاه دلا  ك  النحنحاة ونحأهاا ال تاطاي   ر وحديث تنخع الناي وابتدل اون داد الا    

الصية إاا نانت لعذر . قال : أل  للتنخع صأتا ناالتنحنح ح وروماا ناا  ععاه ضارب عان الانفخ دناد 

 السذف والاصاق . 

 -ح ويقتي في عأضاعه  -كيضا  -وقد كشار الاخاري إل  الل في كواخر )) نتاب : الصية ((     

 ا  هللا تعال  . ك  ش

 

*  *  * 
 

 

 باب -37  

 كفارة البزاق في المسجد

حدثنا  در : ثنا شعاة : ثنا قتادة : قال : بمعت كنس ون عالال ح قاال : قاال : رباأل هللا  -415    

 :  . )) الاهللااق في الملجد خطيظة ح ونفارتها دفنها (( 

 فارة هذه المعصية دفنها . قأله :)) خطيظة (( ظاهرة يستضي كنه ععصيةح وجعي ن    

وهذا يلتدل وه عن يسأل :إ  الاهللااق ال يجاأز فاي الملاجد عاع دفناه ح نماا ال يجاأز الحاد ك      

 يعمي اناا ويتاعه وما يكفره عن الحلنات الماحية . 

ح قَااَل : )) درضات دلايَّ كدماال كعتاي ح  وفي )) صاحيح ُعْلاَلع (( َدان كواي ار ح َدان النَّاَاّي 

باايظها ح فأجاادت فَااي عحاباان كدمالهااا األاى يماااط َداان الطريااق ح ووجاادت فَااي علاااوى  حلاانها و

 كدمالها النخاعة تكأ  فَي الملجد ال تدفن (( .

وخرج اإلعار كحمد وكوأ داود واون حااا  فاي )) صاحيحة (( عان حاديث اللاائب وان خايد ح     

حين فارف : )) ال يصالي  بأل هللا ينظر ح فسال ر ك  رجي كر قأعا فاهللاق في السالة وربأل هللا 

ح فذنر الال لرباأل هللا  لكع (( ح فقراد وعد الل ك  يصلي لهع فمنعأه ح وكخاروه وسأل ربأل هللا 

  : ح فسااااااااااااااااااااااااااااال : )) نعااااااااااااااااااااااااااااع (( . وحلااااااااااااااااااااااااااااات كنااااااااااااااااااااااااااااه قااااااااااااااااااااااااااااال 

 )) إنل  ايت هللا وربأله (( . 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 145 

حذيفاةح دان النااي  وخرج كوأ داود واون خهللايمة واون حاا  فاي )) صاحيحهما (( عان حاديث    

  . )) ح قال: )) عن تفي تجاه السالة جا  يأر السياعة وتفله وين دينيه 

 ح قااااال :  وخاااارج اواااان خهللايمااااة واواااان حاااااا  عاااان حااااديث اواااان دماااار ح داااان الناااااي     

 )) ياعث صاحب النخاعة في السالة يأر السياعة وهي في وجهه (( . 

 النخاعة نما تْنهللاوي الجلدة عن النار . وقال كوأ هريرة : إ  الملجد ليْنهللاوي عن     

 خرجه ونيع واون كوي شياة وغيروهما .         

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 باب-38

 دفن النخامة في المسجد

حدثنا إبحاق ون نصر : كونا داد الرزاق ح دن ععمر ح دن هماار وان عنااه : بامع كواا  -416    

الصية في ياصق كعاعه ن فبنما يناجي هللا عاا دار ح قال : )) إاا قار كحدنع إل   هريرة ح دن الناي 

 في عصيه ح وال دن يمينه ن فب  دن يمينه علكا ح ولياصق دن يلاره كو تحت قدعه ح فيدفنها (( .   

دفن النخاعة في الملجد عقعأر وه ح وهأ نفاارة لهاا نماا فاي الحاديث قالاه ح وقاد ورد األعار     

في)) علند اإلعار كحمد (( عن حديث داد الرحمن ون كوي حدرد ح دان والحفر لها واألوعاد فيه ح نما 

ح قال : )) إاا وهللاق كحدنع فاي الملاجد فليحفار فلياعاد ح فاب  يفعاي فليااهللاق  كوي هريرة ح دن الناي 

 في ثأوه (( . 

وقد ورد تعليي الل وخشية إصاوتها للمصلين ح ففي )) الملند (( دن بعد اون كواي وقااه ح     

قال : )) إاا تنخع كحدنع في الملجد فلياعدها ح ال تصيب جلد عبعن كو ثأوه فتباياه  ل هللا ك  ربأ

 . )) 

 وقال دلي ون المديني : هأ حلن اإلبناد .     

 وهااااذا عمااااا ياااادل دلاااا  إ  قاااارار الملااااجد وواطنااااه يجااااأز ك  يجعااااي عاااادفنا لالقااااذار      

 الطاهرة . 

ل  في الملجد ويستي السمي ويدفناه فاي الملاجد ح روي وقد نا  وعض الصحاوة والتاوعين يتف    

 الل دن ععاا وكوي هريرة وكوي إعاعة وكوي العالية . 

 وهأ عما يلتدل وه دل  طهارة در السمي والاراغيث ونحأها .     

وحك  وعض كصحاونا في جاأاز دفنهاا فاي الملاجد وجهاين ح ولعلهماا عانياا  دلا  الخايف     

 ته . في طهارة دعها ونجاب

 وعذهب عالل : يكره قتلها في الملجد وإلساؤها فيه .    

وفي الملند وببناد فيه وعض عن ال يعرف ح ك  رجي وجد في ثأوه قملة ح فقخذها ليطرحهاا     

 : )) ال تفعي ح ردها في ثأول حت  تخرج عن الملجد (( .  في الملجد ح فسال ربأل هللا 

قااال : ))  إاا وجااد كحاادنع السملااة  صااار ح ك  ربااأل هللا ووببااناد تخاار داان رجااي عاان األن    

 فليصرها ح وال يلسيها في الملجد((. 
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 وقد قيي : كنه عربي .      

 ونذلل خرجه كوأ داود في عرابيله .      

 : ناااااص دلياااااه اإلعاااااار كحماااااد ح وانااااار ك  وعضاااااهع  -عرباااااي  -كيضاااااا -والاااااذي قالاااااه     

 .وصله ح وكخطق في وصله . وهللا كدلع 

 

 

* * * 

 

 باب -39

 إذا بدره البصاق فليأخذ بطرف ثوبه

ركى نخاعاة  حدثنا عالل ون إبماديي : ثنا زهير : ثنا ُحمياد ح دان كناس ح ك  النااي  -417    

لااذلل وشاادته دليااه ح فسااال : )) إ   -كو رئااي نراهيااة -فااي السالااة فحكهااا ويااده ح ورئااي عنااه نراهيااة  

ح فاي يااهللاقن فاي قالتاه ح  -كو إ  رواه ويناه وواين السالاة  -نااجي رواه كحدنع إاا قار فاي صايته فبنماا ي

ولكن دن يلاره كو تحت قدعه (( ح ثع كخذ طرف ردائه فاهللاق فيه ح ورد وعضه دلا  وعاض . قاال : 

 )) كو يفعي هكذا (( . 

وعسصأده وتخريج هذا الحديث في هذا الاااب : انار حكاع الاصااق فاي الثاأب خاصاة ح وقاد     

وسأله وفعله ح نما باق التنايه دل  الل ح وك  فياه إشاارة إلا  ك  تلأياث الثاأب للحاجاة إلياه  وينه 

 عما يناغي التنهللاه دنهح نما قد يقن  عنه وعض كهي الكار واألنفة.

والمصلي إ  نا  في الملجد فاألول  ك  ياصق فاي ثأواه ويدلكاه وعضاه وااعض ح نماا فعاي     

   عن الاصاق في الملجد عع تغيياه ن ليختيف في جأازه . ن ليذهب كثره ح وهأ كول الناي 

وإ  نا  خارج الملجد ح فسالت طائفة عن كصحاونا : األول  ك  ياصق دن يلااره ن لماا فياه     

 عن صيانة الثأب دن تلأيثه والملتسذرات . 

 وخااارج علااالع عااان حاااديث الساباااع وااان عهااارا  ح دااان كواااي رافاااع ح دااان كواااي هريااارة ح ك      

ركى نخاعة في قالة الملجد ح فاقاي َدلَ  الناه ح فسال :)) عاا واال حادنع يساأر علاتساي  ل هللا ربأ

روه فيتنخع كعاعه ؟ كيحب ك  يُلتساي فيتنخع فَي وجهه ح فباا تنخاع كحادنع فليتنخاع َدان يلااره تَْحات 

 علح وعضه َدلَ  وعض .  قدعه ح فب  لَْع يجد فيتفي هكذا (( . ووص  اْلسَاَبع : فتفي فَي ثأوه ح ثُعَّ 

 يرد ثأوه وعضه َدلَ  وعض . وفي َرَوايَة لَهُ : قَاَل كوأ ُهَرْيَرةَ : نقني كنظر إل  َرُبأل هللا 

وهذا يلتدل وه دل  ك  الاصاق دل  األرض حيث كعكن فهأ كول  عن الاصاق في الثأب ن 

كنه ال يجأز فعله إال دند تعذر ألنه لع يقعر وه إال دند تعذر الاصاق دن يلاره ح وليس المراد 

الاصاق دل  األرض ح وي المراد كنه ال حاجة إل  تلأيث ثأوه والاصاق عع السدرة دل  االبتغنا  

 دنه . 

[ ح  283]الاسارة : َوإَْ  ُنْنتُْع َدلَ  َبافٍَر َولَاْع تََجادُوا َناتَاااً فََرَهاا   َعْساُأَضاة   فهأ نسأله تعال  : 

فَابَْ  لَاْع تَْعلَُماأا  [ ح وقألاه تعاال  :282] الاسارة :  لَْع يَُكأنَا َرُجلَْيَن فََرُجي  َواْعَركَتَا َ فَبَْ    وقأله: 

يَن َوَعَأاَليُكْع   [ . 5]األحهللااب :  وَا ُهْع فَبَْخَأانُُكْع فَي الدَّ

 واه . لهللايد ون الحارثة : )) كنت كخأنا وعأالنا (( ح عع كنه نا  يعلع ك وقد قال الناي  

 

* * * 

 

 باب -40
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 عظة اإلمام الناس في إتمام الصالة ، وذكر القبلة

حدثنا دادهللا ون يأب  : كونا عالل ح دن كوي الهللاناد ح دن األدرج ح دان كواي هريارة  -418    

قال : ))هي تارو  قالتاي هاهناا ؟ فاأهللا عاا يخفا  دلاي رناأدكع وال خشاأدكع ن  ح ك  ربأل هللا 

 ورا  ظهري(( .إني ألرانع عن 

حدثنا يحي  ون صالح : ثنا فليح ون بليما  ح دن هيل ون دلي ح دان كناس وان عالال  -419    

اية وفاي الرناأع  ح قاَل : صل  لنا ربأل هللا  : ))إناي  -صاية ح ثُاعَّ رقاي المناار ح فسااَل فاي الصَّ

 ألرانع عن ورائي نما كرانع(( .

قاال : ))كقيماأا الرناأع واللاجأد ح فاأهللا إناي ألراناع  وروى قتادة ح دن كنس ح ك  الناي     

 إاا رنعتع وبجدتع(( . -ووما قال : ))عن وعد ظهري  -عن وعدي(( 

 خرجه الاخاري في ))واب : الخشأع في الصية(( نما بيقتي عن حديث شعاة .    

 وخرجه عللع عن رواية شعاة وبعيد ون كوي درووة ح دن قتادة .    

الاخااري دادل دناه هاهناا إلا  حاديث فلايح دان هايل ن أل  قتاادة لاع يصارح فياه  وكظن ك     

واللماع ح وقد كنثر الاخاري فاي ))نتاواه(( هاذا عان تخاريج حاديث فلايح وان باليما  دان هايل وان 

 دلي .

وهأ هيل ون كوي عيمأنة . روى دنه عالل وغيره ح وقد انر الاخااري فاي ))تاريخاه(( كناه     

ع يذنر اون كوي حاتع فاي ))نتاواه(( كناه ياروي دان كناس ح وانار كناه باقل كوااه دناه ح بمع كنلا ح ول

 فسال : شيخ يكتب حديثه .

وكعا فليح ون بليما  ح فسال فيه اون ععين وكوأ حاتع والنلاائي : لايس واالسأي ح وضاعفه اوان     

نه ناا  يتساي حديثاه ح ح وقال : ال يحتج وه . وحكي دن كوي ناعي المظفر ون عدر  ك -كيضا  -ععين 

: نسلاه دناه الاراداي ح وضاعفه دلاي وان  -وضعفه كوأ زردة الارازي ح وقاال : هاأ واهاي الحاديث 

 نسله دنه كوأ جعفر ون كوي شياة في ))بباالته له(( . -كيضا  -المديني 

ووكي حال ن فرواية شعاة دن قتادة دن كنس ح وإ  لع يصرح واللماع كقأى عن رواية فلايح     

 هيل دن كنس . وهللا كدلع .دن 

 عااان حاااديث المختاااار وااان فلفاااي ح دااان كناااس ح قاااال : صااال  وناااا  -كيضاااا  -وخااارج علااالع     

اات يااأر ح فلمااا قضاا  كقاااي دلينااا وأجهااه ح فسااال : ))كيهااا الناااه ح إنااي إعاااعكع ح فااي  ربااأل هللا 

اناع كعااعي وعان خلفاي(( . تلاسأني والرنأع ح وال واللجأد ح وال والسيار وال واالنصاراف ن فابني كر

ثع قال : ))والذي نفس عحمد ويده ح لأ ركياتع عاا ركيات لضاحكتع قلايي ولاكياتع نثيارا(( . قاالأا : وعاا 

 ركيت يا ربأل هللا ؟ قال : ))ركيت الجنة والنار(( .

عن طريق الألياد وان نثيار : حادثني باعيد المسااري ح دان كوياه ح دان كواي  –كيضا  –وخرج     

ثاع انصارف ح فساال : ))ياا فاي  إال تحلان صايتل ؟ كال ينظار  ال : صال  رباأل هللا هريرة ح قا

المصلي إاا صل  ني  يصلي ح فبنماا يصالي لنفلاه ح إناي وهللا ألوصار عان ورائاي نماا كوصار عان 

 وين يدي(( .

دلت هذه األحاديث دل  ك  عن ركى عان يلاي  صايته فبناه ياقعره وبحلاا  صايته ويعظاه     

ي الاأد  ن فاب  السلاأب تلاتجيب إلا  الحاق والمأدظاة الحلانة عاا ال تلاتجيب واالعن  ح ال وياال  ف

 بيما إاا دع والمأدظة ولع يخص كحدا ح وإ  خصمه فبنه يلين له السأل .

ً    :وقد قال هللا تعال  لنايه      [ وقاال 63]النلاا : َوَدْظُهْع َوقُْي لَُهْع فَي كَْنفَُلَهْع قَاْأالً وََليغاا

 :  اْدعُ إَلَ  َباَيَي َروََّل وَاْلَحْكَمَة َواْلَمْأَدَظَة اْلَحَلنََة :[ .125]النحي 

وفي وعض هذه الروايات كنه خطب الناه دل  المنار ح واتفست األحاديث نلها دل  كنه كعار     

دان  وبقاعة الرنأع ح وفي وعضها : واللجأد ح وفي وعضها : والخشأع ح وفاي وعضاها : كناه نهااهع
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علاوسته والرنأع واللجأد واالنصراف عن الملجد وعد إتمار صيته ح وهذا نما كعر المصلي الاذي 

 كبا  في صيته ك  يعأد إل  الصية ح وقال له : ))إنل لع تصي(( .

قال عيمأ  ون عهرا  : عثي الذي يرى الرجي يلي  صيته في ينهاه نمثي الذي يرى الناائع     

 يأقظه . تنهشه الحية ثع ال

 ودن يحي  ون كوي نثير نحأه .    

وركى اون دمر رجي ال يتع رنأده وبجأده ح فسال له لماا فارف: ياا وان كخاي ح تحلاب انال     

 صليت ؟! إنل لع تصي ح فعد لصيتل .

ونا  الملأر ون عخرعة وغيره عن الصاحاوة إاا ركوا عان ال ياتع صايته كعاروه واإلداادة ح     

 ص  هللا ونحن ننظر ح عا ابتطعنا .ويسألأ  : ال يع

 قال النخعي : نانأا إاا ركوا الرجي ال يحلن الصية دلمأه .    

 قال بفيا  : كخش  ك  ال يلعهع إال الل .    

قااال كوااأ خاايد : عااا عاان قااأر فاايهع عاان يتهاااو  والصااية وال يقخااذو  دلاا  يديااه إال نااا  كول     

 دسأوتهع إ  ينسص عن كرزاقهع .

كى اإلعار كحمد رجي ال يتع رنأده وال بجأده ح فسال : يا هاذا ح كقاع صالال فاي الرناأع ور    

 واللجأد ح وكحلن صيتل .

وقيي له : الرجي يرى كهي الملجد يليظأ  الصية ؟ قال : ياقعرهع . قياي لاه : إنهاع يكثارو      

عارتين كو ثيثاا فاي ينتهاأ  ح ح وروما نا  داعة كهي الملجد ؟ قال : يسأل لهع . قيي لاه : يساأل لهاع 

 كو نلمة نحأها . -يترنهع وعد الل ؟ قال : كرجأ ك  يللع 

وقال حناي : قيي ألوي دادهللا : ترى الرجي إاا ركي الرجي ال يتع رنأداه وال باجأده ح وال     

ل لاه يسيع صلاه ح ترى إ  يقعره واإلدادة كو يملل دنه ؟ قال : إ  نا  يظن كناه يسااي عناه كعاره وقاا

 وودظه حت  يحلن صيته ن فب  الصية عن تمار الدين .

وقأله : ))إ  نا  يظن كنه يساي عنه(( ح يخرج دل  قأله : كنه ال يجب األعار واالمعروف إال     

 لمن ظن كنه يساي .

 والمشهأر دنه خيفه ح وانه يجب عطلسا عع السدرة .    

الصالب فاي الصايةح وإ  ناا  قاد قاال وعاض  ويجب األعر وبتمار الرناأع واللاجأد وإقاعاة    

الفسها  : إ  الصية صحيحة ودونه ن أل  الخيف إاا نا  عخالفا لللانن الصاحيحة فاي يكاأ  داذرا 

 علسطا لالعر والمعروف .

وكيضا ن  فالخيف إنماا هاأ فاي وارا ة الذعاة عنهاا ح وقاد اجمعاأا دلا  إنهاا صاية ناقصاة ح     

وجميع النصأه المذنأرة في هذا الااب تدل دل  األعر لمن ال ياتع  وعصليها علي  غير عحلن ح 

 الرنأع واللجأد وبتماعها .

ح  -وناا  كحاد الأفاد  -وفي ))الملند(( و ))بنن اون عاجاه(( ح دان دلاي وان شاياا  الحنفاي     

ح فلمااح وماابخر دينااه إلاا  الرجااي ال يساايع صاالاه فااي الرنااأع وال فااي  قااال : قاادعنا دلاا  ناااي هللا 

صايته قاال : ))ياا ععشار الملالمين ح ال صاية العارئ ال يسايع صالاه  اللجأد ح فلما قض  الناي 

 في الرنأع وال في اللجأد(( .

وعت  نا  الملي  في صيته جاهي وما كبا  فيه تعين الرفاق فاي تعليماه ح نماا رفاق النااي     

 ة ح فعلمني ح فعلمه .والذي قال له : والذي وعثل والحق ح ال كحلن غير هذه الصي 

إا  وفي ))صحيح عللع(( دن ععاوية ون الحكاع اللالمي ح قاال : ويناا كناا كصالي عاع النااي     

دطااس رجااي عاان السااأر ح فسلاات : رحماال هللا. فرعاااني السااأر وقوصااارهع . فسلاات : واثكااي كعياااه ! عااا 

يصامتأنني ح لكناي باكت  شقنكع تنظرو  إلي ؟ فجعلأا يضروأ  وقيديهع دل  كفخااهع ح فلما ركيتهع

This file was downloaded from QuranicThought.com



 149 

ح عاا ركيات ععلماا قالاه وال وعاده كحلان تعليماا عناه ح  -فاقوي هاأ وكعاي  - ح فلما صل  رباأل هللا 

فأهللا عا نرهني وال ضروني وال شتمني ح ثع قال : ))إ  هذه الصاية ال يصالح فيهاا شاي  عان ناير 

قلات : ياا رباأل هللا  - ال ربأل هللا كو نما ق -الناه ح إنما هأ التلايح والتكاير وقرا ة السر  (( 

 وانر وسية حديث . -ح إني حديث دهد وجاهلية ح وقد جا  هللا واإلبير 

 فب  ركى عن يفعي في صيته عكروها ال ياطي الصية فقعره وترنه ورفق نا  حلنا .    

ى دلياه ك  قال األثرر : قلت ألوي دادهللا : رجي ركى رجاي عشامرا نمياه فاي الصاية ح كتار    

يقعره ؟ قال : يلتحب لاه إ  يصالي غيار نااف شاعرا وال ثأواا ح ولايس هاذا عان المنكار الاذي يغلا  

 تر  النهي دنه .

وصل  كحمد يأعا خل  رجي ح فكا  إاا بجد جمع ثأوه ويدياه ح فلماا فارف قاال كحماد لرجاي     

في يك  شعرا وال ثأواا(( ح : ))إاا قار كحدنع إل  الصية قال الناي  -وخفض صأته  -إل  جاناه 

 ففطن اإلعار وذلل ح ودلع كنه كراده .

وركى الفضيي ون دياض رجي يفسع كصاوعه في صيته فهللاوره وانتهره فساال لاه الرجاي : ياا     

 هذا ح يناغي لمن يسأر   دهللا وجي ك  يكأ  اليي ح فاك  الفضيي ح وقال له : صدقت .

يلاأي صافأفناح حتا    بمرة ح قال : نا  ربأل هللا  وفي ))صحيح عللع(( دن جاور ون    

نقنما يلأي وها السداح ح حت  ركى ك  قد دسلنا دنه ح ثع خارج دليناا يأعاا ح فساار حتا  نااد ك  يكاار 

فااركى رجااي واديااا صاادره عاان الصاا  ح فسااال : ))دااااد هللا ح لتلااأ  صاافأفكع كو ليخااالفن هللا وااين 

 وجأهكع(( .

رانع عن ورا  ظهاري(( ح وفاي رواياة : ))عان خلفاي(( ح وفاي رواياة : : ))إني أل وقأله     

: فيه تحذير لهع عن التسصير في الصاية ورا ه ح فابنهع لاأ  -والمراد وه : عن خلفي  -))عن وعدي(( 

 نانأا وين يديه لع يسصروا في الصية فكذا يناغي ك  يصلأا عن خلفه ن فبنه يراهع .

ا  يحلان صايته لعلماه ونظار عخلاأق إلياه فبناه يناغاي ك  يحلانها وفيه تنايه دل  إ  عان نا    

 لعلمه ونظر هللا إليه ن فب  المصلي يناجي روهح وهأ قريب عنه وعطلع دل  بره ودينيته .

وقد روي حديث كوي هريرة ولف  كخر ح فيه : اإلشارة إل  هذا المعن  عن رواية اون إباحاق     

ح فلماا انصارف  ح دن كواي هريارة ح قاال صال  وناا رباأل هللا  : حدثني بعيد المساري ح دن كويه

عاان صاايته ركى رجااي نااا  فااي كخاار الصاافأف ح فسااال : ))كي فااي  ح كال تتسااي هللا دااهللا وجااي فااي 

صيتل ح في تتع رنأدل وبجأد  ح كال ينظر المصالي عانكع نيا  يصالي ؟ وإنماا يصالي لنفلاه ح 

ال كرانع ح وهللا إناي ألرى عان خلفاي عانكع نماا كرى عان وإنما يناجي روه دهللا وجي ح ال تظنأ  إني 

 وين يدي(( .

فسأله : ))كال ينظار المصالي عانكع نيا  يصالي ح وإنماا يصالي لنفلاه(( ح يشاير إلا  ك  نفاع     

 َعاااْن َدَماااَي َصااااَلحاً فََلنَْفَلاااَه َوَعاااْن كََبااااَ  فَعَلَْيَهاااا صااايته يعاااأد إلااا  نفلاااه ح نماااا قاااال تعاااال  : 

ح فمن دلع كنه يعمي لنفله وانه عيق دمله ح ثع قصر في دمله وكبا  ناا  علايظا فاي  [46]فصلت:

 حق نفله ح غير ناظر لها وال ناصح .

وقأله : ))وإنما يناجي روه(( ح إشارة إل  كنه يناغاي إلا  كناه يناغاي لاه ك  يلاتحي عان نظار     

جياه ح فلاأ ابتشاعر هاذا ألحلان صايته هللا إليه ح وإطيده دليه وقروه عنه ح وهأ قائع واين يدياه ينا

 : ))اداد هللا نقنل تراه(( . غاية اإلحلا  ح وكتسنها غاية اإلتسا  ح نما قال 

َوَعاا تَُكاأُ  فَاي َشاقٍْ  َوَعاا تَتْلُاأ َعْناهُ َعاْن قُاْر ٍ  َوال    :وفي السر   اإلشارة إل  هذا وسألاه     

 [ اآلية .61]يأنس: لَْيُكْع ُشُهأداً إَْا تَُفيُضأَ  فَيَه تَْعَملُأَ  َعْن َدَمٍي إاَلَّ ُننَّا دَ 

: ))ال تظنأ  كني ال كرانع ح وهللا إني ألرى عن خلفاي عانكع(( ح تاأويخ لمان قصار  وقأله     

 في صيته حيث يظن ك  عخلأقا ال يراه ح ثع يحلنها إاا ظن كنه يراه .
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 أ  كهأ  الناظرين كليل .وعن هنا قال وعض العارفين : اتق هللا ك  يك    

ح قاال :  وروى إوراهيع الهجري ح دن كوي األحأه ح دن دادهللا ون علعأد ح دن النااي     

 (( . ))عن كحلن الصية حيث يراه الناهح وكبا ها حيث يخلأ فذلل ابتهانة ابتها  وها روه 

 وروي عأقأفا .    

 -د ح داان األداارجح داان كوااي هرياارة وروي وسيااة ح داان ورقااا  واان دماار ح داان كوااي الهللانااا    

: ))إاا صل  العااد فاي العينياة فقحلان ح وصال  فاي اللار فقحلان قاال هللا : هاذا داادي  -عرفأدا 

 حسا(( .

 لعي وسية دلله دن ضعي  .    

خصاه هللا وهاا  وقأله : ))إني ألرى عن خلفي نما كرى عن وين يدي(( ح هأ فضايلة للنااي     

 نما ينظر واصره ح فيرى عن خلفه نما يرى عن وين يديه .ح فكا  ينظر واصيرته 

 وقااااد فلااااره اإلعااااار كحمااااد وااااذلل فااااي روايااااة اواااان هااااانئ ح وتااااقول دليااااه قألااااه تعااااال  :     

  َوتَسَلُّاََل فَي اللَّاَجَديَن : [ .219]الشعرا 

َوتَسَلُّاَااَل فَااي   الَّااَذي يَااَراَ  َحاايَن تَسُااأرُ  نمااا روى اواان كوااي نجاايج ح داان عجاهااد فااي قألااه :     

نااا  ياارى كصااحاوه فااي صاايته عاان خلفااه ح نمااا  [ ح ك  الناااي 219ح218]الشااعرا : اللَّاااَجَديَن 

 يرى عن وين يديه .

حين يسأر إل  صيته ح ويرى تسلاب  وتقويي اآلية دل  هذا السأل : إ  هللا تعال  يرى نايه     

 نظره إل  اللاجدين ععه في صيته .

: ))إناي ألراناع عان ورا  ظهاري(( ؟ قاال : ناا   ألثرر : قلت ألحماد : قاأل النااي وقال ا    

يرى عن خلفه نما يرى عن وين يديه . قلت : إ  إنلانا قال لي : هأ فاي الال عثاي غيارهح وإنماا ناا  

 يراهع نما ينظر اإلعار دن يمينه وشماله ح فقنكر الل إنكارا شديدا .

 

* * * 

 

 باب -41

 جد بني فالنهل يقال : مس

عن هنا في انر الملاجد وكحكاعها ح فقول عا انره عن الل :  -رحمه هللا  -اوتدك الاخاري     

 كنه يجأز نلاة الملاجد إل  الساائي ن لعمارتهع إياها ح كو عجاورتهع لها .

َ  وقد نره اََلاَل وعاض المتسادعين ح وتعلاق وسألاه تعاال  :      َ َوكَ َّ اْلَمَلااَجدَ َ َّ فَاي تَاْدُدأ َعاَع َّللاَّ

 [ .18]الجن: كََحداً 

والصحيح : ك  اآلية لع يرد وها الل ح وكنها نهللالت في النهي دن ك  يشر  وا  فاي الملااجد     

 في داادته غيره ح نما يفعي كهي الكتاب في ننائلهع وويعهع .

 جد وهااااي نلهااااا وقيااااي : إ  المااااراد والملاااااجد األرض نلهااااا ن فبنهااااا لهااااذه األعااااة علااااا    

   ح فنه  هللا ك  يلجد دليها لغيره .

وقيي : إ  المراد والملاجد كدضا  اللجأد نفلها ح وهي   ن فبنه هأ خلسها وجمعهاا وكلفهاا     

 ح فمن شكره دل  هذه النعمة ك  ال يلجد وها لغيره .

َ فَااي تَاا وقاد قيااي : إ  قألااه تعااال  :      َ كََحااداً َوكَ َّ اْلَمَلاااَجدَ َ َّ  -[ ياادل 18]الجاان: ْدُدأ َعااَع َّللاَّ

 دل  كنه ال يجأز إضافة الملاجد إل  عخلأق إضافة علل واختصاه . -كيضا 
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وكخذ وعض كصحاونا عن الل نالأزير اون هايرة : كنه ال يجأز نلاة شي  عن الملااجد إلا      

فااة الفينياة ح وهااذه للطائفااة وعاض طأائاا  الملاالمين ليختصااه وهااا ح فيسااال : هاذه الملاااجد للطائ

 األخرى ح فبنها عشترنة وين المللمين دمأعا .

 وانر وعض المتقخرين عن كصحاونا في صحة اشتراط الل في وقفها وجهين .    

يضااي   وكعااا إضااافة الملااجد إلاا  عااا يعرفااه وااه فلاايس وااداخي فااي الاال ح وقااد نااا  الناااي     

ح ويضااي  علااجد قاااا  إليااه ح ويضااي  علااجد وياات  علااجده إلاا  نفلااه ح فيسااأل : ))علااجدي هااذا((

المسده إل  إيليا  ح وني هذه إضافات للملاجد إل  غير هللا لتعري  كبمائها ح وهذا غيار داخاي فاي 

 النهي . وهللا كدلع .

 :  -رحمه هللا  -قال الاخاري     

 ح ك  ثنااااا دااااادهللا واااان يأباااا  : كونااااا عالاااال ح داااان نااااافع ح داااان دااااادهللا واااان دماااار  -420    

باوق وين الخيي التي كضمرت عن الحفيا  ح وكعادها ثنياة الاأداع ح وبااوق واين الخياي  ربأل هللا 

 التي لع تضمر عن الثنية إل  علجد وني زريق ح وك  دادهللا ون دمر نا  عمن باوق وها .

وهاذا وجه االبتدالل عن هذا الحديث دل  عا وأوه : ك  فيه إضافة الملجد إل  وني زرياق ح     

وإ  نا  عن قأل دادهللا ون دمر ليس عرفأداح إال ك  تعري  الملجد وذلل يدل دل  اشاتهاره وهاذه 

وين المللمين شي  إال وهأ غيار عمتناع ن  اإلضافة في زعن الملاوسة ح ولع يشتهر في زعن الناي 

  نثياارة يغياار كبااما ألنااه لااأ نااا  عحضااأرا لمااا كقاار دليااه ح خصأصااا األبااما  ن فسااد نااا  الناااي 

 يكرهها عن كبما  األعانن واآلدعيين ح ولع يغير هذا االبع للملجد ح فدل دل  جأازه .

والكلياة ح فاي  ولسائي ك  يسأل : يجأز ك  اشتهار الملجد وهذا االبع لع يكن في دهد النااي     

نحاأ دار ياس  في الحديث داللة ح وهذا نما قال كنس في حديث االبتلسا  : دخي رجاي الملاجد عان 

 وهللاعن . يخطب ح وقد قالأا : إنما درفت تلل الدار وهذا االبع وعد الناي  السضا ح والناي 

: ))صية في علاجدي هاذا خيار عان كلا  صاية  وكحلن عن هذا : االبتدالل وسأل الناي     

وبضااافة  ن فااب  هااذا تصااريح عاان الناااي  -وقااد خرجااه الاخاااري فااي عأاضااع كخاار  -فااي بااأاه(( 

جد إل  نفله ح وهأ إضافة للملجد إل  غير هللا في التلمية ح فادل دلا  جاأاز إضاافة الملااجد المل

 إل  عن وناها ودمرها . وهللا كدلع .

وبائر عا يتعلق والحديث عن كلفاضه المختلفة وتفلير غرياها ح وعا فياه عان كحكاار الملااوسة     

  تعال  .إ  شا  هللا -ليس هذا عأضعها ح وله عأضع كخر يقتي فيه 

 

* * * 

 

 باب -42

 القسمة وتعليق القنو في المسجد

قال كوأ َدْاد هللا : السنأ : العذق . واإلثنا  : قنأا  . والجمادة: قنأا  ح عثي : صنأ     

 وصنأا  .

المسصأد وهذا الااب : ك  الملجد يجأز ك  يأضع فيه كعأال الفاي  وخماس الغنيماة وكعاأال     

 كعأال هللا التي تسلع وين علتحسيها . الصدقة ونحأها عن 

 وقد انر السنأ في تاأياه وفلره ولع يخرج حديثه .    

وحديثه قد خرجه الترعذي عن طريق اللدي ح دن كوي عالل ح دن الاارا  ح فاي قألاه تعاال      

 :  َ ُمأا اْلَخاَيَث َعْنهُ تُْنَفسُأ شر األنصار ح ننا كصاحاب [ ح قال : نهللالت فينا عع267]الاسرة: َوال تَيَمَّ

نخي ح فكا  الرجي ياقتي عان نخلاه دلا  قادر نثرتاه ح وقلتاه ح وناا  الرجاي ياقتي واالسنأ والسناأين ح 
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فيعلسه في الملجد ح وناا  كهاي الصافة لايس لهاع طعاار ح فكاا  كحادهع إاا جااع كتا  السناأ ح فضاروه 

ي الخير يقتي الرجي واالسنأ فياه وعصاه ح فلسط عن الالر والتمر فيقني ح ونا  ناه عمن ال يرغب ف

 الشاااااااااااااااااااااااااااااايص والحشاااااااااااااااااااااااااااااا  ح ووااااااااااااااااااااااااااااااالسنأ قااااااااااااااااااااااااااااااد انكلاااااااااااااااااااااااااااااار 

اا كَْخَرْجنَاا لَُكاْع َعاَن  فيعلسه ح فاقنهللال هللا تعاال   يَاا كَيَُّهاا الَّاَذيَن  َعنُاأا كَْنَفسُاأا َعاْن َطيَّاَااَت َعاا َنَلاْاتُْع َوَعمَّ

ُمأا اْلَخاَيَث َعْنهُ تُْنَفسُأ َ   [ .267لاسرة:]ا األَْرَض َوال تَيَمَّ

 وخرجه اون عاجه ح إال ك  دنده : دن اللدي دن ددي ون ثاوتح دن الارا  .    

 وحلنه الترعذي وغروه ح وفي وعض نلخه : صحيح .    

 وخرجه الحانع ح وقال : غريب ح صحيح دل  شرط عللع .    

المتعااددة فااي يشااير إلاا  كنااه خاارج لللاادي ح إال ك  اللاادي نااا  ينكاار دليااه جمعااه األبااانيد     

 التفلير للحديث الأاحد .

كعار للملاجد عان ناي  وخرج اون حاا  في ))صحيحه(( عان حاديث اوان دمار ح ك  النااي     

 حائط وسنا  .

عن ني جداد دشرة كوبق عن التمر وعاذق يعلاق  وعن حديث جاور ح قال : كعر ربأل هللا     

 في الملجد للملانين .

وفاي ياده دصا  وكقناا  ععلساة  قال : خرج دليناا رباأل هللا وعن حديث دأف ون عالل ح     

في الملجد ح قنأ عنها حش  ح فطعن والعص  في الل السنأ ح ثع قال : )) لأ شاا  رب هاذه الصادقة 

 لتصدق وقطيب عنها ح إ  صاحب هذه الصدقة ليقني الحش  يأر السياعة (( .

 وقد فلر الاخاري السنأ ح فسال : هأ العذق .    

وكلار الناأ  ح  -يعني : دذق النخلة الذي يكأ  فياه الرطاب ح وهاأ واحاد ح وتثنيتاه : قناأا      

 [ .99]األنعار: َوَعَن النَّْخَي َعْن َطْلَعَها قَْنَأا   دَانَيَة   والتنأين ن قَاَل تعال  :  -قنأا   -وجمعه 

ا  لَهُ نظير يخارج     َععَاهُ عان كصاله عان النخاي ح  وشاهه وصنأ وصنأا  ح فالصنأ : الأاحد َعمَّ

 َوَزْرع  َونََخيااي  َصااْنَأا   َوَغْيااُر َصااْنَأا ٍ  وتثنيتااه : صاانأا  ح وجمعااه : صاانأا  . قَاااَل تعااال  : 

 [ .4]الردد:

 : )) دع الرجي صنأ كويه (( . وعنه قأل الناي     

رواية ععن وان يهللاياد وعا يناغي إدخاله في هذا الااب : عا خرجه الاخاري في ))الهللاناة(( عن     

الللمي ح قال : نا  كوي كخرج دنانير يتصدق وها ح فأضعها دند رجي في الملجد ح فجظت فقخاذتها 

 فقتيتااااااااااااااااه وهااااااااااااااااا ح فسااااااااااااااااال : وهللا ح عااااااااااااااااا إيااااااااااااااااا  كردت ح فخاصاااااااااااااااامته إلاااااااااااااااا  

 ح فسال : ))لل عا نأيت يا زيد ولل عا كخذت يا ععن(( . ربأل هللا 

جد دل  اللائي ح وهأ جائهللا ح وقد ناا  اإلعاار كحماد يفعلاه ح ويتصي وهذا : التصدق في المل    

 ونص دل  جأازه ح وإ  نا  اللبال في الملجد عكروها .

وقال كوأ داود في ))بننه(( : ))واب : اللبال في الملجد(( ح ثع خرج عن طريق عاار  وان     

ن وان كواي وكار ح قاال : فضالة ح دن ثاوت الاناني ح دن داد الرحمن ون كوي ليلا  ح دان دااد الارحم

: ))كفيكع عن كطعع اليأر علاكينا؟(( قاال كواأ وكار : دخلات الملاجد فاباا كناا ولاائي  قال ربأل هللا 

 يلقل ح فأجدت نلرة خاهللا في يد داد الرحمن ح فقخذتها فدفعتها إليه .

ا وعنع عنه كصحاب كوي حنيفة ح وغلظأا فيه حت  قال خل  ون كيأب عانهع : لاأ ننات قاضاي    

 لع كجهللا شهادة عن تصدق دل  بائي في الملجد .                  

 وعنهع عن رخص فيه إاا نا  اللائي عضطرا ح ولع يحصي ولباله في الملجد ضرر .    

 وألصحاونا وجه : يكره اللبال والتصدق في الملاجد عطلسا .    
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كي : الحاجاة  -فايهع  نااي وفي ))صحيح عللع(( دن جرير الاجلي ح ك  قأعا جا وا إل  ال    

الظهر ح ثع خطب فحث دل  الصدقة ح فجا  رجي وصارة عان فضاة ناادت نفاه  ح فصل  الناي  -

 تعجهللا دنها ح ثع تتاوع الناه حت  ركيت نأعين عن طعار وثياب .

وفي ))الملند(( و ))بنن(( كوي داود والنلائي ح دن كوي بعيد ح ك  رجي دخي الملاجد فاي     

وانار  -دلا  الصادقة ح فاقلس  النااه ثياواا  يخطب يأر الجمعة ح فحاث النااي  والناي هيظة رثة 

 الحديث .

خرج الاخاري في هذا الااب حاديثا واحادا ح دلساه هاا هناا وفاي ))كواأاب : قلاع الفاي (( عان     

 كواخر ))نتاب : اللير(( ح ودلق وعضه في ))واب : فكا  األبير(( .

 فسال هاهنا : 

: دن داد العهللايهللا ون صهيب ح دن كناس ح قاال :  -يعني : اون طهما   -قال إوراهيع و -421    

وناا  كنثار عاال كتاي واه رباأل هللا  -ومال عن الاحرين ح فسال: ))انثروه في الملجد((  كتي الناي 

 -  ح فخرج ربأل هللا  إل  الصية ح ولع يلتفت إليه ح فلما قض  الصية جاا  فجلاس إلياه ح فماا

ياارى كحاادا إال كدطاااه ح إا جااا ه العااااه ح فسااال : يااا ربااأل هللا ح كدطنااي ن فاابني فادياات نفلااي  نااا 

: ))خذ(( ح فحثا في ثأوه ح ثع اهب يسله فلع يلتطع ح فسال : ياا  وفاديت دسيي . فسال له ربأل هللا 

))ال(( . قاال :  ربأل هللا ح عر وعضهع يرفعاه إلاي . قاال : ))ال(( . قاال : فارفعاه كنات دلاي . قاال :

فنثر عنهح ثع اهب يسله . فسال : يا ربأل هللا ح عر وعضهع يرفعه دلي . قال : ))ال(( . قاال : فارفعاه 

كنت دلي . قال : ))ال(( . فنثر عنه ح ثع احتمله ح فقلساه دل  ناهله ح ثاع انطلاق ح فماا زال رباأل هللا 

 ربأل هللا  يتاعه وصره حت  خفي دلينا ن دجاا عن حرصه.فما قار . وثع عنها درهع 

هذا المال نا  عن جهللاية كهي الاحرين ح وهع عجأه هجار ح وناا  قاد قادر واه كواأ دايادة وان     

 الجراح ح وقد خرج حديثه الاخاري في عأضع  خر عن حديث دمرو ون دأف األنصاري .

ال الفاي  ح إنماا لع يكن له ويات عاال يضاع فياه كعاأ وفي هذا الحديث : دليي دل  ك  الناي     

 نا  يضعه في الملجد ويسلمه عن يأعه وال يحاله .

وفيه : دليي دل  ك  عال الفي  ال يخمس ن فبنه لاع ياذنر فياه كناه كخارج خملاه ح وإنماا انار     

 كنه عا نا  يرى كحدا إال كدطاه .

عان كغنا   وفيه : دليي دل  ك  عال الفي  عماا يعطا  عناه الغناي والفسيار ن أل  العاااه ناا     

قريش وكنثرهع عاال ح ولكنه كدد  المغرر وقد درف بااه ح وهاأ عفااداة نفلاه ح وعفااداة دسياي اوان 

 دمه ح ونانا وقعا في كبارى ودر ح ففدى العااه نفله ودسيي .

 قيي : إنه فدى وثمانين كوقية اهب . وقيي : وقل  دينار .    

ثارت ن فبناه لماا خارج إلا  الصاية وعار والماال لاع للادنيا وإ  ن وفيه : ويا  احتسار النااي     

 يلتفت إليه .

وقااد روى حميااد واان هاايل ح ك  الاال المااال نااا  وعثااه العااي  واان الحضاارعي عاان الاحاارين ح     

 ونا  ثمانين كلفا .

 وفيه : التعجب عن حره الحريص دل  المال والملتكثر عنه .    

وادياا  عان عاال الوتغا  إليهماا ثالثااح وال يماال  : ))لاأ ناا  الوان  در ويصدق هاذا : قألاه     

 جأف اون  در إال التراب(( .

 وناهي اإلنلا  : عا وين نتفيه .    

دظيما جلايما شاديد الساأة ح فالظااهر كناه حماي عااال نثيارا ح ولاع يمنعاه  وقد نا  العااه     

 ح فدل دل  جأاز قلمة الفي  وين كهله دل  غير التلأية . الناي 

 وفي حديث حميد ون هيل ح قال : لع يكن يأعظذ ددد وال وز  ح عا نا  إال قاضا .    
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وفيه : جأاز قلمة عال الفي  في الملجد ووضعه فيه ح وهأ عسصأد الاخااري وتخاريج هاذا     

 الحديث في هذا الااب .

 

* * * 

 

 

 

 

 

 باب -43

 من دعي لطعام في المسجد ومن أجاب فيه

دهللا ون يأب  : كنا عالل ح دن إبحاق ون دادهللا ون كوي طلحاة ح بامع كنلاا حدثنا دا -422    

في الملجد ععه ناه ح فسمت ح فسال لي : )) ربلل كوأ طلحة؟(( قُلاُت : نَعَاْع  ح قال : وجدت الناي 

 . قَاَل : )) لطعار ؟ (( قلت : نعع . فسال لمن حأله : ))قأعأا(( ح فانطلق وانطلست وين كيديهع .

فاي تكثياره للطعاار السلياي حتا  شااع  هذا عختصر عن حديث طأيي فيه انر ععجهللاة الناي     

 عنه باعأ  كو ثمانأ  رجي .

وقد خرج الاخاري في عأضع  خر عن حديث كوي هريرة حديثا طأيي ح فياه : كناه دخاي عاع     

 حديث وطأله .وانر ال -ويته فأجد لانا في قدح ح فقعره ك  يددأ له كهي الصفة  الناي 

 والصفة نانت في عبخر الملجد ح فكانأا يقوو  إليها ويسيمأ  وها .    

فدلت هاذه األحادياث نلهاا دلا  جاأاز ك  يادد  عان فاي الملاجد إلا  الطعاار ح ويجياب إلا      

 الددأة إاا ددي فيه .

 وقد ورد الرخصة في األني في الملجد .    

))واب : األني في الملجد(( وخرج فيه : عان رواياة اوان وقد وأب اون عاجه في ))نتاوه(( :     

وهااب : كخارنااي دماارو واان الحااارث : حاادثني بااليما  واان زياااد الحضاارعي ح كنااه باامع دااادهللا واان 

 في الملجد الخاهللا واللحع .  الحارث ون جهللا  الهللاويدي يسأل : ننا نقني دل  دهد ربأل هللا 

 . وقال كوأ حاتع : صالح الحديث .  وهذا إبناد جيد ن وبليما  وثسة اون ععين    

وخاارج اإلعااار كحمااد واواان عاجااة والترعااذي فااي )) الشاامائي (( عاان روايااة اواان لهيعااة ح داان     

طعاعا فاي الملاجد  بلما  ون زياد ح دن داد هللا ون الحارث ون جهللا  ح قال : كنلنا عع ربأل هللا 

 ح لحما قد شأي . 

ن ععروف : ثنا عللع ح دن داد هللا ون الحارث ون جاهللا  ح وروى اإلعار كحمد : ثنا هارو  و    

 في الصفة ح فأضع لنا طعار فقنلنا .  قال ننا يأعا دند ربأل هللا 

 دن ونيع : ثناا دااد هللا وان ناافع ح دان كوياه ح دان اوان دمار ح ك  النااي  -كيضا  -وروى     

 كتي وفضيخ في علجد الفضيخ ح فشروه ح فلذلل بمي . 

 هللا ون نافع ح ضعفأه .  داد    

وقد اختل  في جاأاز األناي فاي الملاجد ونراهتاه ح فقجاازه طائفاة عان كصاحاونا وغيارهع ن     

فَي ادتكافه كناه َنااَ  يفطار فَاي الملاجد ن فاب  دائشاة  لهذا الحديث ن وال  الظاهر عن حال النَّاَّي 

 ل : ك  الل داخي في حاجة اإلنلا  . قالت : نا  ال يدخي الايت إال لحاجة اإلنلا  ح إال ك  يسا

والظاهر عن كهي الصفة : كنهع نانأا يقنلأ  في الملجد ح وقد باق حديث الارا  ون داازب     

 كنهع نانأا إاا جادأا ضروأا السنأ المعلق في الملجد للصدقة فقنلأا عنه . 
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 ه ألصحاونا . واهب طائفة إل  نراهته ن ألنه دنا ة ح وحكي دن الشافعي ح وهأ وج    

 وعن قال وهذا كجاز للمعتك  ك  يدخي ويته لالني ح نما يدخي لسضا  حاجته.     

 في الملاجد : )) إنما هي لذنر هللا والصية وقرا ة السر   (( .  ويعضد هذا: قأل الناي     

 خرجه عللع .     

 وقد تسدر في كواخر )) كوأاب : الأضأ  (( .     

 

* * * 

 

 

 

 

 

 باب  -44

 القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء

حدثنا يحي  ون عأب  : ثنا داد الرزاق : اونا اون جريج  : كخارني اوان شاهاب ح دان  -423    

بهي ون بعد ح ك  رجي قال : يا ربأل هللا ح كركيات رجاي وجاد عاع اعركتاه رجاي كيستلاه ؟ فتيدناا 

     في الملجد وكنا شاهد . 

 ا عختصر عن حديث بهي في قصة المتيدنين . هذ    

ونا  غرض الاخاري عنه قأل بهي : )) فتيدناا  فاي الملاجد وكناا شااهد (( ح وناا  النااي     

  هأ الذي ال دن وينهما ح فدل الل دل  جأاز الحكع في الملجد والتيدن فيه وين الهللاوجين ن فبناه

  . حكع دليهما والتيدن والدن وينهما 

وال خيف نعلمه وين العلماا  فاي جاأاز الميدناة فاي الملااجد واين الـاـهللاوجين المللميـاـن ح     

 وإنما اختلفأا : هي الل علتحب كو واجب كو عااح : 

فقوجاه الشافعي في قأل له ح وابتحاه في قأله اآلخار ح وكنثار كصاحاونا ح وعانهع عان قاال :     

 هأ جائهللا غير علتحب . 

 اار : ال يختلفاأ  ك  اللعاا  ال يكاأ  إال فاي الملاجد الجااعع ن ال  النااي وقاال اوان دااد ال    

 الدن في علجده . 

وكعا السضا  في الملاجد ح فساد واأب الاخااري دلياه فاي  خار )) صاحيحه (( فاي )) نتااب :     

.  األحكار (( ح فسال :  ))واب : عن قض  والدان فاي الملاجد (( . والدان دمار دناد عناار النااي 

  عروا  دل  زيد ون ثاوت واليمن دند المنار . وقض  شاريح والشاعاي ويحيا  وان يعمار فاي وقض

 الملجد . ونا  الحلن وزرارة ون كوف  يسضيا  في الرحاة خارج الملجد .  

 ثع خرج حديث بهي في اللعا  .     

لجد فيساار ثع قال : )) واب : عن حكع في الملجد حت  إاا كت  دل  حد كعر ك  يخرج عن الم    

 (( . وقال دمر : كخرجاه عن الملجد فاضرواه . ويذنر دن دلي نحأه . 

وهأ فاي الملاجد ح فنااداه  ثع خرج فيه عن حديث كوي هريرة ح قال : كت  رجي ربأل هللا     

ح فسال : يا ربأل هللا حإني زنيت ح فقدرض دنه ح فلما شهد دل  نفله كروعا قاال : )) اوال جناأ  ؟ 

 وانر الحديث .  –ال . قال : )) ااهاأا وه فارجمأه ((  (( قال :

وانر غيره عمن نا  يسضي في الملجد : شريح ح والحلن ح والشعاي ح وعحارب وان دثاار     

 حويحي  ون يعمر ح واون كوي ليل  ح ووه قال كوأ حنيفة وعالل واحمد وإبحاق . 
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 قال كحمد : لع يهللال الناه يسضأ  في الملاجد .     

 وقال عالل : هأ عن كعر الناه السديع  .     

 ونرهه الشافعي .     

 وحكي دن دمر ون داد العهللايهللا ح ورواية دن كوي حنيفة .     

وقال بفيا  الثأري : ال واه ك  يسضي الساضي في الملاجد ن ناا  شاريح والسضااة يفعلاأ      

 لجد. اللح ونا  دمر ون داد العهللايهللا نتب ك  ال يسضي  الساضي في الم

 ونا  الشعاي يسضي وين كهي الذعة والنلا  إاا لع يصلين دل  واب داره .     

 وكعا إقاعة الحد في الملجد ح ففي النهي دنه حديث خرجه الترعذي ح وفي إبناده عسال .     

 وهأ قأل الجمهأر ح ونا  اون كوي ليل  يسيع حد الجلد في الملجد     

لملجد وخفيا  األدب ح وال وااه وضـاـرب الخصاع فياه إاا تااين وعذهب عالل : ال واه في ا    

 : نسله صاحب )) تهذيب المدونة (( .  -لدده 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 باب -45

 إذا دخل بيتاً يصلي حيث شاء أو حيث أمر ؟

 وال يتجسس

ثنا داد هللا ون عللمة : ثنا إوراهيع ون بعد ح دن اون شهاب ح دان عحماأد وان الروياع  -424    

كتاه في عنهللاله ح فسال : )) كين تحب ك  اصلي لال عان ويتال ؟ ((  ن دتاا  ون عالل ح ك  الناي ح د

 ح وصففنا خلفه ح فصل  رنعتين .  . قال : فقشرت له إل  عكا  ح فكار الناي 

 هذا عختصر عن حديث طأيي قد خرجه وتماعه في الااب الذي وعد هذا .     

 داخي إلاااا  وياااات غيااااره : هااااي يصاااالي حيااااث شااااا  عاااان وععناااا  تاأياااااه هاهنااااا : ك  الاااا    

 الايت ح كر حيث كعر ؟ وبسط حرف االبتفهار عن الكير .

 وابتدل وهذا الحديث دل  كنه يصلي حيث كعر ال حيث شا  .     

وفي هذا نظار ن حياث شاكا إلياه كناه ال يسادر دلا  حضاأر علاجد الجماداة ح وفاي عثاي هاذه     

ختيار صاحب الايت في عكا  الصية ن ألناه كدلاع وماا يصالح عان ويتاه الحادثة يناغي ك  يرجع إل  ا

 التخااه علجدا ح والحق له في الل . 

وكعااا عاان دخااي إلاا  وياات غيااره دلاا  هااذا الأجااه ح وكراد لصااية فيااه فااي يتأقاا  دلاا  كعاار     

فالصالي وقنس وكعه ولــع يلتاانهما ح واي قاال لهاع : )) قأعاأا ح  صاحب الايت ح نما صل  الناي 

 لكع (( . وقد باق . 

ولعااي الاخاااري الحااق الصااية فااي وياات غيااره إاا دخااي إليااه وااالجلأه فيااه ن فبنااه إاا كعاار     

والجلأه في عكا  ععين عنه في يناغي له الجلاأه فاي غياره ح لكان اا  وعاد األعار ح فاب  لاع يأجاد 

 كعر فله الجلأه حيث شا  . 

لس حيااث يااقعر  صاااحب الاادار ن فااب  صاااحب الاادار قااال باافيا  الثااأري : إاا دخلاات فاااج    

 . ادرف وعأرة داره ن ولغنا الل دن الناي 
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 وعت  نا  في الايت علجد للصية فيه فالداخي إاا كراد الصية يصلي فيه وغير ابتظذا  .     

وفااي )) علااند اإلعااار كحمااد(( داان جاااور ح قااال : قلاات : يااا ربااأل هللا ح ك  كوااي تاار  دينااا     

دي ح فسال : )) بنقتيل يأر اللاات إ  شاا  هللا (( . والال فاي زعان الثمار عاع اباتجداد النخاي ح ليهأ

ح فلما دخي دلي في عالي دن  إلا  الروياع فتأضاق  فلما نا  صايحة يأر اللات جا ني ربأل هللا 

ر عنه ح ثع قال إل  الملجد فصل  رنعتين ح ثع دنأت واه إلا  خيماة لاي فالاطت لاه : وجاادا عان شاع

 -وطرحت خدية عن قتب عن شعر حشأها لي  ح فاتكا دليها ح فلع الاث إال قليي حت  طلع كواأ وكار 

ح فتأضق وصل  رنعتين ح فلع الااث إال قلايي  ح فكقنه نظر إل  عا دمي الناي هللا  -رضي هللا دنه 

كار دناد ح فتأضق وصل  رنعتين نقنه نظر إلا  صااحايه ح فادخي ح فجلاس كواأ و حت  جا  دمر 

 وانر الحديث . -ركبه ح ودمر دند رجليه 

 

* * * 

 

 باب-46

 المساجد في البيوت

 وصل  الارا  ون دازب في علجد في داره في جمادة .     

علاجد الايأت ح هي كعانن الصية عنها ح وقاد ناا  عان داادة اللال  ك  يتخاذوا فاي وياأتهع     

 كعانن ععدة للصية فيها . 

ناا  يصالي فاي علاجد ويات عيمأناة ح   خر )) نتاب : الحايض (( ك  النااي  وقد قدعنا في    

 وهي عضطجعة إل  جاناه ح وهي حائض . 

وروى جعفر ون ورقا  ح دن شداد عأل  دياض ون داعر ح دان وايل ح كناه جاا  إلا  النااي     

  . يبانه والصية ح فأجده يتلحر في علجد ويته 

 خرجه اإلعار كحمد .     

روى عحمد ون بعد : اونا قايصة : اونا بافيا  : دان كوياه حقاال : كول عان اتخاذ علاجدا فاي و    

 ويته يصلي فيه دمار ون يابر. 

ووببناد : دن الساباع وان دااد الارحمن وان دااد هللا وان علاعأد ح قاال : كول عان ونا  علاجدا     

 يصلي فيه دمار ون يابر . 

كار الملاجد الملالة ح في يجاب صايانتها دان نجاباة وهذه الملاجد ال يثات لها شي  عن كح    

 وال جناوة وال حيض . هذا عذهب كصحاونا وكنثر الفسها  . 

 : نسله دنه حرب .  -وعنع إبحاق عن جلأه الجنب فيها والحائض     

وكجاز االدتكااف فيهاا للمار ة خاصاة طائفاة عان فسهاا  الكاأفيين ح عانهع : النخعاي والثاأري     

 ة . وكوأ حنيف

 ودنه ودن الثأري : ك  المركة ال يصح ادتكافها في غير علجد ويتها .     

 وقأل األنثرين كصح .     

وقد روي دن اوان داااه ح كناه باظي دان ادتكااف الماركة فاي علاجد ويتهاا ؟ فساال : ودداة ح     

 وكوغض األدمال إل  هللا الادع ح ال ادتكاف إال في علجد تسار فيه الصية . 

 خرجه حرب الكرعاني .    

وروى دمرو ون دينار ح دن جاور ح كنه بظي دن اعركة جعلات دليهاا ك  تعتكا  فاي علاجد     

]السارة :  َوكَْنتُْع َدااَنفُأَ  فَاي اْلَمَلااَجَد  ويتها ؟ قَاَل : ال يصلح ح لتعتك  فَي علجد ن نما قال هللا : 

187 . ] 
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 خرجه األثرر .     

ي كنه جاور وان دااد هللا الصاحاوي ح ويحتماي كناه جااور وان زياد كواأ الشاعثا  وجاور هذا يحتم    

 التاوعي .

 وادتك  كوأ األحأه صاحب اون علعأد في علجد ويته.     

 ورخص فيه الشعاي .     

وهبال  جعلأا علاجد الايأت حكمهاا حكاع الملااجد فاي االدتكااف ح ولاأ ناا  هاذا صاحيحا     

 .  علاجد ويأتهن ح وإنما نن يعتكفن في علجد الناي  في الدتك  كزواج الناي 

وكعا إقاعة الجمادة للصلأات في علاجد الايأت في يحصي وها فضيلة الصاية فاي الملااجد     

 ح وإنما حكع الل حكع عن صل  في ويته جمادة وتر  الملجد . 

تمعأ  ودل  وااب الادار قال حرب : قلت ألحمد : فالسأر نحأ العشرة يكأنأ  في الدار ح فيج    

علجد ؟ قال : يخرجأ  إلا  الملاجد ح وال يصالأ  فاي الادار ح ونقناه قاال : إال ك  يكاأ  فاي الادار 

 علجد يبا  فيه ويسار . انته  . 

وعت  نا  الملجد يابا  فياه ويساار ويجتماع فياه النااه دمأعاا ح فساد صاار علاجدا علااي ح     

 حمد ح وداعة العلما  ح ولأ لع ينأ جعله علجدا عبودا . وخرج دن علل صاحاه وذلل دند اإلعار ك

ونسي كوأ طالاب دان كحماد فايمن ونا  علاجدا عان داره ح كا  فياه وصال  عاع النااه ح ونيتاه     

حين وناه وكخرجه ك  يصلي فيه ح فباا عات رد إل  الميراث ؟ فسال كحماد : إاا كا  فياه ودداا النااه 

 ه ليس وشي  . إل  الصية في يرجع وشي  ح ونيت

ووجه هذا : ك  اإلا  للناه في الصية إاا ترتب دليه صية الناه ح فبنه يساأر عساار الأقا      

والسأل عع حيازة المأقأف دليه ح ورفع يد الأاق  ح فيثات الأق  واذلل ح ونياة رجأداه إلا  ورثتاه 

 ننية تأقيت الأق  ح والأق  ال يتأقت وي يتقود ح وتلغأ نيته تأقيته . 

بمعت إبحاق يسأل : االدتكاف في ني علجد خارج عان الايات جاائهللا  -كيضا  -وقال حرب     

ح وا  نانت الدار دظيمة عما يجتمع كهي المحلة في علجد تلل الدار ح ويدخلها غيار كهاي الادار لماا 

ة ح فقعا رجي جعي علاجدا لنفلاه ح ولاع يجعلاه للجمادا -كيضا  -جعي الملجد   جاز االدتكاف فيه 

ح إال ك  يكاأ  واه داذر ح وال  -كيضاا  -ترفسا ونفله ح فبنه ال يكأ  فيه ادتكاف ح وال فضي الجمادة 

يمكنه ك  يلتسي إل  الملجد ح فحينظذ يكأ  له فضي الجمادة في الل الملجد ح فب  ادتك  فيه ناا  

 له اجر ح وال يلم  ععتكفا ن ال  االدتكاف إنما يكأ  في عأضع وارز . 

 ي حال ن فيناغي ك  تحترر هذه الاساع المعدة للصية عن الايأت ح وتنظ  وتطهر . ووك    

قااال الثااأري فااي الملاااجد التااي تاناا  فااي الايااأت : ترفااع وال تشاارف ح وتفاارف للصاايةح وال     

 تجعي فيها شيظا . 

 كعار واناا  وقد روي عن حديث هشار ون داروة ح دان كوياه ح دان دائشاة ح ك  رباأل هللا     

 الملاجد في الدور ح وك  تنظ  وتطيب . 

 خرجااااااه اإلعااااااار كحمااااااد وكوااااااأ داود واواااااان عاجااااااه واواااااان خهللايمااااااة واواااااان حاااااااا  فَااااااي 

 )) صحيحهما (( .

 خرجه الترعذي عن وجه  خر عربي ح عن غير انر : )) دائشة (( . 

 وقال : هأ كصح .     

 ونذلل كنكر اإلعار كحمد وصله .     

 صحيح المربي . وقال الدارقطني : ال    
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عن رواية اون إبحاق : حدثني دمار وان دااد هللا وان الهللاويار ح  -كيضا  -وخرجه اإلعار كحمد     

يقعرناا ك   ح قاال : ناا  رباأل هللا  دن دروة ون الهللاوير ح دمن حدثه عن كصاحاب رباأل هللا 

 نصنع الملاجد في دورنا ح وا  نصلح صنعتها ونطهرها . 

 . نحأ هذا اللف  عن حديث بمرة ون جندب ح دن الناي وخرجه كوأ داود و    

 وقد اختل  في تفلير )) الدور (( في هذه األحاديث :    

 فسيي : المراد وها الايأت ح ووذلل فلره الخطاوي وغيره .      

كعر وتنظي  الملاجد التي فاي الاياأت  وخرج اون ددي حديث دائشة ح ولفظه : إ  الناي     

. 

: ))خياار دور األنصااار دار  كنثاار المتساادعين : المااراد والاادور هنااا : الساائااي ح نسألااه  وقااال    

وني داد األشهي ح ثع دار وني الحاارث وان الخاهللارج ح ثاع دار وناي باادده ح وفاي ناي دور األنصاار 

 خير(( .

 ووهذا فلر الحديث بفيا  الثأري وونيع ون الجراح وغيرهما .    

المذنأرة في الحديث هي الملاجد الملاالة فاي الساائاي والسارى ن دو   ودل  هذا : فالملاجد    

 علاجد األعصار الجاععة .

 :  -رحمه هللا  -قال الاخاري     

ثنا بعيد ون دفير : ثنا الليث : حدثني دسيي ح دن اون شهاب ح قال : كخارناي عحماأد  -425    

عمان شاهد وادرا عان  اب رباأل هللا وهاأ عان كصاح -ون الرويع األنصااري ح ك  دتااا  وان عالال 

ح فسال : يا ربأل هللا ح قد كنكرت وصري وكنا كصالي لساأعي  ح كنه كت  إل  ربأل هللا  -األنصار 

ح فااباا ناناات األعطااار بااال الااأادي الااذي وينااي ووياانهع ح لااع كبااتطع ك   تااي علااجدهع فقصاالي وهااع ح 

 ووددت ياااااااااااااااااااااااا رباااااااااااااااااااااااأل هللا كنااااااااااااااااااااااال تاااااااااااااااااااااااقتيني فتصااااااااااااااااااااااالي فاااااااااااااااااااااااي 

: ))بااقفعي ح إ  شااا  هللا(( . قااال دتاااا  : فغاادا دلااي  خااذه عصاال  ح فسااال ربااأل هللا ويتااي ح فقت

فقانات لاهح فلاع يجلاس حاين دخاي  وكوأ وكر حين ارتفع النهار ح فابتقا  رباأل هللا  ربأل هللا 

الايات ح ثااع قااال : ))كيان تحااب ك  كصاالي عان ويتاال(( قااال : فقشارت لااه إلاا  ناحياة عاان الاياات ح فسااار 

فكاار ح فسمناا خلفاه ح فصاففنا فصال  رنعتاين ح ثاع بالع . قاال : وحالاناه دلا  خهللايارة   ربأل هللا

صنعناها له . قال : فثاب في الايت رجال عن كهي الدار اوو ددد ح فااجتمعأا فساال قائاي عانهع : كيان 

 كو اواااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان  -عالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان الدخيشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان 

: ))ال تساي الال ح  رباأل هللا  الدخشن ؟ فسال وعضهع : الال عناافق ح ال يحاب هللا ورباأله . فساال

كال تااراه قااد قااال : ال إلااه إال هللا ح يريااد وااذلل وجااه هللا؟(( قااال : هللا وربااأله كدلااع . قااال : فبنااا ناارى 

: ))فاب  هللا قاد حارر دلا  الناار عان قاال : ال إلاه  وجهه ونصيحته إل  المنافسين . فسال ربأل هللا 

 إال هللا ح ياتغي وها وجه هللا((.

وهاأ كحاد وناي باالع ح  -قال اون شهاب : ثاع باقلت وعاد الال الحصاين وان عحماد األنصااري     

 دن حديث عحمأد ون الرويع ح فصدقه وذلل . -وهأ عن براتهع 

 -دتاا  ون عالل ون دمرو ون العجي  ون زيد ون غنع ون بالع ون دأف ح شهد ودرا وكحادا     

ح  فيمن شهد ودرا ح ونا  اهب وصره في دهد النااي  ولع يذنره اون إبحاق -نما في هذا الحديث 

 ونا  يبر قأعه وهأ ضرير الاصر وهأ شيخ ناير إل  ك  تأفي في زعن ععاوية . 

لاع يكاان قاد اهااب وصاره والكليااة ح واي نااا  قاد بااا   والظااهر : كنااه لماا اشااتك  إلا  الناااي     

الهللاهري وهأ ععن  قأله فاي هاذه  وصره ح نذا وقع في ))صحيح عللع(( عن رواية األوزادي ح دن

 الرواية : ))كنكرت وصري(( .

 ولكن رواه عاللح دن الهللاهري ح وقال فيه : إ  دتاا  قال : ))وكنا رجي ضرير الاصر(( .    
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 وقد خرجه الاخاري في عأضع  خر .    

ع ح وروى بليما  ون المغيرة ح دن ثاوت الاناني ح دن كناس وان عالال: ثناا عحماأد وان الرويا    

 داااااان دتاااااااا  واااااان عالاااااال ح قااااااال : كصاااااااوني فااااااي وصااااااري وعااااااض الشااااااي  ح فاعثاااااات إلاااااا  

 : إني كحب ك  تقتيني فتصلي في عنهللالي فقتخذه عصل  ح ففعي . ربأل هللا 

كدناي : رواياة كناس وان عالال ح دان عحماأد وان  -وهذا عن رواياات األنااور دان األصااغر     

 الرويع .

 ح داااان كنااااس : حاااادثني دتاااااا  واااان عالاااال ح كنااااه  ورواه حماااااد واااان باااالمة : ثنااااا ثاواااات    

 ح فسال : يا ربأل هللا ح تعال فخط لي علجدا . فجاا  رباأل هللا  دمي ح فقربي إل  ربأل هللا 

 فذنر الحديث . -

 ولعي هذه الرواية كشاه ح وحماد ون بلمة عسدر في ثاوت خاصة دل  غيره .    

 ن الأجهين .وقد خرجه عللع في كول ))صحيحه(( عن هذي    

 وروى هذا الحديث قتادة ح واختل  دليه فيه :     

 لع يذنر في إبناده : ))دتاا (( . فرواه شياا  ح دن قتادة ح دن كنس ح دن الناي     

وخالفه حجاج ون حجاج ح فرواه دن قتادة ح دن كواي وكار وان كناس ح دان عحماأد وان دميار     

 الحديث .فذنر  -ون بعد ح ك  دتاا  كصيب واصره 

 خرجه النلائي في ))نتاب اليأر والليلة(( عن الطريسين .    

وقأله : ))عحمأد ون دمير ون بعد(( ح الظاهر كنه وهع ن فسد رواه دلي ون زيد وان جاددا      

ح قال : حدثني كوأ وكر ون كناس ح قاال : قادر كواي الشاار وافادا وكناا ععاه ح فلسيناا عحماأد وان الروياع ح 

ثا دن دتاا  ون عالل ح فلما قفلنا انصرفنا إل  المدينة ح فلاقلنا دناه ح فاباا هاأ حاي ح فحدث كوي حدي

واناار  - فااباا وشاايخ ناياار كدماا  ح فلااقلناه داان الحااديث ح فسااال : اهااب وصااري دلاا  دهااد الناااي 

 الحديث وطأله .

 خرجه اإلعار كحمد .    

ن الرويع دن دتاا  ح ثع بامعه عان فتاين وهذه الرواية ك  كوا وكر ون كنس بمعه عن عحمأد و    

 دتاا  .

وق  الليأل تحأل وينه ووين علاجد قأعاه الاذي يصالي وهاع فياه ح  -كيضا  -وقد ادتذر دتاا      

 ك  يقتيه في ويته فيصلي فيه ح حت  يتخذه عصل  . فطلب عن الناي 

 وعأاضع صلأاته عصل  يصل  فيه . وفي هذا : ابتحااب اتخاا  ثار الناي     

يصالي فياه النااه  وقد انر اون بعد ح دن الأاقدي ح ك  ويت دتاا  الذي صل  فيه النااي     

 والمدينة إل  يأعه اا  .

: كال نتخاذ عان عساار إواراهيع عصال  ؟  للنااي  : قأل دمار  -كيضا  -ويشهد لهذا المعن      

 [.125]الاسرة:َواتََّخذُوا َعْن َعسَاَر إَْوَراَهيَع ُعَصلًّ    فَنهللََالت : 

وقد نساي كحماد وان الساباع وباندي الخاأاتيمي ح دان اإلعاار كحماد ح كناه باظي  دان إتياا  هاذه     

ك  يصلي في ويته فيتخذه عصال  ح  الملاجد؟ فسال : كعا دل  حديث اون كر عكتأر : كنه بقل الناي 

الرجاي المشااهد ح إال  وكثاره ح فاي واقه ك  ياقتي ودل  عا نا  يفعي اون دمر يتاع عأاضع النااي 

 ك  الناه قد كفرطأا في هذا ح وكنثروا فيه.

يعناي : عاان  -وفاي رواياة اوان الساباع : ك  كحمااد انار قاار الحلاين ح وعاا يفعااي النااه دناده     

 األعأر المكروهة المحدثة .
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تخااا وهذا فيه إشارة إل  ك  اإلفراط في تتاع عثي هاذه اآلثاار يخشا  عناه الفتناة ح نماا ناره ا    

قاأر األنايا  علاجد ح وقد زاد األعر في الل دند الناه حت  وقفأا دنده ح وادتسدوا كنه ناف لهاع ح 

 واطرحأا عا ال ينجيهع غيره ح وهأ طادة هللا وربأله .

وقد ركى الحلن قأعا يهللادحمأ  دل  حمي نعش وعض المأت  الصالحين ح فسال : فاي دملاه     

 فتنافلأا .

 المسصأد األدظع عتاوعته في دملهح ال عجرد االزدحار دل  حمي نعشه.يشير إل  ك      

ونااذلل عاان ياااال  فااي تااهللايين المصااح  وتحلااينهح وهااأ عصاار دلاا  عخالفااة كواعااره وارتكاااب 

 عناهيه.

 :  -كيضا  -عا يدل دل  نراهة الل  وقد روى دن دمر     

جهاا ح فلماا انصارف ركى فروي دن المعرور ون بأيد ح قال : خرجنا عع دمر فاي حجاة ح    

 النااااااااه علاااااااجدا فااااااااادروه ح فساااااااال : عاااااااا هاااااااذا ؟ قاااااااالأا : علاااااااجد صااااااال  فياااااااه النااااااااي 

  فساال : هكااذا هلال كهااي الكتاااب قاالكع ح اتخااذوا  ثاار كنايااائهع ويعااا ح عان درضاات لاه فيااه صااية .

 فليصي ح وعن لع تعرض له صية فليمض .

تحتهااا ويعااة الرضااأا  ح  يع ربااأل هللا وقااال نااافع : نااا  الناااه يااقتأ  الشااجرة التااي وااا    

 فيصلأ  دندها ح فال  الل دمر فقوددهع فيها ح وكعر وها فسطعت . 

وقال اون داد الار : نره عالل وغيره عن كهي العلع طلاب عأضاع الشاجرة التاي وأياع تحتهاا     

 اََلَل .عخالفة لما بلكه اليهأد والنصارى فَي عثي  –وهللا كدلع  –ويعة الرضأا  ن والل 

انره فَي ))االبتذنار(( فَي الكير َدلَا  َحاَدْيث : ))اشاتد غضاب هللا َدلَا  قاأر اتخاذوا قااأر     

 كنايائهع علاجد(( .

وقال : انر عالل ] .. .. [ وبثر هذا الحديث حديث دتاا  ون عالال ن ليااين لال ك  ععنا  هاذا     

 الحديث عخال  للذي قاله .

 إيما  وه وتصديق ح وحب في هللا وفي ربأله . وقفعال ربأل هللا قال : والتار  والتقبي  

 وفي الحديث : دليي دل  ك  المطر والليأل دذر يايح له التخل  دن الصية في الملجد .    

 لع يرخص له :  وقد روي : ك  الناي     

 -: هاأ عحماأد قال اإلعار كحمد : ثنا بفيا  ح دن الهللاهري ح فلظي بافيا  : دمان هاأ ؟ قاال     

التخلاا  داان  ح ك  دتاااا  واان عالاال نااا  رجااي عحجااأب الاصاار ح وانااه اناار للناااي  -إ  شااا  هللا 

 الصيةح فسال : ))هي تلمع الندا ؟(( قال : نعع . فلع يرخص له .

 ونذا رواه عحمد ون بعد ح دن بفيا  .    

 وهأ يدل دل  ك  بفيا  شل في إبناده ح ولع يحفظه .    

الشافعي : كونا بفيا  ون ديينة : بمعت الهللاهري يحدث ح دن عحمأد اون الرويع ح دان  وقال    

دتاا  ون عالل ح قال : قلت : يا ربأل هللا ح إناي عحجاأب الاصار ح وإ  اللايأل تحاأل ويناي وواين 

 : ))هي تلمع الندا ؟(( قال : نعع . فسال له النااي  الملجد ح فهي لي عن دذر ؟ فسال ربأل هللا 

 : ))ال كجد لل عن دذر إاا بمعت الندا (( . قال بفيا  : وفيه قضية لع كحفظها .

 قال الشافعي : هكذا حدثنا بفيا  ح ونا  يتأقاه ح ويعرف كنه لع يضاطه .     

ثاع  -ح والداللة دل  الال : عاا كوناا عالال ح دان اوان شاهاب  -فيما نرى  -قال : وقد كوهع فيه     

 سدر ح دل  عا رواه الجمادة دن الهللاهري .انر حديث دتاا  المت

قال الايهسي : اللفا  الاذي رواه اوان دييناة فاي هاذا اإلباناد إنماا هاأ فاي قصاة اوان كر عكتاأر     

 األدم  .
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قلت : وقد اشتاهت السصتا  دل  غير واحد ح وقد باق دن اإلعاار كحماد كناه انار ك  اوان كر     

 خذه عصل  ح وإنما هأ دتاا  ون عالل .ك  يصلي في ويته ليت عكتأر بقل الناي 

وقد اشتاه دل  وعض الرواة عحمأد ون الرويع الراوي له دن دتاا  ح فلماه عحمأد ون لاياد     

 وهع ح وقد وقع فيه وعض الرواة للحديث دن عالل . -كيضا  -ح وهأ 

كو  -ع وقال يهللايد ون هارو  ح دن بفيا  وان حلاين ح دان الهللاهاري ح دان عحماأد وان الرويا    

 شل يهللايد . -الرويع وين عحمأد 

وقد روي دن اون ديينة وببناد  خر : خرجه اون داد الار في ))التمهيد(( ح عن طرياق داياد     

ح دان  -إ  شاا  هللا  -هللا ون عحمد : ثنا بفيا  ون دييناة ح دان الهللاهاري ح دان دمارة ح دان دائشاة 

دان الصاية ح فساال : ))كتلامع النادا ؟(( قَااَل : دن التخلا   دتاا  ون عالل ح كنه بقل ربأل هللا 

 نَعَْع . فَلَْع يرخص لَهُ .

ح وقاال : ))إ   -إعا دن بفيا  كو غيره  -وهذا اإلبناد غير عحفأظ ح ولهذا شل فيه الراوي     

 شا  هللا(( ح وإنما كراد حديث عحمأد ون الرويع .

 هللايااااد واااان األصااااع ح داااان كوااااي وكعااااا اواااان كر عكتااااأر ح فسااااد خرجااااه علاااالع عاااان روايااااة ي    

رجااي كدماا  ح فسااال : يااا ربااأل هللا ح كنااه لاايس لااي قائااد يسااأدني إلاا   هرياارة ح قااال : كتاا  الناااي 

ك  يرخص له فيصلي في ويته ح فرخص له ح فلماا ولا  ددااه ح فساال :  الملجد . فلقل ربأل هللا 

 ))هي تلمع الندا  والصية(( قال : نعع . قال : ))فقجب(( .

خرج اإلعار كحمد واون حاا  في ))صحيحه(( عن حديث ديل  ون جارية ح دان جااور وان و    

ح فساال : ياا رباأل هللا ح عنهللالاي شاباعح وكناا عكفاأف  دادهللا ح قال : كت  اون كر عكتأر إلا  النااي 

 الاصر ح وكنا كبمع ؟ قال : ))فب  بمعت األاا  فقجب ح ولأ حاأا ح ولأ زحفا(( .

 رية ح تكلع فيه .وديل  ون جا    

وخرج اإلعار كحمد وكوأ داود واون عاجه واون خهللايمة فاي ))صاحيحه(( والحاانع عان حاديث     

ح فساال : ياا رباأل هللا ح  داصع ون وهدلة ح دن كوي رزيان ح دان اوان كر عكتاأر ح كناه باقل النااي 

ة ك  اصالي فاي إني رجي ضرير الاصر ح شابع الدار ح ولي قائد ال ييئمني ح فهاي تجاد لاي رخصا

 ويتي ؟ قال : ))هي تلمع الندا ؟(( قال : نعع . قال : ))ال كجد لل رخصة((.

 وفي إبناده اختيف دل  داصع :     

 وروي دنه ح دن كوي رزين عربي .    

 ورواه كوأ بنا  بعيد ون بنا  ح دن دمرو ون عرة ح دن كوي رزين ح دن كوي هريرة .    

 د : ليس والسأي .وكوأ بنا  ح قال كحم    

وخرج اإلعار كحمد وكوأ داود والنلائي واون خهللايمة ح عان حاديث دااد الارحمن وان دااوس ح     

دن داد الرحمن ون كوي ليل  ح دن اون كر عكتأر ح كنه قال : يا ربأل هللا ح إ  المدينة نثيارة الهاأار 

؟((  قااال: نعااع . قااال : : ))تلاامع حااي دلاا  الصااية ح حااي دلاا  الفاايح  واللااااع . فسااال الناااي 

 ))فحيهي(( .

وخارج اإلعااار كحمااد عان حااديث داااد العهللايااهللا وان علاالعح داان حصااين وان داااد الاارحمنح داان     

كتا  الملاجد فاركى فاي الساأر رقاة ح فساال :  دادهللا ون شداد ح دان اوان كر عكتاأر ن ك  رباأل هللا 

ا  يتخلا  دان الصاية فاي ويتاه إال ))إني ألهع ك  كجعي للناه إعاعا ح ثع كخارج فاي كقادر دلا  إنلا

كحرقته دليه(( . فسال اون كر عكتأر ح يا ربأل هللا ح إ  ويني ووين الملاجد نخاي وشاجرا ح وال كقادر 

دلاا  قائااد نااي بااادة ح كيلااعني ك  كصاالي فااي ويتااي ؟ قااال : ))كتلاامع اإلقاعااة؟(( قااال : نعااع . قااال : 

 ))فقتها(( . 

 ونحأه . -واية كوي جعفر الرازي ح دن حصين ح وه وخرجه اون خهللايمة والحانع عن ر    
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وقااد روي هااذا الحااديث عاان روايااة الااارا  واان دااازب وكوااي كعاعااة ونعااب واان دجاارة . وفااي     

 كبانيدها ضع  . وهللا كدلع .

وقد كشكي وجه الجمع وين حديث اون كر عكتأر وحديث دتاا  وان عالال ح حياث جعاي لعتااا      

 عكتأر رخصة:  رخصة ح ولع يجعي الون كر

فمن الناه : عن جمع وينهما وق  دتاا  انر ك  الليأل تحأل وينه ووين علجد قأعاه ح وهاذا     

دذر واضح ن ألنه يتعذر ععه الأصأل إل  الملجد ح واون كر عكتأر لع يذنر عثاي الال . وإنماا انار 

لصية في ويتاه وكاي عشسة المشي دليه . وفي هذا ضع  ن فب  الليأل ال تدور ح وقد رخص له في ا

حال ح ولع يخصه وحالة وجاأد اللايي ح واوان كر عكتاأر قاد انار ك  المديناة نثيارة الهاأار واللاااع ح 

 والل يسأر عسار الليي المخأف .

وقيي : إ  اون كر عكتأر نا  قرياا عن الملجد ح وخيف دتاا  ح ولهذا ورد في وعاض طارق     

قاعة . ولكان فاي وعاض الرواياات كناه كخاار ك  عنهللالاه شاباع حديث اون كر عكتأر : كنه نا  يلمع اإل

 نما تسدر .

وعن الناه عن كشار إل  نلخ حديث اون كر عكتأر وحديث دتاا ح فاب  األداذار التاي انرهاا     

 اون كر عكتأر يكفي وعضها في بسأط حضأر الملجد .

 ره .وقد كشار الجأزجاني إل  ك  حديث اون كر عكتأر لع يسي كحد وظاه    

 يعني : ك  هذا لع يأجب حضأر الملجد دل  عن نا  حاله نحال اون كر عكتأر .    

إنما كراد كنه ال يجد الون كر عكتأر رخصاة فاي حصاأل فضايلة الجماداة  وقيي : إ  الناي     

 عع تخلفه وصيته في ويته .

طرياق كواي  وماا خرجاه فاي ))باننه(( عان -وهاأ : الايهساي  -وابتدل وعاض عان نصار الال     

شهاب الحناط ح دن العي  ون المليب ح دن كويه ح دن اون كر عكتأر ح قاال : قلات : ياا رباأل هللا ح 

 إ  لاااااااااااااااي قائااااااااااااااادا ال ييئمناااااااااااااااي فاااااااااااااااي هااااااااااااااااتين الصااااااااااااااايتين ؟ قَااااااااااااااااَل : )) كي 

: ))لأ يعلع السادد دنهما عاا فيهماا ألتاهماا ولاأ  الصيتين ؟(( قلت : العشا  والصاح . فسال الناي 

 ا(( .حاأ

وحديث اون كر عكتأر يدل دل  ك  العم  ليس وعذر في تار  الجماداة ح إاا ناا  قاادرا دلا      

 إتيانها ح وهأ عذهب كصحاونا .

ولأ لع يمكنه المجي  إال وسائاد ووجاد قائادا عتارداا لاه ح فهاي يجاب دلياه حضاأر الملاجد ؟     

 دل  وجهين ح انرهما اون حاعد عن كصحاونا .

   دل  قأل كحمد : إ  حضأر الملجد للجمادة فرض دين .وهذا ونا    

 إ  شا  هللا تعال  . -وبيقتي انر الل علتأف  في عأضعه     

وقد يلتدل وحديث دتاا  دل  ك  الجماداة فاي الايات تكفاي عان حضاأر الملاجد خصأصاا     

 لالدذار .

ا  فياه ح ويسايع ح عان ويتاه علاجدا ياب ويحتمي ك  يكأ  دتااا  جعاي عأضاع صاية النااي     

ويصلي وجمادة كهي داره وعن قرب عنه ح فتكأ  صيته حينظذ في علجد : إعاا علاجد جماداة ح كو 

علجد ويت يجمع فيه ح وكعا اون كر عكتأر فبنه  اباتقا  فاي صايته فاي ويتاه عنفاردا ح فلاع ياقا  لاه ح 

 وهذا اقرب عا جمع وه وين الحديثين . وهللا كدلع .

ح  الايهسي(( عن حديث نعب وان دجارة ح ك  رجاي كدما  كتا  رباأل هللا  لكن في ))بنن    

:  فسال : إني ابامع النادا  ح ولعلاي ال كجاد قائادا ح كفقتخاذ علاجدا فاي داري ؟ فساال لاه رباأل هللا 

 ))تلمع الندا ؟(( قال : نعع . قال : ))فباا بمعت الندا  فاخرج(( .

 اتع فيه : كنه عنكر .وفي إبناده اختيف ح وقد قال كوأ ح    
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وعع هذا ن في داللة فيه دل  كنه كراد ك  يصلي في ويته جمادة ح إنما فيه كناه كراد ك  يجعاي     

 في داره علجدا لصيته في نفله .

 -وفااي حااديث دتاااا  : دليااي دلاا  جااأاز إعاعااة األدماا  ح وجااأاز الجمادااة فااي صااية التطااأع 

 مهللاور في ويته .حوجأاز إعاعة الهللاائر وبا  ال -كحيانا 

وقأله : ))وحلاناه دل  خهللايرة صنعناها له(( يدل دل  ك  الهللاائر وإ  نا  صااحب المناهللال     

قد ابتدداه إل  ويته لحاجة له ح فبناه يلاتحب لاه ك  يضايفه ح وإ  حالاه لاذلل فاي ويتاه وعاد انسضاا  

 حاجته لع يضر الل ح وشرط كال يكأ  دل  الهللاائر فيه عشسة .

ح وقياي : كناه ال واد  -كيضاا  -ة (( : عرقة تصنع عن النخالاة . وقياي : عان الادقيق )) والخهللاير    

 ك  يكأ  ععها شي  عن دبع عن شحع كو لحع . وخص وعضهع دبمها واللحع خاصة . 

 يعني جا وا عتأاترين ح وعضهع في اثر وعض .  -وقأله : )) فثاب في الايت رجال((     

 يعني : دار وني بالع ون دأف ح وهع قأر دتاا  .  - وقأله : )) عن كهي الدار ((    

: )) ال تسي الل (( نه  ك  يرعاي احاد والنفااق لسارائن تظهار دلياه ح وقاد  وفي قأله الناي     

يجري دل  المنافسين كحكار المللمين  فاي الظااهر ح عاع دلماه ونفااق وعضاهع ح فكيا   نا  الناي 

 ومللع يرعي وذلل ومجرد قرينة؟ 

وفيه : ك  عن رع  كحدا ونفاق ح وانر بأ  دمله ح فبنه يناغي ك  ترد غياته ح ويذنر صاالح     

كنه ك  ال الاه إال هللا وا  عحماد دااده و رباأله ح ال يلتفات إلا  قاأل عان  دمله ن ولهذا انر الناي 

 قال : إنما يسألها تسية ونفاقا . 

ألناه لاع يعارف دناده وماا يخشا  دلياه عان وهجر عالال وان الدخشان ن  وإنما لع يقعر الناي     

النفاق ح ولع يثات الال وايناة ح وإنماا رعاي واذلل ح وخايف الثيثاة الاذين خلفاأا ن فابنهع ادترفاأا وماا 

 يخش  دليهع عنه النفاق ن ولهذا دذر المعتذرين وونلهع إل  هللا ح ونا  نثير عنهع نااوا . 

)ال اله إال هللا(( دل  النار ح فاي كواخار ))نتااب: وقد باق السأل في ععن  تحريع عن قال : )    

 العلع(( . 

ودرا واحدا والمشاهد نلهاا ح واختلفاأا : هاي شاهد عاع  وقد شهد عالل ون الدخشع عع الناي     

 األنصار ويعة العساة ح كر ال ؟ 

 وعثه عع داصع ون ددي لتحريق علجد الضرار وهدعه .  وقد روي ك  الناي     

وى كبد ون عأب  : ثنا حماد ون بلمة ح دن داصع ون وهدلة ح دان كواي صاالح ح دان وقد ر    

ح واجتمااع  فااي داره ح فقتااه الناااي  كواي هرياارة ح ك  رجااي عان األنصااار كربااي إلا  ربااأل هللا 

: )) كين في   ؟(( فغمهللاه رجاي عانهع ح فساال : كناه ح واناه  قأعه ح وتغيب رجي عنهع ح فسال الناي 

: ))كليس قد شهد ودرا ؟(( قالأا : ول . قال : ))فلعي هللا قد اطلع إل  كهي وادر ح  بأل هللا ! فسال ر

 فسال : ادملأا عا شظتع فسد غفرت لكع((. 

ح حديثه : ك  رجي عن األنصاار دماي ح فاعاث  -كيضا  -وخرجه الطاراني عن طريق حماد     

 ه . فجااااااااااا  : اخطااااااااااط لااااااااااي فااااااااااي داري علااااااااااجدا ألصاااااااااالي فياااااااااا إلاااااااااا  ربااااااااااأل هللا

 وقد اجتمع إليه قأعه وتغيب رجي .          ربأل هللا 

 وخرجه اون عاجة كول الحديث فسط ح وخرج كوأ داود  خره فسط عن طريق حماد .     

حديث  خر في ععن  حديث دتاا  . خرجه الاخااري فاي عأاضاع كخار  وألنس دن الناي     

 ر (( فيما تسدر . ح وقد انرناه في )) واب : الصية دل  الحصي

 

* * * 
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 التيمن في دخول المسجد وغيره
 ونا  اون دمر يادك ورجله اليمن  ح فباا خرج ودك ورجله اليلرى .     
حاادثنا بااليما  واان حاارب : ثنااا شااعاة ح داان األشااعث واان بااليع ح داان كويااه ح داان  -426    

باتطاع فاي شاانه نلاه ح فاي طهاأره ح يحب التيمن عاا ا علروق ح دن دائشة ح قالت : نا  الناي 
 وترجله ح وتنعله . 

وقد باق هذا الحديث في )) واب : التيمن في الأضأ  والغلي (( وولطنا السأل دلياه هناا      
ح كنه يدل دل  تساديع اليمنا  فاي األفعاال الشاريفة ح واليلارى فيماا هاأ وخايف الال ح فالادخأل إلا  

سديع الرجي اليمن  فيه نتسديمها فاي االنتعاال ح والخاروج عناه الملجد عن اشرف األدمال ح فيناغي ت
 والعكس ح فيناغي تقخير اليمن  فيه ح نتقخيرها في خلع النعلين. 

 وكعا عا انره دن اون دمر تعليسا .      
وروى شداد كوأ طلحة الراباي ح دن ععاوية ون قرة ح دن كنس ون عالال ح كناه ناا  يساأل :     

 لت الملجد ك  تادك ورجلل اليمن  ح وإاا خرجت ك  تادك ورجلل اليلرى . عن اللنة إاا دخ
 خرجه الحانع .     
 وقال : صحيح دل  شرط عللع .     
 وخرجه الايهسي .     
 وقال : تفرد كوأ طلحة ح وليس والسأي .     
 وبظي الدارقطني دنه ح فسال : يعتار وه .     
 وخرجه له عللع .     
 ن كنس عن وجه كخر كضع  عن هذاحعن فعله ح ولع يسي فيه : )) عن اللنة (( . وروي د    

 
* * * 
 باب -48

 هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ، ويتخذ مكانها مساجد

 : )) لعن هللا اليهود ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد(( لقول النبي 
 وما يكره من الصالة في القبور

 لي دند قار ح فسال : السار السار ح ولع يقعره واإلداده . وركى دمر كنس ون عالل يص    
عسصأد الاخاري وهذا الاااب : نراهاة الصاية واين السااأر واليهاا ح واباتدل لاذلل واا  اتخااا     

 دل  الل .  الساأر علاجد ليس هأ عن شريعة اإلبير ح وي عن دمي اليهأد ح وقد لعنهع الناي 
 ك  شا  هللا تعال  .  -ديث فيما تسدر ح وبيقتي قرياا وقد خرج الاخاري هذا الح    
وقد دل السرا  دل  عثي عا دل دليه هذا الحديث ح وهأ قأل هللا دهللا وجي في قصة كصحاب     

ََّخااااااااااذَ َّ َدلَااااااااااْيَهْع َعْلااااااااااَجداً  الكهاااااااااا  :    قَاااااااااااَل الَّااااااااااَذيَن َغلَاُااااااااااأا َدلَاااااااااا  كَْعااااااااااَرَهْع لَنَت
أر دلاا  الملاااجد عاان فعااي كهااي الغلاااة دلاا  األعااأر ح والاال [ ح فجعااي اتخاااا السااا12] الكهاا  : 

يشعر وا  علتند السهر والغلاة واتااع الهأى ح واناه لايس عان فعاي كهاي العلاع والفضاي المتاعاين لماا 
 انهللال هللا دل  ربله عن الهدى . 

 وإاا نرهت الصاية إلا  السااأر ووينهاا ح فاب  نانات السااأر عحترعاة اجتناات الصاية فيهاا ح    
وك  نانت غير عحترعة نساأر عشرني الجاهلية ونحأهع عمن ال دهد له وال اعة عع الملالمين فبناه 
يجأز ناشها ونسي عا يأجد فيها عن دظاعهع ح والصية في عأضاعها ن فبنهاا لاع تااق عساارة وال وساي 

 فيها قاأر ح  وقد نص اإلعار كحمد دل  الل في رواية المرواي .

ح فمن رواياة بافيا  ح دان حمياد ح دان كناس ح قاال : ركناي دمار  مروكعا عا انره دن د    
 وكنا اصلي إل  قار ح فجعي يشير إلي : السار السار . 
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ورواه إبماديي ون جعفر دن حميد ح دن كنس ح حدثه كنه قار يصلي إلا  قاار ال يشاعر واه ح     
راباي ح فساال رجاي : كناه يساأل :  فناداه دمر : السار السار.  قال : فظننت كنه يسأل : السمر ح فرفعت

 السار ح فتنحيت . 
 وروي دن كنس ح دن دمر عن وجأه كخر .     
وروى همار : ثنا قتادة ح ك  كنلا عر دل  عسارة وهع يانأ  علاجدا ح فساال كناس : ناا  يكاره     

 ك  يان  علجد في وبط الساأر. 
 ين ظهراني الساأر . وقال كشعث : دن اون بيرين : نانأا يكرهأ  الصية و    
 خرج الل نله كوأ وكر األثرر .     
يلال دن الصية في المسارة ؟ فكاره الصاية فاي  -يعني : كحمد  -وقال : بمعت كوا داد هللا     

المسارة . فسيي له : الملجد يكأ  وين السااأر ح كيصالي فياه ؟ فكاره اََلاَل . قياي لَاهُ : كناه علاجد وويناه 
؟ فكاره ك  يصالي فياه الفارض ح ورخاص ك  يصالي فياه دلا  الجناائهللا . وانار ووين السااأر حااجهللا 

 ح قال : )) ال تصلأا إل  الساأر (( ح وقال : إبناد جيد .  حديث كوي عرثد الغنأي ح دن الناي 

قال : )) ال تجللاأا دلا  السااأر  وحديث كوي عرثد هذا : خرجه عللع ح ولفظه : ك  الناي     
 (( .  ح وال تصلأا إليها

 ح قاااال :  وروي دااان دمااارو وااان يحيااا  الماااازني ح دااان كوياااه دااان كواااي باااعيد ح دااان النااااي 
 )) جعلت لي األرض علجدا وطهأرا ح إال المسارة والحمار (( . 

 خرجااااااه اإلعااااااار كحمااااااد وكوااااااأ داود واواااااان عاجااااااه والترعااااااذي واواااااان حاااااااا  والحااااااانع     
 وصححه . 
ي بعيد (( فيه ح ورجع نثير عان الحفااظ إربااله : وقد اختل  في إرباله ووصله وذنر )) كو    

 دن دمرو ون يحي  ح دن كويه ح وعنهع : الترعذي  والدارقطني . 
 وفي هذا الااب كحاديث كخر ح قد ابتأفيناها في )) في نتاب شرح الترعذي (( .     
 وكعا عا انره الاخاري : ك  دمر لع يقعر كنلا واإلدادة .     
 الصية في المسارة : هي تجب إدادتها ح كر ال ؟  فسد اختل  في    
وكنثاار العلمااا  دلاا  كنااه ال تجااب اإلدااادة وااذلل ح وهااأ قااأل عالاال ح والشااافعي ح واحمااد فااي     

 رواية دنه . 
والمشااهأر داان كحمااد الااذي دليااه داعااة كصااحاوه : ك  دليااه اإلدااادة ن الرتكاااب النهااي فااي     

 الصية فيها . 
ح وجعلأا النهي هاهنا لمعن  يختص والصية عن جهاة  -كو وعضهع  -ظاهر وهأ قأل كهي ال    

عكانهااا ح فهااأ نااالنهي داان الصااية المخااتص وهااا لهللاعانهااا نالصااية فااي كوقااات النهااي ح ونالصاايار 
 المنهي دنه ألجي زعنه المختص وه نصيار العيدين . 

المساارة واألدطاا  ونحأهاا  حت  ك  عن كصحاونا عن قال : عت  قلنا : النهي دن الصية فاي    
للتحريع ح في يناغي ك  يكأ  في وطي  الصية فيها خيف دن كحمد ح وإنما الخيف دنه فاي دادر 

 الاطي  عاني دل  السأل وقنه عكروه نراهة تنهللايه . 
 وكنثر العلما  دل  ك  الكراهة في الل نراهة تنهللايه ح وعنهع عن رخص فيه .     
 اختلفاااأا فاااي الصاااية فاااي المساااارة ح فرويناااا دااان دلاااي واوااان داااااه  قاااال اوااان المناااذر :    

وداد هللا ون دمرو ودطا  والنخعي  كنهع نرهأا الصية فيها . واختل  دن عالل فياه ح فحكا  اوان 
 السابع دنه كنه قال : ال واه وه ح وحك  كوأ عصعب دنه كنه قال : ال كحب الل .        

ح كناه  ه عن الل عا نرهه كهي العلع ابتدالال والثاوت دن الناي قال اون المنذر : ونحن نكر    
قااال : ))اجعلااأا فااي ويااأتكع عاان صاايتكع ح وال تتخااذوها قاااأرا(( ح ففااي هااذا دليااي دلاا  ك  المسااارة 

 ليلت ومأضع للصية .
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إ  شاا   -ودسد له واوا عفردا ح وبيقتي في عأضعه  -كيضا  -قلت : قد ابتدل الاخاري وذلل     
  تعال  .هللا

قال اون المنذر : وقد قال نافع عأل  اوان دمار: صاليتا دلا  دائشاة وكر بالمه وباط الاسياع ح     
 واإلعار يأعظذ كوأ هريرة ح وحضر الل اون دمر .  

قلت : صية الجنازة علتثناة عن النهاي دناد اإلعاار كحماد وغياره ح وقاد بااق قاأل كحماد فاي     
 في  علجد وين المساور إال الجنائهللا ن أل  الجنائهللا هذه بنتها . : ال يصلي-الل . وقال كيضاً 

 . يشير إل  فعي الصحاوة     
قال اون المنذر : وروينا ك  واثلة ون األبسع نا  يصلي في المسارة حغيار كناه ال يلاتتر وساار     

. 
النهاي  قلت : ألنه هأ روى دن كوي عرثد حديث النهي دن الصية إل  السااأرح فكاا  يخاص    

 وحاله ابتساال السار خاصة .
 قال اون المنذر : وصل  الحلن الاصري قي المساور .    
 قلت : لعله صل  دل  جنازة ح فبنه روي دنه كنه كعر وهدر الملاجد المانية في المساور .    
 قال: ونره دمر ون الخطاب وكنس ون عالل الصية إل  المساور . انته  عا انره.    
 تل  السائلأ  والكراهة في دلة النهي :واخ    
فسال الشافعي : دلة الل النجابة ح فب  تراب المساور يختلط وصاديد الماأت  ولحاأعهع ح فاب       

 نانت طاهرة صحت الصية فيها عع الكراهة .
وقلع كصحاوه المسارة إل  ثيثة كقلار : عا تكرر ناشها ح فاي تصاح الصاية فيهاا ح الخاتيط     

 وها والصديد . وجديدة لع تناش حفيصح الصية فيها عع الكراهة ن ألنها عدفن للنجابة .ترا
 وعا شل في ناشها ح ففي صحة الصية فيها قأال  .    
وكختلاا  كصااحاونا فااي دلااة النهااي ] داان الصااية [ ح فماانهع عاان قااال : هااأ عظنااة النجابااة ح     

 وعنهع عن قال : هأ تعاد ال يعسي .
ع هذا : ال فرق وين ك  تكاأ  قديماة كو حديثاة ح ناشات كو لاع تنااش ح إاا تناولهاا اباع وقالأ ع    
 عسارة .  
 قالأا: فب  نا  في وسعة قار كو قارا  في وقه والصية فيها وعا لع يصي إل  السار.    
واا  وكنكر  خرو  التعليي والنجابة ح ونا  دل  طهارة تاراب المسااور واالباتحالة ح ودللاأا :     

الصية فاي المساارة والا  السااأر ح إنماا نها  دناه بادا لذريعاة الشار  ح فاب  اصاي الشار  ودااادة 
األوثا  نانت عن تعظيع الساأر ح وقد انر الاخاري في )) صاحيحه (( فاي )) تفلاير باأرة ناأح (( 

 ك  شا  هللا .  -دن اون دااه ععن  الل ح وبنذنره فيما وعد 

قاي ك  يماأت وخماس يساأل : )) ك  عان  دن جندب ح بمع الناي وفي )) صحيح عللع ((     
نا  قالكع يتخذو  قاأر كنايائهع وصالحيهع علاجد ح كال في تتخاذوا السااأر علااجد فابني كنهاانع دان 

 الل (( . 
 وهذا يعع ني الساأر .     

:   وخرج اإلعار كحمد واون حاا  فاي )) صاحيحه (( عان حاديث اوان علاعأد ح دان النااي    
 ))ك  عن شرار الناه عن تدرنهع اللادة وهع كحيا  ح وعن يتخذ الساأر علاجد (( . 

وخرج اإلعار كحمد وكوأ داود والنلائي عن حديث كوي صاالح ح دان اوان داااه ح دان النااي     

. )) لعن هللا زائرات الساأر ح والمتخذين دليها الملاجد واللرج(( : 
 ي وعض النلخ : صحيح . وف -وقال الترعذي : حلن     
 وخرج اون حاا  فَي )) صحيحه(( والحانع وصححه .     
 واختل  في كوي صالح هذا ح عن هأ ؟     
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: قاله الطاراناي ح وفياه وعاد . وقياي : إناه عياهللاا  الاصاري ح وهاأ ثساة ن  -فسيي : إنه اللما      
 عار كحمد والجمهأر . : قاله اإل -قاله اون حاا . وقيي : إنه وااا  عأل  كر هاني 

 وقد اختل  في كعره :     
فأثسه العجلي . وقاله اون ععين : ليس وه واه . وقال كوأ حاتع : يكتب حديثه وال يحتااج واه .     

 وقال النلائي : ليس وثسة . وضعفه اإلعار كحمد وقال : لع يصح دندي حديثه هذا . 
لحاديث لايس وثاوات ح وكواأ صاالح واااار قاد اتسا  وقال عللع في )) نتاب التفصايي (( : هاذا ا    

 الناه حديثه ح وال يثات له بماع عن اون دااه . 
 وروي دن زيد ون ثاوت ح كنه نه  ك  يان  دند قار كويه علجد .     
 خرجه حرب الكرعاني .     
ااارة وقاال كواأ وكار األثارر فاي نتااب )) النابااخ والمنلاأ؛ (( : إنماا نرهات الصاية فاي المس    

 للتشاه وقهي الكتاب ن ألنهع يتخذو  قاأر كنايائهع وصالحيهع علاجد . 
ووجدنا في نتاب عصن  دلا  عاذهب بافيا  الثاأري : وإاا صال  الرجاي وواين يدياه عيات     

 تنح  دنه . إنما نره الصية إل  الساأر عن اجي الميت ح فب  صل  إليها في واه . 
 ويكاااااره ك  يصااااالي الرجاااااي إلااااا  السااااااأر كو عاااااا واااااين : قاااااال بااااافيا  :  -كيضاااااا -وفياااااه     

 الساأر . ثع قال : وعن صل  إل  الساأر في إدادة دليه . 
 وفيه : قال : وال تعجاني الصية دل  الجنازة في المسارة .     
 وهذا قأل الشافعي وإبحاق ورواية دن كحمد ن لعمأر النهي دن الصية في المسارة .     
فاي صاية الجناازة فاي المساارة : واا  الصاية دلا  الساار جاائهللاة واللانة  وابتدل عن رخاص    

 الصحيحة ح فعلع ك  الصية دل  الميت في الساأر غير عنهي دنها . 
 خرج الاخاري في هذا الااب حديثين :     
 الحديث األول :     
 قال :     
ي ح دان دائشاة ح ك  كر ثنا عحمد ون المثن  : ثناا يحيا  ح دان هشاار : اخارناي كوا -427    

فسااال : )) إ   حاياااة وكر باالمة انرتااا ننيلااة ركينهااا والحاشااة فيهااا تصاااوير ح فااذنرتا الاال للناااي 
كولظاال إاا نااا  فاايهع الرجااي الصااالح فمااات ونااأا دلاا  قاااره علااجدا ح وصااأروا فيااه تلاال الصااأر ح 

 وكولظل شرار الخلق دند هللا يأر السياعة (( .  
دل  تحاريع وناا  الملااجد دلا  قااأر الصاالحين ح وتصاأير صاأرهع فيهاا هذا الحديث يدل     

نما يفعله النصاارى ح وال رياب ك  ناي واحاد عنهماا عحارر دلا  انفاراد ح فتصاأير صاأر اآلدعياين 
 عحرر ح وونا  الساأر دل  الملاجد وانفراده عحرر نما دلت دليه النصأه كخر يقتي انر وعضها . 

)تفلاير باأرة ناأح (( عان ))نتاواه(( هاذا عان حاديث اوان جاريج ح وقد خرج الاخااري فاي )    
فسال : دطا  ح دن اون دااه : صارت األوثا  التي نانات فاي قاأر ناأح فاي العارب تعااد ح كعاا ود 
نانت لكلب ودوعة الجندل ح وكعا باأاع نانات لهاذيي ح وكعاا يغاأث فكانات لماراد ح ثاع لاناي غطيا  

: كباما   -لهمادا  ح وكعاا نلار فكانات لحميار آلل اي الكايع والجرف دناد بااب وكعاا يعاأق فكانات 
رجال صالحين عن قأر نأح ح فلما هلكأا كوح  الشيطا  إل  قاأعهع ك  انصااأا إلا  عجاللاهع التاي 
 نانأا يجللأ  كنصاواح وبمأها وقبمائهع ح ففعلأا فلع تعادح حت  إاا هلل كولظل ونلخ العلع دادت.

ك  دطا  هذا هأ الخرباني ح والخرباني لع يلامع عان اوان داااه . وقد انر اإلبماديلي :     
 وهللا كدلع .
فب  اجتمع ونا  الملجد دلا  السااأر ونحأهاا عان  ثاار الصاالحين عاع تصاأير صاأرهع فاي     

شل في تحريمه ح بأا  نانت صأرا عجلدة ناألصنار كو دل  حائط ونحأه ح نماا يفعلاه النصاارى 
التاي فاي الكنيلاة التاي انرتهاا كر حايااة وكر بالمة كنهماا ركتاهاا والحاشاة  في ننائلاهع ح والتصااوير

 نانت دل  الحيطا  ونحأها ح ولع يكن لها ظي ح ونانت كر بلمة وكر حاياة قد هاجرتا إل  الحاشة .
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فتصأير الصأر دل  عثي صاأر األناياا  والصاالحين ن للتاار  وهاا واالبتشافاع وهاا عحارر     

ك  كهلاه شارار الخلاق  وهأ عن جانس دااادة األوثاا  ح وهاأ الاذي كخاار النااي في دين اإلبير ح 
 دند هللا يأر السياعة .

وتصأير الصأر للتآنس ورؤيتهاا كو للتناهللاه واذلل والتلهاي عحارر ح وهاأ عان الكااائر وفادلاه     
ا غياره ح وهللا عن اشد الناه دذاوا يأر السياعاة ح فبناه ظاالع عمثاي وقفعاال هللا التاي ال يسادر دلا  فعلها

[ ال فاي ااتاه وال فاي صافاته وال فاي كفعالاه بااحانه 11]الشاأرى: لَاْيَس َنَمثَْلاَه َشاْي    تعال  
 وتعال  .
     

 الحديث الثاني : 

 حدثنا علدد : ثنا داد الأارث ح دن كوي التياح ح دان كناس ح قاال : قادر النااي  -428    

كرواع دشارة  ال لهاع : وناأ دمارو وان داأف ح فققاار النااي المدينة ح فنهللال كدل  المدينة في حي يس

دلا  راحلتاه ح  ليلة ح ثع كربي إل  وني النجار فجا وا عتسلدين الليأف ح فكاقني كنظار إلا  النااي 
وكوأ وكر ردفه ح وعال وني النجار حأله ح حت  كلس  وفنا  كواي كياأب ح وناا  يحاب ك  يصالي حياث 

ض الغنع ح وإنه كعر وانا  الملجد ح فقربي إل  عن وناي النجاار ح كدرنته الصية ح ويصلي في عراو

.  فسال : ))يا وني النجاار ح ثااعنأني وحاائطكع هاذا(( . قاالأا : ال وهللا ح ال نطلاب ثمناه إال إلا  هللا

وسااأر  قال كنس : فكا  فيه عا كقأل لكع : قاأر المشرنين ح وفيه خرب ح وفيه نخاي ح فاقعر النااي 
فناشاات ح ثااع وااالخرب فلااأيت ح ثااع ونخااي فسطااع ح فصاافأا النخااي قالااة الملااجد ح وجعلااأا  المشاارنين

 ععهع وهأ يسأل :  دضادتيه والحجارة ح وجعلأا ينسلأ  الصخر وهع يرتجهللاو  ح والناي 
اللهاااااع ال خيااااار إال خيااااار 
 اآلخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارة

 

 فاااغفر لالنصااار والمهاااجره 
 

اا  وعا حأله ح ونانت قاا  علكن وني دمرو كدل  المدينة : هأ العأالي والعالية ح وهأ ق    
 ون دأف.
وقياي : إ  نااي عااا نااا  عاان جهااة نجااد عاان المدينااة ح عاان قراهااا ودمائرهااا إلاا  تهاعااة يلاام      

 العالية ح وعا نا  دو  الل يلم  اللافلة.

. وقد انرنا باب الل في ))نتاب : اإليماا (( فاي ))وااب  وونأ النجار نانأا كخأال الناي     
 : الصية عن اإليما (( .

ك  ينتسي عن العأالي إل  وبط المدينة ح وا  يتخاذ وهاا علاكنا يلاكنه  ونا  عسصأد الناي     
. 

وفي إردافه ألوي وكر في الال الياأر دلياي دلا  شارف كواي وكار واختصاصاه واه دو  باائر     
 كصحاوه .
 عانهع وكشرافهع .يريد : رجالهع وشج -وقأله : ))وعال وني النجار حأله((     
كي : وفنا  داره ح و))كلسا (( والسااف ح وععنااه : كناه  -وقأله : ))حت  كلس  وفنا  كوي كيأب((     

 نهللال وه ح فب  اللائر إاا نهللال ومكا  كلس  فيه رحله وعا ععه .

ناا  نلماا عار وادار عان دور األنصاار  وقد انر شرحايي ون بعد وكهي اللير : ك  النااي     
لع وونااي حاارث واان الخااهللارج وونااي دادي كخااذوا وخطااار راحلتاه ح ودرضااأا دليااه النااهللاول ناناي بااا

وحاايهع ح وهااأ يسااأل : ))خلااأا بااايلها ن فبنهااا عااقعأرة(( ح حتاا  ورناات وفنااا  دار كوااي كيااأب ح دنااد 
 علجده الذي وناه .

وقأل كنس : ))ونا  يحاب ك  يصالي حياث كدرنتاه الصاية ويصالي فاي عاراوض الغانع(( ح     

: ))جعلت لي األرض علجدا وطهأرا ح فقيماا رجاي كدرنتاه الصاية فعناده علاجده  فق لسأله عأا
وطهأره(( . ولسأله لما بظي : كي علجد وضاع فاي األرض كول ؟ قاال : ))الملاجد الحارار(( . قياي 
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:  له : ثع كي ؟ قال : ))ثع علجد ويت المسده(( . قيي : نع وينهما ؟ قاال : ))كروعاأ  بانة(( . ثاع قاال
 ))األرض لل علجد ح فقينما كدرنتل الصية فصي ن فبنه لل علجد(( .

 يعني : ويعأني إياه وثمنه . -وقأله : فقربي إل  وني النجار ح فسال : ))ثاعنأني وحائطكع((     
 قال الخطاوي : وفيه ك  صاحب الللعة كحق واللأر .    
 منا عن دنده .فبنه طلب عنهع ك  يذنروا له الثمن ح ولع يسطع ث    
 والحائط : عا فيه شجر ودليه ونيا  .    
وقأله : ))قالأا : وهللا ح ال نطلب ثمنه إال إلا  هللا(( يادل دلا  كنهاع لاع يقخاذوا لاه ثمناا ح وقاد     

 انر الهللاهري وغيره خيف الل .

  قال اون بعد : كونا الأاقدي : حدثني ععمر ح دن الهللاهري ح قاال : ورنات ناقاة رباأل هللا    

ح وهأ يأعظذ يصلي فيه رجاال عان الملالمين ح وناا  عروادا للاهي  دند عأضع علجد ربأل هللا 
وبهيي : غيعين يتيمين عن األنصار ح ونانا في حجر كوي كعاعة كبعد ون زرارة ح فددا رباأل هللا 

 فاقو  رباأل  والغيعين ح فلاوعهما والمرود ن ليتخذه علجدا . فساال : واي نهااه لال ياا رباأل هللا .

 حت  اوتاده عنهما . هللا 
قال الأاقدي : وقال غير ععمر ح دن الهللاهاري : فاوتاداه وعشارة دناانير . وقاال ععمار ح دان     

 الهللاهري : وكعر كوا وكر ك  يعطيهما الل. 
 وهذا إ  صح يدل دل  ك  الغيعين نانا قد ولغا الحلع .    
قدي دن ععمر وغيره ح دن الهللاهري عربلة ح فاب  وحديث كنس اصح عن رواية يرويها الأا    

 عرابيي الهللاهري لأ صحت دنه عن اضع  المرابيي ح فكي  إاا تفرد وها الأاقدي ؟

 فساله :  وقد روي دن الحلن ح كنهما وهااه للناي     
قال المفضي الجندي في ))فضائي المدينة(( له : ثنا عحماد وان يحيا  : ثناا بافيا  ح دان كواي     

عروادا لغيعاين عان األنصاار ح يساال لهماا :  ح دن الحلان ح قاال : ناا  علاجد رباأل هللا  عأب 

ك  ياتاداه عنهماا ح  -وناناا فاي حجاره  -كدجااه ح فكلاع فياه دمهماا  بهي وبهيي ح فلما ر ه النااي 

 اه .ح فان كراده ح فساال : نحن نعطيه إياه . فقدطياه ربأل هللا  فقخارهما دمهما ك  ربأل هللا 
 ح وناااااا   -يعناااااي : غيظاااااا  -قاااااال الحلااااان : فقدرنااااات فياااااه كصاااااأل النخاااااي غيواااااا     

 يخطب يأر الجمعة إل  جذع عنها ح ويلند إليه ظهره ح ويصلي إليه . ربأل هللا 
جادارا  -يعني : الل المرواد  -: نا   -في روايته دن ععمر ح دن الهللاهري  -ثع قال الأاقدي     

ح وقالتااه إلاا  وياات المسااده ح نااا  كبااعد واان زرارة وناااه ح فكااا  يصاالي عجاادرا ح لاايس دليااه بااس  

والنخي الذي فاي  ح فقعر ربأل هللا  وقصحاوه فيه ح ويجمع فيه وهع الجمعة قاي عسدر ربأل هللا 
الحديسة ح ووالغرقد الذي فيه ك  يسطع ح وكعر واللان فضرب ح ونا   في المرود قاأر جاهلية ح فاقعر 

فناشات ح وكعار والعظاار ك  تغياب ح وناا  فاي المرواد عاا  علاتنجي فلايروه حتا    وها ربأل هللا
اهب ح وكبلأا الملجد ح فجعلأا طأله عما يلي السالة إل  عبخره عائاة اراع ح وفاي هاذين الجااناين 

ح وجعلاأا األبااه قريااا عان ثايث كارع دلا   -ويسال : نا  اقي عن المائاة  -عثي الل ح فهأ عروع 

وكصااحاوه ح وجعااي ينسااي ععهااع الحجااارة  لحجااارة ح ثااع ونااأه واااللان ح ووناااه ربااأل هللا األرض وا
 ونفله ح وهأ يسأل : 

اللهااااااع ال داااااايش إال داااااايش 
 اآلخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارة

 

 فااااغفر لالنصاااار والمهااااجره 
 

 وجعي يسأل : 
هاااااذا الحماااااال ال حماااااال 
 خيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار

 

 ح وكطهااار -روناااا  -هاااذا كوااار  
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يثاة كواأاب : واواا فاي عابخره ح وواواا يساال لاه : وااب وجعي قالته إل  ويت المسده ح وجعي لاه ث

ح وهاأ  الرحمة ح وهأ واب الذي يادد  وااب داتكاة ح والاااب الثالاث الاذي يادخي عناه رباأل هللا 
الااب الذي يلي  ل دثما  ح وجعي طأل الجدار ولاطة ودمادة الجاذوع ح وباسفه جريادا ح فسياي لاه : 

 ح خشياات وثمار ح الشق  كدجي عن الل(( . كال نلسفه ؟ فسال : ))دريش نعريش عأب 
ووناا  ويأتااا إلاا  جناااه واااللان ح وبااسفها وجااذوع النخااي والجريااد ح فلمااا فاارف عاان الانااا  وناا      

وعائشة في الايت الذي واوه شارع إل  الملجد ح وجعي بأدة ونت زععة فاي الايات اآلخار الاذي يلياه 
 إل  الااب الذي يلي  ل دثما  . انته  .

 كقار في عنهللال كوي كيأب باعة كشهر. انر اون بعد ك  الناي و    
 وهذا يدل دل  ك  وعض حجره تع وناؤه وعد الل ح وانتسي إليها .    
دن الأاقدي : ثنا داد الرحمن ون كوي الرجاال ح قاال : عاات كباعد  -كيضا  -وروى اون بعد     

 يبعظذ يان  .  جد ربأل هللا ون زرارة في شأال ح دل  ركه تلعة كشهر عن الهجرة ح وعل
 وهذا يدل دل  ك  ونا  الملجد لع يتع إال وعد تلعة كشهر عن الهجرة .    
 وكعا قأل كنس : ))فكا  فيه عا كقأل لكع : قاأر المشرنين ح وفيه خرب ح وفيه نخي(( .    
لحااا  لفظااه : ))خاارب(( روياات والخااا  المعجمااة والاااا  المأحاادة . وروياات : ))حاارث(( وا    

 والثا  المثلثة .
قااال اإلبااماديلي : عاان قااال : ))حاارث(( . فهااأ عحتمااي ن أل  عااا حاارث ولااع يااهللارع كو زرع     

 فرفع زرده ح نانت األخاديد والشسأق واقية في األرض .
 يشير إل  ك  الل ينابب قأله : ))فقعر والحرث فلأيت(( .    
وهاأ  –وضاع الخاا   –خرواة كو خرواة قال : وعن قال : ))خرب(( فهاأ صاحيح ن فهاأ جماع     

 العيب ح نالجحر والشق ونحأه .
 يعني : كنه يكأ  وصفا لمذنر . -قال : وكعا ))الخرب(( فهأ نسألل : عكا  خرب     
 قال : والحديث خارج دل  تقنيث هذا الحرف ح فكقنه والجمع كشاه .    
قاال اللياث : هاي لغاة  -تح الارا  يعني : وكلر الخاا  ووفا -وقال الخطاوي : روي ))خرب((     

 تميع خرب ح والأاحد خروة.
ح جماع خرواة ح  -يعني : وفاتح الخاا  ونلار الارا   -قال : وبائر الناه يسألأ  : ))خرب((     

نما قيي : نلع جمع نلمة . ولعاي الصاأاب ))الخارب(( عضامأعة الخاا  جماع خرواة وهاي الخاروق 
 ني ثساة علتديرة . التي في األرض ح إال كنهع يسألأنها في

قااال : ولعااي الروايااة : ))الجاارف(( جمااع الجرفااة ح وهااي جمااع الجاارف ح نمااا قيااي : خاارج     
 وخرجه ح وتره وتربه .

: ))حاادب(( جمااع حدوااة ح لسألااه : ))فلااأيت((ح  -إ  باااددت الروايااة  -قااال : وكوااين عنهااا     
 فتان  وتعمر. انته  عا انره . وإنما يلأى المكا  المحدودب ح كو عا فيه خروق ح فقعا الخرب

وفيااه تكلاا  شااديد ح وتيدااب وهااذه اللفظااة وحلااب عااا ياادخلها عاان االحتماااالت الملااتاعدة .     
 والروايااااااااة التااااااااي رواهااااااااا الحفاااااااااظ : ))خاااااااارب(( ح فااااااااب  نااااااااا  عفااااااااردا ح فبنمااااااااا كنااااااااث 
 تلااااااأيته ن أل  التقنيااااااث يعااااااأد إلاااااا  كعاننااااااه ح والظاااااااهر كنهااااااا ناناااااات عتعااااااددة ح وإ  نااااااا  

 فتقنيثها واضح . -والجمع  -ب(( ن ))خر
وععن  تلأية الخرب : ك  الانا  الخاراب الملاتهدر يصاير فاي عأضاعه كعاانن عرتفعاة دان 
األرض فتحتاج إل  ك  تحفر وتلأى واألرض ح وهذا كعر واضح ظااهر ح ال يحتااج إلا  تكلا  وال 

 تعل .
ح وكعاا ))قااأر المشارنين(( وكعا ))النخي(( فسد اخاار كناس كناه قطاع ح وصا  قالاة للملاجد     

 فناشت ح وانر كنهع ود وا وناش الساأرح ثع وتلأية الخرب ح ثع وسطع النخي .
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والمسصأد عن تخريج الحديث في هذا الااب : ك  عأضع الملجد نا  فيه قااأر للمشارنين ح     
فيهاا عان  فناشت قاأرهع ح وكخرجت دظاعهع عنها ح وهذا يدل دل  ك  المسارة إاا ناشت وكخرج عاا

 دظار المأت  لع تاق عسارة ح وجازت الصية فيها .
ويدل دل  نراهة الصية في المسارة ولأ نانات قااأر المشارنين ن لماا فياه عان باد الذريعاة     

 إل  اتخاا الساأر علاجد ح فبنه إاا تطاول العهد ح ولع تعرف الحال ح خشي عن الل الفتنة.
دظار المشرنين للصية فاي كعاننهاا تاادادا فاي الصاية دان وقد يسال عع الل : إ  في ناش     

 إ  شا  هللا تعال  . -عأاضع العذاب والغضب ح وهي عما يكره الصية فيها ح نما بيقتي انره 

لااع يااقعر دنااد ناااش  وفااي الحااديث : دليااي دلاا  طهااارة األرض واالبااتحالة ن فااب  الناااي     
 ولأ فعي الل لما كهمي نسله ن للحاجة إليه .األرض وبزالة تراب الساأر وال تطهيرها ح 

: ك  الصحاوة نانأا يخأضأ  الطين في الطرقات وال يغللأ  كرجلهاع  -كيضا  -ويدل دليه     
 والنجابات عشاهدة في الطرقات ح فلأ لع تطهر واالبتحالة لما بأعح في الل . -نما تسدر دنهع -

قوي قيواة وغياره ح ورجحاه وعاض كصاحاونا ح وهذا قأل طائفاة عان العلماا  عان اللال  ح نا    
وهأ رواية دن كوي حنيفة ح والمشهأر دناه : ك  األرض النجلاة إاا جفات فبناه يصال  دليهاا ح وال 

 يتيمع وها. وعذهب عالل والشافعي واحمد وغيرهع : كنها نجلة وكي حال.
ناااش دظاااعهع ح وفااي الحااديث : دليااي دلاا  ك  قاااأر المشاارنين ال حرعااة لهااا ح وكنااه يجااأز     

 ونسلهع عن األرض لينتفاع واألرض إاا احتيج إل  الل .
واختلفأا في ناش قااأرهع لطلاب عاا يادفن ععهاع عان عاال ح فارخص فياه نثيار عان العلماا  .     

حكاه اون داد الار دن كوي حنيفة والشاافعي . قاال ونرهاه عالال ولاع يحرعاه ح وناا  النااه يفعلاأ  
 ا .الل في كول اإلبير نثير

 كنااااه كعاااار وسااااار كوااااي رغااااال ح فااااقخارهع ك  ععااااه غصاااانا عاااان  وقااااد روي داااان الناااااي     
 اهب ح فناشأه وابتخرجأه عنه .

وعن العلما  عن نره الل ح عنهع األوزادي ح ودلي وقنه يكره الدخأل إل  علااننهع ن خشاية     
 نهللاول العذاب ح فكي  وساأرهع ؟ 

ة المجهألاة ن خشاية ك  يصاادف قاار نااي كو صاالح ح ونره وعض اللل  ناش الساأر العاديا    
 وخصأصا وقرض الشار ناألرد  .

 ونص كحمد دل  كنه إاا غلب المللمأ  دل  ارض الحرب في تناش قاأرهع .    
وهذا عحمأل دل  عا إاا نا  الناش داثاا لغيار عصالحة ح كو ك  يخشا  عناه ك  يفعاي الكفاار     

 ل  كرضهع .عثي الل والمللمين إاا غلاأا د

طلاب  وفي الحديث : دليي دل  ك  ويع األرض التي في وعضها قاأر صحيح ح فب  النااي     
 شرا  هذا المرود .

 وهذه الملقلة دل  قلمين :     
كحدهما : ك  يكاأ  المسااأر فاي األرض يجاأز ناشاه ونسلاه ح نقهاي الحارب ح وعان دفان فاي     

 لالرض نلهاح وينسي المدفأ  فيها ح نماا كعار النااي  عكا  عغصأب ح فهذا ال شل في صحة الايع
 ونسي دظار المشرنين عن المرود .

 والثاني : ك  يكأ  المساأر عحترعا ال يجأز ناشه ح في يصح ويع عأضع الساأر خاصة .    
 وهي يصح في الااقي ؟ يخرج دل  الخيف المشهأر في تفريق الصفسة .    
في وعضها دظار عاأت  ح ولاع يعلاع : هاي هاي عساارة كر ال ؟ فساال ولأ اشترى كرضا ح فأجد     

اون دسيي عن كصحاونا ووعض الشافعية في زعناه : ال يصاح الاياع فاي عحاي الادفن ن أل  تلال الاسعاة 
إعا ك  تكأ  علالة ح وإعا ك  تكأ  علكا للميت قد وص  ودفنه فيها ح فيكأ  كحق وها ح وال ينسي إلا  

 الأرثة .
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لااذي قااالأه هااأ األغلااب ح وإال فيحتمااي ك  يكااأ  الاادفن فااي كرض عغصااأوة كو عغااارة وهااذا ا    
 للدفن ح إال ك  هذا قليي كو نادر ح في يعأل دليه . وهللا كدلع .

والمنصأه دن كحمد : كنه إاا دفان فاي ويات عان داره فاي واقه وايعاه ح عاا لاع يجعاي عساارة    
 علالة .
ع النخي لمصلحة في قطعه ح وقد ناص دلا  جاأازه كحماد وفي الحديث : دليي دل  جأاز قط   

 : إاا نا  في داره نخلة ضيست دليه ح في وقه ك  يسطعها .
ونره جمادة قطع الشجر الذي يثمر ح عنهع : الحلن واألوزادي وإبحاق ح ونره كحمد قطاع    

 الدنيا .اللدر خاصة لحديث عربي ورد فيه ح وقال : قي إنلا  فعله إال ركى عا يكره في 
 ورخص في قطعه  خرو  . وهللا كدلع .   
 
 

* * * 
 
 
 باب -49

 الصالة في مرابض الغنم
حدثنا بليما  ون حرب : ثنا شعاة ح دن كوي التياح ح دن كنس ح قال : ناا  النااي  -429   

 . يصلي في عراوض الغنع 
 ملجد .ثع بمعته وعد يسأل : نا  يصلي في عراوض الغنع ح قاي ك  ياني ال    
هذا عختصر عن الحديث الذي قاله ح وإنما تر  الصية في عراوض الغنع وعد ونا  الملاجد ن     

 البتغنائه دنها والملجد ال لنلخ الصية فيها ح فبنه روي دنه كنه كا  في الل .

كصاالي فااي عااراوض  ففااي ))صااحيح علاالع(( داان جاااور واان باامرة ح ك  رجااي قااال للناااي     
 )نعع(( قال : كصلي في عاار  اإلوي؟ قال : ))ال(( .الغنع؟ قال : )

 إ  شا  هللا تعال  . -وفيه كحاديث كخر ح يقتي وعضها     
وقد روي الرخصة في الل دن اوان دمار ح وكواي ار ح وكواي هريارة ح وجااور اوان بامرة ح     

 واون الهللاوير وغيرهع ح وهأ قأل العلما  وعدهع .
عن نحف  دنه عن كهي العلع دل  إواحة الصية في عراوض الغانع  قال اون المنذر : كجمع ني    

 ح إال الشافعي ح فبنه قال : ال كنره الصية في عراح الغنع ح إاا نا  بليما عن كوأالها وكوعارها .
* * * 
 
 باب -50

 الصالة في مواضع اإلبل
 داااان  حاااادثنا صاااادقة واااان الفضااااي : ثنااااا بااااليما  واااان حيااااا  : ثنااااا دايااااد هللا ح -430    

 يفعله .  نافع ح قال : رايت اون دمر يصلي إل  وعيره ح فسال : رايت الناي 
 بليما  ون حيا  ح هأ : كوأ خالد األحمر .     
وقد خرج الشيخا  هذا الحديث في )) صحيحيهما (( عن طريساة ح وعان طرياق المعتمار وان     
 ح دن دايد هللا ون دمر .  -كيضا  -بليما  
 شريل ح دن دايد هللا نذلل .  -يضاك -ورواه     
وخالفهع اون نمير وعحمد ون دايد ح فروياه دن دايد هللا ح دن نافع ح ك  اون دمر نا  يفعاي     
 ولع يرفعاه .     -الل 

 وزدع الدارقطني : كنه صحيح .     
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 وتصرف الشيخين يشهد وخيف الال ح وا  الصاحيح رفعاه ن ال  عان رفعاه فساد زاد ح وهاع    
 جمادة ثسات . 

 والحديث نص في جأاز الصية إل  الاعير .    
 قال اون المنذر : فعي الل اون دمر وانس ح ووه قال عالل واالوزادي .    

فعاي ح واوان  وقال كوأ طالب : بالت كحمد : يصلي الرجي إل  وعياره ؟ قاال : نعاع ن النااي    
 دمر . 
 ديث دنده ح نما هي طريسة الاخاري وعللع . ونير كحمد هذا يدل دل  صحة رفع الح   
وعمن روى دنه االبتتار واعيره في الصية : بأيد ون غفلة ح واألبأد وان يهللاياد ح ودطاا  ح    

 والسابع ح وبالع . 
 وقال الحلن : ال وقه وه .    
 قال اون داد الار : ال كدلع فيه خيفا .    
 صلي إل  داوة . ونسي الاأيطي ح دن الشافعي : كنه ال ي   
قال وعض كصحاوه المتقخرين : لعي الشاافعي لاع يالغاه الحاديث ح وقاد وصاانا واتاااع الحاديث    

 إاا صح ح وقد صح هذا الحديث ح وال ععارض له . 
وتاأيااب الاخاااري : ياادل دلاا  ك  هااذا الحااديث يبخااذ عنااه يجااأز الصااية فااي عأاضااع اإلوااي    

 ن تسدر . وكدطانها ح وقد باسه إل  الل وعض ع
وقااد نتااب الليااث واان بااعد إلاا  داااد هللا واان نااافع عااأل  اواان دماار يلااقله داان علااائي ح عنهااا :    

يصلي دل  راحلته ح وقد نا  اون دمر وعان  الصية في كدطا  اإلوي ح فكتب له نا  ربأل هللا 
تاعر وتااأل  كدرننا عن خيار كهي كرضنا يعرض احدهع ناقته وينه ووين السالة ح فيصلي إليها ح وهي

 . 
ح دان دااعر الشاعاي ح دان جنادب  -هأ : الجعفاي  -وروى ونيع ح دن إبرائيي ح دن جاور    

 ون داعر الللمي ح كنه نا  يصلي في كدطا  اإلوي وعراوض الغنع . 
ورخص بفيا  الثأري في الصية في كدطا  اإلوي ح وانره وعض المصنفين دلا  عذهااه ح    

 .  وقال : رواه دنه السناد
 وكنثر كهي العلع دل  نراهة الصية في كدطا  اإلوي .    
قال اون المنذر : وعمن روينا دنه كنه ركى الصية في عراوض الغنع ح وال يصلي في كدطاا     

 اإلوي : جاور ون بمرة ح وداد هللا ون دمر ح والحلن ح وعالل وإبحاق ح وكوأ ثأر . انته  . 
 كحمد . قأل الشافعي و -كيضا-وهأ    

 عاااان طاااارق عتعااااددة ح وقااااد باااااق حااااديث جاااااور واااان  وقااااد روى الاااال داااان الناااااي     

 واااالنهي دااان الصاااية فاااي كدطاااا  اإلواااي ح واألعااار والصاااية فاااي عاااراوض  بااامرة ح دااان النااااي 
 الغنع . 
 خرجه عللع .     
 وخاااااارج اإلعااااااار كحمااااااد والترعااااااذي واواااااان عاجااااااه واواااااان خهللايمااااااة واواااااان حاااااااا  فااااااي     

ح قااال : )) صاالأا فااي  عاان حااديث اواان باايرين ح داان كوااي هرياارة ح داان الناااي )) صااحيحيهما (( 
 عراوض الغنع ح وال تصلأا في كدطا  اإلوي (( . 

 وصححه الترعذي ح وإبناده نلهع ثساتح إال كنه اختل  دل  اون بيرين في رفعه ووقفه . 
 ث تأقيا . قال الدارقطني : نانت دادة اون بيرين كنه روما تأق  دن رفع الحدي    

ونحاأه ح وانار كناه  وخرجه الترعذي عن حديث كوي صالح ح دن كوي هريرة ح دان النااي     
 ح في نتاب )) العلي (( دن الاخاري : ك  المعروف وقفه .  -كيضا  -اختل  في رفعه ووقفه 
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 وخااااارج اإلعاااااار كحماااااد وكواااااأ داود عااااان حاااااديث الاااااارا  وااااان داااااازب ح قاااااال : باااااظي     

الصااية فااي عاااار  اإلوااي ؟ فسااال : ))ال تصاالأا فااي عاااار  اإلوااي ن فبنهااا عاان داان  ربااأل هللا 
 الشياطين(( . 

 وبظي دن الصية في عراوض الغنع ؟ فسال : ))صلأا فيها ن فبنها ورنة((.     
 قال اون داد الار : هأ كحلن كحاديث الااب ح وكنثرها تأاترا.     

 نه  دن الصية في كدطا  اإلوي .  الناي  وروى الحلن ح دن داد هللا ون عغفي ك     
خرجه اإلعار كحمد والنلائي وخرجه اون عاجاه واوان حااا  فاي )) صاحيحه (( ح ولفظهماا :     

قال : )) صلأا في عراوض الغانعح وال تصالأا فاي كدطاا  اإلوايح فقنهاا خلسات عان  ك  ربأل هللا 
 الشياطين (( . 

قال : )) التصلأا في كدطا  اإلوي ن فبنها عان الجان خلسات  وفي رواية لنعار كحمد ك  الناي 
 ح إال ترو  ديأنها وهاتها ح إاا نفرت ح وصلأا في عراود الغنع ن فبنها هي اقرب عن الرحمة (( . 

وخرجه الشافعي وببناد فياه ضاع  ح ولفظاه : )) إاا كدرناتع الصاية واناتع فاي عاراح الغانع     
نااة ح وإاا كدرنااتكع الصااية وانااتع فَااي كدطااا  اإلوااي فاااخرجأا َعْنَهااا فصاالأا فيهااا ن فقنهااا بااكينة وور

 فصااااااااالأا ن فقنهاااااااااا جااااااااان عااااااااان جااااااااان خلسااااااااات إال ترونهاااااااااا إاا نفااااااااارت نيااااااااا  تشااااااااامخ 
 وقنفها (( .    

 وله طرق عتعددة دن الحلن .    
 قال اون داد الار : رواه دن الحلن خملة دشر رجي .    
 : قاله اإلعار كحمد . -ي والحلن ح بمع عن دادهللا ون المغف    
 وخرج عللع حديثه دنه في ))صحيحه(( .    

: ))صالأا  ح دن دساة ون داعر ح قال : قال ربأل هللا  -وببناد جيد  -وخرج اإلعار كحمد     
 في عراوض الغنع ح وال تصلأا في كدطا  اإلوي(( .

اية يأنس اوان وكيار ح دان عن رو -عرفأدا  -وخرجه الطاراني عن حديث دادهللا ون دمرو     
 عرفأدا . -هشار ون دروة ح دن كويه ح دنه 

 ويأنس وثسه غير واحد .    
لكن رواه عالل دن هشار ح دن كويه ح دن رجي عن المهاجرين ح كنه باقل داادهللا وان دمارو 

 فذنره ح ولع يرفعه . -
ولااع يااذنر فااي  فااذنره ح -ورواه دااادة وونيااع ح داان هشااار : حاادثني رجااي عاان المهاااجرين     

 اإلبناد : ))دروة(( .
 قال عللع في ))نتاب التمييهللا(( : وهأ الصأاب .    
واختل  السائلأ  والكراهة : هي تصاح الصاية فاي كدطاا  اإلواي ح كر ال ؟ فساال األنثارو  :     

 تصح ح وهأ رواية دن كحمد ح وكنه يعيد الصية ابتحااوا .
 ح ودليه اإلدادة . والمشهأر دن كحمد : كنها ال تصح    
 ودنه رواية ثالثة : إ  دلع والنهي لع تصح ح وكال صحت .    
 ودلله كصحاب الشافعي وقنها تنفر ح فروما قطعت دل  المصلي صيته .    
 وهذا ضعي  ن لأجهين :     
 كحدهما : كنه ياطي والصية إل  الاعير ح لكن في نير الشافعي عا يدل دل  نراهته .    
 والثاني: كنه ينتسض وما إاا لع تكن اإلوي في كدطانها ح فب  الكراهة ال تنتفي وذلل.    
 والمنصأه دن الشافعي : التعليي وما ورد وه النص ح كنها خلست عن الشياطين .    

: ))ال تصاالأا فااي كدطااا  اإلوااي ن فقنهااا جاان عاان جاان  قااال الشااافعي : وفااي قااأل الناااي     
نما نه  دنها ح نما قال حين نار دن الصية : ))اخرجأا ونا عن هاذا الاأادي خلست(( دليي دل  كنه إ
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ح فبنه واد وه شيطا (( . فكره ك  يصلي قرب شيطا  ونذا نره ك  يصلي قرب اإلوي ن ألنها خلسات 
 عن جن ح ال لنجابة عأضعها .

ألنها خلست عان  وكنه إنما نره الصية في ععاطن اإلوي ن-كيضا-وانر كوأ وكر األثرر ععن  هذا 
 الشياطين .
وقد فلر اون قتياة خلق اإلوي عن الشياطين وقنها خلست عن جنس خلست عناه الشاياطين . قاال     

: وورد في حديث  خار كنهاا خلسات عان كدياا  الشاياطين ح يرياد عان نأاحيهاا وجأاناهاا . قاال : ولاع 
ة ح وهاي كنفار اإلواي وكصاعاها ح تهللال العرب تنلب جنلا عن اإلوي إل  الحأش ح فتسأل : ناقة حأشي

ويهللادمأ  ك  للجن إوي واايد الحاأش ح وكنهاا ضاروت فاي نعاع النااه فنتجات عنهاا هاذه الحأشاية ح 
 فعل  هذا يجأز ك  يراد كنها خلست عن نتاج نعع الجن ح ال عن الجن نفلها . انته  .
نماا تأالادت الجان . ويجأز ك  خلست في كصلها عن نار ح نما خلست الجن عن نار ح ثاع تأالادت 

 وهللا تعال  كدلع .
وزدع الخطاوي كنها نلات إل  الشياطين لما فيها عن النفار والشرود . قال : والعارب تلامي     

 ني عارد شيطانا .
 وقال كوأ دايد : المراد : كنها في كخيقها وطاائعها تشاه الشياطين .     

ناا  يصالي  عيار شايطانا(( عاع ك  النااي وقد ورد في حديث  خر : ))إ  دلا  اروة ناي و    
في اللفر دل  وعيره النأافي ح وهذا عما يلتدل وه عن يسأل : إ  النهي دن الصاية فاي األدطاا  ال 

 يمنع صحة الصية .
 واختلفأا في تفلير كدطا  اإلوي .    
والحاأض  فسال الشافعي : العطن : قرب الاظر التي يلتس  عنها ح وتكأ  الاظار فاي عأضاع ح    

قرياا عنها ح فيصب فيه فيمال ح فتلس  اإلواي ثاع تنحا  دان الاظار شايظا حتا  تجاد الاأاردة عأضاعا ح 
 فذلل العطن . قال : وليس العطن عراحها الذي تايت فيه .

 ونره كصحاوه الصية في عقواها والليي دو  نراهة العطن.    
 لعطن : الذي تسيع في المكا  تقوي إليه .: ا -في رواية اونه دادهللا  -وقال اإلعار كحمد     
 : يعيد الصية إاا صل  في المأضع الذي تقوي إليه.-في رواية اونه صالح  -وقال     
 وقال كوأ وكر الخيل : العطن : الذي تقوي إليه والليي والنهار .    
 وقال كصحاب عالل : ال يصلي في كدطا  اإلوي التي في المناهي .    
ح وك  العطاان : هااأ عأضاااع  -كيضااا  -شاااه قااأل الشااافعي ح وهااأ وجااه ألصااحاونا وهااذا ي   

 اجتمادها إاا صدرت دن المنهي ح ووذلل فلره نثير عن كهي اللغة .
ووكي حال ن فليس المأضع الذي تنهللاله في بيرها دطناا لهااح وال تكاره الصاية فياهح والنااي     

 ولااع يكان ياادخي إلا  كدطااا  اإلواي فيعاارض  إنماا ناا  يعاارض وعياره ويصاالي إلياه فااي كبافاره ح
الاعير ويصلي إليه فيهاا ح فاي تعاارض حينظاذ واين صايته إلا  وعياره ح وواين نهياه دان الصاية فاي 

 كدطا  اإلوي ح نما تأهمه الاخاري وعن وافسه . وهللا كدلع .
وعالال وكعا عأاضع الاسار فغيار عنهاي دان الصاية فياه دناد كنثار العلماا  ح وعانهع : دطاا      

 : ))كينما كدرنتل الصية فصي ح فهأ علجد(( . واون المنذر ح وابتدل لَهُ وسأل الناي 
 وقد ورد فيه حديثا  :     
 كحاااادهما : خرجااااه اواااان وهااااب فااااي ))علاااانده(( داااان بااااعيد واااان كوااااي كيااااأب ح دماااان     

فاي ععااطن ك  يصال    ح كنه قال : نه  ربأل هللا  حدثه ح دن دادهللا ون عغفي صاحب الناي 
 اإلوي ح وكعر ك  يصل  في عراح الغنع والاسر .

 وفي إبناده جهالة .    
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والثاني : عن حديث اون لهيعة ح دن حياي وان داادهللا ح ك  كواا دااد الرحماا  الحالاي حدثاه ح     

نااا  يصاالي فااي عراوااد الغاانع وال يصاالي فااي عراوااد اإلوااي  داان دااادهللا واان دمااروح ك  ربااأل هللا 
 والاسر .
 خرجه اإلعار كحمد .    

 وهذا إبناد ضعي  . وهللا كدلع .    
 
* * * 
 
 باب -51

 من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد ،

 فأراد به هللا 

 )) درضت دلي النار وكنا اصلي(( .  وقال الهللاهري : اخارني كنس : قال الناي     
زيد وان ابالع ح دان دطاا  وان يلاار ح حدثنا داد هللا ون عللمة ح دن عالل دن  - 431    

ح ثاع قاال : )) كريات الناار ح  دن داد هللا ون دااه ح قال : انخلفت الشامس ح فصال  رباأل هللا 
 فلع كر عنظرا ناليأر قط كفظع (( . 

 -كيضاا -حديث اون دااه هذا قد خرجه وطأله في ))كواأاب صاية الكلاأف(( وخارج فيهاا     
 .  -رضي هللا دنهما-كوي وكر الصديق ععناه عن حديث كبما  ونت 

صال  الظهار  وكعا حديث كنس الذي دلساه فهاأ قطعاة عان حاديث طأياي ح فياه : ك  النااي     
دند الهللاوال ح ثع صاعد المناار فاذنر اللاادة ح ثاع قاال : ))عان كحاب ك  يلاقل دان شاي  فليلاقل(( . 

هاذا الحاائط ح فلاع كر ناالخير فاي دارض  - نفاا  -وفي  خاره : قاال : ))درضات دلاي الجناة والناار 
 والشر(( . 

إ  شاا  هللا  -وقد خرجه الاخاري وتماعه في ))واب : وقت الصية دناد الاهللاوال(( ح نماا بايقتي 
 ح وخرج وعضه في ))نتاب : العلع(( فيما باق . -تعال  
 ومعناه عن حديث قتادة ح دن كنس في ))نتاب : الفتن(( . -كيضا  -وخرجه     
 حديث الهللاهري وقتادة دن كنس ك  درض الجنة والنار دليه نا  في الصية . وليس في    
فااي ))واااب : رفااع الاصاار إلاا  اإلعااار فااي الصااية(( عاان حااديث فلاايح : ثنااا  -كيضااا  -وخارج     

ح ثاع رقاي المناار ح فقشاار وياده قااي قالاة  هيل ون دلي ح دن كناس ح قاال : صال  لناا رباأل هللا 
لسد ركيت اآل  عنذ صليت لكع الصية الجنة والنار عمثلتين في قالة هاذا الجادار الملجد ح ثع قال : ))

 ثيثا .  -ح فلع كر ناليأر في الخير والشر(( 
وخرج عللع عن حديث داد الملل ون كوي بليما  ح دن دطا  ح دان جااور ح قاال : انكلافت     

اناه قاال فيهاا : ))عاا عان شاي  فذنر صيته وخطاته وعاد الصاية ح و الشمس في دهد ربأل هللا 
تأددونه إال قد ركيته في صيتي هذه ح لسد جي  والنار ح والال حاين ركيتماأني تاقخرت ن عخافاة ك  

 وانر الحديث . -يصياني عن لفحها(( 
وعسصأد الاخاري وهذا الااب : ك  عن صل    دهللا وجي ح وناا  واين يدياه شاي  عان جانس     

أر وغير الل ح فب  صيته صحيحة ح وظاهر نيعاه كناه ال يكاره الال عا داد عن دو  هللا ننار وتن
 كيضا. -

 في صيته ح وفي هذا االبتدالل نظر . وابتدل وعرض النار دل  الناي     
قال اإلبماديلي : ليس عا كراه هللا عن النار حت  كطلعها ومنهللالة نار يتأجه المار  إليهاا وهاي     

ليخااارهع ومااا ر ه نحكااع عاان وضااع الشااي  وااين يديااه كو ر ه قائمااا  ععاااأدة لسااأر ح وال حكااع عااا كري
 عأضأدا فجعله كعار عصيه وقالته . انته  .
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 فقشار إل  الفرق عن وجأه :     
عنها : ك  عن نره الصية إلا  ناار كو تناأر ح فبنماا ناره ك  يتعماد المصالي الال ح ودارض     

 لع يكن نذلل . النار دل  الناي 
ك  المكروه ابتساال نار الدنيا ن ألنها هاي التاي داادت عان دو  هللا داهللا وجاي ح فقعاا وعنها :     

 نار جهنع فهي دار دساب الكفار ح فليلت ننار الدنيا .

 عن كعر الغيب ال يتعلق وه كحكار كعأر الدنيا . وعنها : ك  عا كري الناي     

ي طلات عان اهاب لاع يجار دلا  وغلاله فا وعن هنا قيي : إ  جاريي لما شق قلاب النااي     
 الل حكع ابتعمال كواني الذهب في الدنيا .

وقد نره كنثر العلما  الصية إل  النار ح عنهع : اون بيرين ح نره الصية إلا  تناأر ح وقاال     
 : هأ ويت نار .

 وقال بفيا  : يكره ك  يأضع اللراج في قالة الملجد .    
 : نسله دنه حرب . -ح والكانأ  كنرهه  وقال إبحاق : اللراج ال وقه وه    
وقال عهنا : بقلت كحمد دن اللراج والسنديي يكأ  في قالة الملجد ؟ قاال : كنرهاه ح وكناره     

ني شي  ن حت  نانأا يكرهأ  ك  يجعلأا في السالة شيظا حت  المصح  . وناا  اوان دمار يكاره ك  
 يكأ  وينه ووين السالة شي  .

لصااح الارزاطي دن كحمد ح قال : إاا نا  التنأر فاي قالاة ال يصال  إلياه ن ونسي الفرج ون ا    
 نا  اون بيرين يكره ك  يصلي إل  التنأر .  

ووجااه الكراهااة : ك  فيااه تشاااها وعااااد النااار فااي الصااأرة الظاااهرة ح فكااره الاال ح وإ  نااا      
شااوهة باجأد المصالي المصلي يصلي   ح نما نرهت الصية في وقت طلأع الشمس وغرووهاا لم

 فيه بجأد دااد الشمس لها في الصأرة ح ونما تكره الصية إل  صنع وال  صأرة عصأرة .
 قال كحمد في رواية الميمأني : ال تصي إل  صأرة عنصأوة في وجهل .    
 وقد باق انر نراهة الصية إل  الصأر .    
إلا  االباتدالل لاه وماا خرجاه عان وكعا اباتثنا  إباحاق عان الال اللاراج ح فساد كشاار حارب     

يصالي دلا   طريق كبااط ح دن باما  ح دان دكرعاة ح دان اوان داااه ح قاال وينماا رباأل هللا 
قااال : فجااا ت الفااقرة ح فقخااذت الفتيلااة : فقلستهااا دلاا  الحصااير ح  -ووااين يديااه عصااااح  -حصااير 

   كهي الايت(( .: ))إ  الفأيلسة لتضرر دل وكحرقت عنه قدر الدرهع ح فسال ربأل هللا 
 وقد خرجه كوأ داود ح وليس دنده انر الصية دل  الحصير ح وال ك  وين يديه عصااحا .    
 ولأ وضع وين يدي المصلي في صيته نار لع تاطي صيته ح ويهللايلها دنه وحلب السدرة .    

أل : فااقر ح فلاامعناه يساا وفااي ))صااحيح علاالع(( داان كوااي الاادردا  قااال : قااار ربااأل هللا     
وولاط يدياه نقناه تنااول شايظا ح فلماا فارف  -ثيثا  -))كدأا وا  عنل(( . ثع قال : ))كلعنل ولعنة هللا(( 

عن الصية قلناا ياا رباأل هللا ح قاد بامعنا  تساأل فاي الصاية شايظا لاع نلامعل قااي الال ح وركيناا  
وجهاي فسلات : كداأا واا  ولطت يد  . قال : ))إ  ددو هللا إوليس جا  وشهاب عن نار ن ليجعله فاي 

ح ثاع كردت  خاذه ح  -ثايث عارات  -عنل ثيث عرات ح ثع قلت : كلعنل ولعنة هللا التاعة . فلع يلتقخر 

 ألصاح عأثسا يلعب وه ولدا  كهي المدينة(( . وهللا ن لأ ال ددأة كخينا بليما  
: صاال  ونااا  وخارج اإلعااار كحمااد عاان حااديث باما  واان حاارب ح باامع جاااور وان باامرة يسااأل    

صاية الفجار ح فجعاي يهاأي وياده فلاقله الساأر حاين انصارف ح فساال : ))إ  الشايطا   ربأل هللا 
نا  يلسي دلي شرر النار ن ليفتنني دن الصية ح فتناولته ح فلأ كخذته عا انفلات عناي حتا  ينااط إلا  

 بارية عن بأاري الملجد ينظر إليه ولدا  كهي المدينة(( . 
 
* * * 
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 ببا -52

 كراهية الصالة في المقابر
حدثنا علدد : ثنا يحي  ح دن دايد هللا ح قال : كخارني نافع ح دن اوان دمار ح دان  -432   

 ح قال : ))اجعلأا في ويأتكع عن صيتكع ح وال تتخذوها قاأرا(( . الناي 
 دلاااا  نراهااااة الصااااية فااااي  -كيضااااا  -قااااد باااااق ابااااتدالل اواااان المنااااذر وهااااذا الحااااديث     
 رة ح ونذلل الخطاوي وغيره .المسا

كعرهع وق  يصالأا فاي وياأتهع ح وال يتخاذوها قااأرا وتار  الصاية  ووجه الل : ك  الناي     
فيها ح فدل دل  ك  الساأر ليس فيها صية ح وا  الايت يكره إخي ه دن الصية ح لما فيه عان تشاايه 

 والمساور الخالية دن الصية .
دن تشايه الاياأت والمسااور فاي إخيئهاا دان الصاية إنماا ياراد عناه ك   ولكن قد يسال : النهي    

المساور تخلأ دن الصية فيهاا فاي الأاقاع المشااهد ن فبنهاا ليلات عحاي لصاية األحياا  داادة . وعان 
 فيها عن األعأات ال يسدرو  دل  الصية ح فصارت خالية دن الصية دادة.

د شاأهد صاية وعاض الماأت  فاي قااأرهع ح ورئاي الال وهذا إخاار وحلب الغالب ح وإال فس    
في المنار واليسظة ح ولكنه ناادر ح فنها  دان تشاايه وياأت األحياا  ومسااور األعاأات فاي إخيئهاا دان 

 الصية فيها لذلل .
وقد قال الحلان : عان كوى إلا  فراشاه طااهرا ح وانار هللا حتا  تغلااه دينااه ناا  فراشاه لاه     

 فراش غير طاهر ح ولع يذنر هللا نا  فراشه له قارا .علجدا ح وعن كوى إل  
 يشير إل  كنه يصير نالسار لخلأه دن الذنرح والنائع دن الذنر يصير له نالملجد.    
وحينظذ في ياس  في الحديث تعرض لمنع الصية في المساور شرداً ح حيث ناا  الماراد انار     

 اعتناع الصية فيها في الأاقع .
وعضهع في قأله : )) وال تتخذوها قاأرا (( : كنه نه  دان الادفن فاي الاياأتح وهاذا  وقد قال    

 وعيد جداً .
قال الخطاوي : ال ععن  لسأل عن تقولاه دلا  النها  دان دفان الماأت  فاي الاياأت ح فساد دفان     

 في ويته الذي نا  يلكنه . الناي 
هللايد ون دادهللا ون الشخير ك  يدفن في وكنثر العلما  دل  جأاز الدفن في الايأت ح ووص  ي    

 داره ح فدفن فيها ح وشهد الحلن جنازته ح ولع ينكر الل كحد .
قال كحمد : ال وقه ك  يشتري الرجي عأضع قاره ح ويأصي ك  يدفن فيه إاا عات ح قاد فعاي     

 رضي هللا دنهع . -الل دثما  ون دفا  و دائشة ودمر ون داد العهللايهللا 
 : عا كحب ك  يدفن في ويته ح يدفن في المساور عع المللمين .  -ا كيض  -وقال     
وقااال فاايمن وصاا  ك  ياادفن فااي داره : ياادفن فااي المساااور عااع الملاالمين . وإ  دفاان فااي داره     

 كضر والأرثة ح والمساور عع المللمين كدجب إلي .
ن عسادار ثلاث عاال وتقوله وعض كصحاونا دلا  كناه نساص عان قيماة الادار ودفناه فيهاا كنثار عا    

 المأصي .
وهذا وعيد جدا ح وي ظاهر هذه الرواية يدل دلا  ك  عان وصا  فاي دفناه ومكاروه كو وماا هاأ     

 خيف األفضي كنه ال تنفذ وصيته وذلل .
 
* * * 
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 باب -53

 الصالة في موضع الخسف والعذاب
 نره الصية وخل  واوي . -رضأا  هللا دليه  -ويذنر ك  دلياً     
 هذا عروي دن دلي عن وجأه :     
فروى ونيع دن بفيا  ح دن دادهللا ون شريل العاعري ح دن داادهللا وان كواي المحاي ح دان     

 دلي كنه نره الصية في الخلأف .
 ورواه غير ونيع ح فسال : دن دادهللا ون كوي المحي ح دن كويه ح دن دلي .    
كواي يلاقل دان األرض الخلا  : كيصال  فيهاا ؟ فكاره  قال دادهللا ون اإلعار كحماد : بامعت    

 وانر َهذَا الحديث . –الل ح وقال : حديث دلي 
وروى يعسأب ون شياة ح دن كوي النعيع : ثنا المغيرة ون كوي الحر الكندي : حدثني حجر وان     

ياار دناااس ح قااال : خرجنااا عااع دلااي إلاا  الحروريااة ح فلمااا وقااع فااي كرض واوااي قلنااا : كعلاايت يااا كع
 المبعنين ح الصية ! الصية! قال : لع كنن كصلي في كرض قد خل  هللا وها. 

 وخرجه ونيع ح دن عغيرة ون كوي الحر ح وه ونحأه .    
وهذا إبناد جيد ح والمغيرة ون كواي الحار وثساه اوان ععاين . وقاال كواأ حااتع : لايس واه واقه .     

 . وحجر ون دناس ح قال اون ععين : شيخ نأفي عشهأر
 وروي دن دلي عرفأدا .    
خرجه كوأ داود عن طريق اون وهب : ثنا اون لهيعة ويحي  ون كزهر ح دان دماارة وان باعد     

المرادي ح دن كواي صاالح الغفااري ح ك  دلياا عار وااواي وهاأ يلاير ح فجاا ه المابا  يباناه وصاية 
: إ  حااي نهااني ك  كصالي فاي العصر ح فلما ورز عنها كعار المابا  فققاار الصاية ح فلماا فارف قاال 

 المسارة ح ونهاني ك  كصلي في كرض واوي فبنها علعأنة .
عن وجه  خر دن اون وهاب : كخارناي يحيا  وان كزهار واوان لهيعاةح دان  -كيضا  -وخرجه     

 الحجاج ون شداد ح دن كوي صالح الغفاري ح دن دلي ح ومعناه .
ع دلا  ضاعفه ح وهاأ عنسطاع غيار عتصاي ح وقال اون دااد الاار : هاأ إباناد ضاعي  ح عجما    

 ودمارة ون بعد والحجاج وكوأ صالح عجهألأ  .
 قلت : المأقأف كصح ح وضع  كوأ الحلين اون المنادي الجميع. وهللا كدلع .    
 :  -رحمه هللا  -قال الاخاري     
 ثناااا إباااماديي وااان داااادهللا : حااادثني عالااال ح دااان دااااد هللا وااان ديناااار ح دااان  -433    

قال : ))ال تدخلأا دل  هبال  المعاذوين ح إال ك  تكأناأا واانين ح  داد هللا ون دمر ح ك  ربأل هللا 
 فب  لع تكأنأا وانين في تدخلأا دليهع ح ال يصياكع عا كصاوهع(( . 

هااذا الحااديث : نااص فااي المنااع عاان الاادخأل دلاا  عأاضااع العااذاب ح إال دلاا  كنمااي حاااالت     
أ الاكا  عن خشية هللا وخاأف دساواه الاذي ناهللال ومان ناا  فاي تلال الاسعاة ح الخشأع واالدتاار ح وه

 وا  الدخأل دل  غير هذا الأجه يخش  عنه إصاوة العذاب الذي كصاوهع .
وفي هذا تحذير عن الغفلاة دان تادور اآلياات فمان ركى عاا حاي والعصااة ولاع يتنااه واذلل عان     

يحاذر عان حلاأل العسأواة واه ح فبنهاا إنماا حلات والعصااة غفلته ح ولع يتفكر في حالهع ح ويعتار وهع فل
 لغفلتهع دن التدور وإهمالهع اليسظة والتذنر .    

وهذا يدل دل  كنه ال يجأز اللكن  ومثاي هاذه األرض ح وال اإلقاعاة وهاا ح وقاد صارح واذلل     
 طائفة عن العلما  ح عنهع : الخطاوي وغيره ح ونص دليه كحمد .
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لت كحمااد دماان نااهللال الحجاار : كيشاارب عاان عائهااا ويعجاان وااه ؟ قااال : ال ح إال قااال عهنااا : بااق    
 لضرورة ح وال يسيع وها .

ودلاا  هااذا : فيتأجااه ك  عاان صاال  وهااا لغياار ضاارورة ح ولااع يكاان فااي صاايته دلاا  حالااة     

في الدخأل دليها ك  ال تصح صيته ح دل  قياه قاأل عان  الخشأع والخشية التي رخص الناي 
لصية في المسارة وكدطا  اإلوي ال تصاح ح إال ك  يفارق : واق  النهاي هناا دان الادخأل ال قال : إ  ا

يخص الصية ح وخيف النهي دن الصية في المسارة واألدطا  ح فيتخرج حينظذ الصية فيهاا دلا  
 الصية في األرض المغصأوة ح نما باق انره .

يأجاااأ  اإلدااادة دلاا  عاان صاال  فااي عااع جمادااة عاان كهااي الظاااهر :  -فااي روايااة  -وكحمااد     
 ح إاا نا  دالما والنهي . -في رواية دنه  -كرض غصب ح ونذلل إبحاق 

وكعااا الأضااأ  عاان عائهااا : فسااد صاارح طائفااة عاان الظاهريااة وقنااه ال يصااح ح ويتخاارج دلاا      
 قأادد اإلعار كحمد وكصحاوه دل  الخيف دندهع في الأضأ  والما  المغصأب .

هاي دان الأضاأ  وخصأصاه فاي حاديث خرجاه الطاراناي فاي ))كوباطه(( عان وقد ورد الن    
رواية اون إبحاق : حدثني عحمد ون طلحة ون يهللايد ون رنانة ح دن إوراهيع ون بعد ون كواي وقااه 

واالحجر واباتس  النااه عان وظرهاا ح ثاع راح فيهاا ح فلماا اباتسي  ح دن كويه ح قال : عر ربأل هللا 
عائها ح وال يتأضظأا عنه ح وعا نا  عن دجاين دجان وشاي  عان عائهاا ك   كعر الناه كال يشروأا عن
 يعل  وه ح ففعي الناه .

وروى يأنس ون وكير ح دن اون إبحاق : حدثني دادهللا ون كوي وكر وان حاهللار ح دان العاااه     

حاين عار واالحجر ونهللالهاا اباتس   ح ك  رباأل هللا  -كو دان العاااه وان باعد  -ون باهي وان باعد 

للناااه : ))ال تشااروأا عاان عائهااا شاايظا ح وال  ه عاان وظرهااا ح فلمااا راحااأا عنهااا قااال ربااأل هللا النااا
 تتأضظأا عنه للصية ح وعا نا  عن دجين دجنتع وه فادلفأه اإلوي ح وال تقنلأا عنه شيظا(( .

 وهذا عربي .    
هااذا عاان  وقااد خاارج الاخاااري حااديث اواان دماار هااذا فااي ))قصااص األنايااا (( عاان ))نتاوااه((    

حديث دادهللا ون دينار ونافع وبالع ح دن اون دمر . وفي رواية دادهللا ونافع : كنهع نهللالاأا الحجار . 
 وفي حديث بالع : كنه عر والحجر وتسنع وردائه ح وهأ دل  الرحي .

 وخرج عللع حديث بالع ح وفيه : ثع زجر فقبرع حت  خلفها .    
عتسادعي كصاحاونا النهاي دان دخألهاا ودان شارب عائهاا وحمي كوأ الحلين اون المنادي عان     

 دل  الكراهة دو  التحريع . وهللا كدلع .
 
* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 باب -54

 الصالة في البيعة
 وقال دمر : إنا ال ندخي ننائلكع عن كجي التماثيي التي فيها الصأر .    
 ونا  اون دااه يصلي في الايعة إال ويعة فيها تماثيي .    
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حجاج ون عنهال : ثنا رويعة ون نلثأر ح دن نافع ح قال : قال دمر : إنا ال يناغي لناا ك  روى     
 ندخي ننيلة فيها تصاوير.

وروى ونيع في ))نتاوه(( ح دن دادهللا ون نافع عأل  اون دمر ح دن كويه ح دن كبالع عاأل      
 دمر ح قال : قال دمر : إنا ال ندخي ننائلكع التي فيها تصاوير .

ودن بفيا  ح دن خصي  ح دن عسلع ح دن اوان داااه ح كناه ناره الصاية فاي الكنيلاة إاا     
 نا  فيها تماثيي .

 وقال بفيا  : ال وقه والصية فيها إاا لع يكن فيها تمثال ح وإ  وجد غيرها فهأ كحب إلي .
الصأر ح وقاال  ونره عالل الصية في الايع والكنائس ن لنجابتها عن كقداعهع ح ولما فيها عن    

 : انره صاحب ))التهذيب(( .  -: ال ينهللال وها إال عن ضرورة 
ورخص كنثر كصحاونا في دخأل عا ليس فيه صأر عنهاا ح والصاية فيهاا . ونرهاه وعضاهع     

ح عاانهع : اواان دسيااي وعاانهع عاان حكاا  فااي الكراهااة داان كحمااد روايتااين ح والمنصااأه داان كحمااد : 
 ععهع فيها .   نراهة دخألها في كديادهع وعجا

ويلااتدل للكراهااة فيمااا فيااه صااأر : وااق  الميئكااة ال تاادخي ويتااا فيااه صااأرة ح ووقنااه عحااي     
 الشياطين ح فتكره الصية فيه نالحمار والحش .

عان الاأادي الاذي نااعأا فياه دان الصاية ح  : خاروج النااي  -كيضاا  -ويدل دلا  نراهتاه     
 طا (( .وقال : ))إ  هذا الأادي حضرنا فيه شي

 ونره كصحاب الشافعي الصية فيها ح عع الصحة .    
وحكاا  اواان المنااذر وغيااره : الرخصااة فيهااا داان طائفااة عاان العلمااا  ح عاانهع : كوااأ عأباا  ح     

والحلن ح والشاعاي ح والنخعاي ح ودمار وان دااد العهللاياهللا ح واألوزاداي ح وباعيد وان دااد العهللاياهللا ح 
 واختاره اون المنذر .

أل دن اللل  في الل قضايا كديا  ال دمأر لها ح فيمكن حملها دل  عاا لاع يكان وكنثر المنس    
 فيه صأر .
وصرح نثير عن كصحاونا وتحاريع الادخأل إلا  ويات فياه صاأر دلا  جدراناه ح وإ  ناا  ال     

 يسدر دل  إزالتها ح وبأا  نا  حماعا كو غيره ح عنهع : اون وطة ح والساضي وكوأ يعل  .
 -كيضاا  -))المغناي(( ك  ظااهر ناير كحماد كناه عكاروه غيار عحارر ح وحكااه وانر صاحب     

داان عالاال ح وداان كنثاار كصااحاب الشااافعي كنااه عحاارر ح واناار فااي كثنااا  نيعااه : ك  دخااأل الايااع 
 والكنائس جائهللا ح ولأ نا  فيها صأر ح وجعله دليي له ح وهأ يشعر وقنه عحي إجماع .

كنائس تسر وال يلهللار إزالتها ح نما يسر كصاي الاياع والكناائس ولعي الفرق : ك  صأر الايع وال    
 ح ووخيف الصأر في ويأت المللمين ن فبنه يجب إزالتها وعحأها . 

 قال الاخاري :     
ثنا عحمد : ثنا دادة ح دن هشار ون دروة ح دن كويه ح دان دائشاة ح ك  كر بالمة  -434    

شة ح يسال لها : عارية ح فاذنرت لاه عاا ركت فيهاا عان ننيلة ركتها وقرض الحا انرت لربأل هللا 

: ))كولظاال قاأر إاا عااات فايهع العاااد الصاالح ونااأا دلا  قاااره علااجدا ح  الصاأر ح فسااال رباأل هللا 
 وصأروا فيه تلل الصأر ح كولظل شرار الخلق دند هللا (( . 

الايكنادي. وشايخه ح  )) عحمد (( : شيخ الاخااري ح شايخ الاخااري ح الظااهر كناه : اوان باير    
 ُهَأ : دادة ْون ُبلَْيَما  الكيوي .

وهذا الَحَدْيث : يدل دل  تحريع التصأير في الملاجد المانيه دل  السااأر ح والصاأر التاي فاي  
فاي  -الايع والكنائس في ععناها ن ألنها صأر عصاأرة دلا  صاأر كناياائهع وصاالحيهع للتاار  وهاا 

عنها عا هأ دل  الساأر كناورهع ح وعنها عا هأ دل  كبامائهع ح فالكاي ح وننائلهع وويعهع  -زدمهــع 

هذا الكير دند انر الكنائس ح وعاا فيهاا  علتحق وما ون  دل  الساأر في المعن  ح فلهذا انر الناي 
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عن الصأر ح ونف  وذلل اعا للكنائس المصأر فيها ح وكنها ويأت ينهللال دل  كهلها الغضب واللخط 
 لمللع ك  يصلي فيها . ح في يناغي ل

وخرج اإلعار كحمد وكوأ داود عن رواية قاوأه ون كوي ظايا  ح دن كويه ح دان اوان داااه ح     

 ح قال : )) ال تجتمع قالتا  في ارض (( .  دن الناي 
وقال طاووه : ال يناغي لايت رحمة ك  يكأ  دند ويات داذاب . وفلاره كواأ داياد وغياره :     

 جمع وين الملاجد والكنائس في ارض واحدة . وقنه ال يناغي ال
فالجمع وين فعي الصية التي وضعت ألجلها الملاجد ح وين الكفار المفعاأل فاي الكناائس فاي     

وسعة واحدة كول  والنهي دنه ح فكما كنهع ال يمكنأ  عان فعاي داااداتهع فاي الملااجد ح فكاذا ال يناغاي 
 فار التي هي عأضع نفرهع .  للمللمين ك  يصلأا صلأاتهع في ععاود الك

فااب  قيااي : فسااد روي عااا ياادل دلاا  جااأاز إقاارارهع دلاا  ك  يصاالأا صاالأاتهع فااي علاااجد     
المللمين ح وإاا جاز اإلقرار دل  الل جاز للمللمين ك  يصلأا في ويعهع وننائلهع وطرياق األولا  

: 
 ا دلاااا  فااااروى اواااان إبااااحاق ح قااااال حاااادثني عحمااااد واااان جعفاااار واااان الهللاوياااار ح قااااال : قاااادعأ

ح فدخلأا دليه علجده حين صل  العصار ح دلايهع ثيااب  -يعني : وفد نجرا   -المدينة ربأل هللا 
 الحااااااااارات : جنااااااااب وكرديااااااااة ح قااااااااال : يسااااااااأل وعااااااااض عاااااااان ر هااااااااع عاااااااان كصااااااااحاب 

 : عا ركينا وعدهع وفادا عاثلهع ح وقاد حانات صايتهع ح فسااعأا فاي علاجد رباأل هللا  ربأل هللا 

 : )) ددأهع (( ح فصلأا إل  المشرق .   يصلأ  ح فسال ربأل هللا

تاقلفهع  قيي : هذا عنسطع ضعي  ح ال يحتااج ومثلاه ح ولاأ صاح فبناه يحماي دلا  ك  النااي     
وذلل في الل الأقت ابتجيوا لسلأوهع ح وخشية لنفأرهع دن اإلباير ح ولماا زالات الحاجاة إلا  عثاي 

 الل لع يجهللا اإلقرار دل  عثله . 

دند دسد الذعة إخفا  دينهع ح وعن جملة إال يرفعأا كصأاتهع فاي  رط دليهع دمر ولهذا ش    
 الصية ح وال السرا ة في صيتهع فيما يحضره المللمأ  . 

 
* * *

 

 

 

 باب -55

حدثنا كوأ اليما  : كونا شاعيب ح دان الهللاهاري : كخارناي داياد هللا وان دااد هللا ح  - 436ح 435

طفق يطرح خميصاة لاه دلا  وجهاه ح  ااه قاال : لما نهللال وربأل هللا ك  دائشة ح وداد هللا ون د

: ))لعناة هللا دلا  اليهاأد والنصاارى ن اتخاذوا  -وهاأ ناذلل  -فباا اغتع وََها نشفها دن وجهه ح فسال 

 يحذر عا صنعأا . -قاأر كنايائهع علاجد(( 

وان الملايب ح دان  حدثنا داد هللا ون عللمة ح دن عالال ح دان اوان شاهاب ح دان باعيد -437

 قال : ))قاتي هللا اليهأد ن اتخذوا قاأر كنايائهع علاجد(( . كوي هريرة ح ك  ربأل هللا 

وقد خرج الاخاري في عأضع  خر عن ))نتاوه(( عان حاديث داروة ح دان دائشاة ح ك  النااي 

 هع علااجد(( . قال في عرضه الذي لع يسع عنه : ))لعن هللا اليهأد والنصارى ن اتخذوا قااأر كناياائ

 ك  يتخذ علجدا.    -كو خشي  -قالت : ولأال الل ألورز قاره ح ولكنه خشي 

ح قااال :  وخاارج اإلعااار كحمااد عاان حااديث بااهيي ح داان كويااه ح داان كوااي هرياارة ح داان الناااي 

 ))اللهع ال تجعي قاري وثنا يعاد ح لعن هللا قأعا اتخذوا قاأر كنايائهع علاجد(( .

قاال :  ب(( دن زيد ون كبلع ح دن دطا  ون يلاار ح ك  رباأل هللا وروى عالل في ))المأط

 ))اللهع ح ال تجعي قاري وثنا يعاد ح اشتد غضب هللا دل  قأر اتخذوا قاأر كنايائهع علاجد(( .
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ورواه عحمد ون بليما  ون كواي داود الحراناي : حادثنا دمار وان عحماد ح دان زياد وان كبالع ح 

 . د الخدري ح دن الناي دن دطا  ون يلار ح دن كوي بعي

 خرجه عن طريسه الاهللاار .

ودمر هذا ح هأ : اون صهاا  ح جا  عنلأوا في وعض نلخ ))علند الاهللاار(( ح وظن اون دااد 

 الار كنه : دمر ون عحمد العمري ح والظاهر كنه وهع .

 وقد روي نحأه عن حديث كوي بلمة ح دن كوي هريرة ح وببناد فيه نظر .

د الار : الأثن الصنع . يسأل : ال تجعي قاري صنما يصال  إلياه ح ويلاجد نحاأه ح قال اون َداْ     

يحذر كصحاوه وباائر كعتاه عان  ويعاد ح فسد اشتد غضب هللا دل  عن فعي الل ح ونا  ربأل هللا 

بأ  صنيع األعع قالهع الذين صلأا في قاأر كنايائهع ح واتخذوها قالة وعلجدا ح نما صانعت الأثنياة 

يخاارهع  ثا  التي نانأا يلجدو  إليها ويعظمأنها ح والل الشر  األناار ح وناا  رباأل هللا واألو

وما في الل عن بخط هللا وغضاه ح واناه عماا ال يرضااه ن خشاية دلايهع عان اعتثاال طارقهع ح وناا  

يحب عخالفة كهاي الكتااب وباائر الكفاار ح وناا  يخااف دلا  كعتاه اتااادهع ح كال تارى  ربأل هللا 

دل  جهة التعيير والتأويخ : ))لتتاعن بنن الذين ناانأا قاالكع حاذو النعاي والنعاي ح حتا   ل  قأله إ

 إ  كحدهع لأ دخي حجر ضب لدخلتمأه(( . انته  .

نا  يحاذر عان الال فاي عارض عأتاه ح نماا فاي حاديث دائشاة  ويبيد عا انره : ك  الناي     

 لل قاي عأته وخمس .قال ا واون دااهح وباق حديث جندب ك  الناي 

وفي ))علند اإلعار كحمد(( عن حديث كوي دايده ون الجراح ح قاال :  خار عاا تكلاع واه رباأل     

: ))كخرجأا يهأد كهي الحجااز وكهاي نجارا  عان جهللايارة العارب ح وادلماأا ك  شارار النااه  هللا 

 الذين اتخذوا قاأر كنايائهع علاجد(( .

ح وانااه قااال الاال فااي عاارض عأتااه عاان حااديث دلااي ح   وقااد روي هااذا المعناا  داان الناااي    

 وكباعة ون زيد ح ونعب ون عالل وغيرهع .

: ))كدخاي  وخرج اإلعار كحمد حاديث كبااعة وان زياد ح ولفظاه : قاال : قاال لاي رباأل هللا     

دلاي كصااحاوي(( . فاادخلأا دليااه ح فكشاا  السناااع ح ثاع قااال : ))لعاان هللا اليهااأد والنصااارى ن اتخااذوا 

 ر كنايائهع علاجد(( .قاأ

وخرج حديث دائشة عن رواية اون إبحاق ح دان صاالح وان نيلاا  ح دان الهللاهاري ح وقاال     

 في  خر حديثه : ))يحرر الل دل  كعته(( .

 وقد اتفق كئمة اإلبير دل  هذا المعن  :     

شاية الفتناة : وكنره ك  يعظع عخلاأق حتا  يتخاذ قااره علاجدا ح خ -رحمه هللا  -قال الشافعي     

 دليه ودل  عن وعده .

عتأجهاا إلياه  وقال صاحب ))التنايه(( عن كصحاوه : كعا الصية دند ركه قار ربأل هللا     

 فحرار .

ح فااقدلأا حيطااا  تروتااه ح  قاال السرطاااي : وااال  الملاالمأ  فااي بااد الذريعااة فااي قااار الناااي     

خافأا ك  يتخذ عأضع قاره قالة إا ناا  علاتساي ح ثع  وبدوا الداخي إليها ح وجعلأها عحدقة وساره 

المصااالين فتتصاااأر إلياااه الصاااية وصاااأرة العااااادة ح فاناااأا جااادارين عااان رنناااي الساااار الشاااماليين ح 

وحرفأهما حت  التسيا دل  زاوية عثلث عن ناحية الشامال ح حتا  ال ياتمكن كحاد عان اباتساال قااره . 

 قاره .ولهذا المعن  قالت دائشة : ولأ ال الل ألورز 

 

 

*  *  * 
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 باب -56

 : ))جعلت لي األرض مسجدا وطهورا(( قول النبي 

: ثناا يهللاياد الفسيار : ثناا  -وهأ كوأ الحكاع  -حدثنا عحمد ون بنا  : ثنا هشيع : ثنا بيار  -438    

 : ))كدطيت خملا لع يعطهن كحد عن األنايا  قالي((.جاور ون داد هللا ح قال : قال ربأل هللا 

 ذنر الحديث ح وفيه : ف    

 ))وجعلت لي األرض علجدا وطهأرا ح وكيما رجي عن كعتي كدرنته الصية فليصي(( .    

 وانر وسية الحديث .    

وقد خرجه وتماعه في كول ))التيمع(( عن هاذا الأجاه ح وعان وجاه  خار ح وبااق الكاير دلياه     

 هنالل علتأف  .

علااجدا ح فقيمااا رجااي كدرنتااه الصااية فليصااي(( قااد وانرنااا : ك  قألااه : ))جعلاات لااي األرض 

ابتدل وعمأعه وعض الناه دل  الصية في المساور واألدطا  والحماار وغيار الال عماا اختلا  فاي 

الصية فيه ح وإ  عن العلما  عن عنع داللته دل  الل ح وقال : إنما خرج الكير لايا  ك  هاذه األعاة 

لاااجد المانيااة للصااية فيهااا ح فيصاالأ  حيااث كدرنااتهع خصاات داان األعااع وااقنهع يصاالأ  فااي غياار الم

الصية عن األرض ح في علجد عاني وغيار عاناي ح فااألرض نلهاا لهاع علاجد عاا وناي للصاية فياه 

وعا لع يان ح وهذا ال يمنع ك  ينه  دن الصية فاي كعاانن خاصاة عان األرض ن لمعنا  يخاتص وهاا 

 غير نأنها غير علجد عاني للصية فيه .

ح  خرج اإلعار كحمد عن حاديث دمارو وان شاعيب ح دان كوياه ح دان جاده ح دان النااي  وقد    

فاذنر عنهاا : ))وجعلات لاي األرض علااجد  -قال : ))كدطيات خملاا عاا كدطايهن كحاد ناا  قالاي(( 

وطهااأرا ح كينمااا كدرنتنااي الصااية تملااحت وصااليت ح ونااا  عاان قالااي يعظمااأ  الاال ح إنمااا نااانأا 

 ع(( .يصلأ  في ننائلهع وويعه

وهذا يرجع إل  العمأر إاا بيق لمعن  خاه دع عا بيق له عن الل المعن  دو  غياره عماا     

 لع يلق الكير له ح وعن الناه عن يقخذ وعمأر اللف  ح واألظهر األول . وهللا كدلع .

وليس هذا نتخصيص العمأر ولااه الخاه ح فب  الشارع قد يريد وياا  حكاع داار يادخي فياه     

وغيره ح وخيف عا إاا ظهار كناه لاع يارد عان العماأر إال ععنا  خااه بايق لاه الكاير ح فبناه  اللاب

 يظهر ك  غير عا بيق له غير عراد عن دمأر نيعه . وهللا كدلع .

وقد زدع وعضهع : ك  دمأر قأله : ))جعلت لي األرض علجدا(( ال يصح االبتثنا  عنه ن ألناه 

فاة : ))جعلات لاي األرض نلهاا علاجدا(( . قاال : وتقنياد وقع فاي ))صاحيح علالع(( عان حاديث حذي

العمأر وـ ))ني(( ينفي االبتثنا  عنه ن أل  التقنيد ينفي المجاز ح والعار الملتثن  عناه يصاير عجاازا 

. 

يصأر شاعاا  نلاه ح ناا   وهذا الذي زدمه غير صحيح ح وقد قالت دائشة : ))نا  الناي     

دل  ك  التقنيد وـ ))ني(( ال يمنع عن االباتثنا  ح وال عان ك  ياراد واه  يصأعه إال قليي(( . وهذا يدل

 وعض عدلأله دند اإلطيق .

وقأله : ))إ  العار الملتثن  عنه يصير عجازا(( فممنأع ح وي هاأ حسيساة فيماا دادا الملاتثن      

 عنه دند كصحاونا وغيرهع .

عنه وغير خيف ح فلأ قال : نلاائي نلهان وكيضا ن فالعمأر المبند وـ ))ني(( يصح االبتثنا      

طأالااق إال فينااة ح فبنااه عثااي قألااه : نااي اعااركة لااي طااالق إال فينااة ح كو نااي داااد لااي حاار إال فينااا ح 

واالبتثنا  صحيح في الكي ح ولأ ابتثن  الل وسلاه عن غير تلف  وه ففي صاحته روايتاا  دان كحماد 

 ح حكاهما اون كوي عأب  وغيره .
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[ وحكا  74و73]ه: إاَلَّ إَْوَلايسَ  فََلَجدَ اْلَميئََكاةُ ُنلُُّهاْع كَْجَمعُاأَ   ر   العظيع : وفي الس    

[ وهااذا 83و82]ه: إاَلَّ َداَااادََ  َعااْنُهُع اْلُمْخلََصااينَ  ألْغااَأيَنَُّهْع كَْجَمَعاايَن  داان إولاايس كنااه قااال : 

 . ابتثنا  عن دمأر عبند ح وعا صح االبتثنا  عنه صح تخصيصه

*  *  * 

 

 باب -57

 نوم المرأة في المسجد

حادثنا داياد وان إباماديي : ثنااا كواأ كبااعة ح دان هشااار ح دان كوياه ح دان دائشااة ح ك   -439    

وليدة نانت بأدا  لحي عان العارب ح فقدتسأهاا ح فكانات ععهاع . قالات : فخرجات صااية لهاع دليهاا 

فمارت حادياة وهاأ علسا  ح فحلااته لحمااً ح وشاح كحمر عن بيأر : قالت : فأضاعته كو وقاع عنهاا ح 

فخطفته . قالت : فالتملأه فلع يجدوه . قالت : فاتهمأني وه . قالات : فطفساأا يفتشاأنني . حتا  فتشاأا 

قالها . قالت : وهللا ح إني لسائمة ععهع إا عرت الحدياة فقلسته . قالت : فأقع وينهع . قالت : فسلت : هذا 

 ح وكنااا عنااه وريظااة وهااأ اا هااأ . قالاات : فجااا ت إلاا  ربااأل هللا  الااذي اتهمتمااأني وااه ح زدمااتع

 فقباالمت . قالاات دائشااة : فكااا  لهااا خاااا  فااي الملااجد كو حفااش . قالاات : فكاناات تااقتيني فتحاادث 

 دندي . قالت : في تجلس دندي عجللاً إال قالت : 

 ويأر الأشاح عن تعاجيب رونا إال كنه عن ولدة الكفر كنجاني . 

دائشة : فسلات لهاا : عاا شاقنل ؟ ال تسعادين ععاي عسعادا إال قلات هاذا ؟ قالات : فحادثتني قالت     

 وهذا الحديث .

الأشاح : قيي : كنه ضرب عن الحلي ح وجمعاه : وشاح ح وعناه : تأشاح واالثأب واتشاح واه ح     

 دلع .والظاهر : كنه نا  شيظا عن لااه المركة الذي تتأشح وه ح وفيه حلي وبيأر حمر . وهللا ك

والحااادياة : الحااادكة . والرواياااة المشاااهأرة : حااادياة وضاااع الحاااا  وتشاااديد الياااا  ح وقياااي : إ      

 الصأاب : حديقة وتخفي  اليا  ووعدها همهللاة ح وهأ تصغير حدكة .

وفي الحديث : دليي دل  ك  هللا تعال  قد يفارج نرواات المكارووين ويخارق لهاع العأائاد وإ      

ي ك  جيشا عان الملالمين حاصاروا حصانا عان الكفاار ح فعطاش الكفاار واشاتد نانأا نفارا . نما رو

وهااع العطااش ح فجااقروا إلاا  هللا يلااقلأنه ك  يلااسيهع ح فجااا ت بااحاوة فمطاارت دلاا  حصاانهع حتاا  

 شروأا فارتحي دنهع المللمأ  .

 وقد انرها اون كوي الدنيا وببناده في ))نتاب : عجاوي الددأة((.    

عظلأعا نهذه المركة فهأ كقرب إل  تفريج نروته وإجاواة ددأتاه ح فاب  دداأة  فب  نا  الكافر    

المظلأر قد تجاب عن الكافر ح نما ورد فاي كحادياث عرفأداة عتعاددة ن فاب  دادل هللا يلامع المابعن 

 والكافر ح والار والفاجر .

 وظاهر هذا الحديث : يدل دل  ك  هذه المركة إنما كبلمت وعد قصة الأشاح .    

 وقأل دائشة : فكا  لها خاا  في الملجد كو حفش ح والحفش : خاا  صغير .     

وعسصأد الاخاري وتخريج هذا الحديث في هذا الااب : كنه يجأز للمر ة ك  تسايع فاي الملاجد     

 وتنار فيه ح فب  هذه المركة نا  لها خاا  في الملجد تسيع فيه .

: حاادثني  -هاأ : الأاقادي  -: كوناا عحماد وان دمار وقاد روى عحماد وان باعد فاي ))طاساتاه((     

وقاد كدرنات ووايعات ح ونانات  -دمر ون صالح ون نافع : حادثتني باأدة ونات كواي ضاايس الجهناي 

 ح دان كر صااية خألاة ونات قايس ح قالات : نناا نكاأ  فاي دهاد رباأل هللا  -ألوي ضايس صاحاة 

 وكواااااااااااي وكااااااااااار وصااااااااااادرا عااااااااااان خيفاااااااااااة دمااااااااااار فاااااااااااي الملاااااااااااجد نلاااااااااااأة قاااااااااااد 
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لن ح ووما غهللالنا ح وروماا داالج وعضانا فياه الخاأه . فساال دمار : ألردنكان حرائار . فقخرجناا تخال

 عنه ح إال كنا ننا نشهد الصلأات في الأقت .

 وهذا اإلبناد فيه ضع  .    

وابتدل وحديث دائشاة المخارج فاي هاذا الاااب طائفاة عان كهاي الظااهر : دلا  جاأاز عكاث     

 كة ال تخلااااأ عاااان الحاااايض نااااي شااااهر غالاااااا ح وفااااي الاااال الحااااائض فااااي الملااااجد ن أل  الماااار

نظر ن ألنها قضية دين ال دمأر لها ح ويحتمي ك  هذه اللأدا  نانت دجأزا قد يظلات عان الحايض 

 ح وكنثر العلما  دل  عنع جلأه الحائض في الملجد .

 ح قاال : ))ال كحاي الملااجد وخارج كواأ داود واوان خهللايماة عان حااديث دائشاة ح دان النااي     

 لحائض وال جنب(( .

 وفي إبناده عسال .    

 وفيه كحاديث كخر . وهللا كدلع .    

* * * 

 باب -58

 نوم الرجال في المسجد

 ح فكانأا في الصفة. وقال كوأ قيوة ح دن كنس : قدر رهط عن دكي دل  الناي     

 وقال داد الرحمن ون كوي وكر : نا  كصحاب الصفة فسرا  .    

قيوة دن كنس خرجه الاخاري في نتاب ))المحاروة(( : ثنا عأب  اوان إباماديي  حديث كوي    

ح  ح دن وهيب ح دن كيأب ح دن كواي قيواة ح دان كناس ح قاال : قادر رهاط عان دكاي دلا  النااي 

 وانر الحديث . -فكانأا في الصفة ح فاجتأوا المدينة 

ر وعاد العشاا (( عان حاديث كواي وحديث داد الرحمن ون كوي وكر خرجه في ))كوأاب : اللام    

دثما  النهدي ح دن دااد الارحمن وان كواي وكار ح قاال إ  كصاحاب الصافة ناانأا كناباا فسارا  ح وإ  

 وانر الحديث وطأله . -قال : ))عن نا  دنده طعار اثنين فليذهب وثالث((  الناي 

ه(( عان حاديث وكصاحاو في ))نتاب : الرقاق(( في ))واب : ديش النااي  -كيضا  -وخرج     

قال له : ))الحق كهي الصافة فااددهع(( . قاال : وكهاي الصافة  عجاهد ح دن كوي هريرة ح ك  الناي 

كضياف اإلبير ح ال يقوو  دل  كهي وال عال ح وال دل  احد ح إاا كتتاه صادقة وعاث وهاا إلايهع حولاع 

 وانر حديثا طأيي .  -يتناول عنها شيظا وإاا كتته هدية كربي إليهع وكصاب عنها وكشرنهع فيها

 خرج الاخاري في هذا الااب ثيثة كحاديث :         

 الحديث األول :     

ثنا علدد : ثنا يحي  ح دن داياد هللا ح قاال : حادثني ناافع ح قاال : كخارناي دااد هللا وان  -440    

 . دمر ح كنه نا  ينار وهأ شاب كدهللاب ال كهي له في علجد الناي 

الرواية : ))كدهللاب(( . وقال جمادة عن كهاي اللغاة : إ  الصاأاب : ))داهللاب(( ح نذا في هذه     

يسال : رجي دهللاب إاا لع يكن له زوجة ح واعركة دهللاوة إاا لع يكن لهاا زوج ح وكصاي العهللاوواة الغيااة 

ةٍ  والاعد ح وعنه قألاه تعاال  :  [ 3]بااق:  فَاي األَْرَض َوال فَاي اللَّاَما ال يَْعاهللُاُب َدْناهُ َعثْسَااُل اَرَّ

 [ ح وبمي العهللاب : دهللاوا ن لاعد دهده والجماع . 61و]يأنس:

 وخااااارج الاخااااااري فاااااي ))التعايااااار(( عااااان ))صاااااحيحه(( ح عااااان حاااااديث صاااااخر وااااان     

ح قاال : وناا  ويتاي الملاجد قااي ك   -فاي حاديث طأياي اناره  -جأيرية ح دن نافع ح دن اون دمار 

 كنكح .

 : نناااات غيعااااا شاااااوا دهللاوااااا فااااي دهااااد وعاااان حااااديث بااااالع ح داااان اواااان دماااار ح قااااال     

 ح وننت كويت في الملجد . ربأل هللا 
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 وخرجه في ))المناقب(( ومعناه .    

وروى اإلعار كحمد دن اون إدريس ح دن دايد هللا ح دن نافع ح دن اون دمر ح قال : ننا فاي     

 ننار في الملجد ح ونسيي فيه ونحن شااب . زعن ربأل هللا 

ح دن داد هللا ون دمر العمري ح دن نافع ح دان اوان دمار ح قاال : عاا ناا  لاي وروى ونيع     

 إال في الملجد . عايت وال عقوى دل  دهد الناي 

 الحديث الثاني :     

حدثنا قتياة ون بعيد : ثنا داد العهللايهللا ون كواي حاازر ح دان كواي حاازر ح دان باهي وان  -441    

ة ح فلع يجاد دلياا فاي الايات . فساال : ))كيان اوان دمال؟(( . ويت فاطم بعد ح قال : جا  ربأل هللا 

إلنلااا  :  فسالاات : نااا  وينااي ووينااه شااي  فغاضاااني ح فخاارج فلااع يسااي دناادي . فسااال ربااأل هللا 

وهاأ  - ))انظر كين هأ(( . فجاا  ح فساال ياا رباأل هللا ح هاأ فاي الملاجد راقاد . فجاا  رباأل هللا 

يملاحه دناه ويساأل :  ح فجعاي رباأل هللا  -كصااوه تاراب عضطجع ح قد بسط رداؤه دن شسه ح و

 ))قع كوا تراب ح قع كوا تراب(( .

 وخرجه في ))المناقب(( دن السعناي ح دن داد العهللايهللا ح وهللايادة ونسص .    

 الحديث الثالث :     

ثنا يأب  ون ديل  : ثنا اون فضيي ح دن كويه ح دان كواي حاازر ح دان كواي هريارة ح  -442    

: لسد ركيت باعين عن كصحاب الصافة ح عاا عانهع رجاي دلياه ردا  ح إعاا إزار وإعاا نلاا  ح قاد  قال

روطأا في كدناقهع ح فمنها عا يال  نص  اللاقين ح وعنها عا يال  الكعاين فيجمعاه وياده ن نراهياة ك  

 تادو دأرته .

ى دن بهي وان باعد كوأ حازر هذا ح ابمه : بلما  األشجعي الكأفي ح: وكوأ حازر الذي رو    

 الحديث الذي قاله ابمه : بلمة ون دينار األدرج الهللااهد المدني .

وقد خرجاه اإلعاار كحماد ح دان ونياع ح دان فضايي وان غاهللاوا  ح دان كواي حاازر ح دان كواي     

هريرة ح قال : لسد ركيت باعين عن كهي الصفة يصلأ  فاي ثاأب ح فمانهع عان يالا  رناتياه ح وعانهع 

 ل ح فباا رنع كحدهع قاض دليه عخافة ك  تادو دأرته .عن هأ كبفي عن ال

وفيااه : دليااي دلاا  إداارا  المنانااب فااي الصااية للضاارورة ح إاا لااع يجااد عااا يلااترهما ح وا      

 الصية تصح حينظذ . وقد باق انر الل .

وفي ععن  هذا الحديث : عا رواه زيد ون واقد : حادثني ولار وان داياد هللا الحضارعي ح دان     

لة ون األبسع ح قال : ننت عن كصحاب الصفة ح وعا عنا كحد دليه ثأب تار ح قاد اتخاذ العارق فاي واث

 جلأدنا طرقا عن الأبخ والغاار .

وخاارج كوااأ داود عاان حااديث كوااي بااعيد الخاادري ح قااال : جللاات فااي دصاااوة عاان ضااعفا      

ا ح إا جاا  رباأل هللا المهاجرين ح وإ  وعضهع ليلتتر دأرته واعض عن العري ح وقارئ يسرك دلينا

  وانر حديثا . -ح فسار دلينا فللع 

وخرج الترعذي واون حاا  في ))صحيحه(( عن حديث فضالة ون دايد ح قاال : ناا  رباأل     

إاا صل  والناه يخر رجال عن قاعتهع في الصاية عان الخصاصاة ح وهاع كصاحاب الصافة ح  هللا 

انصرف إليهع ح فسال : ))لأ تعلماأ   صل  ربأل هللا حت  تسأل األدراب : هبال  عجانين ح فباا 

 . عا لكع دند هللا ألحااتع ك  تهللادادوا فاقة وحاجة(( . قال فضالة : وكنا يأعظذ عع ربأل هللا 

 وقال الترعذي : حديث صحيح .    

وخرج اون حاا  في ))صحيحه(( والحانع عن حديث طلحة ون دمرو ح قاال : نهللالات الصافة     

ني يأر عد عن تمر وين رجلين ح فلالع اات ياأر  رجي ح فكا  يجري دلينا عن ربأل هللا فرافست 
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 -وانار وسياة الحاديث  -عن الصية ح فناداه رجي عنا ح فسال : يا ربأل هللا ح قد كحرق التمار وطأنناا 

 وفي رواية : وتخرقت دنا الخن  .

ح ونااا  لااه  قاادر دلاا  الناااي وفااي روايااة داان طلحااة واان دماارو ح قااال : نااا  الرجااي إاا     

والمدينة دري  نهللال دليه حوإاا لع يكن له دري  نهللال عع كصحاب الصفة . قاال : وننات عمان ناهللال 

 وانر وسية الحديث . -الصفة 

وروى الايهسي وببناده ح دن دثما  ون اليما ح قال : لما نثر المهاجرو  والمدينةح ولاع يكان     

الملجد ح وبماهع : كصحاب الصفة ح فكا  يجاللهع وياقنس   لهع دار وال عقوى كنهللالهع ربأل هللا

 وهع.

واألحاديث في انر كهي الصفة نثيرة جادا فاي انار فسارهع وحااجتهع وصاارهع دلا  الال ح     

وليس المسصأد عن الال فاي هاذا الاااب إال ناأعهع فاي الملاجد ح وال شال فاي ك  كهاي الصافة ناانأا 

قوى والليي والنهار غير الصفة ح ونانت في عبخر الملجد ينهللالهاا يناعأ  في الملجد ح لع يكن لهع ع

 عمن ال يجد علكنا . عن ال عقوى له عن الغروا  الأاردين دل  الناي

ويدل دل  نأعهع في الملاجد : عاا خرجاه اإلعاار كحماد وكواأ داود والنلاائي واوان عاجاه عان     

 طخفاااااة وااااان قااااايس حاااااديث يحيااااا  وااااان كواااااي نثيااااار : ثناااااا كواااااأ بااااالمة ح دااااان يعااااايش وااااان 

: ))انطلسأا وناا إلا  ويات دائشاة((  الغفاري ح قال : نا  كوي عن كصحاب الصفة ح فسال ربأل هللا

ح فانطلسنااا ح فسااال : ))يااا دائشااة ح كطعمينااا(( ح فجااا ت وحشيشااة فقنلنااا ح ثااع قااال : ))يااا دائشااة ح 

اباسينا(( ح فجاا ت وعاس عان  كطعمينا(( ح فجا ت وحيلة عثي السطاة فقنلنا ح ثاع قاال : ))ياا دائشاة ح

لان ح فشرونا ح ثع قال : ))يا دائشة ح ابسينا(( فجا ت وسدح صغير فشرونا ح ثع قاال : ))إ  شاظتع واتع 

ح وإ  شااظتع انطلسااتع إلاا  الملااجد(( . قااال : فاينمااا كنااا عضااطجع عاان اللااحر دلاا  وطنااي إاا رجااي 

 .  فنظرت فباا ربأل هللا (( ح يحرنني ورجله ح فسال : ))إ  هذه ضجعة ياغضها هللا 

وخرج الترعذي وعضه عن رواية عحمد وان دماروح دان كواي بالمة ح دان كواي هريارةح دان     

 . الناي 

 وقيي : كنه وهع ح والصأاب : رواية يحي  ون كوي نثير ح وقد اختل  دليه في إبناده .    

ح دان يهللاياد وان دااد هللا وان وروى اون بعد دن الأاقدي : حدثني واقد ون كوي يابر التميمي     

ح ال عنازل لهاع ح فكاانأا ينااعأ   قليط ح قال : نا  كهي الصفة نابا فسرا  عن كصحاب ربأل هللا

ياددأهع  في الملجد ويظلأ  فيه ح عا لهع عقوى غيره ح فكاا  رباأل هللا  دل  دهد ربأل هللا 

ح حتاا  جااا  هللا  ع ربااأل هللا والليااي إاا تعشاا  فيفاارقهع دلاا  كصااحاوه ح ويتعشاا  طائفااة عاانهع عاا

 والغن  .

وقد بظي بعيد ون المليب وبليما  ون يلاار دان الناأر فاي الملاجد ؟ فسااال : نيا  تلاقلأ      

 دنه وقد نا  كهي الصفة يناعأ  فيه ح وهع قأر نا  علكنهع الملجد ؟ 

 وادلع ك  النأر في الملجد دل  قلمين :    

 كحدهما :     

ة دارضة عثاي ناأر المعتكا  فياه والماريض والملاافر ح وعان تدرناه السائلاة ك  يكأ  لحاج    

ونحاأ الاال ح فهااذا يجااأز دنااد جمهااأر العلمااا  ح وعاانهع عاان حكاااه إجمادااا ح ورخااص فااي النااأر فااي 

الملجد : اون المليب ح وبليما  ون يلار ح والحلن ح ودطا  وقال : يناار فياه وإ  احاتلع ناذا وناذا 

 عرة .

 ون دينار : ننا نايت في الملجد دل  دهد اون الهللاوير .وقال دمرو     

 رضي هللا دنهما . -وعمن روي دنه كنه نا  يسيي في الملجد : دمر ودثما      

 ونه  عجاهد دن النأر في الملجد .    
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وقال كيمن ون ناوي : ر ني بعيد ون جاير نائما في الحجر فقيسظني ح وقال : عثلل يناار هاهناا     

! 

 نرهه األوزادي .و    

 وعمن نا  ال يدع كحدا ينار في الملجد : دمر ون الخطاب واون علعأد ح واون دمر .    

وخاارج اإلعااار كحمااد واواان حاااا  فااي ))صااحيحه(( عاان حااديث داود واان كوااي هنااد ح داان كوااي     

ح  وكنااا نااائع فااي الملااجد حارب واان كوااي األبااأد ح داان دمااه ح داان كواي ار ح قااال : كتاااني ناااي هللا 

 فضروني ورجله ح وقال : ))كال كرا  نائما فيه؟(( . قلت : يا ناي هللا ح غلاتني ديني .

 ودعُّ كوي حرب : قال األثرر : ليس والمعروف .    

 ورواه شريل ح دن داود ح دن كوي حرب ح دن كويه ح دن كوي ار .    

 : قاله الدارقطني . -والصحيح دن دمه     

عن رواية داد الحميد ون وهرار ح دن شهر وان حأشاب : حادثتني كباما  وخرج اإلعار كحمد     

ح فباا فرف عن خدعته كوى إل  الملجد ح فكا  هأ ويتاه يضاطجع فياه  ح ك  كوا ار نا  يخدر الناي 

 الملااجد ليلااة ح فأجااد كوااا ار نائمااا عنجاادال فااي الملااجد ح فنكتااه ربااأل هللا  ح فاادخي ربااأل هللا 

: ))كال كرا  نائماا؟(( قاال كواأ ار : ياا رباأل هللا ح  للاا ح فساال رباأل هللا ورجله حت  ابتأى جا

 وانر الحديث . -فقين كنار ؟ هي لي عن ويت غيره ؟ 

وروى اون لهيعة ح دن دمرو ون الحارث ح دن اون زياد ح دن بعد ون كوي وقااه ح ك  النااي 

  انسلاأا ن فب  هذا ليس ومرقاد(( ح فسال  -وهع رقأد في الملجد  -خرج دل  ناه عن كصحاوه(( :

. 

 انره األثرر ح وقال : إبناده عجهأل عنسطع .    

 قال : وحديث كوي ار ليس فيه ويا  نهي .    

قلت : وقد روي حديث بعد : دن اون لهيعة ح دن خالد ون يهللايد ح دن بعيد ون كواي هايل ح     

 دن بعد .

 وهأ عنسطع عنكر .خرجه الهيثع ون نليب في ))علنده(( ح     

 والسلع الثاني :     

: إ  نناات تنااار فيااه  -عاارة  -ك  يتخااذ عساايي وعايتااا دلاا  الاادوار : فكرهااه اواان دااااه وقااال :     

 لصية في وقه .

 دل  نأدين :  -كيضا  -وهذا السلع     

فياه  كحدهما : ك  يكأ  لحاجة نالغريب ح وعان ال يجاد علاكنا لفساره ح فهاذا هاأ الاذي وردت    

 الرخصة ألهي الصفة ح والأفأد ح والمركة اللأدا  ونحأهع .

وقد قال عالل في الغروا  الذين يقتأ  : عن يريد الصية ح فابني كراه واباعا ح وكعاا الحاضار     

 في كرى الل .

 وقال كحمد : إاا نا  رجي دل  بفر وعا كشاهه في وقه ح وكعا ك  يتخذه عايتا كو عسيي في.

 كيضا . -قأل إبحاق  وهأ    

والثاااني : ك  يكااأ  الاال عااع الساادرة دلاا  اتخاااا علااكن ح فاارخص فيااه طائفااة ح وحكااي داان     

 الشافعي وغيره ح وحكي رواية دن كحمد ح وهأ اختيار كوي وكر األثرر .    

 وقال الثأري : ال وقه والنأر في الملجد .    

ح قال : قلت لعاد هللا ون دايد وان دميار : عاا  وروى حماد ون بلمة في ))جاععه(( : ثنا ثاوت    

 كراناااااااي إال عكلاااااااع األعيااااااار ك  ينهااااااا  هااااااابال  الاااااااذين ينااااااااعأ  فاااااااي الملاااااااجد ويحااااااادثأ  

 ويجناأ  . فسال : ال تفعي ح فب  اون دمر بظي دنهع ح فسال : هع العانفأ .
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بتحاأا لمان وحمي طائفة عن العلما  نراهة عن نره النأر في الملجد عن اللل  دل  كنهع ا    

 وجد علكنا كال يسصد الملجد للنأر فيه . وهذا عللل الايهسي .

: ))عان كتا  الملاجد لشاي   -عرفأداا  -وابتدل وما خرجه كوأ داود عن حاديث كواي هريارة     

 فهأ حظه(( .

 وفي إبناد دثما  ون كوي العاتكة الدعشسي ح فيه ضع  .    

الملاجد لما ونيت له(( . وقألاه : ))إنماا هاي لاذنر هللا : ))إنما ونيت  ويعضده : قأل الناي     

 . كو نما قال ربأل هللا  -والصية وقرا ة السر   (( 

 

*  *  * 

 

 باب -59

 الصالة إذا قدم من سفر

 إاا قدر عن بفر ودك والملجد ح فصل  فيه . وقال نعب ون عالل: نا  الناي     

: ثنا عحارب ون دثار ح دن جااور وان دااد هللا ح قاال  حدثنا خيد ون يحي  : ثنا علعر -443    

ح فساال : ))صاي رنعتاين(( .  -قاال علاعر : كراه قاال : ضاح   -وهاأ فاي الملاجد  : كتيت النااي 

 ونا  لي دليه دين ح فسضاني وزادني .

حديث نعب قد خرجه وتماعه في عأاضع كخر ح وهأ حديث تأوتاه وتخلفاه دان تااأ  . وفاي     

 ونا  إاا قدر عن بفر ودك والملجد ح فرنع فيه رنعتين ح ثع جلس للناه .الحديث : 

وخرجه عختصرا في كواخر ))اللير(( ح فسال : ))واب : الصاية إاا قادر عان بافر(( وخارج     

نا  إاا قدر عن بافر ضاح  دخاي الملاجد ح فصال  رنعتاين قااي  فيه عن حديث نعب ح ك  الناي 

 ك  يجلس .

ع ح ولفظااه : نااا  ال يساادر عاان باافر إال نهااارا فااي الضااح  ح فااباا قاادر واادك وقااد خرجااه علاال    

 والملجد فصل  فيه رنعتين ح ثع جلس فيه .

عن حديث شعاة ح دان عحاارب وان دثاار ح قاال : بامعت جااورا ح  -كيضا  -وخرج الاخاري     

 صي رنعتين(( .في بفر ح فلما قدعنا المدينة قال لي : ))ادخي الملجد ف قال : ننت عع الناي 

وعيارا ح فلماا  وهذا اإلبناد ح دن جاور ح قاال : اشاترى عناي النااي  -كيضا  -وفي رواية له     

 قدر المدينة كعرني ك  كتي الملجد ح فقصلي رنعتين ح ووز  لي ثمن الاعير . 

 : ))صي رنعتين(( . وفي رواية كخرى ح قال : قدعت عن بفر ح فسال الناي    

يعناي  -ع عن رواية وهب ون نيلا  ح دن جاور ح قال : جظات الملاجد ح فأجدتاه وخرج علل    

دلاا  واااب الملااجد ح فسااال : ))فاادع جملاال ح وادخااي الملااجد فصااي رنعتااين(( . قااال :  - : الناااي 

 فدخلت فصليت ح ثع رجعت .

ح  وخرج اإلعار كحمد وكوأ داود عن طريق اون إباحاق ح قاال : حادثني ناافع ح دان اوان دمار    

 حااااااااين كقاااااااااي عاااااااان حجتااااااااه دخااااااااي المدينااااااااة ح فقنااااااااا؛ دلاااااااا  واااااااااب  ك  ربااااااااأل هللا 

 علجده ح ثع دخله فرنع رنعتين ح ثع انصرف إل  ويته . قال نافع : فكا  اون دمر نذلل يصنع .  

ونسي حرب ح دن إبحاق ح قال : هأ حلن جميي . قاال : وإ  صاليتها فاي ويتال حاين تادخي     

 ويتل فب  الل يلتحب .

 وقد صرح الشافعية وق  صيتهع في الملجد بنة ح وهذا حق ال تأق  فيه .     

وقااد وااأب كوااأ وكاار الخاايل فااي ))نتاااب الجاااعع(( فااي  خاار الجهاااد : ))واااب بااجدة الشااكر     

للليعة(( . ولع يأرد في الل كثرا وال نصا دن كحمد ح وال غياره فاي السادور وخصأصاه ح وباجأد 
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و غيره بالما ال يعلاع فياه شاي  دان بال  ح إنماا الاذي جاا ت واه اللانة . الشكر للسدور عن الجهاد ك

 صية رنعتين في الملجد دند السدور .

 

*  *  * 

 

 باب -60

 إذا دخل المسجد فليركع ركعتين

حدثنا داد هللا ون يأب  : كونا عالل ح دن دااعر وان دااد هللا وان الهللاويار ح دان دمارو  -444    

قال : )) إاا دخي كحدنع الملاجد فليرناع  قتادة الللمي ح ك  ربأل هللا ون بليع الهللارقي ح دن كوي 

 رنعتين قاي ك  يجلس (( . 

ح وطان عان األنصاار عان الخاهللارج ح  -وكلر الاير  -كوأ قتادة الللمي عنلأب إل  وني بلمة     

 وابع كوي قتادة ح الحارث ون روعي . وقيي : ابمه : النعما  . 

ني بلمة ح فيسال فيهاا : بالمي وفاتح الاير . هاذا عاا اتفاق دلياه كهاي العروياة وكعا النلاة إل  و    

 واللغة . ووافسهع دل  الل عن كهي الحديث . ونذلل قيده ون عا نأال في )) إنماله (( وغيره. 

 وحك  الحازعي دن كنثر كهي الحديث كنهع يكلرو  الير ح ويسألأ  : بلمي.     

دخاي الملاجد ك  يرناع رنعتاين قااي جلأباه ح وهاذا األعار دلا   وفي الحاديث : األعار لمان    

االبتحااب دو  الأجأب دند جميع العلما  المعتد وهع . وإنما يحك  السأل وأجأواه دان وعاض كهاي 

 الظاهر . 

 وإنما اختل  العلما  : هي يكره الجلأه قاي الصية كر ال؟     

بلمة ون دااد الارحمن ح وهاأ قاأل كصاحاب فروي دن طائفة عنهع نراهة الل ح عنهع : كوأ     

 الشافعي . 

ورخص فيه  خرو  ح عنهع : السابع ون عحمد واون كواي ائاب واحماد وان حنااي وإباحاق وان     

 راهأيه . 

 قال كحمد : قد يدخي الرجي دل  غير وضأ  ح ويدخي في األوقات التي ال يصل  فيها .    

ل الملاجد لأجاب دلا  الاداخي إلياه ك  يتأضاق ح يشير إلا  كناه لاأ وجاات الصاية دناد دخاأ    

 وهذا عما لع يأجاه احد عن المللمين .

وكعا الداخي في كوقات النهي دان الصاية ح فللعلماا  فياه قاأال  عشاهأرا  ح وهماا روايتاا      

 دن كحمد ح كشهرهما : كنه ال يصلي ح وهأ قأل كوي حنيفة وغيره . ودند الشافعي يصلي . 

 ك  شا  هللا .  -ي هذه الملالة في عأضع كخر وروما تقت    

وروي دن جرير ح دن عغيرة ن دن إوراهيع حقال : نا  يسال : إاا دخلت علجدا عن علااجد     

 الساائي في واه ك  تسعد وال ترنع ح وإاا دخلت علجدا عن علاجد الجمع في تسعد حت  ترنع . 

:)) إاا دخاي كحادنع الملاجد (( دلا  الملاجد  نايولعي كهي العلع هذه المسالة حملأا قأل ال    

المعهأد في زعنه ح وهأ علجده الذي ناا  يجماع فياه ح فيلتحاق واه عاا فاي ععنااه عان علااجد الجماع 

 دو  غيرها . 

 والجمهأر حملأا األل  والير في ))الملجد (( دل  العمأر ال دل  العهد .     

ن ون عحمد : ثنا اون كواي ائاب ح دان رجاي عان وناي وروى اإلعار كحمد في الملند : ثنا حلي    

كت  علاجد وعاض األحاهللااب ح فأضاع ردا ه ح فساار ورفاع  بلمة ح دن جاور ون داد هللا ح ك  الناي

 يديه عدا يددأ دليهع ح ولع يصي ح ثع جا  وددا دليهع وصل  . 
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 -قيي ألوي دااد هللا  وفي نتاب)) العلي ((  ألوي وكر الخيل ح دن كوي وكر المرواي ح قال :    

: حديث حميد ون دااد الارحمن ح دان هشاار وان باعد ح دان نعايع المجمار ح دان كواي  -يعني : كحمد 

 كعحفأظ هأ ؟ قال : نعع .          -ح كنه دخي الملجد فاحتا  ح ولع يصي الرنعتين  هريرة ح دن الناي 

ح يسعاد وال يصالي ح ثاع يخارج وال قال المارواي : وركوات كواا دااد هللا نثيارا يادخي الملاجد     

 يصلي في كوقات الصلأات .

 وهذا الحديث غريب جدا ح ورفعه دجيب ح ولعله عأقأف . وهللا كدلع .    

وقااال جاااور واان زيااد : إاا دخلاات الملااجد فصااي فيااه ح فااب  لااع تصااي فيااه فاااانر هللا ح فكقناال     

 صليت فيه .

: خارج اوان  لملجد ح وقد جا  الل دان النااي والصية دند دخأل الملجد تلم  : تحية ا    

 حاااااااااا  فااااااااي ))صااااااااحيحه(( عاااااااان حااااااااديث كوااااااااي ار ح قااااااااال : دخلاااااااات الملااااااااجد فااااااااباا 

وحده ح فسال : ))يا كوا ار ح إ  للملجد تحية ح وإ  تحيته رنعتاا  ح فساع فارنعهماا(( ح  ربأل هللا 

 وانر الحديث وطأله . -فسمت فرنعتهما ح ثع ددت فجللت إليه 

 إبناد إوراهيع ون هشار ون يحي  ون الغلاني ح تكلع فيه كوأ زردة وغيره . وفي    

 وقد روي عن وجأه عتعددة دن كوي ار ح ونلها ال تخلأ عن عسال.    

 حق الملجد . -كيضا  -وتلم      

وروى اواان إبااحاق ح داان كوااي وكاار واان عحمااد واان دماارو واان حااهللار ح داان دماارو اواان بااليع     

: ))كدطاأا الملااجد حسهاا(( قاالأا : وعاا حسهاا ؟  دة ح قاال : قاال رباأل هللا الهللارقي ح دن كوي قتا

 قال : ))تصلأا رنعتين قاي ك  تجللأا(( .

 وادلع ك  حديث كوي قتادة قد روي ولفظين :     

 كحدهما : ))إاا دخي كحدنع الملجد فليرنع رنعتين قاي ك  يجلس(( .    

 ي هاهنا عن طريسه نذلل .نذا رواه عالل ح وقد خرجه الاخار    

وهذا اللف  يستضي األعار لهاع والصاية قااي الجلاأه ح فمان جلاس فاي الملاجد ناا  عاقعأرا     

 والصية قاي جلأبه .

وعن لع يجلس فيه ح فهي يكأ  عقعأرا والصية ؟ يناغي دل  ك  السالياة المطلساة هاي تصادق     

باق انره في ))واب : غلي السائع يده عن الناأر  ودو  وجأد عا كضيفت إليه كر ال ؟ وفيه اختيف قد

 قاي إدخالها اإلنا (( .

فااب  قيااي : إنهااا ال تصاادق ودونااه ح فاااألعر ال يتناااول عاان ال يجلااس ح وإ  قيااي : إنهااا تصاادق     

 ودونه تناوله األعر .

 واللف  الثاني : ))إاا دخي كحدنع الملجد في يجلس حت  يرنع رنعتين(( .    

هاأ : اوان  -جه الاخاري في ))كوأاب : صية التطأع(( عن رواية دااد هللا وان باعيد وقد خر    

 وببناده . -دن داعر ون داد هللا ون الهللاوير  -كوي هند 

وهذه الرواية إنما فيها النهي دن الجلأه حت  يصلي ح فمان دخاي ولاع يجلاس ح واي عار فاي     

 س لع يتناوله هذا النهي .الملجد عجتازا فيه ح كو دخي لحاجة ثع خرج ولع يجل

ولكن خرجه كوأ داود عن رواياة كواي دمايس ح دان دااعر وان دااد هللا ح دان رجاي عان وناي     

ح ونحاأه ح زاد فياه : ))ثاع ليسعاد وعاد إ  شاا  ح كو لياذهب إلا   زريق ح دن كوي قتادة ح دان النااي 

 حاجته(( . 

 يسعد ح ولعلها عدرجة في الحديث . وهذه الهللايادة تدل دل  تناول األعر لمن قعد وعن لع    

وقد خرج كوأ وكر داد العهللايهللا ون جعفر في ))نتاب الشافي(( هاذا الحاديث عان هاذا الأجاه ح     

 ووقفه نله دل  كوي قتادة .
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وقد فرق كحمد وإبحاق وين ك  يجلس الداخي في الملجد ح فساال : ال يجلس فيه حتا  يصالي     

 ح وال يتخذه طريسا . نسله إبحاق ون عنصأر دنهما .. قاال : وكعا إاا عر في وقه 

 ونا  اون دمر يمر في الملجد وال يصلي فيه .    

وفي ))تهذيب المدونة(( : قال عالل : وعن دخي الملاجد فاي يسعاد حتا  يرناع رنعتاين ح إال     

ياد ك  يمار فياه ك  يكأ  عجتازا لحاجة ح فجائهللا ك  يمر فيه وال يرنع ح وقاله زيد ون ثاوت ثاع ناره ز

 وال يرنع ح ولع يقخذ وه عالل .

يادخلأ  الملاجد ثاع يخرجاأ  وال يصالأ  .  وقال زيد ون كبلع : نا  كصحاب رباأل هللا    

 قال : وركيت اون دمر يفعله .

 ونا  بالع ون داد هللا يمر فيه عساي وعدورا وال يصلي فيه.    

 ورخص فيه الشعاي .    

 قه ك  يلتطرق الملجد .وقال الحلن : ال و    

كنه عر في الملجد فصل  فيه رنعة ح وقاال  -رضي هللا دنه  -وروي دن دمر ون الخطاب     

 : إنما هأ تطأع . وقال : نرهت ك  كتخذه طريسا .

 وعر طلحة في الملجد ح فلجد بجدة .    

 وعر فيه الهللاوير فرنع رنعة كو بجد بجدة .    

 .خرجه ونيع في ))نتاوه((     

 وفي كبانيد المروي دن دمر وطلحة والهللاوير عسال .    

 وفي جأاز التطأع ورنعة قأال  للعلما  ح هما روايتا  دن كحمد.    

 وقد وأب الاخاري دل  ك  ))التطأع ال يكأ  إال رنعتين يللع فيهما(( .    

 وخرج فيه حديث كوي قتادة هذا عع غيره .    

ل  رنعاة : هاي يستضاي واذلل حاق الملاجد ح كر ال ؟ والصاحيح وللشافعية خيف فيما إاا صا    

 دندهع كنه ال يسضيه وذلل . 

 وكعا االقتصار دل  بجدة فسأل غريب .    

 وفي النهي دن اتخاا الملجد طريسا كحاديث عرفأدة عتعددةح في كبانيدها ضع .    

كويه ح قال : لسي دااد هللا  وروينا عن طريق الحكع ون داد الملل ح دن قتادة ح دن بالع ح دن    

 رجاااااااااي فساااااااااال : اللاااااااااير دليااااااااال ياااااااااا وااااااااان علاااااااااعأد. فساااااااااال دااااااااااد هللا : صااااااااادق هللا 

: ))عاان كشااراط اللااادة ك  يماار الرجااي فااي الملااجد ال يصاالي فيااه  وربااأله ن قااال ربااأل هللا 

 رنعتين ح وال يللع الرجي إال دل  عن يعرفه ح وا  يارد الصاي الشيخ(( .

 ملل ح ضعي  .الحكع ون داد ال    

ح دان إواراهيع ح دان دلسماة ح دان  -وهاأ ضاعي  جادا  -عيمأ  كوأ حماهللاة  -كيضا  -ورواه     

 عرفأدا . -اون علعأد 

وخرجه الاهللاار عن رواية وشير ون بليما  كوأ إبماديي ح دن بيار ح دن طاارق ح دان اوان     

 ومعناه . - علعأد ح دن الناي 

 لف ح ولع يذنر فيه المرور في الملجد ح وانر خصاال كخر .وخرجه اإلعار كحمد وغير هذا ال 

وكعا عن عر دل  الملجد ح فهي يلتحب له الدخأل إليه لسصد الصية فيه ؟ ال نعلاع فاي الال     

إال عا رواه بعيد ون كوي هايل : كخارناي عاروا  وان دثماا  ح ك  داياد وان حناين كخااره ح دان كواي 

ح فنمر دل  الملاجد ح فنصالي  و إل  اللأق دل  دهد ربأل هللا بعيد ون المعل  ح قال : ننا نغد

 فيه .

 خرجه النلائي .    
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 ووأب دليه : ))صية الذي يمر دل  الملجد(( .    

 وعروا  ون دثما  ح قال فيه اإلعار كحمد : ال يعرف . وقال كوأ حاتع الرازي : ضعي  .

 

*  *  * 

 

 باب -61

 الحدث في المسجد

نا داد هللا ون يأب  : كونا عالل ح دن كوي الهللاناد ح دن األدرج ح دن كواي هريارة حدث -445    

قال : ))إ  الميئكة تصلي دل  كحدنع عا دار في عصيه الذي صل  فياه ح عاا لاع  ح ك  ربأل هللا 

 يحدث ح تسأل : اللهع اغفر له ح اللهع ارحمه(( .

ح وخرجه الاخاري في ))وااب : عان لاع يار قد باق انر هذا الحديث في ))كوأاب الأضأ ((     

 الأضأ  إال عن المخرجين(( عن رواية المساري ح دن كوي هريرة .

 وانرناااااا هنااااااا  ك  الحااااادث قااااااد فلااااار وحاااااادث الللاااااا  واألدمااااااال ح وفلااااار وحاااااادث     

 الفرج ح ووهذا فلره الاخاري .

ره ح ولاع يناه دناه ح ان وعسصأده : كنه يجأز تعمد إخراج الحدث في الملجد ن أل  الناي     

 إنما كخار كنه يسطع صية الميئكة .

 وقد رخص في تعمد إخراج الحدث في الملجد الحلن ودطا  وإبحاق .    

وقد تسدر ك  النأر في الملجد جاائهللا للضارورة وغيار خايف ح وعناه ناأر المعتكا  لضارورة     

الحادث ح فلاأ عناع عان خاروج صحة ادتكافه ح ولغير ضرورة دند األنثرين ح والنأر عظنة خاروج 

 الريح في الملجد لمنع عن النأر فيه وكي حال ح وهأ عخال  للنصأه واإلجماع .

: ))فاب  الميئكاة  قال كصحاب الشافعي : واألول  اجتناب إخاراج الاريح فياه لساأل النااي     

ا  لااه غاارض تتااقاى عمااا يتااقاى عنااه ونااأ  در(( . قااالأا : وال يكااره الجلااأه فيااه للمحاادث ح بااأا  ناا

 شردي كو لع يكن .

 وعن كصحاوهع عن نرهه لغير غرض . وقيي : كنه لع يأافق دل  الل .

 

* * * 

 

 باب - 62

 بنيان المسجد

 وقال كوأ بعيد : نا  بس  الملجد عن جريد النخي .    

وكعر دمر وانا  الملجد ح وقال : كنان النااه عان المطار ح وإياا  ك  تحمار كو تصافر فتفاتن     

 اه . الن

 وقال كنس : يتااهأ  وها ح ال يعمرونها إال قليي .     

 وقال اون دااه : لتهللاخرفنها نما زخرفت اليهأد والنصارى .     

 وكعاااااا حاااااديث كواااااي باااااعيد فساااااد خرجاااااه وتماعاااااه فاااااي عأاضاااااع عااااان )) نتاواااااه (( فاااااي      

 )) الصية(( و))االدتكاف (( وغيروهما . 

عان صاية الصااح   ت فأنا  الملاجد ح فانصارف الناايوفاي الحاديث : إ  اللاما  عطار    

 ودل  جاهته وانفه اثر الما  والطين . 
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وهذا يدل دلا  ك  باس  الملاجد لاع يكان يكان النااه عان المطار ح وال يمناع عان ناهللاول عاا      

 المطر إليه .  

جعااي طااأل جااداره ولااطه ودمااده  وقااد انرنااا فيمااا باااق عاان عراباايي الهللاهااري ك  الناااي     

ذوع وبااسفه جرياادا . فسيااي لااه : إال نلااسفه ؟ فَسَاااَل : ))دريشااا نعااريش عأباا  ح خشاااات وثمااار ح الجا

 األعر كدجي عن اََلَل (( . 

: بافيا  ح دان -يعني : كحماد  -وقال المرواي في ))نتاب الأرع(( : قرئ دل  كوي داد هللا     

ه . قاال : ))ال داريش نعاريش فاي الملاجد : هاده ح طاد دمرو ح دن كوي جعفر ح قال : قياي للنااي

ك  يكحااي الملااجد ح فسااال : ))الح دااريش نعااريش  عأباا (( ؟ قااال كوااأ داااد هللا : قااد بااقلأا الناااي 

 عأب ((.

 .  قال كوأ داد هللا : إنما هأ شي  عثي الكحي يطل  ح كي : فلع يرخص الناي     

: )) هااده((  : كصاالحه . قااال : قـااـال كوااأ دايااد : نااا  باافيا  واان ديينااة يسااأل : ععـااـن  قألااه     

وتقويله نما قال ح واصله : كنه ياراد واه اإلصايح وعاد الهادر ح وناي شاي  حرنتاه فساد هدتاه ح فكاا  

 المعن  كنه يهدر ثع يلتقن  ويصلح . 

قااال المرواي:وقلاات ألوااي داااد هللا : ك  عحمااد واان كباالع الطأبااي ال يجصااص علااجده ح وال     

 ه ؟ فسال كوأ داد هللا : هأ عن زينة الدنيا .وطأه علجد عجصص إال قلع جص

وروى اون كوي الدنيا عن حديث إبماديي ون عللع ح دن الحلان ح قاال : لماا ونا  رباأل هللا     

  الملجد كدانه دليه كصحاوه وهأ ععهع يتناول اللان حتا  اغاار صادره ح فساال : )) اوناأه دريشاا

يعنااي  -باا  ؟ قااال : إاا رفااع يااده ولاا  العااريش نعااريش عأباا  (( . فسيااي للحلاان : وعااا دااريش عأ

 اللس  . 

وعن رواية ليث ح دان طااووه ح قاال : لماا قادر ععااا الايمن ح قاالأا لاه : لاأ كعارت وصاخر     

نقناه يخااف إاا كتسان  -وشجر فينسي فانيت علجدا ؟ قال : إني كنره ك  انسله دل  ظهري يأر السياعة 

 ونا ه والصخر والخشب .   

بفيا  ح دن كوي فهللاارة ح دن يهللايد وان األصاع ح دان اوان داااه ح قاال : قاال رباأل  وروى    

 : )) عا كعرت وتشييد الملاجد (( .  هللا 

 قال اون دااه : لتهللاخرفنها نما زخرفها اليهأد والنصارى . خرجه اإلعار كحمد وكوأ داود . 

 نذا رواه اون ديينة ح دن الثأري .     

أري فجعااي كولااه عربااي داان يهللايااد واان األصااع ح لااع يااذنر فيااه : )) اواان ورواه ونيااع داان الثاا    

 دااه (( . ونذا رواه اون عهدي دن بفيا  . 

:)) عاا باا  دماي قاأر قاط إال  -عرفأداا  -وخرج اون عاجه نير اوان داااه عان وجاه  خار     

 زخرفأا علاجدهع (( .

ح قاال : )) ال  ح دان النااي  وروى حماد ون بلمة ح دن كيأب ح دن كوي قيواة ح دان كناس    

 تسأر اللادة حت  يتااه  الناه في الملاجد (( . 

 خرجه اإلعار كحمد وكوأ داود والنلائي واون عاجه .     

وروى الماارواي فااي نتاااب الااأرع وببااناد داان كوااي الاادر دا  ح قااال : إاا حليااتع عصاااحفكع     

 وزخرفتع علاجدنع ن فعليكع الدعار . 

اي : انرت ألوي داد هللا علجدا قد ون  وانفق دليه عال نثير ح فابترجع وكنكار وقال المرو    

 عا قلت . 

: فتجصيص الملااجد ؟ قاال : كشاد وكشاد .  -يعني : اون راهأيه  -قال حرب : قلت إلبحاق     

 الملاجد ال يناغي ك  تهللاين ح إال والصية والار .   
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 ويق في الملاجد ح وني عا تهللاين وه الملاجد . وقال بفيا  الثأري : يكره النسش والتهللا    

 .  ويسال : إنما دمارته انر هللا     

وعمن نره زخرفة الملاجد وتهللاو يسها : دمر ون داد العهللايهللا ح ونا  قد كراد إزالة الهللاخرفة     

التي نا  الأليد وضعها في علجد دعشق الجاعع فكار الل دل  عن يلتحلنه عمن تعجاه زينة 

 لدنيا ح واحتالأا دليه وقنأاع الحيي ح وكوهمأه كنه يغي  الكفار ح حت  ن  دن الل . الحياة ا

 وقد روي دن اون جريجح قال : كول عن زخرف الملاجد الأليد ون داد الملل .     

 انره األزرقي .    

وألصحاونا وكصحاب الشافعي في تحريع تحلية الملااجد والاذهب والفضاة وجهاا  ح ونرهاه     

الكية ووعض الحنفية ح وعنهع عن رخص فيه ح وقاالأا : ك  فعاي الال عان عاال الأقا  فساد ضامنه الم

 عن عاله . 

 وكعا عا حكاه الاخاري دن دمر وكنس ] ............ ..............................[  .    

قاال كواأ  ح رواه بعيد ون داعر : ثنا صالح ون ربتع ح قاال : -عرفأدا  -وقد روي دن كنس     

قاال )) ياقتي دلا   ح فاذنر ك  النااي  -وقد عروا وملجد كحادث  -قيوة : بمع كنس ون عالل يسأل 

 كو قال: )) ال يعمرونها إال قليي ((.  -كعتي زعا  يتااهأ  فيه والملاجد وال يعمرونها إال قليي (( 

 خرجه اون خهللايمة في صحيحه .     

 فسال :  ثع خرج الاخاري هاهنا حديثا ح    

ثنا دلي ون داد هللا : ثناا يعساأب وان إواراهيع ح ثناا كواي ح دان صاالح وان نيلاا  : ثناا  -446    

عانياا وااللان ح وباسفه الجرياد ح  نافع ح ك  داد هللا اخااره ح ك  الملاجد ناا  دلا  دهاد رباأل هللا 

 ودمااااااااااده خشااااااااااب النخااااااااااي ح فلااااااااااع يااااااااااهللاد فيااااااااااه كوااااااااااأ وكاااااااااار شاااااااااايظا ح وزاد فيااااااااااه 

واللان والجريد ح وكداد دمده خشاا ح ثع غياره دثماا     ونيانه في دهد ربأل هللا دمر ح ووناه دل

ح فااهللااد فيااه زيااادة نثياارة ح ووناا  جااداره والحجااارة الـااـمنسأشة والسصااة ح وجعااي دمااده عاان حجااارة 

 عنسأشة ح وبسفه واللاج .  

 السصة : الجص .     

 د الهند والهللانج .واللاج : نأع عن كرفع كنأاع الخشب ح يجلب عن وي    

 ويلتدل وما فعله دثما  عن يرخص في تجصيص الملاجد وتهللاويسها ونسشها .     

 وقد روي دن اون دمر في هذا الااب روايات كخر :     

نانات  فخرج كوأ داود عن طرياق فاراه ح دان دطياة ح دان اوان دمار ح ك  علاجد النااي     

يه عظلي وجريد النخي ح ثع إنها تخروت في خيفاة عن جذوع النخي ح كد بأاريه دل  دهد الناي 

كوي وكار ح فاناهاا وجاذوع النخاي وجرياد النخاي ح ثاع إنهاا تخروات فاي خيفاة  دمار ح فاناهاا وجاذوع 

 النخي وجريد النخي ح وتخروت في خيفة دثما  فاناها واآلجر ح فلع تهللال ثاوتة حت  اآل   .       

وااي وكاار لااه وإدادتااه دلاا  عااا نااا  ح لكنااه لااع يااهللاد فااي وسعااة وفااي هااذه الروايااة زيااادة تجديااد ك    

 الملجد شيظا ح وإنما زاد فيه دمر . 

وروى اإلعار كحمد : ثنا حماد الخياط : ثنا داد هللا ح دن نافع ح ك  دمر زاد في الملاجد عان     

 االبااااااااطأانة إلاااااااا  المسصااااااااأرة ح وزاد دثمااااااااا  ح فسااااااااال دماااااااار : لااااااااأ ال كنااااااااي باااااااامعت 

 ل : )) يناغي ك  نهللايد في علجدنا (( عا زدت . يسأ ربأل هللا 

 وليس في رواية انر اون دمر ح وهأ عنسطع .     

وفيما فعلاه دمار ودثماا  عان تخرياب الملاجد والهللاياادة فياه : دلياي دلا  جاأاز الهللاياادة فاي     

مار الملاجد وتخرياها لتأبعتها وإدادة ونا ها دل  وجاه كصالح عان الاناا  األول ن فاب  هاذا فعلاه د

 ودثما  ومشهد عن  المهاجرين واألنصار واقروا دليه . 
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فقعا تأبعة الملاجد إاا احتيج إل  الل لضيسها ونثرة كهلها فسد صرح وجأازه كنثار العلماا      

 عن المالكية والحنفية وغيرهع. 

وكعا تأبعة الملجد العاعر ح وإدادة ونائه دل  وجه كصالح عان األول فساد ناص دلا  جاأاز     

 عار كحمد . اإل

قال كوأ داود في ))علائله(( : بظي كحمد دن رجي ون  علجدا فعتاق ح فجاا  رجاي فاقراد ك      

يهدعه فيانيه ونا  كجأد عن الل ح فقو  دليه الااني األول وكحب الجيرا  لأ ترنه يهدعه ؟ فساال : لاأ 

 صار إل  رضا جيرانه لع يكن وه واه . 

لااجد يرياادو  ك  يرفعااأه عاان األرض ح فماانعهع عاان الاال قااال : وباامعت كحمااد بااظي داان ع    

عشايخ يسألأ  : ال نسدر نصعد ؟ قال : كحمد : عا تصنع وقبفله ؟ قاال : اجعلاه باساية. قاال : ال كدلاع 

 يعني : كهي الملجد.  -وه وابا . قال كحمد : ينظر إل  قأل كنثرهع 

في(( : ))وااب : الملاجد يانا  وناا  ووأب دليه كوأ وكر داد العهللايهللا ون جعفر في))نتاب الشا    

 كجأد عن ونائه(( . 

قأل كصحاب كوي حنيفاة ح وعاذهب بافيا  الثاأري ح حكا  كصاحاوه دناه فاي  -كيضا  -وهأ     

تصانيفهع دل  عذهاه كنه قال في الملجد يكاأ  فياه ضايق ح فاقراد كهلاه ك  يأباعأه عان علال رجاي 

لطريق والطريق وابع ال يضر والمارة فيه فليس لهع عنهع ح فلهع الل ح وا  كرادوا ك  يأبعأه عن ا

الل ح إال إ  يقا  اإلعار .قال : ولنعار ك  يحأل الجاعع عن عأضاع إلا  غياره إاا ناا  فياه صايح 

 للردية ونأى الشد فيه ن انروا ك  اون علعأد حأل علجد الكأفة عن عأضع التمارين . 

 لق فيجعي في ثمن الجديد ؟ فلع يره وه وابا . قال: وبظي بفيا  دن ويع حصير الملجد الخ    

وعذهب اإلعار كحمد ك  عا خرب عن األوقاف نلها ولع يمكن دمارتها ح فقنهاا تاااع ويلاتادل     

 وها عا يسأر عساعها . 

ودناه فاي الملاااجد روايتاا  : إحاداهما نااذلل . و الثانياة : ال تاااع وتنسااي  التهاا إلا  عأضااع     

 .   خر يان  وها عثله

ونسي دنه حرب في علجد خرب ح فنسلت  الته ووناي وهاا علاجد فاي عكاا   خار : ك  العتياق     

 يرر وال يعطي ح وال يان  في عكانه ويت وال خا  لللايي ح ولكن يرر ويتعاهد . 

ونسااي حاارب ح داان إبااحاق واان راهأيااه كنااه كجاااز لللاالطا  خاصااة ك  يانااي عكااا  الملااجد     

 غيره ح عما يكأ  للمللمين ح فيفعي عا هأ خير لهع .  الخراب خانا لللايي كو

وروى حاارب وببااناده داان دايااد هللا واان الحلاان العناااري فااي علااجد خااافض كراد كهلااه ك      

 يلتادلأا وه ؟ قال : إاا نا  الخليفة هأ الذي يفعي الل كراه جائهللاا . 

يجعي الملجد حشا والحاش وروى ونيع وببناد ح دن جاور ح دن الشعاي ح قال : ال وقه ك      

 علجدا . 

دهللار دلا  هادر وناا  الكعااة ح وإدادتهاا دلا  قأاداد  وعما يدل دل  جأاز الل : ك  الناي     

 إوراهيع ح فيدخي فيهـا غالب الحجر ح ويجعي لها واوين الصسين واألرض . 

دااد الملال إلا   وقد فعي الل اون الهللاوير ح وزاد عع الل في طألها ح ثع كدادها الحجاج وقعر    

 حالها األول ح واقر الهللايادة في طألها . 

ح وتاهللاال زياادة انرهاا وداهللار دليهاا ن  فيا  العجاب !! نيا  تسار زياادة لاع ياذنرها النااي     

 ولهذا ندر داد الملل دل  عا فعي لما ولغه الحديث دن دائشة . 

تها دل  وجه كنمي عماا نانات ح وعما يدل دل  جأاز الل : ك  العاادات يجأز إوطالها ألداد    

كصحاوه وفلخ الحج إل  العمارة ن ليعيادوا الحاج دلا  وجاه كنماي عماا ناا  ح وهاأ  نما كعر الناي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 199 

وجه التمتع ن فبنه لفضي عن األفراد والسرا  وغير بأق هدي ح نما دل دليه هاذه النصاأه وااألعر 

 والفلخ . 

حضر جمادة ح فاب  إوطاال صايته كو قلاهاا  ونما ك  عن دخي في صية عكتأوة عنفردا ح ثع    

 نفي ن ليعيد فرضه في جمادة ح فبنه كنمي عن صيته عنفردا . 

وهذا قأل جمهأر العلما  ح عنهع : كحمد ح والشافعي في كحد قألياه ح وناذلل قاال عالال وكواأ     

 حنيفة إاا لع يكن قد صل  كنثر صيته. 

يناة يجاأز إوادالها وخيار عنهماا دناد كواي حنيفاة واحماد ونذلل الهادي المعاين واألضاحية المع    

 وغيرهما . 

وإاا هدر الملجد ح ثع كديد وناؤه كو وباع ح فالاناا  المعااد يساأر عساار األول ح وال يحتااج إلا      

 تجديد وقفه . 

وهااذا ياادل دلاا  قااأل عاان ياارى ك  الأقاا  ينعسااد وااالسأل ووالفعااي الاادال دليااه ح وا  الملااجد     

ظااهر ح  -ا واألاا  وصية الناه فيه ح نما قأل ُهَأ عالل وكوي حنيفة والثاأري واحماد يصير علجد

 وتصير الهللايادة في الملجد علجدا ومجرد وصلها في الملجد وصية الناه فيها . 

وقد قال عجاهد واألوزادي في الفره الحايس إاا دطب ح فاشتري وثمنه فره  خر ح وزياد     

 لفره نله يكأ  حايلا ناألول .في ثمنه  زيادة :  ك  ا

فما زيد في الملجد الحرار وعلاجد النااي  -كيضا  -وحكع الهللايادة حكع المهللايد فيه في الفضي     

  . نله ح والصية فيه نله بأا  في المضادفة والفضي 

وقااد قيااي : كنااه ال يعلااع داان اللاال  فااي الاال خاايف ح إنمااا خااال  فيااه وعااض المتااقخرين عاان     

 عنهع اون دسيي واون الجأزي ح ووعض الشافعية . كصحاونا ح

 ولكن قد روي دن اإلعار كحمد التأق  في الل :     

 : كي صاااا   قااااال األثاااارر : قلاااات ألوااااي داااااد هللا : الصاااا  األول فااااي علااااجد الناااااي     

هأ ح فبني ركيتهع يتأخاأ  دو  المناار ح وياددأ  الصا  األول ؟ قاال : عاا كدري . قلات ألواي دااد 

يعناي :  -ح فهأ دند  عنه ؟ فسال : وعا دنادي ح إنماا هاع كدلاع وهاذا  : فما زيد في علجد الناي  هللا

 كهي المدينة .

وقد روى دمر ون شاة في نتاب ))كخاار المدينة(( وببناد فيه نظر ح دان كواي هريارة ح دان     

هريارة يساأل : لاأ عاد  ح قال : ))لأ وني هذا الملجد إل  صنعا  لكا  علجدي(( . فكا  كواأ الناي 

 هذا الملجد إل  واب داري عا ددوت ك  كصلي فيه .

ووببناد فيه ضع  ح دن كوي دمرة ح قال : زاد دمار فاي الملاجد فاي شااعيه ح ثاع قاال : لاأ     

 .  زدنا فيه حت  نال  الجاانة نا  علجد الناي 

إلا  اي الحليفاة ناا   نااي ووببناده ح دن اون كوي ائب ح قال : قال دمر : لأ عاد علاجد ال    

 عنه .

 ونذلل الهللايادة في الملجد الحرار :     

روى عثن  ون الصااح ح دن دطا  ح كنه قياي لاه فاي المضاادفة فاي الملاجد وحاده ح كو فاي     

 الحرر ؟ قال : في الحرر نله ن فب  الحرر نله علجد .

فااي نتاااب هللا ك  حااد الملااجد  وروى األزرقااي وببااناده ح داان كوااي هرياارة ح قااال : إنااا لنجااد    

 الحرار عن الحهللاورة إل  الملع .

 ووببناده ح دن داد هللا ون دمرو ح قاال : كبااه الملاجد الحارار الاذي وضاعه إواراهيع     

 عن الحهللاورة إل  الملع  .

 ووببناده ح دن دطا  ح قال : الملجد الحرار الحرر نله .    
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رواياة لياث ح دان عجاهاد ح قاال : الحارر نلاه علاجد ح وروى داد الرزاق في ))نتاوه(( عن     

 يعتك  في كيه شا  ح وإ  شا  في عنهللاله ح إال كنه ال يصلي إال في جمادة .

وقد انر الشافعية : كنه لأ حل  ال يدخي هذا الملجد ح فهللاياد فياه ح فادخي عأضاع الهللاياادة لاع     

 عأضع الهللايادة حنث . يحنث ح فلأ حل  ال يدخي علجد وني في  ح فهللايد فيه ح فدخي

 وهااااذا عمااااا يشااااهد أل  حكااااع الهللايااااادة حكااااع المهللايااااد فااااي الملااااجد الحاااارار وعلااااجد الناااااي     

  ن ألنه درف الملجد الحارار وااألل  والاير ح وعلاجده وبضاافته إلياه ح ولكناه جماع واين اإلشاارة

 إليه وتعريفه واإلضافة ح فسال : ))علجدي هذا(( . وهللا باحانه وتعال  كدلع .

 

* * * 

 

 باب -63

 التعاون في بناء المسجد

      ََشااَهَديَن َدلَا  كَْنفَُلاَهْع وَااْلُكْفر َ  :  -إلا  قألاه  - َعا َناَ  َلْلُمْشَرَنيَن كَْ  يَْعُمُروا َعَلااَجدَ َّللاَّ

 [ .18و17]التأوة: َعَن اْلُمْهتََدينَ 

 دمارة الملاجد تكأ  ومعنيين :     

 ا الحلية وانائها وإصيحها وترعيمها ح وعا كشاه الل .كحدهما : دمارته    

والثاني : دمارتها المعنأية والصية فيها ح وانر هللا وتيوة نتاواه ح ونشار العلاع الاذي كنهللالاه     

 دل  ربأله ح ونحأ الل .

 وقد فلرت اآلية وكي واحد عن المعنيين ح وفلرت وهما جميعا ح والمعن  الثاني كخص وها .    

وقد خرج اإلعار كحماد والترعاذي واوان عاجاه عان حاديث دراج ح دان كواي الهياثع ح دان كواي     

 ح قاال : ))إاا ركياتع الرجاي يعتااد الملاجد فاشاهدوا لاه واإليماا (( ح ثاع تاي :  بعيد ح دن النااي 

َ َواْليَْأَر اآلَخرَ  َ َعْن  َعَن وَا َّ  [ .18]التأوة: اآلية - إَنََّما يَْعُمُر َعَلاَجدَ َّللاَّ

 ولكن قال اإلعار كحمد : هأ عنكر .    

َ  وقألاااااااه :       وقااااااارئ ))علاااااااجد  - َعاااااااا َنااااااااَ  َلْلُمْشاااااااَرَنيَن كَْ  يَْعُماااااااُروا َعَلااااااااَجدَ َّللاَّ

 هللا(( .

فسيي : إ  المراد وه جميع الملاجد دل  ني السرا تين ن فب  المفارد المضااف يعاع ح نسألاه :     

  ْيَاَر  كَُحيَّ لَُكع  [ .187]الاسرة: لَْيلَةَ الّصَ

َوَعاااا َناااانُأا كَْوَليَاااا هُ إَْ  كَْوَليَااااُؤهُ إاَلّ  وقياااي : الماااراد والملاااجد الحااارار خاصاااة ح نماااا قاااال :    

 [ .34]األنفال: اْلُمتَّسُأ َ 

ح وقيي كنه الماراد والملااجد دلا  السارا ة األخارى ح واناه جمعاه لتعادد وسااع المنابال هناا      

 وني واحد عنها في ععن  علجد . روي الل دن دكرعة . وهللا كدلع .

فمن قال : إ  المراد وه الملجد الحرار خاصة ح قال : ال يمكن الكفار عان دخاأل الحارر نلاه     

 ْع َهاااذَاإَنََّماااا اْلُمْشاااَرُنأَ  نََجاااس  فَاااي يَْسَروُاااأا اْلَمْلاااَجدَ اْلَحاااَراَر وَْعااادَ َدااااَعهَ  ح وااادليي قألاااه تعاااال  : 

 [.     28]التأوة:

وجمهأر كهي العلع دلا  ك  الكفاار يمنعاأ  عان باكن  الحارر ح ودخألاه والكلياة ح ودمارتاه     

 عن ينادي : ))ال يحج وعد العار عشر (( . والطأاف وغيره ح نما كعر الناي 

 ورخص كوأ حنيفة لهع في دخأله دو  اإلقاعة وه .    

 ع الملاجد ح فاختلفأا : وعن قال : المراد جمي    

 فمنهع : عن قال : ال يمكن الكفار عن قروا  علجد عن الملاجد ح ودخأله والكلية .    
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 وعنهع : عن رخص لهع في دخأل علاجد الحي في الجملة.    

 وعنهع: عن فرق وين كهي الكتاب والمشرنين ح فرخص فيه ألهي الكتاب دو  المشرنين .    

ري واوااا لاادخأل المشاار  الملااجد ح ويااقتي الكااير دلاا  هااذه الملااقلة هنااا  وقااد كفاارد الاخااا    

 إ  شا  هللا تعال  . -علتأف  

 واتفسأا دل  عنع الكفار عن إظهار دينهع في علاجد المللمين ح ال نعلع في الل خيفا .    

 وهذا عما يدل دل  اتفاق الناه دل  ك  العمارة المعنأية عرادة عن اآلية .    

 واختلفأا في تمكينهع عن دمارة الملاجد والانيا  والترعيع ونحأه دل  قألين :     

كحاادهما : المنااع عاان الاال ن لدخألااه فااي العمااارة المااذنأرة فااي اآليااة ح اناار الاال نثياار عاان     

المفلرين نالأاحدي وكوي فرج اون الجأزي ح ونير الساضي كوي يعل  في نتاب ))كحكاار السار  (( 

 لل نيا الهرابي عن الشافعية ح وانره الاغأي عنهع احتماال .يأافق الل ونذ

والثاني : يجأز الل ح وال يمنعأ  عنه ح وصرح وه طائفة عان فسهاا  كصاحاونا والاغاأي عان     

 الشافعية وغيرهع .

وهبال  ن عنهع عن حمي العمارة دل  العمارة المعنأية خاصة ح وعانهع عان قاال : اآلياة إنماا     

لملجد الحرار ح والكفار عمنأدأ  عن دخأل الحرر دل  ني وجه ح وخيف وسياة الملااجد كريد وها ا

 ح وهذا جأاب اون دسيي عن كصحاونا .

وقد روي دان دمار وان دااد العهللاياهللا ح كناه اباتعمي طائفاة عان النصاارى فاي دماارة علاجد     

 ح لما دمره في خيفة الأليد ون داد الملل . الناي 

وهأ : ك  الكافر إ  ون  علجدا للمللمين عن عاله لاع يمكان عان الال ح ولاأ ويتأجه قأل ثاوت ح 

لع يااشره ونفله ح وإ  واشر ونا ه ونفله وابتظجار الملالمين لاه جااز ح فاب  فاي قااأل الملالمين عناة 

 الكفار اال للمللمين ح وخيف ابتظجار الكفار للعمي للمللمين ن فب  فيه اال للكفار .

 دل  قألين :  -كيضا  -اه في هذا وقد اختل  الن    

كحدهما : كنه لأ وص  الكافر ومال للملجد كو وماال يعمار واه علاجد كو يأقاد واه ح فبناه تسااي     

وصيته ح وصرح وه الساضي كوأ يعل  في ))تعليسه(( في علقلة الأقيد ح ونيعه يادل دلا  كناه عحاي 

 وفاق ح وليس نذلل .

نه ال تساي الأصية واذلل ح وصارح واه الأاحادي فاي ))تفلايره(( والثاني : المنع عن الل ح وا    

وانره اون عهللاين في نتاب ))بير الفسها (( ح دن يحي  ون يحي  ح قال : بمعت عالكاا ح وباظي َدان 

 هللاهة دن الل .ـنصراني كوص  ومال تكل  وه الكعاة ؟ فقنكر الل ح وقال : الكعاة عن

 كهي الكفر .ونذلل الملاجد ال تجري دليها وصايا     

ونذلل قال عحماد وان دااد هللا األنصااري قاضاي الاصارة : ال يصاح وقا  النصاراني دلا      

: انااره  -الملالمين دمأعااا ح وخاايف الملاالع المعاين ح والملاااجد عاان الأقاا  دلا  دمااأر الملاالمين 

 حرب ح دنه وببناده .

  اليهااأدي كو النصااراني وقااال داااد هللا واان كحمااد : بااقلت كوااي داان المااركة الفسياارة تجااي  إلاا    

 فتصدق عنه ؟ قَاَل : كخش  ك  اََلَل الة .

 َوقَاااااَل عهنااااا : قُلااااُت ألحمااااد : يقخااااذ اْلُمْلااااَلع عاااان النصااااراني عاااان صاااادقته شاااايظا ؟ قااااال :     

 نعع ح إاا نا  عحتاجا .

فسد يكأ  دن كحمد روايتا  في نراهة كخذ المللع المعين عن صدقة الذعي ح وقد يكأ  ناره     

 للبال ح ورخص في األخذ عنه وغير ببال . وهللا كدلع .ا

وكعاااا وقفهاااع دلااا  دماااأر الملااالمين نالملااااجد ح فيتأجاااه نراهتاااه وكاااي حاااال ح نماااا قالاااه      

 األنصاري .
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وقد انر كهي اللير نالأا قدي وعحمد ون بعد إ  رجي عن كحاار اليهأد ح يسال له : عخيرياق 

ح وقاال : إ  كصاات فاي وجهاي هاذا فماالي لمحماد يضاعه حياث  ح خرج يأر كحد يساتي عاع النااي 

كعأالاهحفسيي: كناه فرقهاا وتصادق وهاا ح وقياي : كناه حالاها  يشا  ح فستي يأعظذ ح فساض ربأل هللا 

 ووقفها. 

 وروى اون بعد الل وقبانيد عتعددة ح وفيها ضع  . وهللا كدلع.    

 :  -رحمه هللا  -قال الاخاري     

ا علدد : ثنا داد العهللايهللا ون عختار : ثنا خالد الحذا  ح دن دكرعاة : قاال لاي اوان حدثن -447    

دااه والونه دلي : إنطلسا إل  كوي بعيد ح فابمعا عن حديثه ح فبنطلسنا فباا هأ فاي حاائط يصالحه ح 

 فقخااااااااااذ ردا ه فاااااااااااحتا  ح ثااااااااااع كنشااااااااااق يحاااااااااادثنا ح حتاااااااااا  كتاااااااااا  دلاااااااااا  اناااااااااار ونااااااااااا  

ح فجعي ينفض التراب دناه  نة ح ودمار لانتين لانتين ح فر ه الناي الملجد . قال : ننا نحمي لانة لا

ح ويسأل : ))ويح دمار ح يددأهع إل  الجناة ويددأناه إلا  الناار(( . قاال : يساأل دماار : كداأا واا  

 عن الفتن .

 فااااي هااااذا الحااااديث : حااااره العااااالع المتلااااع دلمااااه دلاااا  كوالده وعأاليااااه فااااي تعلاااايمهع     

ع إل  غيره عن العلما  ح وإ  نا   هاأ كدلاع وكفساه ح لماا يرجا  عان تعلايمهع عان العلع ح حت  يربله

 غيره عا ليس دنده .

 وفيااااااه : إ  الصااااااحاوة نااااااانأا يعملااااااأ  فااااااي حااااااأائطهع وهااااااي ولاااااااتينهع وحاااااادائسهع     

وقيديهع ح وك  كحدهع نا  إاا دمي في دمي دنياه كلس  ردا ه وانتفا  وابزاره ح فاباا جاا ه عان يطلاب 

 كخذ ردا ه ح وجلس ععهع في ثأوين : إزار وردا  .العلع 

وقأل كوي بعيد : ))ننا نحمي لانة لانة ح ودمار لانتين لانتين(( ح يدل دل  إ  كوا باعيد شاهد     

ونا  الملجد ودمي فيه ح وهذا يدل دل  إ  المراد ونا  الملجد ثاني عارة ال كول عارة ح فاب  جماداة 

 وعدعا فتح هللا دليه خيار ون  علجده عرة ثانية ح وزاد فيه عثله . عن كهي اللير انروا إ  الناي 

وإنما ابتشهدنا لذلل ومشارنة كوي بعيد في ونا  الملجد ح ونسي اللان ن أل  كوا بعيد نا  لاه     

رده يأر كحد ولع يجاهللاه ح  دند ونا  الملجد في المرة األول  نحأ دشر بنين كو دونها ن أل  الناي 

ث دشرة بنة ح ونانت غهللاوة كحد في كواخر اللانة الثالثاة عان الهجارة ح وعان لاه دشار وله نحأ ثي

 بنين كو دونها فاعيد ك  يعمي عع الرجال في الانيا  .

 لعمارة علجده كدلة كخر:  ويدل دل  تجديد الناي     

عالاه ح  ح فاشترى له عكانا عان في حياته وقا  الناي  عنها : إ  دثما  وبع علجد الناي     

 وزاده في الملجد .

روى ثماعة ون حهللا  ح قال : شاهدت الادار حاين كشارف دلايهع دثماا  ح فساال : إنشادنع واا      

: ))عان يشاتري وسعاة  ل فاي   واإلبير : هي تعلمأ  ك  الملجد ضااق وقهلاه ح فساال رباأل هللا 

عالي ح فقنتع الياأر تمنعاأني ك   فيهللايد ها في الملجد وخير له عنها في الجنة(( ح فاشتريتها عن صلب

 وانر الحديث . -اصلي فيها رنعتين ؟ قالأا : اللهع نعع 

 خرجه النلائي والترعذي ح وقال : حديث حلن .    

وروى دمرو ون جاوا   ح دن األحن  ون قيس ح قال : إنطلسنا حجاجاا ح فمررناا والمديناة ح     

 اا دلاااااااي والهللاويااااااار وطلحاااااااة فاااااااباا النااااااااه عجتمعاااااااأ  دلااااااا  نفااااااار فاااااااي الملاااااااجد ح فاااااااب

وبعد ح فلع يكن وقبرع عن إ   جا  دثما  ح فسال لهاع : إنشادنع واا  الاذي ال إلاه إال هاأ ح كتعلماأ  

 قاااااااااال : ))عااااااااان ياتااااااااااع عرواااااااااد وناااااااااي فاااااااااي  غفااااااااار هللا لاااااااااه(( ح  إ   رباااااااااأل هللا 

ح وكجاره لال(( ؟  ح فسلت : كني قد اوتعته ح فسال : ))اجعلاه فاي علاجدنا فاوتعته ح فقتيت ربأل هللا 

 وانر الحديث . -قالأا : نعع 
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 خرجه اإلعار كحمد والنلائي .    

 وفي وعض الروايات : ))كحلاه قال : اوتعته وعشرين كو وخملة ودشرين كلفا(( .    

 وروى اواااان لهيعااااة : حاااادثني يهللايااااد واااان دماااارو المعااااافري ح قااااال : باااامعت كوااااا ثااااأر     

: ))عان يشاتري هاذه الروعاة ويهللاياد  سال : قد قال رباأل هللا الفهمي ح قال : دخلت دل  دثما  ح ف

 ها في الملجد ح وله ويت في الجنة؟(( فاشتريتها وزدتها في الملجد .

 خرجه الاهللاار في ))علنده(( .    

وخاارج اإلعااار كحمااد والنلااائي عاان روايااة كوااي إبااحاق اللااايعي ح داان كوااي باالمة واان داااد     

 فذنر الحديث ح وفيه : كنه قال : كنشاد واا  عان شاهد رباأل هللا  -الرحمن ح قال : كشرف دثما   

قال : ))عن يأبع لنا وهذا الايات فاي الملاجد وايات لاه فاي الجناة؟(( فاوتعتاه عان عاالي ح فأباعت واه 

 وانر وسية الحديث. -الملجد فانتشد له رجال 

 وفي بماع كوي بلمة عن دثما  نظر .    

 كوي إبحاق :  وقد اختل  في إبناده دل     

 فرواه ح دنه: اونه يأنس وحفيده إبرائيي ون يأنس ح نيهما دن كوي إبحاق ح دن كوي بلمة.

ورواه زيااد واان كوااي كنيلااة وشااعاة وغيروهمااا ح داان كوااي إبااحاق ح داان كوااي داااد الاارحمن     

 الللمي ح دن دثما  .

عاة ح ولاع ياذنر فياه وقد خرج الاخاري في ))صحيحه(( قطعة عن هذا الحديث عن رواياة شا    

 الملجد ح إنما انر خصاال كخر.

ونذلل خرجه النلائي والترعذي عن حديث زيد ون كواي كنيلاة ح ودناد الترعاذي : ))وكشايا      

 ددها(( .

 وقال : صحيح غريب .    

 وقال الدارقطني : قأل شعاة وعن تاوعه كشاه والصأاب .    

ة علجده عرة ثانية : ك   وفاد وناي حنيفاة قادعأا دلا  جدد دمار وعن األدلة دل  ك  الناي     

علالما فاي  وهاأ ياناي علاجده ح وععلاأر ك   وفاأد العارب لاع يفاد عانهع كحاد دلا  النااي  الناي 

اللنة األول  عن الهجرة ح هذا كعر ععلاأر والضارورة لكاي عان دارف اللاير وخارهاا ح إنماا قادعت 

وقأته ح وخصأصاا وفاد وناي حنيفاة ن فبناه قاد ورد فاي الأفأد عللمين وعد انتشار اإلبير وظهأره 

اعهع كحاديث عتعددة فاي ))علاند اإلعاار كحماد(( والترعاذي وغيرهماا عان الكتاب ح فكيا  يظان وهاع 

 كنهع باسأا الناه إل  اإلبير في كول بنة عن بني الهجرة ؟ 

وان دمارو : حادثني ياني علجده : عا رواه عايزر ا ويدل دل  قدور وفد وني حنيفة والناي     

علاجد المديناة ح  جدي دادهللا ون ودر ح دن قيس ون طلق ح دن كويه ح قاال : ونيات عاع رباأل هللا 

 فكا   يسأل : ))قدعأا اليماعي عن الطين ن فبنه عن كحلنكع لَهُ علا(( .

 خرجه ] ..........[ اون حاا   في ))صحيحه(( .    

 : ))وكشدنع عنكاا(( وخرجه اإلعار كحمد ح وزاد في  خره    

 ودنده دن عيزر ح دن براج ون دساة ودادهللا ون ودر ح دن قيس .    

فاايعنااه وصالينا  وخرجه النلائي وهذا اإلبناد ح دن طلاق ح قاال : خرجناا وفادا إلا  النااي    

 وانر حديثا . -ععه 

 فتاين وهذا : كنه إنما قدر في وفد وني حنيفة .    

ح دن قيس اون طلق ح دان كوياه ح  -وفيه ضع   -رواية عحمد ون جاور  وخرجه الدارقطني عن

وهع يببلأ  علجد المدينة . قال : وهع ينسلاأ  الحجاارة . قاال : فسلات ياا  قال : كتيت ربأل هللا 
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ربأل هللا ح كال ننسي نما ينسلاأ  ؟ قاال : ))ال ح ولكان اخلاط لهاع الطاين ياا كخاا اليماعاة ح فقنات كدلاع 

 : فجعلت كخلطه ح وهع ينسلأنه . وه(( . قال

 وخرجااه اإلعااار كحمااد عاان روايااة كيااأب ح داان قاايس ح داان كويااه ح قااال : جظاات إلاا  الناااي     

وكصحاوه يانأ  الملجد . قال : فكقنه لع يعجاه دملهع.قال : فقخذت الملحاة ح فخلطات وهاا الطاين . 

نفي والطاين ن فبناه كضااطكع للطاين(( قال : فكقنه كدجاه كخذي للملحاة ودملي ح فسال : ))ددأا الح

. 

 وكيأب ح هأ : اون دتاة ح فيه لين .    

دن دمار التراب الذي كصاوه عان نساي اللاان ح فساد واأب دلياه الاخااري  وكعا نفض الناي     

في ))اللير(( : ))علح الغاار دن الناه في اللايي(( ح وخرج فياه هاذا الحاديث عختصارا ح وفياه : 

ح فملح دن ركباه الغااارح وقاال : ))وياح دماار ح ياددأهع إلا  هللا ح ويددأناه إلا   فمر وه الناي 

 النار(( .

 : قاله الحلن وغيره . -وقأله : ))ويح دمار(( ح ويح : نلمة رحمة     

 وروي عرفأدا عن حديث دائشة وببناد فيه ضع  .    

نقنااه يسااأل : كتاارحع دمااارا  وقيااي : ويااح : رحمااة لنااازل وااه وليااة . وانتصاااوه وفعااي عضاامر ح    

 ترحما .

 وقألاااه : ))ياااددأهع إلااا  الجناااة ح ويددأناااه إلااا  الناااار(( فياااه : إخااااار واااق  الااال بااايسع     

 له ح ولهذا تعأا دمار دند الل عن الفتن .

 وفيه إشارة إل  ك  دمارا دل  الحق عن دو  خالفه .    

الحاديث ح وهاي : ))تستلاه الفظاة  وقد وقع في وعض نلخ ))صحيح الاخااري(( زياادة فاي هاذا    

 الااغية(( .

وقد خرجه وهذه الهللايادة اإلعار كحمد دن عحاأب ون الحلن ح دن خالد الحذا  ح دن دكرعاة     

فاذنره ح وقاال فياه : ))وياح دماار ح تستلاه الفظاة الااغياة ح  -ح بمع كوا بعيد يحدث دن وناا  الملاجد 

 . يددأهع إل  الجنة ح ويددأنه إل  النار(( 

 وخرجه النلائي .    

 وقد رواه يهللايد ون زريع وغيره ح دن خالد الحذا  .    

ن إنما بمعها عن وعاض  ولكن لفظة : ))تستله الفظة الااغية(( لع يلمعها كوأ بعيد عن الناي     

 كصحاوه دنه .

 وقد خرج اإلعار كحماد عان رواياة داود وان كواي هناد ح دان كواي نظارةح دان كواي باعيدح دان    

جعاي  ح ك  النااي  -ولاع كبامعه  -فاذنر قصاة وناا  الملاجد ح وقاال : حادثني كصاحاوي  - النااي 

 ينفض التراب دن دمار ح ويسأل : ))ويح اون بمية ح تستلل الفظة الااغية((. 

وخرج عللع في ))صحيحه(( عن حديث شعاة ح دن كوي عللمة : بمعت كوا نضرة يحادث ح     

قاال لعماار حاين جعاي  ال : كخارناي عان هاأ خيار عنا  ك  رباأل هللا دن كوي باعيد كلخادري ح قا

 يحفر الخندق ح جعي يملح ركبه ويسأل : ))وبه اون بمية ح تستلل فظة واغية(( .

 وفي رواية له وهذا اإلبناد تلمية الذي حدث كوا بعيد ح وهأ كوأ قتادة .    

 ادة .يعني : كوا قت -قال : كراه  -كيضا  -وفي رواية له     

نذا قال كوأ نضرة في روايته دن كوي بعيد ح ك  الل نا  في حفر الخندق ح والصحيح : ك      

 الل نا  في ونا  الملجد .
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وقااد روى الاادراوردي ح داان العااي  ح داان كويااه ح داان كوااي هرياارة ح قااال : ننااا نحمااي اللااان     

:  ين لانتااين ح فسااال ربااأل هللا ح فكنااا نحمااي لانااة لانااة ح ونااا   دمااار يحمااي لانتاا لملااجد الناااي 

 ))كوشر دمار ح تستلل الفظة الااغية(( .

 خرجه يعسأب ون شياة في ))علنده(( ح دن كوي عصعب ح دن الدراوردي .    

وخرجه الترعذي دن كوي عصعب ح لكنه اختصره ح ولع يذنر فيه قصة ونا  الملجد ح وقاال     

 : حلن صحيح غريب عن حديث العي  .

إبناد في الظاهر دل  شرط عللع ح ولكن قد كدله يحي  ون ععين ح وقناه لاع يكان فاي نتااب و    

ليس فيه هاذا الحاديث  -يعني : عن الدراوردي  -الدراوردي ح قال : وكخارني عن بمع نتاب العي  

 . قال يحي  : والدراوردي حفظه ليس وشي  ح نتاوه كصح .

ك  ونا  الملجد الذي قيي لعمار فياه الال ناا  وعاد فاتح عما يدل دل   -كيضا  -وهذا الحديث     

 خيار ح أل  كوا هريرة كخار كنه شهده .

 وروي شهأد كوي هريرة لانا  الملجد عن وجه كخر ليس فيه انر دمار .       

خرجه اإلعار كحمد عن رواية دمرو ون كوي دمرو ح دن اون داادهللا اوان حنطاب ح دان كواي     

ععهاع . قاال : فاباتسالت رباأل  ا يحملأ  اللان إل  ونا  الملاجد ح ورباأل هللا هريرة ح كنهع نانأ

  : وهأ داارض لاناة دلا  وطناه ح فظننات كنهاا شاست دلياه ح فسلات ناولنيهاا ياا رباأل هللا ح . قاال

 ))خذ غيرها يا كوا هريرة ن فبنه ال ديش إال ديش اآلخرة(( .

 صح بماده عن كوي هريرة .ولكن اون حنطب ح وهأ : المطلب ح وال ي    

وروى  األدمش دن داد الرحمن ون كوي زياد ح دن داادهللا وان الحاارث ح بامع داادهللا وان     

يسااأل ح وهااع يانااأ   دماارو واان العاااه يسااأل ألويااه يااأر صاافين : يااا كوااه ح كعااا باامعت ربااأل هللا 

 يأدال ح فساال لاه رباأل هللا الملجد ح والناه ينسلأ  لانة لانة ح ودمار ينسي لانتين لانتين ح وهاأ 

 : ))انل لحريص دل  األجر ح وانل لمن كهي الجنة ح وانل لتستلل الفظة الااغية(( .

 خرجه يعسأب ون شياة في ))علنده(( وتماعه .   

 عختصرا . والحانع . -وخرجه اإلعار كحمد والنلائي في ))الخصائص((     

 وفي إبناده اختيف دن األدمش .    

 عما يدل دل  تقخر ونا  الملجد حت  شهده دمرو ون العاه واونه دادهللا . -كيضا - وهأ    

وروى اواان دااأ  ح داان الحلاان ح داان كعااه ح داان كر باالمة ح قالاات : لمااا نااا  يااأر الخناادق ح     

وجعي الناه يحملأ  لانة لانة ح وجعي دمار يحمي لانتاين لانتاين ح حتا  اغاار شاعر صادره ح فساال 

 ))ويحل يا اون بمية ح تستلل الفظة الااغية(( .:  له الناي 

 خرجه ].........[ .

 قال لعمار : ))تستله الفظة الااغية(( . وخرجه عللع عختصرا ح ك  الناي     

وانر حفار الخنادق فاي هاذا الحاديث فياه نظار ح والصاأاب : وناا  الملاجد ح يادل دلا  الال     

 وجها   : 

يكن فيه نسي لان ح إنما نا  ينسي التراب ح وإنما ينسي اللاان لاناا   كحدهما : ك  حفر الخندق لع    

 الملجد .

والثاني : ك  حديث كر بالمة قاد روي ولفا  كخار ح كنهاا قالات : عاا نلايت الغااار دلا  صادر     

 ح وهأ يسأل :  ربأل هللا 

)) اللهاااع إ  الخيااار خيااار 

 اآلخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارة
 

 فاااغفر لالنصااار والمهاااجرة (( 
 

 يا ون بمية ح تستلل الفظة الااغية(( . -كو ويلل  -سال : ))ويحل إا جا  دمار ف
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وكر بلمة كين نانت عن حفر الخندق ؟ إنما نانت تشاهد ونا  الملاجد فاي المارة الثانياة ح أل      

 حجرتها نانت دند الملجد .

 وقد اختل  في حديث : ))تستي دمار الفظة الااغية(( .    

العلي(( : ثنا إبماديي الصفار : بمعت كوا كعياة الطربأباي يساأل فذنر الخيل في نتاب ))    

: بمعت في حلسة كحماد وان حنااي ويحيا  وان ععاين وكواي خيثماة والمعيطاي اناروا : ))تستاي دماار 

 الفظة الااغية(( ح فسالأا : عا هي حديث صحيح .

كحماد وان حنااي قال الخيل : وبمعت دادهللا ون إوراهيع يسأل : بامعت كواي يساأل : بامعت     

 يسأل : روي في دمار : ))تستله الفظة الااغية(( ثمانية ودشرو  حديثا ح ليس فيها حديث صحيح .

 وهذا اإلبناد غير ععروف ح وقد روي دن كحمد خيف هذا :     

قال يعسأب ون شياة الدبأبي في ))علند دماار(( عان ))علانده(( : بامعت كحماد وان حنااي     

:  فاي دماار : ))تستلال الفظاة الااغياة(( فساال كحماد : نماا قاال رباأل هللا  بظي دن حديث الناي 

ح وناره ك  ياتكلع فاي هاذا  ))قتلته الفظة الااغية(( . وقال : في هذا غير حديث صحيح ح دن النااي 

 وقنثر عن هذا .

وكثنا   -وقال الحانع في ))تاريخ نيلاوأر(( : بمعت كوا ديلا  عحماد وان ديلا  العاارض     

يسااأل : باامعت يحياا  واان ععااين  -يعنااي : جااهللارة  -يسااأل : باامعت صااالح واان عحمااد الحاااف   -دليااه 

ودلي ون المديني يصححا   حديث الحلن ح دن كعه ح دن كر بلمة : ))تستي دماارا الفظاة الااغياة(( 

. 

 وقد فلر الحلن الاصري الفظة الااغية وقهي الشار : ععاوية وكصحاوه .    

  كتكلع في هذا ح اللكأت دنه ابلع .وقال كحمد : ال    

في ونا  الملجد : ))ويح دماار ح ياددأهع إلا  الجناة ح ويددأناه إلا  الناار((  وقأل الناي     

 هأ عن جنس االرتجاز نما نا  يسأل في ونا  الملجد في كول كعره : 

 ))اللهع ك  العيش ديش اآلخرة     فاغفر لالنصار والمهاجرة((    

 تجازه دند حفر الخندق وسأل اون رواحة : وعثي ار    

 )) اللهع لأال كنت عا اهتدينا     وال تصدقنا وال صلينا ((            

وروى عحمد ون بعد : كونا دادهللا ون نمير ح دن األجلح ح دن دادهللا وان كواي الهاذيي ح قاال     

يحماي هاأ ودماار ح فجعاي   علجده ح جعاي الساأر يحملاأ  ح وجعاي النااي : لما ون  ربأل هللا 

 دمر يرتجهللا ح ويسأل : 

 نحن المللمأ  ناني الملاجدا                       

 يسأل : )) الملاجدا (( . وجعي ربأل هللا     

 وقد نا  دمار اشتك  قاي الل ح فسال وعض السأر : ليماأتن دماار الياأر ح فلامعهع النااي     

 )) يا اون بميةح تستلل الفظة الااغية (( . -ولع يسي: ويلل  -فنفض لانته ح وقال : )) ويحل (( 

 وهذا عربي .    

وخرجه الاهللاار عن رواية شريل ح دان األجلاح ح دان داادهللا وان كواي الهاذيي ح دان دماار ح     

 ح كنه قال له : ))تستلل الفظة الااغية(( . دن الناي 

 عربي ح لع يسي : دن دمار . -ي الهذيي ثع قال : رواه كوأ التياح ح دن دادهللا ون كو    

قلت : وقد خرجه الطاراني وببناد فيه نظر ح دن حماد ون بلمة ح دن كوي التياحح دان كناس     

نا  ياني الملاجد ح وناا   دماار يحماي صاخرتين ح فساال : ))وياح اوان بامية ح تستلاه  ح ك  الناي 

 الفظة الااغية(( . 

 ع .والمربي كشاه . وهللا كدل    
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وروى حماد ون بلمة في ))جاععه(( ح دن كوي جعفر الخطمي ح ك  داادهللا وان رواحاه ناا      

 يسأل وهع يانأ  علجد قاا  : 

 كفلح عن يعالج الملاجدا

 : ))الملاجدا(( . فسال الناي 

 يسرك السر   قائما وقاددا .

 : ))قاددا(( . فسال الناي 

 وال يايت الليي دنه راقدا

 : ))راقدا(( .  فسال الناي

 وفي هذا االرتجاز دند ونا  الملجد فائدتا   :     

إحااداهما : عااا فااي هااذا الكااير عاان المأدظااة الحلاانة ح والحااث دلاا  العمااي ح فيأجااب الاال     

لللاععين النشاط في العمي ح وزوال عا يعرض للانفس عان الفتاأر والكلاي دناد باماع ثاأاب العماي 

 لمغفرة .وفضله ح كو الددا  لعاعله وا

والثانيااة : ك  المتعاااونين دلاا  ععالجااة األدمااال الشاااقة نالحمااي والانااا  ونحأهااا قااد جاارت     

دادتهع واالبترواح إل  ابتماع وعضهع إل  عا ينشده وعضهع ح ويجيااه األخار دناه ح فاب  ناي واحاد 

ح فيخا   عنهع يتعلق فكره وما يسأل صاحاه ح ويطارب واذلل ح ويجياي فكاره فاي الجاأاب دناه ومثلاه

وذلل دلا  النفاأه ععالجاة تلال األثساال ح وروماا نلاي ثساي المحماأل واالشاتغال ولاماع االرتجااز ح 

 والمجاووة دنه .

 ويبخذ عن هذا كنأاع عن االدتاار :     

عنها : حاجة النفس إل  التلط  وها في حمي كثسال التكلي  ح حت  تنشاط للسياار وهاا ح ويهاأ      

 لشاقة دل  النفس ح عن الطادات .وذلل دليها األدمال ا

وعنها : احتياج اإلنلا   في حمي ثساي التكليا  إلا  عان يعأناه دلا  طاداة هللا ح وينشاط لهاا     

َوتََأاَصاْأا  [ وقاال : 2]المائادة: َوتَعَاَونُأا َدلَ  اْلاَّرَ َوالتَّْسَأى والمأاد  وغيرها نما قال تعال  : 

ْارَ وَاْلَحّقَ َوتََأاَصْأا وَال  [ .3]العصر: صَّ

بظلت كر الدردا  : عا نا  كفضي دمي كوي الدردا  ؟ قالت : التفكار . قالات : ونظار إلا  ثاأرين 

يخدا  فاي األرض ح ثاع اباتسي وعملهماا ح فتعاب كحادهما ح فساار األخار. فساال كواأ الادردا  : فاي هاذا 

 .تفكر ابتسي وعملهما عا اجتمعا ح ونذلل المتعاونأ  دل  انر هللا

 خرجه اون كوي الدنيا في ))نتاب التفكر(( .    

 

* * * 

 

 باب -64

 االستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد

حدثنا قتياة : ثنا داد العهللايهللا : حادثني كواأ حاازر ح دان باهي ح قاال : وعاث رباأل هللا  -448    

 يهن(( .إل  اعركة : ))عري غيعل النجار يعمي لي كدأادا اجلس دل 

حدثنا خايد : ثناا دااد الأاحاد وان كيمان ح دان كوياه ح دان جااور ح ك  اعاركة قالات : ياا  -449    

ربااأل هللا ح كال كجعااي لاال شاايظا تسعااد دليااه ح فااب  لااي غيعااا نجااارا ؟ قااال: ))إ  شااظت(( ح فعملاات 

 المنار.

 عركة .في هذين الحديثين نليهما : ك  النجار الذي صنع المنار نا   غيعا ال    
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وحديث بهي عختصر ح قد كتمه الاخاري في عأاضع ح وقد باق وتماعه في ))واب : الصاية     

في المنار واللطأح(( ح وفيه : ك  بهي بظي : عن كي شي  المنار ؟ فسال : عا وسي فاي النااه كدلاع 

 وانر الحديث . -وه عني ح هأ عن كثي الغاوة ح دمله في  عأل  فينة 

ن بعد وغيره عن حاديث داااه وان باهي ْوان باعد ح دان كوياه ح كناه انار المناار ح وخرج او    

فسال : لع يكن والمدينة إال نجار واحد ح فاذهات كناا والال النجاار إلا  الخاانسين ح فسطعات هاذا المناار 

 عن كثلة .

 نااااا   يخطااااب إلاااا   وخاااارج الطارانااااي وببااااناد ضااااعي  ح داااان دائشااااة ح ك  الناااااي     

 فساااال : لااااأ ددااااني عحمااااد لجعلااات لااااه عاااا هااااأ كرفاااق عاااان هاااذا ح فااااددي جاااذع ح فمااار روعااااي 

 وانر الحديث . -ح فجعي له المنار كروع عراق  لربأل هللا 

ح  -ووعاض الحاديث وبباناد كخار -وخرج اون بعد دن الأاقدي ح وببناد له ح دن كوي هريرة     

قاد شاق دلاي(( ح فساال لاه تمايع يخطب إل  جذع فاي الملاجد قائماا ح فساال : ))إ  السياار  ك  الناي 

الملالمين فاي الال ح  الداري : إال كدمي لال عناارا نماا ركيات يصانع والشاار ؟ فشااور رباأل هللا 

 -يساال لاه : نايب  -فركوا إ  يتخذه ح فسال العااه وان دااد المطلاب : ياا رباأل هللا ح ك  لاي غيعاا 

قربله إل  كثلة والغاواة ح فسطعهاا ح ثاع دماي : ))عره ك  يعمله(( ح ف كدمي الناه ح فسال ربأل هللا 

 وانر حديثا طأيي . -عنها درجتين ح وعسعدا ح ثع جا  وه فأضعه في عأضعه اليأر 

 وإبناده ال يعتمد دليه .    

وخرج كوأ داود عن طريق داد العهللايهللا وان كواي داود ح دان ناافع ح دان اوان دمار ح ك  النااي     

  دظاعال ؟ قاال :  -كو يحماي  -: كال كتخذ لل يا ربأل هللا عنارا يجمع لما ود  قال له تميع الداري

 ))ول (( ح فاتخذ له عنارا عرقاتين .

وخرج الطاراني عن رواية شياة كوي قيوة دن الجرياري ح دان كواي نضارة دان جااور ح ك      

عارت وصانعة نا  يخطب إل  جذع ح فسيي له : ك  اإلبير قاد انتها  ح ونثار النااه ح فلاأ ك الناي 

شي  تشخص دليه ح فسال لرجي : ))كتصنع المنار؟(( قال : نعع . قال : ))عا ابمل؟(( قال : فاي  . 

قال : ))للت صاحاه(( ح فددا كخرح فسال : ))كتصنع المنار؟(( فسال عثي عسالته ح ثع ددا كخارح فساال 

 )خذ في صنعته(( .قال : ))عا ابمل؟(( قال : إوراهيع . قال : ) -إ  شا  هللا  -: نعع 

وخرجه داد ون حميد في ))علنده(( دن دلي ون داصع ح دان الجرياري دان كواي نضارة ح     

 دن كوي بعيد .

ح دان صاالح عاأل   -وهأ إوراهيع ون كواي يحيا   -وروى داد الرزاق ح دن رجي عن كبلع     

 يث درجات .عناره عن طرفا  ح ث التأكعة ح ك  واقأر عأل  العاه ون كعية صنع للناي 

ورواه عحمد ون بليما   ون علمأل ح دن كواي وكار وان داادهللا وان كواي باارة ح دان صاالح     

عنارا عان طرفاا   عأل  التأكعة : حدثني واقأر عأل  بعيد ون العاه ح قال : صنعت لربأل هللا 

 الغاوة ح ثيث درجات : السعدة ح ودرجتيه .

 وني اإلبنادين واه جدا .    

د روي دن اون بيرين ح ك  واقأر الروعي كبلعح فلع يدر وه بهيي ون دمارو ح وعاات ولاع وق    

 عيراثه إل  بهيي . يدع وارثا ح فدفع الناي 

 انر الل اون عنده في نتاب ))ععرفة الصحاوة(( .    

 وقال الحاف  كوأ وكر الخطيب : الغير ابمه : عينا . وعأالته : ال نعلع كحدا بماها .    

ثااع رواه وببااناده ح داان هااارو  واان عأباا  ح ثنااا عحمااد واان يحياا  ح قااال : قااال إبااماديي واان     

 دادهللا : الذي دمي المنار : غير األنصارية ح وابمه : عينا .
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وه في وناا   وعما يدخي في هذا الااب : حديث قيس ون طلق ح دن كويه ح في ابتعانة الناي     

 في الااب الماضي . الملجد في دمي الطين ح وقد باق

                                        

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 باب -65

 من بنى مسجدا

خارناي دمارو ح ك   وكيارا حدثاه ح ك  داصاع كحدثنا يحي  ون باليما   : ثناا وهاب :  -450    

دناد قاأل  -ون دمر ون قتادة حدثه ح كنه بمع دايد هللا الخاأالني ح كناه بامع دثماا  وان دفاا  يساأل 

يساأل : ))  : كنكاع كنثارتع ح وإناي بامعت رباأل هللا  - الناه فيه حين ونا  علاجد الرباأل هللا 

 قااااااااااااااااال وكياااااااااااااااار : حلاااااااااااااااااته كنااااااااااااااااه قااااااااااااااااال :  -عاااااااااااااااان وناااااااااااااااا  علااااااااااااااااجدا (( 

 ون  هللا له عثله في الجنة (( . -)) ياتغ  وه وجه هللا (( 

دة ونائاه دلا  وجاه كحلان عان واداا هدر علاجد النااي  -رضي هللا دنه  -لما كراد دثما       

ح فاب   ونائه األول نره الناه لذلل لما فيه عن تغيار وناا  الملاجد دان هيظاة ونياناه فاي دهاد النااي 

ح وإنماا وباعه وزاد فياه ح فلهاذا كنثار  دمر لما وناه كداد ونا ه دل  عاا ناا  دلياه فاي دهاد النااي 

 الناه السأل دل  دثما  . 

د ون لايد ح ك  دثما  ون دفا  كراد وناا  الملاجد ح فكاره النااه وخرج عللع عن حيث عحمأ    

 يسااااااااأل :  الاااااااال ح فااااااااقحاأا ك  يددااااااااه دلاااااااا  هيظتااااااااهح فسااااااااال : باااااااامعت ربااااااااأل هللا 

 )) عن ون  علجدا   ون  هللا له في الجنة عثله (( .

 وقد اتفق صاحاا )) الصحيحين(( دل  تخريج حديث دثماا   عان رواياة داياد هللا الخاأالني    

 دنه ن التصال إبناده ح وتصريح رواته واللماع . 

 وتفرد عللع وتخريج حديث عحمأد ون لايد دن دثما   .     

 .   وخرجه الترعذي وصححه ح وقال : عحمأد ون لايد كدر  الناي     

ح فكيا  ينكار ك  ياروي  يشير وذلل إل  كنه ال يلتنكر عن دثما  ن فب  له رؤية عن الناي     

 ما  ؟ دن دث

وقد اختل  فَي صحاة عحمأد ون لايد ح وقد كنكر اوان الماديني َحاَدْيث عحماأد وان لاياد ح َدان     

 ُدثَْما  ح وقال : في إبناده  وعض الشي  ح وعحمأد ون لايد كدر  دثما  .  

 وعللع وعن وافسه يكتفأ  في اتصال اإلبناد وبعكا  اللس  ح وغيرهع يعتار ثاأت اللس  .     

وقد انر الهيثع ون نليب في )) علنده (( دن صالح ون عحماد الحااف  ح كناه قاال : ال احلاب     

 عحمأد ون لايد بمع عن دثما  شيظا . 

وخرجه اون جرير الطاري عان رواياة عحماأد وان لاياد ح دان كواا   وان دثماا  ح دان كوياه ح     

 .  دن الناي 

 وليس انر : )) كوا  (( في إبناده ومحفأظ .     
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كعاره ك  يأباع فاي  وقد انرنا في الااب الماضي عن غير وجه ح دن دثما   ح ك   النااي     

ادخاي دثماا  هادر الملاجد وتجدياد ونياناه  -وهللا كدلاع  -الملجد ح وضمن لاه ويتاا فاي الجناة ن فلهاذا 

 لاه ويتاا دل  وجه هأ كتسن عن الايا  األول عع التأبعة فيه في قألاه :)) عان ونا  علاجدا   ونا  هللا

 في الجنة (( . 

وهذا يرجع إل  قاددة الجهللاا  دل  العمي عن جنله ح نماا ك  عان ادتاق رقااة ادتاق هللا وكاي     

دضأ عنه دضأا عنها عن النار ح وعن نفس دن عللع نروة عن نرب الدنيا نفس هللا دناه نرواة عان 

ة ح وعان باتر علالما فاي الادنيا نرب االخرة ح وعن يلر دل  ععلر يلر هللا دليه في الدنيا واآلخار

 بتره هللا في اآلخرة ح والراحمأ  يرحمهع الرحمن . 

 وعثي هذا نثير ح فمن ون    علجدا يذنر فيه ابع هللا في الدنيا ون  هللا له في الجنة ويتا .     

ن وكعااا قألااه : )) عثلااه (( ح فلاايس المااراد كنااه دلاا  قاادره ح وال دلاا  صاافته فااي ونيانااه ح ولكاا    

كناه يأباع ونياناه وحلاب تأباعته ح ويحكاع ونياناه وحلاب إحكاعاه ح  ال عان جهاة  -وهللا كدلاع-الماراد 

الهللاخرفة ويكمي انتفاده وما يانا  لاه فاي الجناة وحلاب نماال انتفااع النااه وماا ونااه لهاع فاي الادنيا ح 

  ناا  ال نلااة ويشرف دل  بائر ونيا  الجنة نما تشرف الملاجد في الدنيا دل  بائر الانياا  ح وإ

: )) عاا الادنيا فاي اآلخارة إال نماا يجعاي كحادنع  لما في الدنيا إل  عا فاي اآلخارة ح نماا قاال النااي 

 إصاعه في اليع ح فلينظر وع ترجع (( . 

ح  وقد دل دل  عا قلناه : عا خرجه اإلعاار كحماد عان حاديث كباما  ونات يهللاياد ح دان النااي     

 الدنيا فب   هللا دهللا وجي ياني له ويتا كوبع عنه في الجنة (( .  قال : )) عن ون    علجدا في

وخرجه ومعناه عن حديث حجاج ح دن دمرو ون شعيب ح دان كوياه ح دان جاده ح  دان النااي     

   . 

)) عان ونا  علاجدا يصال  فياه ونا  هللا لاه فاي  وعن حديث واثلاة وان االباسع ح دان النااي     

 الجنة كفضي عنه (( . 

)) عن ون    ويتاا يعااد هللا فياه عان  -عرفأدا  -لاهللاار والطاراني عن حديث كوي هريرة وخرج ا

 حيل ون  هللا له ويتا في الجنة عن در وياقأت (( . 

 وقيي : ك  الصحيح وقفه دل  كوي هريرة .     

ذا الشارط وكعا اللفظة التي شل فيها وكير ون االشجح وهي قأله: )) ياتغي وه وجه هللا (( ح فه    

ال ود عنه ح ولكن قد يلتفاد عن قأله : )) عن ون  علجدا   (( كنه كريد وه : عان ونا  علاجدا خالصاا 

 .   

ح قاال : )) عان ونا   وقد روى المثن  ون الصااح ن دن دطاا  ح دان دائشاة ح دان النااي     

 علجدا ال يريد وه ريا  وال بمعة ون  هللا له ويتا في الجنة (( . 

 خرجه الطاراني .     

 والمثن  ح فيه ضع  .     

ووكي حال ن فاإلخيه شرط لحصأل الثأاب فاي جمياع األدماال ن فاب  األدماال والنياات ح     

وإنما ال عري  عا نأى ح وونا  الملاجد عن جملة األدمال ح فب  نا  الاادث دل  دمله اوتغا  وجاه 

ه الريا  واللمعة كو المااهاة فصاحاه عتعرض لمسات هللا حصي له هذا األجر ح وإ  نا  الاادث دلي

هللا ودساوه ح نلائر عن دمي شيظا عن إدمال الار يريد وه الدنيا نمن صل  يرائاي ح كو حاج يرائاي ح 

 كو تصدق يرائي . 

ولكن روى دن قتادة ح كنه قال : ني ونا  ريا  فهأ دل  صاحاه ال له ح كال عن ونا  الملااجد     

 ليه وال له . ريا  فهأ ال د

 خرجه اون كوي الدنيا وببناد صحيح دنه .     
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وهااذا فيااه نظاار ح ولااأ نااا  النفااع المتعاادي يمنااع عاان دساااب المرائااي وااه لمااا دأقااب العااالع     

 والمجاهد والمتصدق للريا  وهع كول عن تلعر وه النار يأر السياعة . 

تحضار فياه نياة اإلخايه ح فهاي وكعا عن ونا  الملااجد عان غيار رياا  وال بامعة ح ولاع يل    

 يثاب دل  الل ح كر ال ؟ فيه قأال   لللل  . 

وقد روى دن الحلن الاصري واون بايرين ح كناه يثااب دلا  إدماال الاار والمعاروف وغيار     

 نية ح لما عن النفع المتعدي . 

 وقد باق انر الل في كواخر)) نتاب اإليما   (( . وهللا كدلع .     

لاجد المحتاج إليها علتحبحودده وعض كصحاونا عن فروض الكفايات ح وعاراده : وونا  الم    

 كنه ال يجأز ك   يخلي عصر كو قرية يلكنها المللمأ  عن ونا  علجد فيها . 

ويدل لهذا : عما روى عأب  ون إبماديي ح دن داد العهللاياهللا وان زيااد كواي حماهللاة الحاطاي ح     

في قطعة ادر : )) عن عحماد النااي  ال : جا نا نتاب الناي ح ق -رجي عن كهي دعا  -دن كوي شداد 

 إلااااااااااا  كهاااااااااااي دماااااااااااا   ح باااااااااااير : كعاااااااااااا وعاااااااااااد ن فاااااااااااققروا وشاااااااااااهادة ك  ال الاااااااااااه إال 

 هللا ح وكني ربأل هللا ح وكدوا الهللاناة ح وخطأا الملاجد نذا ونذا ح واال غهللاوتكع (( .

 خرجه الاهللاار والطاراني .     

ح ودناده : دااد العهللاياهللا وان ناهللاار  -عختصارا  -ي )) ععجماه(( وخرجه كوأ الساباع الاغاأي فا    

 الحاطي . 

وقد بماه اون كوي حاتع : داد العهللايهللا ون زياد الحاطي . وبماه الاخااري : فاي )) تاريخاه ((     

 : داد العهللايهللا ون شداد . 

 ونانه وهع ح وال يعرف وغير هذا الحديث .     

   

* * * 

 

 

 

 

 

 

 باب -66

 بل إذا مر في المسجديأخذ بنصول الن

حاادثنا قتياااة : ثنااا باافيا   ح قااال قلاات لعماارو : كباامعت جاااور واان داااد هللا يسااأل : عاار  -451    

 : )) اعلاااااااااال  رجااااااااااي فااااااااااي الملااااااااااجد ح وععااااااااااه بااااااااااهار ح فسااااااااااال لااااااااااه ربااااااااااأل هللا 

 ونصالها (( ؟ قال : نعع . 

جد واباهع ح قاد وخرجه في عأضع كخر عن نتاوه ولف  كخارح وهاأ : ك   رجاي عار فاي الملا    

 كودى نصألها ح فقعره ك   يقخذ ونصألها ح ال تخدش عللما .    

كعر رجي نا  يتصادق والنااي  خرجه عللع عن رواية كوي الهللاوير ح دن جاور ح  ك   الناي     

 في الملجد ك  ال يمر وها اال وهأ اخذ ونصألها . 

ح قال : )) عن عار  ب  ح دن الناي وقد خرج الاخاري في الااب الذي يلي هذا : حديث عأ    

 في شي  عن علاجدنا كو كبأاقنا وناي فليقخذ دل  نصالها ح ال يعسر وكفه عللما (( . 

 كيضا .  -وخرجه عللع     
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وفي الحديث : انر دلة الل ح وهأ : خشية  ك   تصيب علالما عان حياث ال يشاعر صااحاها     

الناه يجتمعأ  في األبأاق والملااجد فلايس للملاجد ح وبأى في الل وين اللأق والملجد ن فا   

خصأصية وذلل حينظذ . لكن ن قَْد يسال : ك   الملجد يختص وسادر زائاد َدان اللاأق ح َوُهاَأ : كناه قَاْد 

 روي النهي دن إشهار الليح فيه ونثر الناي . 

دان اوان خرجه اون عاجاه عان رواياة زياد وان جايارة ح دان داود وان الحصاين ح دان ناافع ح     

: )) خصال ال يناغاين فاي الملاجد : ال يتخاذ طريساا ح وال يشاهر فياه بايحا ح وال  -عرفأدا  -دمر 

يناض فيه وسأه ح وال ينثر فيه ناي ح وال يمر فيه ولحع نيائ ح وال يضارب فياه حاد ح وال يساتص فياه 

 عن احد ح وال يتخذ بأقا (( . 

 ق دل  ضعفه . ورفعه عنكر وزيد ون جايرة ضعي  جدا ح عتف    

 -عرفأدااا  -: النهااي داان بااهي اللاايأف فااي الملااجد ح عاان حااديث واثلااة  -كيضااا  -وخاارج     

 وببناد ضعي  جدا . 

 وقال داد هللا ون داد الرحمن ون كوهللاى : ال يلي اللي  في الملجد .    

 خرجه ونيع في نتاوه .     

 وقال كصحاونا : ال يشهر الليح في الملجد .     

 

* * * 

 

 باب -67

 المرور في المسجد

حدثنا عأب  ون إبماديي : ثنا داد الأاحاد :ثناا كواأ واردة وان دااد هللا ح قاال : بامعت  -452    

قال : ))عن عر في شي  عن علاجدنا كو كبأاقنا وناي فليقخذ دلا   كوا وردة ح دن كويه ح دن الناي 

 نصالها ح ال يعسر وكفه عللما (( . 

 اد هللا ح هأ وريد ون داد هللا ون كوي وردة . كوأ وردة ون د    

وقااد انرنااا هااذا الحااديث فااي الااااب الماضااي ح وإنمااا كداااده هاهنااا : ألنااه ابااتناط عنااه جااأاز     

 المرور في الملجد ح وقد انرنا حكمه في ))واب : الصية إاا دخي الملجد (( . 

]النلااا  :    نُااااً إاَلَّ َداااوََري َباااَيٍي َوال جُ  قااأل هللا تعااال  : -كيضااا  -وقااد دل دلاا  جااأازه     

[ ح دل  قأل عن تاقول النهاي : دلا  قرواا   عأضاع الصاية ح وهاأ الملاجد ح ودااور اللاايي : 43

 كيضا .  -والمجتاز ح وقد باق انره 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 باب -68

 الشعر في المسجد
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ن الهللاهاري : اخارناي كواأ بالمة وان حدثنا كوأ اليما  الحكع ون نافع : اونا شاعيب ح دا - 453    

يساأل  داد الرحمن ح كنه بمع حلا  ون ثاوت يلتشهد كوا هريرة : كنشد  هللا  ح هي بمعت النااي 

 جب دن ربأل هللا ح اللهع كيده وروح السده (( ؟ قال كوأ هريرة : نعع . ك: )) يا حلا   ح 

حلاا   فاي الملاجد ح إنماا فياه انار  ليس في هذه الرواية التي خرجها الاخاري هاهناا إنشااد    

والااددا  لااه دلاا  الاال ح ونفاا  وااذلل دلاا  فضااي شااعره  عاادح حلااا   دلاا  كجاوتااه داان الناااي 

ح والرد دل  كددائه والطادنين دلياه ح والملااجد ال تناهللاه دان  المتضمن للمنافحة دن ربأل هللا 

 عثي الل .

 : )) إ  عن الشعر حكمة (( .  ولهذا قال الناي     

 عرفأدا .  -وقد خرجه الاخاري في عأضع كخر عن حديث كوي ون نعب     

 -او هاااجمهع  -قااال لحلااا   : ))اهجهااع  عاان حااديث الااارا  ح ك  الناااي  -كيضااا  -وخاارج     

 وجاريي ععل (( .

جاريي وهأ روح السده ونصارة عان نصاره وناافح دناه ن ال   جارياي  وإنما خص الناي     

 رباااااله ح َوُهاااااَأ يتاااااأل  نصااااار رباااااله وإهاااااي  كدااااادائهع المكاااااذوين  صااااااحب وحاااااي هللا إلااااا 

 لهع ح نما تأل  إهي  قأر لأط وفردأ  في الاحر . 

فمن نصر ربأل هللا واب دنه كددا ه ونافح دنه نا  جاريي ععه وعبيادا لاه نماا قاال لناياه     

  :  ُوَْعدَ اََلَل َظَهير  َعْأالهُ َوَجْاَريُي َوَصاَلُح اْلُمْبَعنَيَن َواْلَميئََكة  : [ . 4] التحريع 

وقد خرج الاخاري في ود  الخلق دن اون المديني ح دن اون ديينة ح دن الهللاهري ح دن اوان     

المليب ح قال : عر دمر في الملجد وحلا   ينشد ح فسال ننت انشد فيه ح وفيه عن هأ خير عنل ثاع 

يساأل : )) اجاب دناي ح اللهاع كياده  كبمعت رباأل هللا التفت إل  كوي هريرة ح فسال : كنشد  هللا ح 

 وروح السده (( ؟ قال : نعع . 

وهذا ناأع إرباال عان اوان الملايب ن ألناه لاع يشاهد هاذه السصاة لعمار عاع حلاا  دناد كنثار     

 العلما  الذين قالأا لع يلمع عن دمر وعنهع عن اثات بماده عنه شيظا يليرا . 

لع ح دان غيار واحاد ح دان اوان دييناة ح دان الهللاهاري ح دان اوان وقد خرج هاذا الحاديث علا    

 فجعي الحديث نله دن كوي هريرة عتصي .  -المليب ح دن كوي هريرة ح ك   دمر عر وحلا  

 ورواية اون المديني اصح ح ونذا رواه جمادة دن الهللاهري .     

قالت : نا  رباأل هللا  وروى اون كوي الهللاناد ح دن هشار ون دروة ح دن كويه ح دن دائشة ح    

  يضع لحلا  عنارا في الملجد يسأر دليه قائما ح يفاخر دن ربأل هللا -  كو قالات : يناافح دان

او  -:)) ك  هللا يبيااد حلااا   وااروح السااده عااا يفاااخر ح وتسااأل : قااال ربااأل هللا  - ربااأل هللا 

 (( .  دن ربأل هللا  -ينافح 

 خرجه الترعذي .    

في طريق اون كوي الهللاناد ح دن كويه ح دن دروة ح دن دائشة ح دن النااي  -كيضا  -وخرجه     

 -  . عثله 

 وقال : حلن صحيح غريب ح وهأ حديث اون كوي الهللاناد .     

 يعني كنه تفرد وه .     

 . -كيضا  -وخرجه كوأ داود عن الطريسين     

 والشعر (( .  أل هللا ونذلل خرجه اإلعار كحمد ح ودنده : )) ينافح دن رب    

 ح فسال : وقال اون كوي الهللاناد .  -تعليسا  -وانره الاخاري في عأضع اخرعن صحيحه     

 وخرجه الطاراني ح وزاد في حديثه : )) فينشد دليه األشعار (( .             
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كنثاار عاان عائااة عاارة فااي  وروى بااما  ح داان جاااور واان باامرة ح قَاااَل : شااهدت ربااأل هللا     

 الملجد ح وكصحاوه يتذانرو  الشعر وكشيا  عن كعر الجاهلية ح فروما تالع ععهع . 

 خرجه اإلعار كحمد .     

إاا صل  الفجر جلاس فاي عصايه حتا  تطلاع  وخرجه النلائي ح ولفظه : نا  ربأل هللا     

اتلاع الشمس ح فيتحدث كصاحاوه ح وياذنرو  حاديث الجاهلياة ح وينشادو  الشاعر ح ويضاحكأ  ح وي

 .  ربأل هللا 

 وخرجه عللع ح إال كنه لع يذنر الشعر .     

 وقد روى عا يخال  هذا وهأ النهي دن إنشاد األشعار في الملاجد :     

كناه نها  ك  ينشاد فاي الملاجد  فروى دمرو ون شعيب ح دن كويه ح دن جاده ح دان النااي     

 في حديث انره .  -األشعار 

 كوأ داود والنلائي واون عاجه والترعذي ح قال : حديث حلن . خرجه اإلعار كحمد و    

 وببناد فيه نظر وانسطاع .  وخرج كوأ داود نحأه عن حديث حكيع ون حهللاار ح دن الناي 

وروى كوأ السابع الاغأي فاي ععجماه عان طرياق اوان إباحاق ح دان يعساأب وان دتااة ح دان     

وهاأ فاي  ال : كت  اون الحماعة الللمي إل  الناي الحارث ون داد الرحمن ون هشار ح دن كويه ح ق

 الملاااااااااااجد ؟ فَسَااااااااااااَل : كناااااااااااي كثنيااااااااااات َدلَااااااااااا  رواااااااااااي تعاااااااااااال  وعااااااااااادحتل . قَااااااااااااَل : 

ح فخرج وه عن الملاجد ح فساال: )) عاا كثنيات واه دلا  روال  )) اعلل دليل (( ح ثع قار ربأل هللا 

 ح فاقعره ك  يعطياه شايظا ح ثاع اقااي فهاته ح وكعا عدحي فدده دنل (( ح فانشد حت  إاا فرف ددا ويالً 

 دل  الناه ح فـأضع يده دل  حائط الملجد ح فملح وه وجهه واراديه ح ثع دخي. ربأل هللا 

وهذا عربي ح وفيه جأاز التيمع وتراب جدار الملجد ح وهأ رد دل  عن نرهه عن عتاقخري     

 الفسها  ح وهأ عن التنطع والتعمق . 

ه دن عاار  وان فضاالة ح دان ظاياا   وان صاايح الضااي ح قاال : ناا  وروى ونيع في نتاو    

اون علعأد يكره ك  ترفع األصأات في الملاجد ح كو تسار فيها الحادود ح كو ينشاد فيهاا األشاعار ح كو 

 تنشد فيها الضالة . 

وروى كبد ون عأب  في نتاب الأرع : ثنا ضمرة ح دن اون دطا  الخراباني ح دن كوياه ح     

 : نا  كهي العلع يكرهأ  ك   ينشد الرجي ثيثة كويات عن شعر في الملجد حت  يكلر الثالث .      قال 

وهذا تفريق وين قليي فيرخص فياه ح وهاأ الايات والايتاا  ح وواين نثيارة ح وهاأ ثيثاة كوياات     

 فصاددا . 

. قاال : وناذلل ناا  وقال اون داد الار : إنما ينشد الشعر فاي الملاجد غاااً عان غيار عداوعاة     

 حلا  ينشد . 

وجمهأر العلما  دل  جأاز إنشاد الشعر المااح في الملاجد ح وحمي وعضاهع حاديث دمارو     

 ون شعيب دل  كشعار الجاهلية ح وعا ال يليق انره في الملاجد ح ولكن الحديث المربي يرد الل . 

فاي تسااور كحادياث الكراهاة والصحيح في الجأاب : ك  كحادياث الرخصاة صاحيحة نثيارة ح     

 في كبانيدها وصحتها . 

خاصااة ال ينشااد فيااه الشااعر ح وال يماار فيااه  ونسااي حناااي ح داان كحمااد ح قااال : علااجد الناااي     

 .  وسطع اللحع ح يجتنب الل نله ح نراعة لربأل هللا 

 

 

* * * 
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 باب -69

 أصحاب الحراب في المسجد
ن دادهللا : ثناا إواراهيع وان باعد ح دان صاالح ح دان اوان شاهاب ح حدثنا داد العهللايهللا و -454    

يأعا فاي وااب حجرتاي ح  قال : اخارني دروة ون الهللاوير ح ك   دائشة قالت : لسد ركيت ربأل هللا 

 يلترني وردائه ح انظر إل  لعاهع .  والحاشة يلعاأ  في الملجد ح وربأل هللا 

اون وهب : اخارني يأنس ح دن اوان شاهاب ح دان داروة زاد إوراهيع ون المنذر : ثنا  -455    

 والحاشة يلعاأ  وحراوهع . ح دن دائشة : ركيت الناي 

 وخرجه في نتاب : المناقب عان طرياق دسياي ح دان اوان  شاهاب ح ولفظاه : ركيات النااي     

ددهاع  : )) يلترني وا  كنظر إل  الحاشة وهع يلعاأ  في الملجد ح فهللاجارهع دمار ح فساال النااي 

 ن كعنا وني كرفدة (( يعني : عن األعن . 

 وإنما انر هنا رواية إوراهيع ون المنذر تعليسا ؟ لهللايادة في الحديث : انر الحراب .     

وقاد خرجااه اإلعااار كحماد ح داان دثمااا   واان دمار ح داان يااأنس وهاذا اإلبااناد ح وقااال فيااه :))     

 يلعاأ  وحراوهع (( ولع يذنر : ))في الملجد(( . 

 وخرجااااه علاااالع فااااي ))صااااحيحه(( داااان كوااااي الطاااااهر ح داااان اواااان وهااااب ح قااااال فيااااه :     

 (( . )) والحاشة يلعاأ  وحراوهع في علجد ربأل هللا 

وقد خرجه الاخاري في ))دشارة النََّلاا (( عان رواياة ععمار ح دان الهللاهاري ح دان داروة ح     

وكنا كنظار ح فماا زلات  ي ربأل هللا دن دائشة ح قالت : )) نا  الحاشة يلعاأ  وحراوهع ح فيلترن

 كنظر حت  ننت كنا كنصرف ح فاقدروا قدر الجارية الحديثة اللن تلمع اللهأ(( .  

 نذا خرجه عن رواية هشار ون يأب  ح دن ععمر .     

 وقد روي دن داد الرزاق ح دن ععمر ح وفيه انر الحراب في الملجد .    

اد كخر:رواه دن اون المليب ح دان كواي هريارة ح خرجاه ودند الهللاهري في هذا الحديث إبن    

عن رواية ععمرح دن الهللاهاري ح دان اوان الملايب  -كيضا  -الاخاري في ))نتاب : اللير (( وعللع 

وحراوهع دخي دمر ح فقهأى إل  الحصا   ح دن كوي هريرة ح قال : وينا الحاشة يلعاأ  دند الناي 

 (( . فحصاهع وها ح فسال : )) ددهع يا دمر 

 قال الاخاري : وزاد دلي : ثنا داد الرزاق : كونا ععمر : ))في الملجد(( .     

وااين اناار الحااراب  -كيضااا  -فجمااع داااد الاارزاق فااي روايتااه لهااذا الحااديث عاان هااذا الأجااه     

 والملجد . 

في العيدين وفي ))اللير(( عن رواية كوي األبأد ح دان داروة دان دائشاة  -كيضا  -وخرج     

 الاااااااات : نااااااااا  يااااااااأر ديااااااااد يلعااااااااب اللااااااااأدا   والاااااااادرق والحااااااااراب ح فبعااااااااا بااااااااالت ح ق

ح وإعا قال : تشتهين ك   تنظري ؟ (( قلت : نعع ح فققااعني ورا ه ح خادي دلا  خاده ح  ربأل هللا 
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وهاااأ يساااأل : )) دونكاااع  ح وناااي كرفااادة (( ح حتااا  إاا عللااات قاااال : )) حلاااال؟(( قلااات نعاااع . قاااال 

 :))فااهاي(( . 

 كيضا .  -عللع وخرجه     

وفي هذه الرواية زيادة : )) الدرق (( ح وفيها زيادة : ك  الال ناا  ياأر دياد ولايس فياه انار     

 الملجد . 

وخاارج علاالع عاان حااديث جرياار ح داان هشااار ح داان كويااه ح داان دائشااة ح قالاات : جااا  حاااش     

فجعلات كنظار إلا  ح فأضعت رابي دل  عنكااه ح  يهللافأ  في يأر ديد في الملجدح فدداني الناي 

 لعاهع حت  ننت كنا التي كنصرف دن النظر إليهع . 

وخرجه عن طريق يحي  ون زنريا ون كوي زائدة وعحماد وان وشار ح دان هشاار ولاع ياذنرا :     

 )) في الملجد (( . 

 خارنااااي دايااااد كخارنااااي دطااااا  : كعاااان طريااااق اواااان جااااريج :  -كيضااااا  -وخاااارج علاااالع     

وقمات  ئشة ح كنها قالت للعاوين : وددت كني كراهع ح فسار رباأل هللا ون دمير ح قال : كخارتني دا

دل  الااب كنظر وين كانيه وداتسيه ح وهع يلعااأ  فاي الملاجد . قاال دطاا  : فاره او حااش. قاال : 

 وقال لي اون دتيق : وي حاش . 

 َليَّة  وألهي الكتاب .وقد َرَوى ك  اََلَل العيد َناَ  يأر داشأرا  ن فبنه َناَ  ديداً ألهي الَجاهَ 

فروى اون كوي الهللاناد ح دن كوياه ح دان خارجاه وان زياد ح دان كوياهح ك  ياأر داشاأرا  ناا       

 وانر الحديث .  - يأعا تلتر فيه الكعاة ح وتسلس فيه الحاشة دند ربأل هللا 

 خرجه الطاراني .    

 والتسلس : اللعب والليأف ونحأها عن  الت الحرب .    

ن خاارج اإلعااار كحمااد ح داان ونيااع ح داان هشااار ح داان كويااه ح داان دائشااة ح قالاات : ناناات لكاا    

ح فكنت كطلع وين داتسه فقنظر إلياه ح فجاا  كواأ وكار  الحاشة يلعاأ  يأر ديد ح فدداني ربأل هللا 

 : ))ددها ن فا   لكي قأر ديدا ح وهذا ديدنا(( . ح فسال الناي 

 دي المللمين .وهذا يدل دل  كنه نا  كحد دي    

 عن حديث كوي الهللانااد ح دان كوياه ح دان داروة ح دان دائشاة ح ك  النااي  -كيضا  -وخرج     

 قال يأعظذ : ))ليعلع يهأد ك  في ديننا فلحة ح كني كربلت وحنيفية بمحة(( .

والمسصأد عن هذا الحاديث : جاأاز اللعاب واآالت الحارب فاي الملااجد ن فاا  الال عان وااب     

   الجهاد ح فيكأ  عن العاادات .التمرين دل

ويبخذ عن هذا : جأاز تعلع الرعي ونحأه فاي الملااجد ح عاا لاع يخشا  األاى واذلل لمان فاي     

الملجد ح نما تسدر في األعر واإلعلا  دل  نصال اللهع في الملاجد لاظي تصايب علالما ح ولهاذا لاع 

 تجر دادة المللمين والرعي في الملاجد .

زادي : نا  دمر ون داد العهللايهللا يكره النصاال والعشاي ح فسياي لاه : لاع ؟ قاال : وقد قال األو    

 لعمارة الملاجد .

ولكاان ك  نااا  علااجد عهجااأر لاايس فيااه كحااد ح كو نااا  الملااجد عغلسااا لاايس فيااه إال عاان يااتعلع     

 الرعي في يمنع جأازه حينظذ . وهللا كدلع .

ل : إنماا يمنااع فااي الملااجد عاان دمااي وحكا  الساضااي ديااض ح داان وعااض شايأخه ح كنااه قااا    

الصنائع التي يختص ونفعها  حاد الناه وتكتلب وه ح فقعا الصانائع التاي يشامي نفعهاا الملالمين فاي 

 دينهع نالمثاقفة ح وإصيح  الت الجهاد عما ال اعتها  للملجد في دمله في وقه وه . وهللا كدلع .

* * * 
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 باب -70

 في المسجد ذكر البيع والشراء على المنبر

حدثنا دلي ون داادهللا : ثناا بافيا   ح دان يحيا  ح دان دمارة ح دان دائشاة ح قالات :  -456    

كتتها وريرة تلقلها في نتاوتها ح فسالت : إ  شظت كدطيت كهلل ويكاأ  الاأال  لاي . وقاال كهلهاا : إ  

فلماا جاا  رباأل هللا  - وقال بفيا   عرة : إ  شظت كدتستها ويكأ  الأال  لنا -شظت كدطيتها عا وسي 

  انرته الل ح فسال : ))اوتاديها فقدتسيهاا ن فبنماا الاأال  لمان كدتاق(( ح ثاع قاار رباأل هللا   دلا

فساال : ))عاا واال كقاأار يشاترطأ   -دلا  المناار  وقاال بافيا   عارة : فصاعد رباأل هللا  -المنار 

 فليس لَهُ ح وا  اشترط عائاة عارة(( شروطا ليس في نتاب هللا ؟ عن اشترط شرطا ليس فَي َنتَاب هللا

. 

 ولع يذنر : ))صعد المنار(( . –ورواه َعاَلل ح َدن يَْحيَ  ح َدن دمرة ح ك  وريرة     

 نحأه . -قال دلي : قال يحي  وداد الأهاب ح دن يحي  دن دمرة     

 وقال جعفر ون دأ  ح دن يحي  : بمعت دمرة : بمعت دائشة.    

ه عان االخاتيف فاي إباناد هاذا الحاديث : ك  اوان دييناة رواه دان يحيا  وان حاصي عاا انار    

 بعيد ح دن دمرة ح دن دائشة ح فأصله نله .

 -ورواه عالاال فااي ))المأطااب(( ح داان يحياا  واان بااعيد ح داان دماارة ح ك  ورياارة كتاات دائشااة     

ها وكدتسيهاا ن فبنماا قاال لهاا : ))اشاتري فذنر الحاديث ح ولاع يلاند عتناه دان دائشاة ح إال ك  النااي 

 الأال  لمن كدتق(( ح ولع يذنر صعأده دل  المنار .

وقد رواه وعضهع دن عالال ح فقبانده نلاه دان يحيا  ح دان دمارة ح دان دائشاة ح نماا رواه     

 بفيا   ح وليس ومحفأظ دن عالل .

وهاأ :  -ودااد الأهااب  -وهاأ : اوان باعيد  -وانر الاخاري ح دان اوان الماديني ح ك  يحيا      

 نحأه . -روياه دن يحي  ون بعيد ح دن دمرة  -الثسفي 

 والظاهر : كنه كراد كنهما لع يذنرا دائشة في كوله نمالل .    

وإ  جعفاار واان دااأ  رواه داان يحياا  واان بااعيد : باامعت دماارة ح قالاات : باامعت دائشااة ح     

 فصرحت ولمادها عن دائشة الحديث نله ح وهذا يسأي رواية اون ديينة .

 لكن خرجه اإلعار كحمد ح دن جعفر ون دأ  ح ولع يذنر فيه اللماع .    

 وفي حديث اون ديينة شل عنه في لفظتين :     

دلا  المناار(( ؟ كو قاال : ))فصاعد  إحداهما : هي قاال فاي الحاديث : ))ثاع قاار رباأل هللا     

اياة : ))قاار دلا  المناار(( دل  المنار(( ؟ وهذا اختيف قريب ن أل  المعنا  عتساارب ح غيار ك  رو

 تستضي كنه خطب وذلل قائما ح وليس في عجرد صعأده عا يستضي قياعه .

والثانية : شل بفيا   : هاي فاي الحاديث : ك  كهاي وريارة قاالأا لعائشاة : ))ك  شاظت كدتستهاا     

 ويكأ  الأال  لنا(( ؟ كو قالأا : ))إ   شظت كدطيتها عا وسي(( ودل : ))كدتستها(( ؟ 

وقد خرج اون خهللايمة في عصن  له عفرد في الكير دل  حديث وريرة : هاذا الحاديث ح دان     

داد الجاار ون العي  ح دن بافيا   ح وقاال فياه : إنهاع قاالأا لعائشاة : ))إ  شاظت فاقدطي عاا وساي ح 

 ويكأ  لنا الأال (( .

هللا واان عحمااد ح داان وقااال : هااذه اللفظااة : ))فااقدطي عااا وسااي(( وهااع ن ثنااا وهااذا الخااار داااد    

 الهللاهري ح دن بفيا  ح ولع يذنر هذه اللفظة ح ورواه الثسفي دن يحي  ح وليس فيه هذه اللفظة .

قلت : قد تااين ورواياة الاخااري ح دان اوان الماديني ح دان بافيا   ح كناه ناا  يتاردد فاي هاذه     

روها ح إنماا اناروا : لفظاة اللفظة ح وال يجهللار وها ح وقد رواه الحميدي وغيره دن بفيا   ح ولاع ياذن

 العتق .
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خطااب دلاا  المنااار فااي  وعسصااأد الاخاااري وتخااريج الحااديث فااي هااذا الااااب : ك  الناااي     

 علجده ح وانر في خطاته كحكار الايع والشرا  ح فدل دل  جأاز عثي الل في الملجد .

وقاال فاي حديثاه ح  -كيضا  -وقد روى عالل ح دن هشار ح دن كويه ح دن دائشة قصة وريرة     

في الناه ح فحمد هللا وكثن  دلياه ح وقاال : ))عاا واال رجاال يشاترطأ  شاروطا  : فسار ربأل هللا 

 الحديث . -ليلت في نتاب هللا(( ؟ 

 وقد خرجه الاخاري في عأضع كخر.    

 وظاهر  هذا : يدل دل  كنه خطب وذلل دل  المنار .    

 :  وانر الايع والشرا  يسع دل  وجهين    

كحدهما : ك  يكأ  انرهماا دلا  وجاه اإلفاضاة فاي حاديث الادنيا كو فاي التجاارة ح فهاذا عان     

 عااح الكير في غير الملجد ح وقد اختل  في نراهة عثله في الملجد ح فكرهه طائفة عن العلما  .

 قال كصحاونا ح عنهع اون وطة وغيره : يكره الحديث فيه ح إال لمصلحة في الدين .    

ال كحمد في رواية حناي : ال كرى لرجي إاا دخي الملجد إال ك   يلاهللار نفلاه الاذنر والتلاايح ن ق

 فب  الملاجد إنما ونيت لذنر هللا دهللا وجي .

وروى حماد ون بلمة في ))جاععه(( : ثنا عحمد ون إبحاق ح دن داصاع وان دمار وان قتاادة     

لملاجد والادنيا ح فساال : إنماا ونيات الملااجد ح ك  دمر ون الخطاب بمع نابا يذنرو  تجاراتهع في ا

 لذنر هللا ح فباا كردتع ك  تذنروا تجاراتكع فاخرجأا إل  الاسيع .

وقال بعيد ون دااد العهللاياهللا : ركى كواأ الادردا  رجاي يساأل لصااحاه فاي الملاجد : اشاتريت     

 وبق حطب وكذا ونذا . فسال كوأ الدردا  : ك  الملاجد ال تعمر لهذا .

قال بافيا   : دان رجاي ح دان الحلان : ياقتي دلا  النااه زعاا   ال يكاأ  لهاع حاديث فاي و    

 علاجدهع إال في كعر دنياهع ح فليس   فيهع حاجة ح في تجاللأهع .

 ونره كوأ عللع الخأالني وغيره عن اللل  .    

 خرج إليها .وروي دن دمر ح كنه ون  الاطحا  خارج الملجد ح وقال : عن كراد ك  يلغط فلي    

ورخص كصحاب الشافعي في التحدث وقعأر الادنيا المااحاة فاي الملااجد ح وك  حصاي ععاه     

 ضحل .

ال يساأر عان   وابتدلأا وما خرجه عللع عن حديث جاور ون بمرة ح قال : نا   رباأل هللا     

حاادثأ  عصاايه الااذي يصاالي فيااه الصاااح حتاا  تطلااع الشاامس ح فااباا طلعاات قااار . قااال : ونااانأا يت

 فيقخذو  في كعر الجاهلية ح فيضحكأ  ويتالع .

يختع عجالله وكفارة المجلس ح وكعر ك  تختع المجالس واه ح وكخاار كناه إ   وقد نا  الناي     

نااا  المجلااس لغااأا ناناات نفااارة لااه ح وروي الاال داان جمادااة عاان الصااحاوة ح فااباا وقااع اللغااأ فااي 

 ه والاصاق في الملجد ودفنها وعده ح نما باق .الملاجد ثع ختع المجلس وكفارته ح فهأ شاي

الثاني : ك  يكأ  انر الايع والشرا  دل  وجه اإلخاار دن كحكاعهما الشاردية ح وعاا يجاأز     

عن الل وعا ال يجأز ح فهذا عن نأع تعليع العلع ح وهأ عن كجي السرب وكفضلها عع صيح النية فياه 

. 

ل  عن واع ويعاا غيار باائ  ح كو شارط فاي ويعاه شارطا غيار فب  كقتر  وذلل إرادة اإلنكار د    

 بائ  ح فسد اجتمع فيه حينظذ كعرا  : تعليع العلع ح واألعر والمعروف والنهي دن المنكر .

وعثااي هااذا إاا كدلاان وااه دلاا  المناااور فااي الملاااجد نااا  كولاا  فااي إشااهاره ونشااره وظهااأره     

 سرب والطادات .وارتداع المخالفين له ح وهذا نله عن كفضي ال

وحينظااذ ن ففااي دخااأل هااذا الحااديث فااي تاأيااب الاخاااري نظاار ح فااب   نااا  قااد كشااار إلاا      

 االبتدالل وهذا الحديث دل  جأاز الايع والشرا  في الملجد فهأ كوعد وكوعد .
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وكعا دسد الايع والشرا  في الملجد : فسد ورد النهي دنه عن حديث دمرو اون شاعيب ح دان     

 . ن جده ح دن الناي كويه ح د

 خرجه اإلعار كحمد وكوأ داود والنلائي واون عاجه والترعذي وحلنه .    

وخرج الترعذي والنلائي واون خهللايمة في ))صاحيحه(( والحاانع عان حاديث عحماد وان دااد     

 ح قال : ))إاا ركيتع عن يايع كو ياتااع فاي الملاجد الرحمن ون ثأوا  ح دن كوي هريرة ح دن الناي 

 فسألأا : ال كروح هللا تجارتل(( .

 عربي ح وهأ كصح دند الدارقطني. -وقد روي ح دن اون ثأوا       

 وحك  الترعذي في ))جاععه(( قألين ألهي العلع عن التاوعين في نراهة الايع في الملجد .    

نثيار عان والكراهة قأل الشافعي وكحمد وإبحاق ح وهأ دند كصحاونا نراهة تحريع ح ودناد     

 الفسها  نراهة تنهللايه .

 وللشافعي قَْأَل :  كنه ال يكره ح َوُهَأ قَْأَل َدَطا  وغيره .

 واختل  كصحاونا في انعساد الايع في الملجد دل  وجهين .    

وفرق عالل وين اليلير والكثير ح فكره الكثير دو  اليلير ح وحكي دان كصاحاب كواي حنيفاة     

 نحأه .

* * * 

 

 باب -71

 لتقاضي والمالزمة في المسجدا

حدثنا دادهللا ون عحمد : ثنا دثما  ون دمر : كونا يأنس ح دان الهللاهاري ح دان داادهللا  -457    

ون نعب ون عالل ح دن نعب ح كنه تساضي اون كوي حدرد دينا نا  لاه دلياه فاي الملاجد ح فارتفعات 

حتاا  نشاا  بااج  حجرتااه ح  وهااأ فااي ويتااه ح فخاارج إليهمااا كصااأاتهما حتاا  باامعها ربااأل هللا 

فنادى : ))يا نعب!(( ح قال : لايال ياا رباأل هللا . قاال : ))ضاع عان دينال هاذا(( . وكوعاق إلياه ح كي 

 الشطر . قال : لسد فعلت يا ربأل هللا . قال : ))قع فاقضه(( .

عسصأد الاخاري : االبتدالل وهذا الحديث دل  جأاز تساضاي الغاريع لغريماه فاي الملاجد ح     

 دلع وذلل وبمعه ولع ينكره . طالاته ودينه ح وعيزعته له لطلب حسه ن فا  الناي وع

وهذا عما يعتضد وه عن يجيهللا الايع والشرا  في الملجد ح نماا دل دلياه تاأياب الاخااري فاي     

 الااب الماضي .

ال فياه ح وعن نره الايع ح فرق وينه ووين التساضي وق  الايع فاي الملاجد اوتادا  لتحصايي الما    

والل يجعي الملجد ناللأق المعد للتجارة ح وانتلاب األعأال ح والملاجد لع تان لذلل ح ولهاذا قاال 

 دطا  ون يلار وغيره لمن ركوه يايع في الملجد : دليل ولأق الدنيا ح فهذا بأق اآلخرة .

دح فهاأ فاي كعا تساضي الادين ح فهاأ حفا  عاال لاهح وقاد ال ياتمكن عان عطالاتاه إال فاي الملاج    

 ععن  حف  عاله عن الذهاب ح وفي ععن  التحانع إل  الحانع في الملجد ح نما باق انره .

 وعمن رخص في المطالاة لغريمه في الملجد : دطا  واون جريج .    

ويده ح وإيمائه إليه ح ك  يضع الشطر : دليي دلا  ك  إشاارة الساادر دلا   وفي إشارة الناي     

 الدينية عساألة نالفتيا ونحأها ح وقد باق انر الل في ))نتاب : العلع(( .النطق في األعأر 

حكماا ن ألناه لاع يلاتأف شارائط الحكاع عان ثااأت الادين ونحاأه ح  ولع يكن هذا عان النااي     

 وإنما نا  دل  وجه اإلصيح . وهللا كدلع.

 

* * * 
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 باب -72

 كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان

حدثنا بليما  وان حارب : ثناا حمااد وان زياد ح دان ثاوات ح دان كواي رافاع ح دان كواي  -458    

دنه ح فساالأا :  نا  يسع الملجد ح فمات ح فلقل الناي  -كو كعركة بأدا   -هريرة ح ك  رجي كبأد 

صال  فاقت  قااره ف -كو ))دلا  قارهاا((  -عات . فسال : ))كفي ننتع  انتمأني وه؟ دلأني دل  قاره(( 

 دليها(( .

فيه : دليي دل  ك  الملجد حلن عندوب إليه ن فا  هذا الذي نا   يسع الملجد في دهد النااي     

 . لع يكن حاله يخف  دليه 

 والسع : هأ إخراج السماعة ح وهي الهللاوالة .    

 وقد روي عن وجأه كخر كنها نانت اعركة ح عن غير شل :     

: حدثني كخي ح دن بليما  ون وايل ح دان العاي  ح دان كوياه  فروي إبماديي ون كوي كويس    

ح دن كوي هريرة ح قال : نانت بأدا  تلتسط الخرق والعيادا   عان الملاجد ح فلاقل دنهاا رباأل هللا 

  ح فسيااي : عاتاات عاان الليااي ح ودفناات ح ونرهنااا ك  نأقظاال ح فااذهب الناااي   إلاا  قارهااا ح وصاال

 ن المللمين في تددأا ك  تبانأني وه(( .دليها ح وقال : ))إاا عات كحد ع

وروى اون لهيعة ح دن دايد هللا ون المغيرة ح دن كوي الهيثع ح دان كواي باعيد ح قاال : نانات     

كخاار ومأتهاا ح فساال : ))كال  انتماأني  بأدا  تسع الملجد ح فتأفيات لايي ح فلماا كصااح رباأل هللا 

 فكار دليها والناه خلفه ح فددا لها ح ثع انصرف . وها؟(( فخرج وقصحاوه ح فأق  دل  قارها ح

 خرجه اون عاجه .    

 وقد روي : ك  هذه المركة يسال لها : كر عحجن :     

فروى عحمد ون حميد الرازي : ثنا عهارا  وان كواي دمار ح دان كواي بانا  ح دان دلسماة وان     

ث دهاد واادفن ح وععاه كواأ وكاار عار دلا  قااار حادي عرثاد ح دان اوان ورياادة ح دان كوياه ح ك   الناااي 

كر عحجان ح نانات عألعاة واق   -ياا رباأل هللا  -ودمر ح فسال : ))قار عن هذا؟(( قال كوأ وكر : هاذه 

تلتسط األاى عان الملاجد . قاال : ))كال  انتماأني؟(( قاالأا : ننات نائماا ح فكرهناا ك  نجهاد  . قاال : 

ي قااأرهع(( قاال : فصا  وقصاحاوه ن فصال  ))في تفعلأا ن فب   صيتكع دلا  عأتاانع تناأر لهاع فا

 دليها .

 وفي هذا اإلبناد ضع  .    

وروى كوأ الشيخ األصاهاني في ))نتاب ثأاب األدمال(( وببناد له ح دن داياد وان عارزوق     

فمار  ح قال : نانت والمدينة إعركة يسال لها : كر عحجن ح تسع الملجد ح فماتت ح فلاع يعلاع وهاا النااي 

ا ح فسال : ))عا هذا السار؟(( قالأا : كر عحجن . فسال :))التاي نانات تساع الملاجد؟(( قاالأا : دل  قاره

نعع . فص  الناه ح وصل  دليها ح ثع قاال : ))كي العماي وجادت كفضاي؟(( قاالأا : ياا رباأل هللا ح 

 كتلمع؟ قال : ))عا كنتع وقبمع عنها(( ح فذنر كنها كجاوته : قع الملجد .

 غريب . وهذا عربي    

 وقد انرنا فيما تسدر حديث األعر واتخاا الملاجد في الدور ح وك   تنظ  وتطيب .    
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ح قاال  وروى اون جريج ح دن داد المطلب ون دادهللا ون حنطب ح دن كناس ح دان النااي     

 : ))درضت دلي كجأر كعتي ح حت  السذاة يخرجها الرجي عن الملجد(( .

 ي .خرجه كوأ داود والترعذ    

: قاله اون المديني وغير واحد . واوان جاريج ح قاال الادارقطني  -والمطلب لع يلمع عن كنس     

 : لع يلمع عن المطلب . قال : ويسال : كنه نا  يدلله دن اون كوي بارة وغيره عن الضعفا  .

وناانس الملاااجد وإزالااة األاى دنهااا فعااي شااري  ح ال يااقن  عنااه عاان يعلااع  داب الشااريعة ح     

ركى نخاعة في قالة الملجد فحكهاا وياده ح  وخصأصا الملاجد الفاضلة ح وقد ثات ك   ربأل هللا 

 وقد باق هذا الحديث .

وروى ونيااع : ثنااا نثياار واان زيااد ح داان داااد المطلااب واان دااادهللا واان حنطااب ح ك  دماار كتاا      

ريادة ح فقتااه وجريادة ح علجد قاا  دل  فره له ح فصل  فيه رنعتين ح ثاع قاال : ياا كوفا  ح ائتناي وج

 فاحتجهللا دمر وثأوه ح ثع نلحه.

وقال كوأ نعيع الفضي : ثنا كوأ داصع الثسفي ح قاال : ننات كعشاي كناا والشاعاي فاي الملاجد ح     

 فجعي يطقطئ ركبه ح فسلت : عااا تقخذ؟ قَاَل : المشاط والصأف .

                                

 

* * * 

 

 باب -73

 الخمر في المسجد تحريم تجارة

حدثنا دادا   ح دن كوي حمهللاة ح دن األدمشح دن عللعح دان علاروق ح دان دائشاة  -459    

إل  الملجد ح فسركهن دل   ح قالت : لما كنهللالت اآليات عن بأرة الاسرة في الروا خرج ربأل هللا 

 الناه ح ثع حرر تجارة الخمر .

: عن جملة تاليا  ديان هللا وشارده ن والال  -ارة فيه إعا لشروه كو للتج -انر الخمر والتحريع     

ألناه تصاا  دناه الملااجد ن فاق  هللا انار فاي نتاواة الاذي يتلا  فاي الصالأات فاي الملااجد : الخمار 

والميلر واألنصاب واألزالر ح نما انر : الهللاناا والرواا وباائر المحرعاات عان الشار  والفاأاحش ح 

ي الصلأات وغيرها ح ولاع ياهللال ياذنر تحاريع عاا حرعاه هللا يتلأ الل في الملجد ف ولع يهللال الناي 

 في الملاجد وفي خطاه دل  المنار ح وهذا الااب عما ال تددأ الحاجة إليه ن لظهأره .

 ولكن يشكي في هذا الحديث كعرا  :     

كحدهما : ك  تحريع التجارة في الخمر عما شرع عن حاين ناهللاول تحاريع الخمار ح ولاع يتاقخر     

ول  يااات الروااا ح فااب   يااات الروااا عاان كخرعااا نااهللال عاان الساار   ح نمااا روى الاخاااري فااي إلاا  نااهللا

  ية الروا . ))التفلير(( عن رواية الشعاي ح دن اون دااه ح قال :  خر  ية نهللالت دل  ربأل هللا 

دااار الفااتح وهااأ ومكااة يسااأل : ))ك  هللا  وفااي ))الصااحيحين(( داان جاااور ح كنااه باامع الناااي 

 ويع الخمر والميتة والخنهللاير واألصنار(( .وربأله حرر 

قااال : ))يااا كيهااا الناااه ح إ  هللا  وخاارج علاالع عاان حااديث كوااي بااعيد الخاادريح ك  الناااي     

يعرض والخمر ح ولعي هللا بينهللال فيها كعرا ح فمن نا  دنده عنها شي  فليايعه ولينتفاع واه(( . قاال : 

رر الخمار ح فمان كدرنتاه هاذه اآلياة ودناده عنهاا شاي  فاي فما لاثنا إال يليرا حت  قاال : ))ك  هللا حا

 يشرب وال ياع(( . قال : فابتساي الناه وما نا  دندهع عنها في طريق المدينة فلفكأها .

 وهذا نص في تحريع ويعها عع تحريع شروها .    
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ر عاع والثاني : ك   ياات الرواا لايس فيهاا انار الخمار ح فكيا  انار تحاريع التجاارة فاي الخما    

 تحريع الروا ؟

كخار وتحريع التجارة في الخمر عاع الرواا ح  ويجاب دن الل : وق  عراد دائشة : ك  الناي     

 وك  نا  قد باق انر تحريع ويع الخمر.

ح دان األدماش وبباناد الاخااري ح ولفظاه : لماا  -حاديث دائشاة-وقد روى حجاج ون كرطااة     

 دن الخمر والروا .   ربأل هللا نهللالت اآليات التي في بأرة الاسرة نه

وتحاريع التجاارة فاي الخمار عاع الرواا لايعلع واذلل ك  الرواا  -وهللا كدلاع  - وإنما كراد النااي     

 الااااذي حرعااااه هللا يشاااامي جميااااع كنااااي المااااال عمااااا حرعااااه هللا عاااان المعاوضااااات ح نمااااا قااااال :

 وا َر الّرَ ُ اْلاَْيَع َوَحرَّ [ ح فما نا  ويعا فهأ حيل ح وعا لاع يكان ويعاا فهاأ رواا 275]الاسرة:  َوكََحيَّ َّللاَّ

 حرار : كي : هأ زيادة دل  الايع الذي كحله هللا .

فدخي في تحريع الروا جميع كني المال والمعاوضات الااطلة المحرعة ح عثي روا الفضاي فيماا     

ا  المحرعااة ح نااالخمر حاارر فيااه التفاضااي ح وروااا النلااا  فيمااا حاارر فيااه النلااق ح وعثااي كثمااا  األدياا

والميتااة والخنهللاياار واألصاانارح وعثااي قاااأل الهديااة دلاا  الشاافادة ح وعثااي العسااأد الااطلااة ح نايااع 

الميعلة والمناوذة ح وويع حاي الحالة ح وويع الغرر ح وويع الثمارة قااي وادو صايحها ح والمخااورة ح 

 واللل  فيما ال يجأز اللل  فيه .

الل روا نثير ح وقد قالأا : الساااالت رواا ح وفاي الانجش كناه رواا ح  ونير الصحاوة في تلمية    

 وفي الصفستين في الصفسة كنه روا ح وفي ويع الثمرة قاي صيحها كنه روا .

 وروي : ك  غان الملتربي روا ح وك  ني قرض جر نفعا فهأ روا .    

 وقال اون علعأد : الروا ثيثة وباعأ  واوا .    

 اجه والحانع دنه عرفأدا .وخرجه اون ع    

وخرج اإلعار كحمد واون عاجه ح ك  دمر قال : عن  خار عاا ناهللال  ياة الرواا ح وك  رباأل هللا     

 . قاض قاي ك  يفلرها لنا ح فددأا الروا والرياة 

يشير دمر إل  ك  كنأاع الروا نثيرة ح وك  عن المشتاهات عا ال يتحسق دخأله في الروا الاذي     

  ح فما راوكع عنه فددأه .حرعه هللا

ناا  دهاد إليناا  وفي ))صحيح عللع(( دان دمار ح كناه قاال : ثايث وددت ك   رباأل هللا     

 دهدا ننتهي إليه : الجد ح والكيلة ح وكوأاب عن كوأاب الروا .

ووعض الايأع المنهي دنهاا نهاي دنهاا بادا لذريعاة الرواا ح نالمحاقلاة ح والمهللااوناة ح وناذلل     

في النهي دن ويع الطعار قاي قاضه ح ودن ويعتين في ويعاة ح ودان رواح عاا لاع يضامن ح وولاط  قيي

 هذا عأضعه ))الايأع(( .

وإنمااا كشاارنا هنااا إلاا  عااا ياااين نثاارة كنااأاع كوااأاب الروااا ح وكنهااا تشاامي جميااع المعاوضااات     

لخمر ن لياين ك  جميع عاا دن الروا ح ودن ويع ا المحرعة ح فلذلل لما نهللال تحريع الروا نه  الناي 

 نه  دن ويعه داخي في الروا المنهي دنه . وهللا كدلع .

 

* * * 

 

 

 

 باب -74

 الخدم للمسجد
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راً  وقال اون دااه       [ : للملجد يخدعها .35] ل دمرا  : نَذَْرُت لََل َعا فَي وَْطنَي ُعَحرَّ

 اون دااه . هذا عن رواية دطا  ون اللائب ح دن بعيد ون جاير ح دن    

 : عجاهد ح ودكرعة ح وقتادة ح والرويع ون كنس وغيرهع . -كيضا  -وقاله     

وقال قتادة والرويع وغيرهما : نانأا يحررو  الذنأر عن كوالدهاع للكنيلاة يخادعها ح فكانات     

ذََّنُر َولَاْيَس الاتظن ك  عا في وطنها انرا ح فلما وضعت كنثا  ادتاذرت عان الال إلا  هللا ح وقالات : 

[ ن أل  األنثاا  ال تسااأى دلاا  عااا يسااأى دليااه الااذنر عاان الخدعااة ح وال 36] ل دماارا  : َناااألُْنثَ 

] ل  فَتَسَاَّلََهااا َروَُّهااا وَسَاُااأٍل َحَلاانٍ    :تلااتطيع ك  تاايزر الملااجد فااي حيضااها وعااع هللا ح فسااال هللا 

فبناه كدلاع وماا وضاعت ح وهاذا ناا  فاي يعني : ك  هللا قاي نذرها ح وك  ناا   كنثا  ن  -[ 37دمرا :

 دين وني إبرائيي .

 وقد انر طائفة عن المفلرين : ك  هذا نا  شردا لهع ح وك   شردنا غير عأافق له .    

 وخالفهع  خرو  :     

قال الساضي كوأ يعل  في ))نتاب كحكار السر   (( : هذا النذر صحيح في شاريعتنا ح فبناه إاا     

ينشئ ولده الصغير دل  داادة هللا وطادته ح وك  يعلمه السار   والفساه ودلاأر الادين نذر اإلنلا  ك  

 صح النذر .

: ))عن نذر ك  يطياع هللا فليطعاه(( ح فلاأ ناذر كحاد ك   وهذا الذي قاله حق ن فسد قال الناي     

زعااا لملااجد لهللاعاه الأفااا  واذلل عااع السادرة ح وكعااا إ  ناذر ك  يجعااي ولاده   عي يخادر علااجداً   

يخدعه ويتعاد فيه ح في ياعد ك  يلهللاعه الأفا  وذلل ح فبنه نذر طاداة فيلهللاعاه ك  يجارد ولاده لماا ناذره 

 . له ح ويجب دل  الألد طادة كويه إاا كعره وطادة هللا 

 وقد نص اإلعار كحمد دل  ك  الكافرين إاا جعي ولدهما الصغير عللما صار عللما وذلل . 

 كيضا . -: نص دليه كحمد  -ه دل  خدعة الكعاة صح ولأ وق  داد    

ونص في دااد عأقاأف دلا  خدعاة الكعااة كناه إاا كوا  ك  يخادر وياع واشاترى وثمناه دااد يخادر 

 عكانه .

وروى بعيد ون بالع السداح ح دن اون كوي نجيح ح دن كويه ح ك   ععاوياة كخادر الكعااة دايادا     

 ة وعده .وعث وهع إليها ح ثع اتاعت الل الأال

 خرجه األزرقي .    

 قال الاخاري :     

حدثنا كحمد ون واقاد : ثناا حمااد ح دان ثاوات ح دان كواي رافاع ح دان كواي هريارة ح ك   -460    

كنااه صاال  دلاا   فااذنر حااديث الناااي  -وال كراه إال كعااركة  -ناناات تسااع الملااجد  -كو رجااي  -كعاركة 

 قارها .

 عع الكير دليه . وقد باق الحديث قرياا وتماعه    

وإنما خرج هاهنا عناه عاا يادخي فاي هاذا الاااب ح وهاأ : ك  هاذه الماركة نانات تساع الملاجد ح     

 وتسأر وخدعته وتنظيفه وإخراج السماعة عنه .

 

* * * 
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 باب -75،76

 األسير والغريم يربط إلى سارية المسجد

 فيه حديثا   :     

 كحدهما :     

 قال :     

ثنا ابحاق ون إوراهيع : ثنا روح وعحمد ون جعفر ح دن شعاة ح دن عحمد وان زيااد ح  -461    

كو نلماة نحأهاا  -ح قال : ))ك  دفريتا عن الجن تفلت دلي الاارحة((  دن كوي هريرة ح دن الناي 

حتا  ))ليسطع دلي الصية ح فقعكنني هللا عنه ح فقردت ك  كروطه إل  بارية عان باأاري الملاجد  -

َرّبَ اْغَفْر َلاي َوَهاْب َلاي ُعْلكااً ال يَْناََغاي  تصاحأا وتنظروا إليه نلكع ح فذنرت قأل كخي بليما   : 

 [ (( .35]ه: أَلََحٍد َعْن وَْعَدي

 قال روح : ))فرده خابظا(( .    

 والثاني :     

 قال :     

كوي بعيد ح كنه بمع كوا هريرة قاال ثنا دادهللا ون يأب  : ثنا الليث : حدثني بعيد ون  -462    

خيي قاي نجد ح فجا ت ورجي عان وناي حنيفاة ح يساال لاه : ثماعاة وان كثاال ح فروطاأه  : وعث الناي 

ح فساال : ))كطلساأا ثماعاة(( ح فاا  طلاق إلا  نخاي  ولارية عن بأاري الملجد ح فخرج إليه النااي 

 شهد ك  ال إله إال هللا وك  عحمدا ربأل هللا .قريب عن الملجد ح فاغتلي ح ثع دخي الملجدح فسال: ك

لاع  دل هذا  الحديثا   : دلا  رواط األباير إلا  باارية عان باأاري الملاجد ن فاب  النااي     

يكن في زعانه بجن يلجن فياه األباارى ح ولهاذا لماا نادر كواأ لااواة دلا  عاا قاال لاناي قريظاة رواط 

 نفله ولارية عن بأاري الملجد .

 لخ ))نتاب الاخاري(( في هذا الااب زيادة : وفي وعض ن    

 ونا   شريح يقعر والغريع ك  يحاس إل  بارية الملجد .    

 :  -كيضا  -وروي الل دن دلي 

قال يعسأب ون شياة : ثنا دايد ون يعيش : ثنا صيفي ون روعي األنصاري ح دن كوياه : حادثني 

ح فلقله دن المال ح فلاع يرفاع إلياه عاا كراد .  عشيخة الحي ح ك  دليا ابتعمي رجي دل  دمي ح فقتاه

 قال : فشده دل  كبطأانة عن كباطين الملجد ح فسال : كد عال هللا .

 وروط األبير ح ك  نا  عن الكفار فروطه عن عصالح الدين ح وقد كعار هللا تعاال  واه وسألاه :   

ا  ا فَدَاً  َحتَّ  إَاَا كَثَْخْنتُُمأُهْع فَُشدُّوا اْلَأثَاَق فَبَعَّ  [ .4]عحمد: َعنّاً وَْعدُ َوإَعَّ

وإ  نا  عن المللمين دل  ديان لاه كو حاق ليخارج عناه فهاأ عان عصاالح الملالمين المحتااج    

إليهااا ح لحفاا  كعااأالهع وابااتيفا  حسااأقهع ح وهااأ عاان جاانس السضااا  فااي الملااجد ح وكعاار الخصااأر 

ع وعضااح وقاد بااق ك  السضاا  فاي وبنصاف وعضهع لاعض ح والخروج عن الحسأق اليزعة لاعضاه

 الملجد جائهللا .
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وروط الشيطا  هأ عن دسأوات العصااة المتماردين المتعرضاين إلفلااد الادين ح  وهع الناي    

وليس عن جنس إقاعة الحدود والضرب والسطع حت  تصاا  دناه الملااجد ح إنماا هاأ حااس عجارد ح 

 فهأ نحاس األبارى عن الكفار .

 إ  شا  هللا تعال  . -ثين تذنر في عأاضع كخرووسية فأائد الحدي   

 

* * * 

 

 باب -77

 الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم

حدثنا زنريا ون يحي  : ثنا دادهللا ون نمير : ثنا هشار ح دن كويه ح دن دائشاة ح قالات  -463    

ح فلاع  خيماة فاي الملاجد ليعاأده عان قرياب : كصيب بعد يأر الخندق في األنحي ح فضرب الناي 

إال الادر يلايي إلايهع ح فساالأا : ياا كهاي الخيماة ح عاا هاذا  -وفي الملجد خيمة عن وني غفاار  -يردهع 

 الذي يقتينا عن قالكع ؟ فباا بعد يغذو جرحه دعاح فمات فيها .

في الحديث : دليي دل  جأاز ضرب الخيار في الملاجد ن فبناه ناا  فياه خيماة لاناي غفاار ح     

مة للعد ون ععاا لما رعي ولهع في كنحله يأر الخندق ح وقصاد واذلل ك  يعاأده خي وضرب الناي 

 عن قرب ن فب  عنهللاله نا  فيه وعد دن الملجد .

يضرب له قاة في ادتكافاه فاي الملاجد ح وكزواجاه ععاه ح وقاد ناا  لالعاة  وقد نا  الناي     

وفد ثسي  في قاة في الملاجد كنهللال  اللأدا  حفش كو خاا  في الملجد نما باقح وروي ك  الناي 

. 

وقد اختل  العلما  في الل : فكره كحماد للمعتكا  ك  يضارب خيماة ونحأهاا فاي الملاجد ح     

إال لشدة الارد ح ورخص فيه إبحاق إاا نا  قصده ك  يصأ  الملجد دماا يكاأ  عناه عان حادث كو 

 لائله((  .: نسله دنهما إبحاق ون عنصأر في ))ع -بسأط شي  عن طعاعه في الملجد 

نماا دلات دلياه األحادياث فاي هاذا  -وعن رخاص فاي ضارب األخاياة ونحأهاا فاي الملااجد     

 قال : هي ال تتقود ح في تكأ  عمنأدة ح وخيف عا يتقود نالغراه والانا  ح فبنه ال يجأز . -الااب

ي : وقد نص كحمد دل  عنع الغراه في الملاجد ح وهاأ قاأل عالال : وقاال كصاحاب الشاافع    

 يكره . وحكي جأازه دن األوزادي .

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باب -78
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 إدخال البعير في المسجد للعلة

 دل  وعير . وقال اون دااه : طاف الناي     

حدثنا دادهللا ون يأب  : كونا عالل ح دن عحمد ون داد الرحمن ون نأفي ح دن داروة  -464    

 الااااااااات : شاااااااااكأت إلااااااااا  ح دااااااااان زيناااااااااب ونااااااااات كواااااااااي بااااااااالمة ح دااااااااان كر بااااااااالمة ح ق

 كني كشتكي . قال : ))طأفي عن ورا  الناه ح وكنت رانااة(( ح فطفات ورباأل هللا  ربأل هللا 

 يصلي إل  جنب الايت ح يسرا والطأر ونتاب علطأر .

دل  وعير ح قد خرجه الاخااري فاي ))نتااب : الحاج((  حديث اون دااه في طأاف الناي     

 ب : طأاف المريض راناا(( .عع حديث كر بلمة هذا في ))وا

يعني : لحاجة إلا  إدخالاه  -ووأب دل  الحديثين هاهنا : ))إدخال الاعير في الملجد للعلة((     

 ح عثي ك  يطأف دليه في عرضه .

 كعر كر بلمة ك  تطأف دل  وعيرها . وقد جا  في رواية كخرى في هذا الحديث : ك  الناي 

يأانات إل  الملاجد يناني دل  حكع وألها وروثها :فمن قاال : وإدخال عا يأني لحمه عن الح    

 كنه طاهر كجازه ح ولع يكرهه للحاجة إليه .

وقد ابتدل كصحاونا وكصحاب عالل وهذه األحاديث دل  طهارة وأل عا يبني لحماه ح وقاالأا     

 : لأ نا  وأل الاعير نجلا لع يدخي الملجد .

العلااع(( حااديث قاادور ضااما   واان ثعلاااة ودخألااه الملااجد وقااد خاارج الاخاااري فااي ))نتاااب :     

 عتكئ في الملجد. ودسله وعيره فيه ح والناي 

وعن قال : كنه نجاس ناره دخألهاا ح وقاد صارح واه كصاحاب الشاافعي ح وقاالأا : إنماا طااف     

 دل  وعيره لايا  الجأاز . الناي 

 عا دل  دسي وعيره في الملجد .وهذا عردود وقعره كر بلمة والطأاف راناة ح ووبقراره ضما

وكعا عا ال يبني لحمه عن الحيأانات ح فيكاره إدخالاه الملاجد وغيار خايف ح وقاد ناص دلياه     

 عالل في الكيب وجأارح الطير ح ورخص كحمد في غلق الملاجد ن لظي تدخلها الكيب .

 ا .وقد روي دن دمر ح كنه نه  دن الطأاف والايت راناا دل  فره ونحأه    

فروى بفيا   : دن دمرو ون دينار ح قال : طاف رجي والايت دلا  فاره ح فمنعاأهح فساال:     

 كتمنعأني ؟ فكتب في الل إل  دمر ون الخطاب ح فكتب دمر : ك  اعنعأه.

وإنمااا عنااع دماار عاان الاال عاالغااة فااي صاايانة الملااجد ن ولااظي يااباي الرانااب الماشااين فااي     

 ل  كدلع .الطأاف . وهللا باحانه وتعا

 

* * * 

 

 باب -79

حدثنا عحمد ون المثن : ثنا ععاا ون هشار : ثنا كوي ح دن قتادة : ثناا كناس ح ك  رجلاين  -465    

فاي ليلاة عظلماة ح وععهماا عثاي المصاااحين يضايظا    خرجا عن دناد النااي  عن كصحاب الناي 

   كهله .وين كيديهما ح فلما افترقا صار عع ني واحد عنهما واحد حت  كت

وخرج في ))المناقب(( عن رواياة هماار : ثناا قتاادة ح دان كناس ح ك  رجلاين خرجاا عان دناد     

 في ليلة عظلمة ح فباا نأر وين كيديهما ح حت  تفرقا فتفرق النأر ععهما . الناي 

قال الاخاري : وقال ععمر ح دن ثاوت ح دن كنس ح ك  كبيد ون حضير ورجي عان األنصاار     

 . حماد : كونا ثاوت ح دن كنس : نا  كبيد ون حضير ودااد ون وشر دند الناي  . وقال
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:  -وهاتا   الروايتا   المعلستا   ليلتا دلا  شارطه ن أل   رواياات ععمار دان ثاوات رديظاة     

قاله اون ععين واوان الماديني وغيرهماا ن فلاذلل ال يخارج الاخااري عنهاا شايظا ح وحمااد وان بالمة لاع 

 يظا ابتسيال .يخرج له ش

وتحادثا دناده فاي ليلاة ظلماا  حناده ح ثاع  وفي رواية حماد ون بلمة : ك  هما نانا دند الناي 

 خرجا عن دنده .

 فيحتمي كنهما نانا دنده في الملجد ح وكنهما نانا دنده في ويته :    

اجد فااب  نااا  اجتمادهمااا وااه فااي الملااجد فبنااه يلااتفاد عاان الحااديث ك   المشااي إلاا  الملاا    

والرجأع عنها في الليالي المظلمة ثأاوه الناأر عان هللا داهللا وجاي ح والال يظهار فاي اآلخارة دياناا ح 

وكعا في الدنيا فسد يلتكن النأر في السلأب ح وقد يظهار كحياناا نراعاة لمان كراد هللا نراعتاه ولاع يارد 

 فتنته .

ة الااذهاب إلاا  الملاااجد فااي ويتااه ح فبنااه يلااتناط عنااه فضاايل وإ  اجتمادهمااا دنااد الناااي      

ن فبنه كفضي عاا عشا  إلياه الملالمأ  فاي الادنيا ح فيلتحاق والمشاي -كيضا –والرجأع عنها في الظلع 

 في حياته اهاوا إليه ورجأدا عن دنده .  إل  الناي 

وإنما اقتصر الاخاري دل  هذا الحديث في هذا الااب ن أل   األحاديث الصريحة فَاي تاشاير     

   الملااااااجد فَاااااي الظلاااااع واااااالنأر التاااااار ياااااأر السياعاااااة لااااايس شاااااي  َعْنَهاااااا َدلَااااا  المشاااااائين إلااااا

 شرطه ح وإ  نانت قد رويت عن وجأه نثيرة .

لفضايلة المشاي إلا  الملااجد فاي الظلاع وماا فاي ))الصاحيحين(( عان  -كيضاا  -ولكن يلاتدل     

دلا  المناافسين عان ح قاال : ))لايس صاية كثساي  رواية كوي صالح ح دان كواي هريارة ح دان النااي 

 الفجر والعشا  ح ولأ يعلمأ  عا فيهما ألتأهما ولأ حاأا(( .

وحااديث كنااس الااذي خرجااه الاخاااري هاهنااا دلاا  جااأاز االبتضااا ة فااي  -كيضااا  -ويلااتدل     

 الرجأع عن الملجد في الليالي المظلمة .

 وقد ورد حديث كصرح عن هذا :     

ن باليما   ح دان باعيد وان الحاارث ح دان كواي بالمة ح خرجه اإلعار كحمد عن رواية فليح وا    

لصية العشا  اآلخارة ورقات  بمع كوا بعيد الخدري ح قال : هاجت اللما  ليلة ح فلما خرج الناي 

ورقة ح فركى قتادة ون النعما  ح فسال : ))عا اللرى يا قتادة؟(( قال : دلمت ك  شاهد الصاية قلياي ح 

فاباا صاليت فاثاات حتا  كعار وال(( ح فلماا انصارف كدطااه درجأناا ح فقحاات ك  كشهدها . قال : ))

 وانر حديثا فيه طأل . -وقال : ))خذ هذا يلتضي  لل كعاعل دشرا وخلفل دشرا(( 

 وهذا إبناد جيد .    

 وقد نا  اللل  يختارو  المشي إل  صية العشا  والصاح في غير ضأ  .    

لسأر ععهع ضأ  يمشأ  وه إلا  الملااجد : ضاأ  هللا وروي دن بعيد ون المليب ح كنه قال     

 خير عن ضأئكع .

ولما ول  دمر ون داد العهللاياهللا كواا وكار وان حاهللار إعارة المديناة عاع قضاائها كرباي إلا  دمار     

 -رحماه هللا  -يطلب عنه شمعا نا  لالعرا  قاله يمشأ  وه إل  الملجد في الليي ح فقربي إلياه دمار 

ه ك  يفعي نما نا  يفعي عن قاي واليته ح ويمشي إلا  الملاجد فاي الظلماة ح يعاتاه دل  الل ح ويقعر

 وإ  الل خيرا له .

 وقال النخعي : نانأا يرو  ك  المشي في الليلة الظلما  إل  الصية عأجاة .    

 يعني : تأجب المغفرة .     
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لخهللانة وعضهع لااعض : وروينا دن الحلن ح قال : كهي التأحيد في النار ال يسيدو  ح فتسأل ا    

عا وال هبال  ال يسيدو  وهبال  يسيدو  ؟ فيناديهع عناد : إ  هبال  نانأا يمشاأ  فاي ظلاع اللياي إلا  

 الملاجد .

وقد نا  وعض المتسدعين يمشي وين يديه الشيطا  في الليي إلا  الملاجد وضاأ  ح فمانهع عان     

تاتن واذلل ن فاب  جانس هاذه الخاأارق يخشا  يفطن لذلل فلع يغتر وه ح وعنهع عن قي دلمه فااغتر واف

 عنها الفتنة ح إال لمن قأي إيمانه وربخ في العلع قدعه ح وعيهللا وين حسها وواطلها.

ن فبنااه شااايه والساادرة واللاالطا  الااذي يعجااهللا دنااه نثياار عاان الناااه ح  -كيضااا  -والحااق عنهااا فتنااة

الصادقينح نما انره دانهع كواأ فالأقأف ععه والعجب وه عهللح وقد اتفق دل  الل عشايخ العارفين 

طالااب المكااي فااي نتاوااه )) قااأت السلااأب (( ح وكنهااع ركوا الهللاهااد فيااه نمااا  ثااروا الهللاهااد فااي الملاال 

والللطا  والريابة والشهرة ن فب  الل نله فتنة وووال دل  صاحاه ح إال لمن شاكر دلياه وتأاضاع 

 فيه وخشي عن االفتتا  وه .    

 كنااااه لمااااا ركى داااارش علكااااة باااااق دنااااده قااااال : بااااليما  وقااااد اخااااار هللا تعااااال  داااان    

 َر فَابَ َّ َروَّاي قَاَل َهذَا َعْن فَْضَي َروَّي َليَْالَُأنَي كَكَْشُكُر كَْر كَْنفُُر َوَعاْن َشاَكَر فَبَنََّماا يَْشاُكُر َلنَْفَلاَه َوَعاْن َنفَا

 [ . 40] النمي :  َغنَيٌّ َنَريع  

ناا  يصالي  وهذا الااب ح وتخريج هذا الحديث فيه : ك  النااي وقد قيي : إ  عراد الاخاري     

فااي علااجده والليااي فااي الظلمااة ح عاان غياار بااراج وال ضااأ  ح ولهااذا خرجااا عاان دنااده وععهمااا عثااي 

المصااحين ح وهذا يدل دل  ك  هذا الضاأ  صاحاهما عان قااي عفارقتاه عان الملاجد ح فلاأ ناا  فاي 

  وعد خروجهما . الملجد عصااح لما احتاجا إل  الضأ  إال

ح وقاد اخاار  -وكصاحاوه فاي الملاجد فاي غيار عصاااح  كدناي : صاية النااي  -وهذا حق     

 الذي في يده عن فضة في الليي ح وهذا إنما يكأ  في الظلمة .  كنس كنه ركى وريق خاتع الناي 

ا اخاذ اإليسااد وقيي : ك  كول عن كبرج علجد المدينة تميع الداري في دهد دمر . ونا  تميما    

 في الملاجد عما درفه والشار عن إيساد الملجد األقص  .

كنه كعر وبربال زيت إل  الملجد األقص  يلرج فاي قناديلاه ح وقاال  وقد روى دن الناي     

 : ك  الل يسأر عسار الصية فيه .  

 وقد كوأ داود .    

 وفي إبناده نظر .     

ضاعي  ح دان كواي باعيد الخادري ح قاال : كول عان كبارج وفي ))بانن اوان عاجاه(( وبباناد     

 الملاجد تميع الداري . 

 والمراد وه : الملاجد في اإلبير .     

 

* * * 

 

 

 

 باب -80

 الخوخة والممر في المسجد

حدثنا عحمد ون بنا   : ثنا فليح : ثنا كوأ النضر ح دن داياد وان حناين ح دان ولار وان  -466    

ح فسال : )) ك  هللا خيار داادا وَاْين الادنيا وواين  لخدري ح قال : خطب الناي بعيد ح دن كوي بعيد ا

عا دنده ح فاختار عا دند هللا (( ح فاك  كوأ وكر ح فسلت في نفلي : عا ياكاي هاذا الشايخ ؟ إ  يكان هللا 
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ح هاأ العااد  خير داادا واين الادنيا وواين عاا دناده فاختاار عاا دناد هللا داهللا وجاي ح فكاا  رباأل هللا 

ونا  كوأ وكر كدلمنا ح فسال : )) يا كوا وكر ح ال تال ح ك  كعن الناه دلي في صحاته وعالاه كواأ وكار  

ح ولااأ نناات عتخااذا عاان كعتااي خلاايي التخااذت كوااا وكاار ح ولكاان كخااأة اإلبااير وعأدتااه ح ال ياسااين فااي 

 الملجد واب إال بد ح إال واب  كوي وكر(( . 

الجعفي : ثنا وهاب وان جريار : ثناا كواي ح قاال : بامعت يعلاي  حدثنا داد هللا ون عحمد -467    

فااي عرضااه الااذي عااات فيااه  واان حكاايع ح داان دكرعااة ح داان اواان دااااه ح قااال : خاارج ربااأل هللا 

داصاا ركبه وخرقة ح فسعد دلا  المناار ح فحماد هللا وكثنا  دلياه ح  ثاع قاال : )) كناه لايس عان النااه 

كر ون كوي قحافة ح ولأ ننت عتخذا عن النااه خلايي التخاذت كحد كعن دلي في نفله وعاله عن كوي و

كوا وكر خليي ح ولكن خلة اإلبير كفضي ح بدوا دني ناي خأخاة فاي هاذا الملاجد غيار خأخاة كواي 

 . (( وكر 

عالل ح دن كوي النضار . وخرجاه الاخااري عان طريساه  -كيضا  -حديث كوي بعيد ح قد رواه     

 كيضا .  -ن طريق عالل وفليح في عأضع كخرح وخرجه عللع ع

 -وإنما خرج لفليح عتاوعة ح ولع يخرج حديث اون دااه ن فبناه ال يخارج لعكرعاة إال عتاوعاة     

 ح وحديث اون دااه إنما يرويه دنه دكرعة .  -كيضا 

 وقد روى وعضه كيأب ح دن دكرعة ح وخرجه الاخاري في عأضع كخر.     

فااي هااذا اليااأر ناناات كخاار خطاااة خطاهااا دلاا  المنااار ح  ي هااذه الخطاااة التااي خطاهااا النااا    

فعرض فيها واختياره  لسا  هللا دل  المسار في الدنيا ح واخار كنه كدط  عفاتيح خهللاائن الادنيا ح وخيار 

وين ك  ياس  عا شاا  هللا وواين لساا  رواه فاختاار لساا  رواه ح ولكناه لاع يصارح وتخيياره ح واختاار فاي 

دادا خير(( ح فلاع ياتفطن لاذلل احاد غيار كواي وكار الصاديق ح وناا  كواأ وَْكار   نفله وإنما قال : ))إ 

وكفهمهع دنه ح وهذا عن الفهع في العلع الذي يخص هللا وه عان شاا  عان داااده  كدلمهع وربأل هللا 

 . 

واناار فااي هااذه الخطاااة تخصاايص كوااي وكاار عاان وااين الصااحاوة نلهااع والفضااي ح وكوعااق إلاا      

إل  الملجد ح وبد كوأاب الناه نلهع ح ففي الل إشارة إلا  كناه هاأ الساائع واإلعاعاة خيفته وفتح واوه 

 وعده ح فب  اإلعار يحتاج إل  ابتطراق الملجد ح والل عن عصالح المصلين فيه. 

وفي هذه الخطاة وص  واألنصار ح وكعر عن يلي األعر واإلحلاا   إلايهع ح وفياه إشاارة إلا      

 شي  ح نما ظنه عن قال عنهع للمهاجرين : عنا كعير وعنكع كعير . كنه ليس لهع عن األعر 

يعناي : كناه بااوق لهاع إلا   -كنه فرط لهع دل  الحأض   وفي هذه الخطاة اخار دن نفله     

ح وهاأ ينتظارهع دناده ح فهاأ المأداد ويناه وويانهع ح وحاذر عان االغتارار وهللاهارة الادنيا ح  -الحأض 

 د كدط  خهللاائنها فاختار لسا  روه قاي الل ح وفتحت وعده دل  كعته . والرنأ  اليها ن فبنه نا  ق

ح وقاد خاارج الاخاااري فاي ))نتاوااه(( هاذا ح فاعضااه عان حااديث كوااي  وهاذا نلااه ثاوات دنااه     

بعيد ح ووعضه عن حديث دساة ون داعر ح ووعضه عن حديث اون دااه ح ووعضه عن حاديث كناس 

 . 

 تلااااال الخطااااااة وتنفياااااذ جااااايش كبااااااعة ح وانااااار وصااااا  فاااااي  كناااااه  -كيضاااااا  -وروى     

 فضله ح ووص  وه خيرا . 

 ونحن نذنر هذه األحاديث هاهنا .     

 كيضا . -فقعا حديث كوي بعيد: فسد خرجه الاخاري ها هناح وفي غير عأضعح وخرجه عللع 

وخرج اإلعار كحمد واون حاا  في ))صحيحه(( عن رواية كنيس وان كواي يحيا  ح دان كوياه ح     

في عرضه الذي عات فياه ح وهاأ ععصاأب الاركه  دن كوي بعيد ح قال : خرج دلينا ربأل هللا  

ح فاتاعه حت  قار دل  المنار ح فساال : )) إناي اللاادة قاائع دلا  الحاأض (( ح ثاع قاال : )) إ  داادا 
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وكار ح فساال  درضت دليه الدنيا وزينتها فاختار اآلخرة (( . قال : فلع يفطن لها كحد عن السأر إال كوأ

 : وقوي وكعي ح وي نفديل وقعأالنا وكنفلنا . قال : ثع هاط عن المنار ح فما رئي دليه حت  اللادة . 

وكعا حديث دساة ون داعر : فخرجه الاخاري في ))غهللاوة كحد(( عن رواية كوي الخيار ح دان     

حياا  واألعاأات ح ثاع دل  قتلا  احاد وعاد ثماا   بانين ناالمأدع لال دساة ح قال : صل  ربأل هللا 

طلااع المنااار ح فسااال : )) إنااي وااين كيااديكع فاارط ح وكنااا شااهيد دلاايكع ح وإ  عأداادنع الحااأض ح وإنااي 

ألنظر إليه عن عسااعي هاذا ح وإناي للات كخشا  دلايكع ك  تشارنأا ح ولكناي كخشا  دلايكع الادنيا ك  

 .   تنافلأها (( . قال : فكانت  خر نظرة نظرتها إل  ربأل هللا 

 ح ودنده : قال دساة : فكانت كخر عا ركيت ربأل هللا دل  المنار .  -كيضا  -جه عللع وخر

وتأديعه لالحيا  واألعأات : هأ كنه صل  دل  المأت  وابتغفر لهع وهنقهع وما هاع فياه عان     

 باسهع للفتن . 

كناه عنتسااي  وتأديعاه لالحيااا  : هاأ نصاايحتهع وتحاذيرهع عاان االغتارار والاادنيا ح وإيمااؤه إلاا     

 دنهع إل  اآلخرة ح وكنه باوق لهع إل  الحأض ح فهأ عأددهع . 

كت  كهي الاسيع والليي فابتغفر لهع ح ثع اهب إل  شهدا  احد والنهار فابتغفر لهاع  وقد نا      

 ح ثع رجع فخطب هذه الخطاة ح وودع األحيا  . 

ليلااة إلاا  الاسيااع فابااتغفر ألهااي  خاارج ففااي ))الملااند(( داان كوااي عأيهاااة ح ك  ربااأل هللا     

نسطاع اللياي المظلاع ح  -الاسيع ح وقال : )) ليهنكع عا كصاحتع فيه عما كصاح فيه الناه ح كقالات الفاتن 

يتاع وعضها وعضا ح يتاع  خرها كولها ح اآلخرة شر عن األول  (( ح ثع قال : ))يا كوا عأيهااة إناي قاد 

ح ثاع الجناة ح فخيارت واين الال وواين لساا  رواي ح فااخترت  كدطيت عفاتيح خهللاائن الدنيا والخلاد فيهاا

 لسا  روي والجنة(( .  ثع انصرف ح فاوتدكه وجعه الذي قاضه هللا فيه .     

ثايث عارات ح ناي عارة  وانر اون بعد وببناده دن زيد ون كبالع ح قاال : كعار رباأل هللا     

اللهاع اغفار ألهاي الاسياع(( ح ثاع كعار ك  ياقتي يسال له : صي دل  كهي الاسيع ح فيفعي الل ح وقال : ))

الشهدا  ح فذهب إل  كحد ح فصل  دل  قتل  كحد ح فرجع ععصأب الركه ح فكا   ود  الأجاع الاذي 

 . عات فيه 

 وكعا حديث اون دااه : فسد خرجه الاخاري هاهنا .    

خارج  لنااي عان حاديث دكرعاة ح دان اوان داااه ح ك  ا -كيضا  -وخرج في ))المناقب((     

ودليه علحفة عتعطفا وها ح ودليه دصاوة ورد دبما  حت  جلس دل  المنار ح فحماد هللا وكثنا  دلياه 

ح وقال : ))كعا وعد ح كيها الناه ح فب  الناه يكثرو  ويسي األنصار حتا  يكأناأا ناالملح فاي الطعاار 

 وز دن عليظهع(( .ح فمن ولي عنكع كعرا يضر فيه كحدا  و ينفعه فليساي عن عحلنهع ويتجا

 (( .وخرجه اون بعد في ))طاساته(( ح وزاد فيه : ))ونا    خر عجلس جلله حت  قاض  

وكعا حديث كنس : فخرجه الاخاري في ))المناقب(( عان حاديث هشاار وان زياد ح دان كناس ح     

ح  - ولع يصعده وعد الال الياأر -قد دصب دل  ركبه حاشية ورد فصعد المنار  قال : خرج الناي 

فحمااد هللا وكثناا  دليااه ح ثااع قااال : ))كوصاايكع واألنصااار ن فااقنهع نرشااي ودياتااي ح وقااد قضااأا الااذي 

 دليهع ح ووسي الذي لهع ح فاقالأا عن عحلنهع ح وتجاوزوا دن عليظهع(( .

 -وتجهيااهللا جاايش كباااعة : فسااد خرجااه اواان بااعد وببااناد فيااه ضااع  داان دااروة  وكعااا كعااره     

قد وعث كباعة وكعره ك  يأطئ الخيي نحأ الالسا  حيث قتاي كواأه  بأل هللا ح قال : نا  ر -عربي 

وهأ دلا   وجعفر ح فجعي كباعة وكصاحاه يتجههللاو  ح وقد دلكر والجرف ح فاشتك  ربأل هللا 

 -الل ح ثع وجد عن نفله راحة ح فخرج داصاا ركبه ح فسال : ))كيهاا النااه ح كنفاذوا وعاث كبااعة(( 

 . فابتعهللا وه ح فتأفي  دخي الناي  ح ثع -ثيث عرات 
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كثنا  دلا  كبااعة ووصا   وقد خرجا في ))الصحيحين(( عن حديث اون دمار ح ك  النااي     

 وه ح وقال : ))كنه لخليق واإلعارة(( .

 : ))إ  كعن الناه دلي في صحاته وعاله كوأ وكر(( . وقأله     

وذل لنفله وكدط  لماله ح والمان : العطاا  عان قال الخطاوي : ععن  قأله : ))كعن(( ح كي : ك    

َوال تَْماانُْن [ وقألااه :39]ه: َهااذَا َدَطاُؤنَااا فَاااْعنُْن كَْو كَْعَلاالْ  غياار ابااتثاوة ح وعنااه قألااه تعااال  : 

[ كي : ال تعط لتقخذ كنثر عما كدطيت ح ولع يرد وه المنة ن فبنهاا تفلاد الصانيعة 6]المدثر: تَْلتَْكثَُر 

 ح وي له المنة دل  جميع األعة . ألحد دل  ربأل هللا ح وال عنة 

: ))لأ ننت عتخذا عن كهي األرض خليي التخذت كوا وكر خليي(( يدل دلا  ك   وكعا قأله     

نا  يحب كوا وكر وقد نف  دنه الخلاة ح وهللا تعاال  يحاب  عسار الخلة كفضي عن عسار المحاة ن فبنه 

 خص والخلة غير عحمد وإوراهيع صل  هللا دليهما .كنايا ه وربله نلهع ح ولع ي

ح قال : ))كال إني كورك إلا  ناي خاي عان  وفي ))صحيح عللع(( ح دن اون علعأد ح دن الناي 

 خلته ح ولأ ننت عتخذا خليي التخذت كوا وكر خليي ح وإ  صاحاكع خليي هللا(( .

ذت كوااا وكاار خلاايي ح ولكنااه كخااي : ))لااأ نناات عتخااذا خلاايي التخاا -كيضااا  -وفااي روايااة لااه     

 وصاحاي ح وقد اتخذ هللا صاحاكع خليي(( .

قاي عأته وخماس يساأل  عن حديث جندب ون دادهللا : بمعت الناي  -كيضا  -وخرج عللع     

: ))قد نا  لي عنكع كخي  وكصدقا  ح وإني كوارك إلا  ناي اي خلاة عان خلتاة ح ولاأ ننات عتخاذا عان 

 ذت كوا وكر خليي(( .كهي األرض خليي التخ

يسأل الل في خطاته هاذه ح فاب  ناا  ناذلل فلعاي خطاتاه  والظاهر : ك  جندب بمع الناي     

  نانت يأر األروعا  ن فبنه تأفي يأر االثنين ح واشتد وجعه يأر الخميس ح نما قال الل اون داااه

ي ويته فلمعه جنادب ح وهاذا كظهار ح فالظاهر كنه لع يخرج فيه إل  الناه ح كو لعله كداد هذا السأل ف

هذه نانات فاي اوتادا  عرضاه ح ونانات عادة عرضاه فاأق دشارة  ن فب  خطاة الناي  -وهللا كدلع  -

 كيار . وهللا كدلع .

إل  باب ورا ته عن خلة المخلأقين ح وهأ ك  هللا اتخذه خلايي لنفلاه نماا اتخاذ  وقد كشار     

 في يصلح له ك  يخالي وشرا .إوراهيع خليي ح وعن نا  خليي   

إنماا كعار واذوح ولاده إباماديي لتفريا  قلااه عان عحاتاه وشادة  وعن هنا قيي : إ  إواراهيع     

تعلسه وه ح حيث وهب له دل  الكار ح فلما وادر إلا  اضاطجاده وإخراجاه عان قلااه اعتثااال ألعار هللا 

قاة دعاه ح واي تفريا  عحاي الخلاة عناه ح وطادته كبسط دنه اوحه وعد الل ن ألنه لع يكان المسصاأد إرا

 حت  ال تهللااحع خلة الأاحد األحد عحاة الألد .

 والخلة : هي المحاة الماالغة المخللة لملالل الروح عن السلب والجلد ح نما قيي .    

 ووهذا بمي الخليي خليـي  قد تخللت عللل الروح عني     

أق المحاااة ح وهااي درجااة دو  الخلااة ح فلهااذا وهااذا ال يصااح لغياار هللا ح وإنمااا يصاالح للمخلاا    

في حق الصديق دل  األخأة والمأدة ح وهي كخاأة اإلباير المشاار إليهاا فاي حاديث اوان  اقتصر 

 دااه الذي خرجه هاهنا .

وقااد خرجااه فااي ))المناقااب(( عاان حااديث كيااأب ح داان دكرعااة ح داان اواان دااااه ح وفيااه :     

 ))ولكن كخأة اإلبير كفضي(( .

 عي هذه الرواية كصح ح وكيأب يسدر دل  يعل  ون حكيع في الحف  والضاط .ول    

ن ولهاذا لماا باقله دمارو وان  ونا  كوأ وكر عسدعا دل  بائر الرجال في المحاة عن النااي     

 العاه دن كحب الناه إليه ؟ قال : ))دائشة(( قال : ))فمن الرجال ؟ قال : ))كوأها(( .

 . أر اللسيفة : كنت بيدنا وخيرنا وكحانا إل  ربأل هللا وقال دمر ألوي وكر ي    
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وقأله : ))بدوا دني ني واب فاي الملاجد ح إال وااب كواي وكار(( ح وفاي حاديث اوان داااه :     

 ))ني خأخة(( .

 قال الخطاوي : الخأخة : وأيب صغير .    

ه شاديد لاه ح وكناه ولد األوأاب الشاردة إل  الملجد غيار واواه اختصاا قال : وفي كعره     

كفرده وقعر ال يشارنه فيه كحد ح وكول عا يصرف التقويي فيه الخيفة ح وقد كناد الداللاة دليهاا واقعره 

 إياه وبعاعة الصية التي لها وني الملجدح وألجلها يدخي إليه عن كوأاوه .

دلا   اوة قال : وال كدلع دليي في إثاات السياه والرد دلا  نفاتاه كقاأى عان إجمااع الصاح    

إياه في كدظع كعأر الادين وهاأ الصاية ح  ابتخيف كوي وكر ن علتدلين في الل وابتخيف الناي 

 وإقاعته إياه فيها عسار نفله ح فسابأا دليها بائر كعأر الدين. انته  .

 وكشااااار وبجماااااع الصااااحاوة فااااي الاااال إلاااا  عااااا روى اواااان علااااعأد ح قااااال : لمااااا قاااااض     

صار : عنا كعير وعنكع كعير . قال : فقتاهع دمر ح فساال : ياا ععاشار األنصاار قالت األن ربأل هللا 

قد كعر كوا وكار يابر النااه ؟ فاقيكع تطياب نفلاه ك  يتسادر كواا وكار ؟  ح كللتع تعلمأ  ك  ربأل هللا 

 فسالت األنصار : نعأا وا  ك  نتسدر كوا وكر .

صاحيح ح والحاانع ح وقاال : ُهاَأ صاحيح خرجه اإلعار كحماد ح ودلاي وان الماديني ح وقاال : هاأ 

 اإلبناد .

وقد روي هذا المعن  دن طائفة عن الصحاوة ح عنهع : دلي والهللاوير وكوأ دايادة وان الجاراح     

 كجمعين . ح 

ولاد األواأاب الشااردة فاي الملاجد دلا  عناع إحاداث االباتطراق إلا   وقد دل كعر الناي     

ختص وه صااحب االباتطراق ح فاي يجاأز فاي الملااجد نماا ال الملاجد عن الايأت ن فب  الل نفع ي

 يجأز االبتطراق إل  كعي  الناه وغير إانهع .

وهذا وخيف وضع الخشب دل  جدار الملجدح فب  فيه دن اإلعاار كحماد روايتاينن أل  هاذا     

 ير جائهللا .النفع يجأز دنده في علل الجار وغير إانه ح وخيف االبتطراق إل  علل الجار ح فبنه غ

وابااتثن  عاان الاال اإلعااار وعاان يتاعااه ن فااب  ابااتطراقه إلاا  الملااجد فيااه نفااع يعااأد ومصاالحة     

في حياته يلتطرق إل  الملجد هأ و ل ويتاه تاعاا لاه ح ولهاذا روي  المصلين دمأعا ح فكا  الناي 

 جأه .كنه كعر ولد األوأاب غير واب دلي ح نما خرجه اإلعار كحمد والترعذي وغيرهما عن و

عن الدنيا بد األوأاب نلها إل  الملجد غير واب كواي وكارن ألناه اإلعاار  فلما انسضت عدته     

وعده ح وابتطراقه إل  الملجد عن ويته فيه نفع دار يعأد دل  المصلين نلهاع . وهللا بااحانه وتعاال  

 كدلع .

 

* * * 

 

 باب -81

 األبواب والغلق للكعبة والمساجد

هللا ون عحمد : ثنا بفيا   ح دن اون جريج ح قال : قال لي اون كوي عليكة : يا  وقال لي داد    

 داد الملل ح لأ ركيت علاجد اون دااه وكوأاوها .

 هذا األثر رواه اإلعار كحمد ح دن اون ديينة .    

دن الملاجد يجعاي لاه كواأاب ؟ فلاع  -يعني : كحمد  -قال يعسأب ون وختا   : بظي كوأ دادهللا     

ير وه وقبا ح وقال : ثنا اون ديينة ح دن اون جريج ح قال : قال لي اون كوي عليكاة : لاأ ركيات علااجد 

 اون دااه وكوأاوها .
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وقال جعفر ون عحمد : بمعت كوا داادهللا يلاقل دان الملاجد يغلاق واواه ؟ قاال : إاا خااف ك      

 يدخله نلب او صايا   .

 نب الصايا   الملاجد .وقال في رواية عهنا : يناغي ك  تج    

وقال كصحاب الشافعي : ال وقه وبغيق الملجد في غير وقت الصية ن لصيانته كو حف   التاه 

. 

قال وعضهع : هذا إاا خي  اعتهانه وضياع عاا فياه ح ولاع تادع إلا  فتحاه حاجاة ح فقعاا إاا لاع     

فتحاه ح نماا لاع يغلاق علاجد  يخ  عن فتحه عفلدة وال انتها  حرعةح ونا  فيه رفق والناهح فاللانة

 في زعنه وال وعده . الناي 

الملااجد ح وال يحارر الال ن  -الاذين ال يمياهللاو   -وقالأا : يكره إدخاال المجاانين والصاايا       

 صل  وهأ حاعي كعاعة ح وفعله لايا  الجأاز . فب  الناي 

إ  ناا  ال يعااث ويكا  وقال كصحاب عالل : إاا نا  الصاي يعاث في يبت واه الملاجد ح و    

 إ  نهي فجائهللا .

 قالأا : وإ  كت  كواه وهأ في الصية المكتأوة نحاه دن نفله ح وال وقه وترنه في النافلة .    

وخااارج اوااان عاجاااه وبباااناد ضاااعي  ح دااان واثلاااة عرفأداااا : ))جنااااأا علااااجدنا صاااايانكع ح     

 وعجانينكع(( .

 كعر الدين لعب الصايا   في الملاجد . وروي دن وعض اللل  ك  كول عا ابتنكر عن    

واختل  الحنفية في إغيق الملاجد في غيار كوقاات الصالأات : فمانهع عان نرهاه ن لماا فياه     

 عن المنع عن العاادات . وعنهع عن كجازه ن لصيانته وحف  عا فيه .

 :  -رحمه هللا  -قال الاخاري     

ح قااال : ثناا حمااد وان زياد ح دان كياأب ح دان ناافع ح ثنا كوأ النعما   وقتياة وان باعيد  -468    

ووايل  قدر عكة ح فاددا دثماا   وان طلحاة ففاتح الاااب ح فادخي النااي  دن اون دمر ح ك  الناي 

وكباعة ون زيد ودثما   ون طلحة ح ثع كغلق الااب ح فلاث فيه بادة ح ثع خرجاأا . قاال اوان دمار : 

ح فسلات فاي كي ؟ قاال : واين األباطأانتين . قاال اوان دمار :  فادرت فلقلت ويال ح فسال : صال  فياه

 فذهب دلي ك  كباله : نع صل  ؟ 

هذا الحديث يدل دل  ك  الكعاة نا  لها واب يغلق دليهع ويفتح ح ولع يهللال الال فاي الجاهلياة     

طلحاة ح كعرها دل  عا نانت دليه ح ودفع عفتاح الكعاة إل  دثما   وان  واإلبير ح وقد كقر الناي 

 وكقره ويده دل  عا نا   .

كعر دائشة ك  تطلب عن شاياة ك   يفاتح لهاا الكعااة لايي ح فاقت   وفي ))الملند(( ك  الناي     

ح قال : وهللا عا فتحته وليي في جاهلية وال في إبير ح فسال : ))فانظر عا ننت تصنع فافعلاه  الناي 

 .  ح وال تفتحه(( وكعر دائشة ك  تصلي في الحجر

وقد روي دن اون جاريج وغياره ح ك  كول عان جعاي للكعااة واواا يغلاق ونلااها نلاأة ناعلاة     

 تاع .

: اناره األزرقاي فاي ))كخااار  -وانر اون إبحاق ك  الل ولغه دن غير واحد عن كهي العلاع     

 عكة(( .

الملااجد إنماا ولكن الكعاة ال تساه وهاا باائر الملااجد فاي صايانتها واحتراعهاا ن فاب  باائر     

تراد ليعاد هللا فيها ح فبغيقها لغيار حاجاة يمناع عان المسصاأد عنهاا ح وكعاا الكعااة فالعااادة حألهاا ال 

 فيها ن فب   كخص العاادات عنها الطأافح وإنما يطاف حألها ثع الصيةح وإنما يصل  إليها .

كااف ح فبغيقهاا ال يمناع وقد اختل  العلما  في الصية فيهاا نماا بااق اناره ح وناذلل االدت    

 حصأل المسصأد عنها عن داادة هللا حألها .
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وكعا غلق الملجد الحرار الماني حألهااح فحكماه حكاع غلاق باائر الملااجد كو كشاد ن لماا فياه     

عن عنع الطأاف الذي ال يتمكن عناه فاي غيار الال الملاجد ح وخايف غلاق باائر الملااجد ن فبناه ال 

 فب  األرض نلها علجد . وهللا كدلع . يتعذر وبغيقها الصية ن

 

* * * 

 

 باب -82

 دخول المشرك المسجد

حدثنا قتياة : ثنا الليث ح دن باعيد وان كواي باعيد ح كناه بامع كواا هريارة يساأل : وعاث  -469    

وخيي قاي نجاد ح فجاا ت ورجاي عان وناي حنيفاة ح يساال لاه : ثماعاة وان كثاال ح فروطاأه  ربأل هللا 

 ري الملجد .   ولارية عن بأا

 قاااااد بااااااق هاااااذا الحاااااديث واااااقتع عااااان هاااااذا اللاااااياق فاااااي ))وااااااب : األباااااير ياااااروط فاااااي     

 الملجد(( ح وفيه : ك  ثماعة حين روط نا  عشرنا ح وكنه إنما كبلع وعد إطيقه .

 وفي هذا : دليي دل  جأاز إدخال المشر  إل  الملجد ح لكن وبا  المللمين .    

 ثسي  في الملجد ن ليكأ  كرق لسلأوهع . وفد وقد كنهللال الناي     

 خرجه كوأ داود عن رواية الحلن ح دن دثما   ون كوي العاه .    

 وروى ونيع ح دن بفيا   ح دن يأنس ح دن الحلان ح قاال : إ   وفادا قادعأا دلا  النااي     

 ا شي ((.عن ثسي  ح فدخلأا دليه الملجدح فسيي له : إنهع عشرنأ  ؟ قال : ))األرض ال ينجله

وخرجه كواأ داود فاي ))المرابايي(( عان رواياة كشاعث ح دان الحلان ح ك  وفاد ثسيا  قادعأا     

فضرب لهع قاة في عبخرة الملجد ن لينظروا صية الملالمين ح إلا  رناأدهع ح  دل  ربأل هللا 

س ح وبجأدهع ح فسيي : يا ربأل هللا ح كتنهللالهع الملاجد وهاع عشارنأ  ؟ قاال : ))ك  األرض ال تانج

 إنما ينجس اون  در (( .

 ونااذلل بااائر وفااأد العاارب ونصااارى نجاارا   ح نلهااع نااانأا ياادخلأ  الملااجد إلاا  الناااي 

 ويجللأ  فيه دنده .

 ولما قدر عشرنأ قريش في فدا  كبارى ودر نانأا يايتأ  في الملجد .    

 وقد روى الل الشافعي وببناد له .     

ح كناه بامع  -ونا  عمن قدر فاي فادا  االباارى   -ن عطعع وقد خرج الاخاري حديث جاير و    

 يسرا في المغرب والطأر . قال : ونا  الل كول عا وقر األيما  في قلاي .     الناي 

وخرج الاخاري فيما بااق فاي )) نتااب : العلاع (( حاديث دخاأل ضامار وان ثعلااة الملاجد ح     

ح ثااع كباالع دسااب الاال . وروى كوااأ داود فااي  داان اإلبااير  ودسلااه وعيااره فيااه ح وبااباله الناااي 

المرابيي وببناد دن الهللاهري ح قال : اخارني بعيد ون المليب ح ك  كوا بافيا  ناا   يادخي الملاجد 

إَنََّمااا  والمدينااة وهااأ نااافر ح غياار ك  الاال ال يصاالح فااي الملااجد الحاارار ن لمااا قَاااَل هللا دااهللا وجااي :

 [  28] التأوة :  اْلَمْلَجدَ اْلَحَراَر اْلُمْشَرُنأَ  نََجس  فَي يَْسَروُأا 

وقااد اختلاا  كهااي العلااع عاانهع فااي دخااأل الكااافر الملااجد ح وهااأ قااأل كوااي حنيفااة والشااافعي ح     

 وحكي رواية دن كحمد ح رجحها طائفة عن كصحاونا.            

ئفااة عاان قااال كصااحاب الشااافعي : ولاايس لااه ك  ياادخي الملااجد إال وااقا  الملاالع . ووافسهااع طا    

 كصحاونا دل  الل .

وقال وعضهع : ال يجأز للمللع ك  يقا  فيه إال لمصلحة عن بماع قر   ح كو رجاا  إباير ح     

 كو إصيح شي  ونحأ الل ح فقعا لمجرد األني واللاث واالبتراحة في .
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 وعن كصحاونا : عن كطلق الجأاز ح ولع يسيده وبا  المللع .    

الحي ح فقعا الملجد الحرار في يجأز للمللمين اإلا  في دخألاه للكاافر  وهذا نله في علاجد    

 ح وي ال يمكن الكافر عن دخأل الحرر والكلية دند الشافعي وكحمد وكصحاوهما .

ْع إَنََّماا اْلُمْشاَرُنأَ  نََجاس  فَاي يَْسَروُاأا اْلَمْلاَجدَ اْلَحاَراَر وَْعادَ َدااَعهَ  وابتدلأا وساأل هللا تعاال  :     

 كعر عناديا ينادي : ))ال يحج وعد العار عشر (( . [ ح ونا  الناي 28]التأوة: َهذَا

 وكجازه كوأ حنيفة وكصحاوه .    

 فقعا علجد المدينة ح فالمشهأر دندنا ودند الشافعية ك  حكمه حكع علاجد الحي .    

وحكاي دان اوان حاعاد ح  وألصحاونا وجه : كنه علحاق والملاجد الحارار ن أل  المديناة حارر ح    

 وقاله الساضي كوأ يعل  في وعض نتاه .

وهذا وعيد ن فاب  األحادياث الدالاة دلا  الجاأاز إنماا وردت فاي علاجد المديناة وخصأصاه ح     

 فكي  يمنع عنه ويخص الجأاز وغيره ؟

وقالاات طائفااة : ال يجااأز تمكااين الكااافر عاان دخااأل الملاااجد وحااال ح وهااذا هااأ المااروي داان     

اوة ح عنهع : دمر ح ودلي ح وكوأ عأب  األشاعري ح ودان دمار وان دااد العهللاياهللا ح وهاأ قاأل الصح

 عالل ح والمنصأه دن كحمد ح قال : ال يدخلأ  الملجد وال يناغي لهع ك   يدخلأهع .

َ كَْ  يُاْذَنَر فَيَها وابتدلأا وسأل هللا تعال  :      ْن َعنََع َعَلااَجدَ َّللاَّ ا اْباُمهُ َوَباعَ  فَاي َوَعْن كَْظلَُع َعمَّ

 [ .114]الاسرة: َخَراوََها كُولَظََل َعا َناَ  لَُهْع كَْ  يَْدُخلُأَها إاَلَّ َخائََفينَ 

وظاهره : يدل دل  ك  الكفار ال يمكنأ  عن دخأل الملاجد ح فاب  دخلاأا كخيفاأا ودأقااأا ح     

 فيكأنأ  في حال دخألهع خائفين عن دسأوة المللمين لهع .

 قد روي دن دليح كنه نا  دل  المنار فاصر ومجأبي ح فنهللال وضروه وكخرجه .و    

 خرجه األثرر .    

ودل  هذا السأل ح فقحاديث الرخصة قد تحمي دل  ك  الل قاي النهي دنه ح كو ك  الل ناا      

 جائهللاا حيث نا  يحتاج إل  تقل  قلأوهع ح وقد زال الل .

وين كهي الحرب ح فسالأا : يجاأز إدخاال كهاي الذعاة دو  كهاي وفرقت طائفة وَْين كهي الذعة و    

 الحرب ح وروي دن جاور ون دادهللا وقتادة .

هللا يساأل فاي  وروى داد الرزاق ح دن اون جريج : كخارني كوأ الهللاوير ح كنه بمع جاور ون دااد

 َحااااااَراَر وَْعاااااادَ َداااااااَعَهْع إَنََّمااااااا اْلُمْشااااااَرُنأَ  نََجااااااس  فَااااااي يَْسَروُااااااأا اْلَمْلااااااَجدَ الْ قألااااااه تعااااااال  : 

 [ قال : إال ك  يكأ  دادا كو كحداً عن كهي الذعة .28]التأوة: َهذَا

وقد روى عرفأدا عن رواية شريل : ثنا كشاعث وان باأار ح دان الحلان ح دان جااور ح دان     

 ح قال : ))ال يدخي علجدنا هذا عشر  وعد داعنا هذا ح غير كهي الكتاب وخدعهع(( . الناي 

 خرجه اإلعار كحمد .    

 وفي رواية له : ))غير كهي العهد وخدعهع(( .    

 وكشعث ون بأار ح ضعي  الحديث .    

 وقد خص وعض كصحاونا حكاية الخيف المحكي دن كحمد في الملقلة وقهي الذعة.    

 

* * * 
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 باب -83

 رفع الصوت في المسجد

 خرج فيه حديثين :    

 عأقأف :  الحديث األول :    

 ثناااااا دلاااااي وااااان الماااااديني : ثناااااا يحيااااا  وااااان باااااعيد السطاااااا   : ثناااااا الجعياااااد وااااان  -470    

داد الرحمن : ثنا يهللايد ون خصيفة ح دن اللائب ون يهللايد ح قال : ننت قائما فاي الملاجد ح فحصااني 

ن رجي ح فنظرت فباا دمر ون الخطاب ح فسال : ااهاب فاقتني وهاذين . قاال : فجظتاه وهماا ح فساال : عا

قاال : عن كهي الطائ  . قال : لأ ننتما عن كهاي الالاد ألوجعتكماا ح ترفعاا   -وعن كين كنتما ؟  -كنتما 

 ! كصأاتكما في علجد ربأل هللا 

إنما فرق دمر واين كهاي المديناة وغيرهاا فاي هاذا ن أل  كهاي المديناة ال يخفا  دلايهع حرعاة     

عن كهلها ن فبنه قد يخف  دليه عثي هذا السدر عان وتعظيمه ح وخيف عن لع يكن  علجد ربأل هللا 

 احترار الملجد ح فعف  دنه وجهله . 

كدنااي : إاا كخااار الصااحاوي داان شااهرة كعاار  -ولعااي الاخاااري ياارى هااذا السايااي عاان الملااند     

 ح وك  الل يكأ  نرفعه .  وتسريره ح وكنه عما ال يخف  دل  كهي عدينة الناي 

الفسها  : ك  عن ارتكب حدا نالهللانا ونحأه عمان نشاق فاي وادياة وعيادة دان ويشاه هذا : عا قال     

 اإلبير ح وادد  الجهي وتحريمهح فبنه ال يسار دليه ويعذر وذلل ح وخيف عن نشق وايد اإلبير.

وفيه : ك  التناياه فاي الملاجد والحصاب والحصا  جاائهللا ح وقاد ناا   اوان دمار إاا ركى عان      

 حصاه والحص .ونذلل إاا ركى عن يتكلع واإلعار يخطب. يصلي وال يرفع يديه 

 وفااااي هااااذه الروايااااة : )) نناااات قائمااااا فااااي الملااااجد (( ح نااااذا هااااأ فااااي نثياااار عاااان نلااااخ     

)) صحيح الاخاري (( ح وقد خرجه الايهساي فاي باننه ح وقركتاه وخطاه عان رواياة كواي خليفاة ح دان 

 دلي ون المديني ح وفيه : )) ننت نائما (( والنأ  . 

وقد خرجه اإلبماديلي في علند دمر عن طرق ح ودناده : كناه قاال : ننات عضاطجعا وهاذه     

 صريحة في النأر ح ولع ينكر دليه دمر نأعه في الملجد .

ح دان الجعياد ح دان  -هاأ : اوان إباماديي  -عن رواياة حااتع   -كيضا  -وخرجه اإلبماديلي     

 (( . لع يذنر وينهما : ))يهللايد ون خصيفة -اللائب 

 وكشار إل  ترجيح هذه الرواية دل  رواية السطا  وفي قأله نظر .        

ون داد الرحمن ون كوه ح وينلاب تاارة إلا  جاده . وقاد وقاع فاي  -ويسال : الجعد  -والجعيد     

وعض روايات هذا الحديث تلميه : ))الجعد(( ح وفي وعضها تلاميته : )) الجعاد وان كوه (( ح وهاأ 

 في يتأهمن غير الل . رجي واحد ح 

 وقد روي هذا دن دمر عن وجه  خر :     

خرجه اإلبماديلي في علند دمر عن طريق داادة ح دان داياد هللا وان دمار حدان ناافع ح ك      

رجي عن ثسي  كخاره ح ك  دمر ون الخطاب بمع ضحل رجي في الملجد ح فقربي إلياه ح فادداه ح 

ن كهي الطائ  ح فسال : كعا إنل لأ ننت عن كهي الالد لنكلات وال فسال : عمن كنت ؟ فسال : كنا رجي ع

 ح ك   علجدنا هذا ال يرفع فيه صأت . 

 وقد روي في حديث واثلة المرفأع: )) جناأا علاجدنع خصأعاتكع ورفع كصأاتكع ((.     

 خرجه اون عاجه وببناد ضعي  جدا .     
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 ألصأات في الملجد . وقد باق. وروي دن اون علعأدح كنه نا  يكره ك  ترفع ا    

 ورفع األصأات في الملجد دل  وجهين :     

كحدهما : ك  يكأ  وذنر هللا وقرا ة السار    والماأاد  وتعلايع العلاع وتعليماه ح فماا ناا  عان     

الل لحاجة دمأر كهي الملجد إلياه ح عثاي األاا  واإلقاعاة وقارا ة اإلعاار فاي الصالأات التاي يجهار 

 ا ة ح فهذا نله حلن عقعأر وه . فيها والسر

إاا خطب دي صأته واشتد غضاه نقنه عناذر جايش ح يساأل : )) صااحكع  وقد نا  الناي     

وعلانع (( ح ونا  إاا قرك في الصية والناه تلمع قرا تاه خاارج الملاجد ح وناا  وايل يابا  واين 

 يديه ويسيع في يأر الجمعة في الملجد . 

ك  يهللاياد فاي رفاع    المالكية في علجد المدينة خاصة لمان وعاد النااي وقد نره وعض دلما    

حاضار  ن ألناه  صأته في الخطب والمأاد  دل  حاجاة إباماع الحاضارين ح تقدواا عاع النااي 

 يلمع الل ح فيلهللار التقدب ععه ح نما لأ نا  حيا . 

الطاداات نمان يصالي وعا ال حاجة إل  الجهر فياه ح فاب  ناا  فياه كاى لغياره عمان يشاتغي و    

 لنفله ويجهر وسرا ته ح حت  يغلط عن يسرك إل  جاناه ك  يصلي ح فبنه عنهي دنه . 

ليلة دل  كصحاوه وهع يصلأ  فاي الملاجد ويجهارو  واالسرا ة ح فساال :  وقد خرج الناي     

 )) نلكع يناجي روه ح في يجهر وعضكع دل  وعض والسر   . 

 وعضكع وعضا ح وال يرفع وعضكع دل  وعض في السرا ة . وفي رواية : )) في يبا     

 خرجه اإلعار كحمد وكوأ داود والنلائي عن حديث كوي بعيد .     

ونذلل رفع الصاأت واالعلع زائادا دلا  الحاجاة عكاروه دناد كنثار العلماا  ح وقاد بااق اناره     

 علتأف  في كوائي )) نتاب : العلع (( في واب رفع الصأت والعلع . 

الأجه الثاني : رفاع الصاأت واالختصاار ونحاأه عان كعاأر الادنيا ح فهاذا هاأ الاذي نها  دناه     

 دمر وغيره عن الصحاوة . 

نراهتاه والهللاجار دناه  ويشاه : إنشاد الضالة في الملجد ح وفي صحيح عللع ح دان النااي     

 ح عن رواية كوي هريرة ووريدة . 

والااطي فاي كعاأر  الادين ن فاب  هللا ار الجادال فاي  وكشد عنه نراهة : رفع الصأت والخصار    

هللا وغير دلع ح والجدال والااطي ح فاباا وقاع الال فاي الملاجد ورفعات األصاأات واه تضااد  قاحاه 

 وتحريمه . 

 وقد نره عالل رفع الصأت في الملجد والعلع وغيره .     

ت فاي الملاجد واالعلع ورخص كوأ حنيفة وعحمد ون عللمة عن كصحاب عالل في رفع الصاأ    

 والخصأعة وغير الل عما يحتاج إليه الناه ن ألنه عجمعهع وال ود لهع عنه . 

 وهذا عاني دل  جأاز السضا  في الملاجد . وقد باق انره .     

 الحديث الثاني :     

 قال الاخاري :     

اب ح قاال : حادثني حدثنا كحمد : ثنا اون وهب : اخارني يأنس ون يهللايد ح دن اوان شاه -471    

داد هللا ون نعب ون عالل ح ك  نعب ون عالل اخاره ح كناه تساضا  اوان كواي حادرد ديناا لاه دلياه فاي 

وهاأ فاي ويتاه ح   فاي الملاجد ح فارتفعات اصاأاتهما حتا  بامعها رباأل هللا   دهد رباأل هللا 

ل : )) ياا نعاب حت  نش  بج  حجرته ح ونادى نعاب وان عالال ح فساا  فخرج إليهما ربأل هللا 

(( قال : لايل يا ربأل هللا ح فقشار ويده ك  )) ضاع الشاطر عان دينال (( . قاال نعاب  : قاد فعلات ياا 

 : )) قع فاقضه (( .  ربأل هللا . قال ربأل هللا 

 ح دن اون وهب ح وقد اختل  فيه :  -غير عنلأب  -الاخاري يروي في نتاوه هذا دن كحمد 
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 : قاله كوأ كحمد الحانع وغيره .  -من ون وهب اون كخي اون وهب فسيي : هأ : اون داد الرح

وكنكر  خارو  ك  يكاأ  ياروي دان اوان كخاي اوان وهاب هاذا شايظا فاي نتاواه ن فبناه قاد نثار     

 الطعن دليه . 

قالأا : ويحتمي كنه كحمد ون صالح المصري الحاف  ح كو كحماد وان دـاـيل  التلاتري ن فبناه     

 ي عأاضع  . وهللا كدلع .       روى دنهما صريحا ف

ويلااتدل وهااذا الحااديث عاان يجيااهللا رفااع األصااأات والخصااأعات فااي الملاااجد دنااد الحكااار     

لع ينكار الال دليهماا ح إنماا كصالح وينهماا ح وكعار صااحب الحاق واق  يضاع  وغيرهع ن فب  الناي 

 شيظا عنه ح ثع كعر المدين والسضا  لما وسي دليه ح وهذا إصيح . 

هأ قطع لما وقع وينهما عان التشااجر ح ورفاع  وعن نره الل كجاب : وق  عا وقع عن الناي     

األصااأات فااي الملااجد ح فهااأ فااي ععناا  اإلنكااار ن أل  المسصااأد عاان اإلنكااار إزالااة عااا ينكاار ح وقااد 

إنما خرج عن ويته للاماع كصاأاتهما المرتفعاة ح فادل دلا  كناه قصاد  حصي وذلل ال بيما والناي 

الاال ح وعنعهمااا عنااه ح فااقزال الاال وكزال المشاااجرة وينهمااا ح وكصاالح اات وينهمااا ح وكعاار نااي  إزالااة

 واحد عنهما واإلحلا  إل  صاحاه ورفق وركفة عن غير دن  . 

ولعي هذين نانا غير دالمين وكراهاة رفاع الصاأت فاي الملاجد ح فلهاذا كزال عاا وقاع عنهماا     

 .  تلليما نثيرا عن المكروه ورفق وركفة 

 

* * * 

 

 باب -84

 الحلق والجلوس في المسجد

 خرج فيه ثيثة كحاديث :     

 الحديث األول :     

 عن رواية : دايد هللا ون دمر ح دن نافع ح دن اون دمار ح قاال : باقل رجاي النااي  -472    

صال   وهأ دل  المنار : عا ترى في صية الليي ؟ قاال : ))عثنا  عثنا  ح فاباا خشاي كحادنع الصااح

 واحدة ح فقوترت له عا صل (( ح وكنه نا  يسأل : اجعلأا  خار صايتكع واللياي وتارا ن فاب  النااي 

 كعر وه .

 رضي هللا دنهما . -الضمير في : ))كنه نا  يسأل(( يعأد إل  اون دمر     

 والحديث الثاني :     

وهااأ  إلاا  الناااي عاان روايااة : كيااأب ح داان نااافع ح داان اواان دماار ح ك  رجااي جااا   -473    

يخطب ح فسال : ني  صية الليي ؟ قال : ))عثن  عثنا  ح فاباا خشايت الصااح فاقوتر وأاحادة ح تاأتر 

 لل عا قَْد صليت(( .

ثع قال : وقال الأليد ون نثيار : حادثني داياد هللا وان داادهللا ح ك   اوان دمار حادثهع ك  رجاي     

 وهأ في الملجد . نادى الناي 

ن أل   -وقاد خرجهاا علالع فاي ))صاحيحه(( علاندة  -رواية الأليد ون نثير تعليسا وإنما انر     

 فيما التصريح وق  الل نا  في الملجد.

ناا  يخطاب ح وناا  كنثار خطااه دلا  المناار  وفي الروايتين اللتين كبندهما الاخاري كنه     

 في الملجد ح إال خطاه في العيدين وفي عأبع الحج ونحأ الل .

ناا  إاا خطاب دلا  المناار  ما كدخي الاخاري هذا الحديث فاي هاذا الاااب ن أل  النااي وإن    

 جلس الناه حأله ح وابتسالأه وأجأههع .
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اات ياأر  وقد خرج الاخاري في ))نتاب : الجمعة(( حديث كوي بعيد ح قال : جلس النااي     

 دل  المنار وجللنا حأله .

الذنر والعلع ح وناا  يلاقل فاي حاال الخطااة دان علاائي فكانت خطاه دل  المنار عثي حلق     

فاي  -كيضاا  -عن الدين ح ويجيب دنها ح وقد باق انر الل فاي كول ))نتااب : العلاع(( ح وفاي  خاره 

 ))واب : انر العلع والفتيا في الملجد(( .

 الحديث الثالث :     

ك  كواا عارة عاأل  دسياي  عن رواية : عالل ح دان إباحاق وان داادهللا وان كواي طلحاة ح -474    

في الملاجد ح فققااي ثيثاة نفار ح فققااي اثناا    كخاره ح دن كوي واقد الليثي ح قال : وينما ربأل هللا 

واهاب واحاد ح فقعاا كحادهما فاركى فرجاة فاي الحلساة فجلاس ح وكعاا اآلخار فجلاس  إل  ربأل هللا 

ال : ))كال كخااارنع داان الثيثااة ؟ كعااا قاا خلفهااع ح وكعااا اآلخاار فااقدور ااهاااا ح فلمااا فاارف ربااأل هللا 

كحدهع فقوى إل  هللا فآواه هللا ح وكعا اآلخر فابتحيا فابتحيا هللا عنه ح وكعا اآلخر فقدرض فاقدرض 

 هللا دنه(( .

 إ  شا  هللا تعال  . -وقد باق في ))نتاب : العلع(( ح وابتأفينا الكير دليه هنا  وما فيه نفاية 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 باب -85

 االستلقاء في المسجد

حدثنا دادهللا ون عللمة ح دن عالل ح دن اون شهاب ح دن دااد ون تميع ح دن دماه ح  -475    

 علتلسيا في الملجد ح واضعا إحدى رجليه دل  األخرى . كنه ركى ربأل هللا 

 ودن اون شهاب ح دن بعيد ون المليب : نا  دمر ودثما   يفعي   الل .    

 ديث رواه كناور كصحاب الهللاهري ح دنه ح دن دااد ح دن دمه .هذا الح    

 وخالفهع داد العهللايهللا ون الماجشأ ح فرواه دن الهللاهري: حدثني عحمأد ون لايد ح دن دااد .    

: قالااه علاالع واان الحجاااج ح وكوااأ وكاار  -فااهللااد فااي إبااناده : ))عحمااأد واان لايااد(( ح وهااأ وهااع     

 الخطيب وغيرهما .

 تميع ح هأ : دادهللا ون زيد ون داصع المازني ح صاحب حديث الأضأ  . ودع دااد ون    

واالبتلسا  في الملجد جائهللا دل  كي وجه نا ح عا لع يكن عناطحا دل  وجهاه ن فبناه ياروى     

كنه نه  دن الل ح وقال : ))إنها ضاجعة ياغضاها هللا داهللا وجاي(( . وقاد انرناا إباناده  دن الناي 

 الملجد(( .في ))واب : النأر في 

 وقد انر الهللاهري ح دن اون المليب ح دن دمر ودثما   ح إنهما نانا يفعي  الل .    

وكعا االبتلسا  دل  هذا الأجه ح وهأ وضع إحدى الرجلين دل  األخرى في الملجد وغياره     

 فسد اختل  فيه : 
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النعماا  ح وباعيد  فروي نراهته والتغلي  فيه دن نعب ون دجرة ح وكوي باعيد ح وقتاادة وان    

 ون جاير .

 . وقد روي النهي دنه عرفأدا . خرجه عللع عن حديث كوي الهللاوير ح دن جاور ح دن الناي 

 وهأ: قتادة ون النعما .-عن حديث اون علعأد وكوي هريرة وكخي كوي بعيد -كيضا-ويروى 

 وكعا كنثر العلما  ح فرخصأا فيه .    

 ر ح ودثما   ح واون علعأد ح ونص كحمد دل  جأازه .وعمن روي كنه نا   يفعله : دم    

 واختلفأا في كحاديث النهي :     

 فمنهع عن قال : هي عنلأخة وحديث الرخصة ح ورجحه الطحاوي وغيره .    

وعنهع عن قال : هي عحمألاة دلا  عان ناا  واين النااه فيخااف ك   تنكشا  دأرتاه ح كو لاع     

 لحلن .يكن دليه براويي ح روي الل دن ا

 وروي دنه ح كنه قال فيمن نره الل : عا كخذوا الل إال دن اليهأد .    

 خرجه الطحاوي .    

وروى داد الرزاق في ))نتاوه(( دن ععمار ح دان الهللاهاري ح قاال : كخارناي اوان الملايب ح     

 .قال : نا  الل عن دمر ودثما   عا ال يحص  عنهما . قال الهللاهري : وجا  الناه وقعر دظيع 

وقال الحكع : بظي كوأ عجلهللا دن الرجي يضاع إحادى رجلياه دلا  األخارى ؟ فساال : ال واقه     

وه ح إنما هذا شي  قاله اليهأد : ك  هللا لما خلق اللامأات واألرض اباتراح ح فجلاس هاذه الجللاة ح 

ا فَااي َبااتََّة كَيَّاااٍر َوَعااا َعلَّاانَا َعااْن َولَسَااْد َخلَْسنَااا اللَّااَماَواَت َواأْلَْرَض َوَعااا وَْينَُهَماا فااقنهللال هللا دااهللا وجااي : 

 [ .38]ق: لُغُأبٍ 

 خرجه كوأ جعفر اون كوي شياة في ))تاريخه(( .    

وقااد اناار غياار واحااد عاان التاااوعين : ك  هااذه اآليااة نهللالاات ولاااب قااأل اليهااأد : ك  هللا خلااق     

 عة وقتادة .اللمأات واألرض في بتة كيار ثع ابتراح في اليأر اللاوع ح عنهع : دكر

فهااذا نااير كئمااة اللاال  فااي إنكااار الاال ونلاااته إلاا  اليهااأد ح وهااذا ياادل دلاا  ك  الحااديث     

المرفأع المروي في الل ال كصي لرفعه ح وإنما هأ عتلس  دن اليهأد ح وعان قاال : كناه دلا  شارط 

 الشيخين فسد كخطق .

د وان الحاارث ح دان داياد وان وهأ عن رواية عحمد ون فليح ون بليما  ح دن كويه ح دن بعي    

ومعن  قأل كوي عجلهللا . وفي  خره : وقاال داهللا  - حنين : بمع قتادة ون النعما  يحدثه ح دن الناي 

 وجي : ))إنها ال تصلح لاشر(( .

 قاله الايهسي . -ودايد ون حنين ح قيي : كنه لع يلمع عن قتادة ون النعما       

اق ناير كئماة الحفااظ فاي تضاعيفه ح وناا  يحيا  وان وفليح ح وإ  خارج لاه الاخااري فساد با    

: فليح واهي الحاديث ح  -فيما رواه دنه بعيد الارادي  -بعيد يسشعر عن كحاديثه ح وقال كوأ زردة 

 واونه عحمد واهي الحديث .

ح ولاأ  يروي دن روه كنه قال : ))إنها ال تصلح لاشر(( لع يفعله رباأل هللا  ولأ نا  الناي 

تلخ فعله األول وهذا النهي لع يلتمر دل  فعله خلفاؤه الراشدو  الذين هع كدلع كصحاوه واه نا  قد ان

 ح وكتاعهع لهديه وبنته .

وقد روي دن قتادة ون النعما   عن وجه كخر عنسطعح عن رواية بالع كوي النضرح دن قتاادة     

 ح كنه نه  دن الل . ح كنه روى دن الناي -ولع يدرنه  -ون النعما  

 خرجه اإلعار كحمد .    

 وهذا عحتمي ح نما رواه دنه جاور وغيره .    

 فقعا هذه الطاعة ح في تحتمي كصيً .    
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وقد قيي : ك  هاذه عماا اشاتاه دلا  وعاض الارواة فياه عاا قالاه وعاض اليهاأد ح فظناه عرفأدااً     

يهع ح وكنكار الهللاويار دلا  فرفعه ح وقد وقع عثي هذا لغير واحاد عان عتسادعي الارواة ح وكنكار الال دلا

 دن وعض كهي الكتاب . ح وقال : إنما حكاه الناي  عن بمعه يحدث دن الناي 

فروى عللع ون الحجاج في ))نتاب التفصيي(( والايهسي فَي ))المدخي((  عن رواية اون كواي     

يحادث  الهللاناد ح دن هشاار وان داروة ح دان داادهللا وان داروة ح دان داروة ح ك  الهللاويار بامع رجايً 

ح فابتمع الهللاوير له ح حتا  إاا قضا  الرجاي حديثاه قاال لاه الهللاويار :كنات بامعت  حديثاً دن الناي 

اا  يمنعناا ك  نحادث َدان  هذا عن رباأل هللا  وَْيار : َهاذَا وكشاااهه َعمَّ ُجاُي : نَعَاْع . فَسَااَل الهللاُّ ؟ قَااَل الرَّ

 َبااااااااااااااااااااااَمْعت َهااااااااااااااااااااااذَا عاااااااااااااااااااااان  –لعمااااااااااااااااااااااري  –ح قَااااااااااااااااااااااْد  َرُبااااااااااااااااااااااأل هللا 

اوتدك هذا الحديث ح فحدثاه دن رجاي عان كهاي  وكنا يأعظذ حاضر ح ولكن ربأل هللا  ل هللا ربأ

الكتاب حدثه إياه ح فجظت كنت وعاد ك  تسضا  صادر الحاديث وانار الرجاي الاذي عان كهاي الكتااب ح 

 . فظننت كنه عن حديث ربأل هللا 

دان وكيار وان األشاج ح قاال : في ))نتاب التفصيي(( وببناد صاحيح ح  -كيضا  -وروى عللع     

لنا ولر ون بعيد : كيها الناه ح اتسأا هللا ح وتحفظأا في الحديث ح فأهللا لسد ركيتنا نجاالس كواا هريارة 

ح ويحدثنا دن نعب ح ثع يسأر ح فقبمع وعض عن نا  ععنا يجعاي حاديث  ح فيحدثنا دن ربأل هللا 

 .  دن نعب ح ويجعي حديث نعب دن ربأل هللا ربأل هللا 

ولأ انرنا األحاديث المرفأدة التي كدلت وقنها عأقأفة: إعا دلا  داادهللا وان بايرح كو دلا      

 نعب ح واشتاهت دل  وعض الرواة فرفعها ح لطال األعر .

 

* * * 
 

 باب -86

 المسجد يكون في الطريق من غير ضرر للناس فيه

 ووه قال الحلن وكيأب وعالل .    

ون وكير : ثنا اللياث ح دان دسياي ح دان اوان شاهاب : فاقخارني داروة وان حدثنا يحي   -476    

قالت : لع كدسي كوأي إال وهماا يادينا  الادين ح ولاع يمار دليناا ياأر  الهللاوير ح ك  دائشة زوج الناي 

طرفي النهار وكرة ودشية ح ثع ودا ألواي وكار فااوتن  علاجدا وفناا  داره ح  إال يقتينا فيه ربأل هللا 

ي فيه ويسرك السار   ح فيسا  دلياه نلاا  المشارنين وكونااؤهع ح ويعجااأ  عناه ح وينظارو  فكا  يصل

إليه ح وناا  كواأ وكار رجاي وكاا  ح ال يملال دينياه إاا قارك السار   ح فاقفهللاع الال كشاراف قاريش عان 

 المشرنين .

 هذه قطعة عن حديث الهجرة الطأييح وقد خرجه وتماعه في ))واب : الهجرة(( .    

ومكااة ح  اوتناا  علااجدا وفنااا  داره ومكااة ح والناااي  لمسصااأد عنااه هاهنااا : ك  كوااا وكاار وا    

الال دلا  كواي وكار ح ولاع  ونا  يقتي ويت كوي وكر ني يأر عرتين وكرة ودشية ح ولع ينكار النااي 

 يغيره ح فدل دل  جأاز ونا  الملجد في الطريق الأابع إاا لع يضر والناه .

قااأل كوااي حنيفااة ح  -كيضااا  -داان الحلاان وكيااأب وعالاال ح وهااأ  وقااد حكاا  الاخاااري جااأازه

 ح وكوي حنيفة ح وبليما   ون داود الهاشمي . -في رواية دنه -والشافعي ح وكحمد 

واختلفأا : هي يجأز الل ودو  إا  اإلعار ح كر ال يجأز ودو  إانه ؟ دلا  قاألين : كحادهما :     

اية دن كحماد ح وحكاي دان اوان علاعأد وقتاادة عاا يادل ك  إانه ععتار لذلل ح وهأ قأل الثأري ورو

دليه ن أل  نفع الطريق حق عشتر  واين الملالمين ح فاي يجاأز تخصيصاه وجهاة خاصاة وادو  إا  

 اإلعار نسلمة األعأال المشترنة وين المللمين .
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والثاني : ال يعتار إا  اإلعار ح وهأ المحكي دان الحلان وكياأب وكواي حنيفاة وعالال والشاافعي 

أل  الطرياق إاا ناا  عتلاعا ال يضار والماارة  -كيضاا  -وغيرهع عمن جأزه ح وهأ رواية دن كحمد 

ونا  علجد فيه ح فحق الناه في المرور فيه المحتاج إليه وااق لاع يتغيار ح وخايف قلامة كعاأال ويات 

 المال ن فب  عصارفها نثيرة جدا ح فيرجع فيها إل  اختيار اإلعار .

ة ثالثة: كنه ال يجأز وناا  الملااجد فَاي الطرياق وحاال ح واي تهادر وال يصال  ودن كحمد َرَوايَ     

 فيها .

فمن كصحاونا عن حكاها عطلسة ح وعنهع عن خصها وما إاا لع يقا  فيهاا اإلعاار ح وهاذا كقارب     

. 

وكجاز الجأزجاني ونا  الملاجد في الطريق ح وشرط ك  ياس  عن الطريق وعد الملجد بااعة     

 كارع .

 ونلب الل إل  كحمد ح وال يصح الل دن كحمد .     

دنااد كحماااد  -)) إاا اختلفااتع فااي الطريااق فاااجعلأه باااعة كارع (( ح ععناااه  وقااأل الناااي     

كناه  -دنادهع  -: إاا كرادوا ك  يحدثأا طريسا في ارض عأات كو عملأناة ح ولايس ععنااه  -وكصحاوه 

 عنه باعة كارع ح نما قاله الجأزجاني .يجأز الانا  في الطريق الأابع حت  ياس  
 

* * * 

 

 باب -87

 الصالة في مسجد السوق

 وصل  اون دأ  في علجد في دار يغلق دليهع الااب .    

قد باق انر علاجد الايأت والصية فيها ح وعا اناره الاخااري هناا  ك  الاارا  اوان داازب     

ال يحصاي والصاية فيهاا فضايلة الصاية فاي صل  في علجد ويته جمادة ح وانرنا قأل كحماد ح كناه 

الملجد ح إال ك  يكأ  يبا  فيه ويسار ح نقنه يشير إل  ك  يكأ  في حال الصية غيار عمناأع ح وك  

 إبحاق قال : ال يحصي والصية فيه جمادة فضي الجمادة في الملجد ح إال ك  يكأ  له دذر .

ياادل دلاا  حصااأل فضااي الجمادااة فااي وعااا حكاااه الاخاااري هنااا داان اواان دااأ  ح ظاااهره :     

الملجد وذلل ح وإ  نا  عغلسا ح وهأ قياه قأل عن كجاز االدتكاف فيه ح نما باق اناره ح ويحتماي 

 ك  يكأ  اون دأ  ال يرى حضأر الملاجد في الجمادة واجاا ح كو كنه نا  لهع دذر . وهللا كدلع .

 بائر الملاجد الملالة. وكعا علاجد األبأاقح إاا نانت علالة ح فحكمها حكع    

 وقد نره طلحة الياعي الصية في علاجد اللأق .    

 خرجه حرب الكرعاني عن رواية ليث دنه .    

 ونقنه يشير إل  كنه إنما يلتحب الصية في الملجد األدظع الذي يجمع فيه .    

اائاي التاي ال وقد ورد التصريح وفضي الصية في علجد الجاعع دل  الصية فاي علااجد الس    

 يجمع فيها .

خرجه اوان عاجاه : ثناا هشاار وان دماار : ثناا كواأ الخطااب الدعشاسي : ثناا رزياق كواأ داادهللا     

: ))صية الرجي فاي ويتاه وصاية ح وصايته  األلهاني ح دن كنس ون عالل ح قال : قال ربأل هللا 

جماع فياه وخملامائة صاية ح في علجد الساائي وخمس ودشرين صية ح وصيته في الملجد الاذي ي

وصيته في الملاجد األقصا  وخملاين كلا  صاية ح وصايته فاي علاجدي وخملاين كلا  صاية ح 

 وصيته في الملجد الحرار ومائة كل  صية (( .

ح قاال كواأ زرداة الارازي : ال واقه واه . واناره  -وتسديع الرا  دل  الهللااي  -رزيق األلهاني     

 ح وقال : ال يحتج وه . كيضا  في )) الضعفا  (( -وانره اون حاا   في )) ثساته (( 
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وكعااا كوااأ الخطاااب الدعشااسي ح فسيااي : اباامه : حماااد ح وقااع نااذلل عصاارحا وااه فااي ))ععجااع     

الطاراني األوبط(( ح وانر اون ددي كنه : ععروف الخياط الذي ركى واثلة ون األبسع ح وك  هشاار 

 ون دمار يروي دنه وفيه ضع  .

اون عانأال : ابمه : بلمة ون دلي ح ناا  يلاكن الياقياة ح روى دناه هشاار وان دماار  وقال    

 والرويع ون نافع . قال : والحديث عنكر ح ورجاله عجهألأ  .

 نذا قال ح وليس فيهع عن يجهي حاله بأى كوي الخطاب هذا .  

ادااات بااأى وقااد نااا  والمدينااة علاااجد فااي قاائااي األنصااارح وهااي دورهااع ح يصاالأ  فيهااا الجم

 الجمع.

 وروى اون لهيعة ح ك  وكير ون األشج حدثه ح كنه نا  والمدينة تلعة علاجد عاع علاجد النااي 

فيصلأ  في علاجدهع وناي دمارو وان عااذول عان   ح يلمع كهلها تقاين ويل دل  دهد ربأل هللا 

ي راوح عان وناي وني النجار ح وعلجد وني باددةح وعلجد وني دايدح وعلجد وني بلمة ح وعلجد ون

داد االشهي ح وعلجد وني زريق ح وعلجد وناي غفاار ح وعلاجد كبالع ح وعلاجد جهيناة . وشال فاي 

 التابع . 

 خرجه كوأ داود في ))المرابيي((  .     

 : -رحمه هللا  -قال الاخاري     

 حاااااادثنا علاااااادد : ثنااااااا كوااااااأ ععاويااااااة ح داااااان األدمااااااش ح داااااان كوااااااي صااااااالح ح  -477    

 ح قااال : )) صااية الجميااع تهللايااد دلاا  صاايته فااي ويتااه وصاايته  داان الناااي داان كوااي هرياارة ح 

 فااااي بااااأقه خملااااا ودشاااارين درجااااة ح فااااب  كحاااادنع إاا تأضااااق فقحلاااان وكتاااا  الملااااجد ال يريااااد 

 إال الصاااااية ح لاااااع يخاااااط خطاااااأة إال رفعاااااه هللا وهاااااا درجاااااة كو حاااااط دناااااه وهاااااا خطيظاااااة حتااااا  

 ناناااات الصااااية تحالااااه وتصاااالي ياااادخي الملااااجد ح وإاا دخااااي الملااااجد نااااا  فااااي صااااية عااااا 

 الميئكاااة دلياااه عاااادار فاااي عجللاااه الاااذي يصااالي فياااه : اللهاااع اغفااار لاااه ح اللهاااع ارحماااه ح عاااا لاااع 

 يحدث فيه (( .

في عأضع كخر عن نتاوه وهللايادة تصريح األدمش واللماع لاه  -كيضا -وقد خرجه الاخاري      

 عن كوي صالح ح فهللاال عا نا  يتأهع عن تدليس األدمش له . 

والحديث : نص في ك  الصية في الملجد تهللايد دل  صية المر  في ويته وفي بأقه خملاا     

 ودشرين درجة ح وهأ كدع عن ك   تكأ  صيته  في ويته وفي بأقه في جمادة كو عنفردا . 

ويدل دل  الل : كناه انار بااب المضاادفة ح وهاأ فضاي عشايه إلا  الملاجد دلا  طهاارة ح     

صية حت  تسار ح وفضي قعأده في الملجد حت  يحدث ح وهذا نلاه ال يأجاد شاي  وفضي انتظاره لل

 عنه في صيته في ويته وفي بأقه . 

: صيته في بأقه فاي غيار علاجد ح فبناه لاأ صال  فاي باأقه فاي  -وهللا كدلع  -لكن المراد     

فيااه وعااد  لااه فضااي المشااي إلاا  الملااجد ح وانتظااار الصااية فيااه ح والجلااأه علااجد لكااا  قااد حصااي

ح وإ  نا  الملجد األدظع يمتاز وكثرة الخطا إلياه ح ووكثارة الجماداة فياه ح والال  -كيضا  -الصية 

 دند جمهأر العلما  ح خيفا لمالل .  -كيضا  -يتضاد  وه الفضي 

ح قاال : )) إ   صاية الرجاي عاع الرجاي  وقد روي عن حديث كوي وان نعاب ح دان النااي     

ه ح وصيته عع الـرجلين كزن  عن صايته عاع الرجاي ح وعاا نثار فهاأ كحاب كزن  عن صيته وحد

 إل  هللا (( .

خرجااه اإلعااار كحمااد ح وكوااأ داود ح والنلااائي واواان خهللايمااة واواان حاااا  فااي ))صااحيحيهما((     

 والحانع . 

 وقال دلي ون المديني : عا كراه إال صحيحا .    
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 تيسا : الملجد األدظع وكأنه د -كيضا  -ويفضي     

قال كوأ نعيع الفضي ون دنين : ثنا دمارة ون زااا   ح دن ثاوت الاناني ح قاال ننات اقااي عاع     

كنس ون عالل عن الهللااوية ح فباا عر وملجد قال : كعحدث هاذا ؟ فاب  قلات : نعاع عضا  ح وك  قلات : 

 دتيق صل  .

* * * 

 باب -88

 تشبيك األصابع في المسجد وغيره

  فيه حديثا   :    

 كحدهما :     

 قال :     

ثنا خيد ون يحي  : ثنا بفيا  : دن كوي وردة ون داد هللا ون كوي وردة ح دن جاده ح دان  -481    

وشااال  -ح قااال : ))إ  الماابعن للماابعن نالانيااا  ح يشااد وعضااه وعضااا((  كوااي عأباا  ح داان الناااي 

 كصاوعه . 

الملجد ن فلهذا وأب دل  تشايل األصااوع فاي نا  حينظذ في  ليس في هذا الحديث ك  الناي     

 الملجد وغيره . 

في هذا الحديث نا  لمصلحة وفائدة ح لع يكان داثاا ن فبناه لماا شااه  وهذا التشايل عن الناي     

شد المبعنين وعضهع وعضا والانيا  ح نا   الل تشايها والسأل ح ثع كوضاحه والفعاي ح فشاال كصااوعه 

 وذلل المثال الذي ضروه لهع وسأله ح ويهللاداد ويانا وظهأرا . وعضها في وعض ن ليتقند 

ويفهع عن تشايكه : ك  تعاضد المابعنين ويانهع نتشاايل األصااوع وعضاها فاي وعاض ح فكماا ك      

كصاااوع الياادين عتعااددة فهااي ترجااع إلاا  اصااي واحااد ورجااي واحااد ح فكااذلل المبعنااأ  وإ   تعااددت 

 تجمعهع كخأة النلب إل   در ونأح ح وكخأة اإليما   . كشخاصهع فهع يرجعأ  إل  اصي واحد ح و

فاااي حاااديث النعماااا   وااان وشاااير : )) عثاااي المااابعنين فاااي تاااأادهع وتعااااطفهع  وهاااذا نسألاااه     

 وتراحمهع عثي الجلد ح إاا اشتك  عنه دضأ تداد  بائره والحم  واللهر (( . 

 خرجاه في الصحيحين .     

جااي واحااد ح ك  اشااتك  ركبااه تااداد  لااه بااائر الجلااد وااالحم  وفااي روايااة : )) المبعنااأ  نر    

 واللهر (( . 

 الحديث الثاني :     

 ثنااااا إبااااحاق : ثنااااا اواااان شااااميي : كونااااا اواااان دااااأ  : داااان اواااان باااايرين ح داااان كوااااي  -482    

قااال  اواان باايرين : قااد بااماها كوااأ  -كحاادى صاايتي العشااي  هرياارة ح قااال : صاال  ونااا ربااأل هللا 

قال : فصل  ونا رنعتين ح ثع بلع ح فسار إل  خشاة ععروضاة فاي الملاجد  -ليت كنا هريرة ح ولكن ن

فاتكق دليها نقنه غضاا  ح ووضع يده اليمن  دل  اليلرى ح وشال وين كصاوعه ووضع خده األيمن 

دل  ظهر نفه اليلرى ح وخرجت اللاردا  عان كواأاب الملاجد ح فساالأا : قصارت الصاية ح وفاي 

مر ح فهاوا ك  يكلماه ح وفي السأر رجي في يديه طأل ح يساال لاه : او اليادين ح فساال السأر كوأ وكر ود

: يا ربأل هللا ح كنليت كر قصرت الصية ؟ قال : )) لع كنس ح ولع تسصر (( . فساال : )) كنماا يساأل 

ح ثاع او اليدين ؟ (( قالأا : نعع فتسدر فصل  عا تر  ح ثع بلع ح ثع نار وباجد عثاي باجأده كو كطاأل 

 رفع ركبه ونار ح ثع نار وبجد عثي بجأده كو كطأل ح ثع رفع ركبه ونار .        

 فروما بقلأه : ثع بلع ؟ فيسأل : ناظت ك  دمرا  ون حصين قال : ثع بلع .     

 الملظأل : ))ثع بلع(( ؟ هأ اون بيرين .    
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إ   -كاير دلياه هناا  علاتأفي وقد كداده الاخاري في )) كوأاب : بجأد اللهأ (( ح ويقتي ال     

 شا  هللا تعال  .

قار وعد بيعه عن الصية إل  خشاة ععروضاة  إنما المسصأد في هذا الااب عنه : ك  الناي     

في الملجد فاتكق دليها ح ووضع يده اليمن  دل  ظهر نفه اليلرى ح وشال وين كصاوعه ح فدل دلا  

 حاجة إليه .  جأاز تشايل كصاوع اليدين في الملجد لغير

 والظاهر : كنه إنما فعله لما غلاه عن الهع ن فب  الل يفعله المهمأر نثيرا .     

 وقد رخص في التشايل في الملجد جمادة :     

وشااال ونيااع وااين  -قااال ونيااع : ثنااا الرويااع واان صااايح ح قااال ركياات الحلاان فااي الملااجد هكااذا     

 كصاوعه . 

 ا في الملجد يسرك وشال كصاوعه . وقال حرب : ركيت إبحاق جالل    

وقد روي النهي دن التشايل في الملجد عن رواية عاأل  ألواي باعيد الخادري ح كناه ناا  عاع     

ح فااركى رجااي جاللااا فااي وبااط الملااجد عشاااكا بااعيد وهااأ عااع ربااأل هللا ح قااال : فاادخي الناااي 

بعيد ح فساال : ))إاا صال  كحادنع فلع يفطنح فالتفت إل  كوي  كصاوعه يحدث نفله فقوعق إليه الناي 

فااي يشاااكن وااين كصاااوعه ن فااب  التشااايل عاان الشاايطا  ن وإ  كحاادنع ال يااهللاال فااي صااية عااا دار فااي 

 الملجد حت  يخرج عنه(( . 

 خرجه اإلعار كحمد .     

 وفي إبناده دايد هللا ون داد الرحمن ون عأهب ح ضعفه اون ععين .     

تشااايل األصاااوع لماان هااأ عاااش إلاا  الملااجد للصااية فيااه ح عاان النهااي داان  -كيضااا  -وروي     

قاال : )) إاا تأضاق كحادنع فقحلان وضاأ ه ح ثاع خارج داعادا  حديث نعب ون دجرة ح دن الناي 

 إل  الملجد في يشاكن وين كصاوعه ن فبنه في صية  (( . 

 خرجه اإلعار كحمد ح وكوأ داود ح والترعذي ح واون عاجه .     

 ناده اختيف نثير واضطراب . وفي إب    

وقد انر كوأ وكر اإلبماديلي في ))صحيحه(( المخرج دل  ))صحيح الاخااري (( ك  حاديث     

نعب ون دجرة وعا في ععناه ال ينافي حديث كوي هريرة الذي خرجه الاخاري في هذا الاااب ح وكناه 

ح كو حكمه حكع عان ناا  فاي صاية يمكن الجمع  وينهما ح وقنه إنما يكره التشايل لمن نا  في صية 

ح نمن يمشي إل  الملجد كو يجلس فيه النتظار الصية ح فقعا عن قار عن الصاية وانصارف عنهاا ح  

لما بلع عن رنعتين وقار إل  الخشاة المعترضة ح فبنه صار عنصرفا عان الصاية  نما فعي الناي 

 ال عنتظاااااااااااااااااااااااااااااااارا لهااااااااااااااااااااااااااااااااا ح فااااااااااااااااااااااااااااااااي يضااااااااااااااااااااااااااااااااره التشااااااااااااااااااااااااااااااااايل 

 حينظذ . 

وقد قيي إ  عن نا  في صية وعنتظرا الصية في جمادة فهع دل  ائتيف ح فاباا شاال  قال :    

لع يبعن ك  يتطير وهع ددوهع ح واقنهع بايختلفأ  ح كال تاراه فاي حاديث دااد هللا وان دمارو يساأل :)) 

وشاال واين كصااوعه ح ولاع يابعن ك  يكاأ   -عرجت دهأدهع وكعانااتهع واختلفاأا وصااروا هكاذا (( 

ا كو كعااارة الخااتيف فهااع ح نمااا كعاارهع وااق   يلااتأوا فااي صاافأفهع ح وقااال : )) ال تختلفااأا الاال باااا

 فتختل  قلأوكع (( . انته  عا انره . 

وهأ عناباة وعيدة جدا ن فب  التشايل نماا عثاي واه االخاتيف واالفتاراق فساد عثاي واه االئاتيف     

الاخاااري فااي كول الااااب ح فلاايس والتعاااو  والتناصاار ح نمااا فااي حااديث كوااي عأباا  الااذي خرجااه 

نراهته لمشاوهته لمثي االفتراق وقول  عن ددر نراهته لمشاوهته لمثاي التعااو  والتعاضاد والتناصار 

. 
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وعثي هذه المعاني تأجد نثيرا في نتب شروح الحديث المتاقخرةح وكنثرهاا عادخألح ولاع يكان     

ر عن انر عثله في هذا الكتااب ح وإنماا دلما  بل  األعة يسعأ  في شي  عن الل ح ونذلل لع كبتكث

 انرت هذا أل  اإلبماديلي عع تسدعه انره في ))صحيحه(( ح وناهت دل  عا فيه .

وجمع الخطاوي في ))األدير(( وين حديث نعب ون دجرة في النهي وحاديث كواي هريارة فاي     

ناه يجلاب الناأر النااقض فعي التشايل ح واق  النهاي إنماا يحماي دلا  االحتااا  والتشاايل لالصااوع ن أل

 للأضأ  ح وعا بأاه فمااح .
 فخااااص الكراهااااة وحالاااااة االحتاااااا  ح وهاااااذا فااااي غاياااااة الاعااااد ن أل   حاااااديث نعااااب فياااااه     

 النهاااي دااان التشاااايل للعاعاااد إلااا  الملاااجد ح والماااراد واااه الماشاااي إلياااه ح والماشاااي ال يحتااااي ح 
ي(( له دن كوي ثماعة السماح ح قاال : وقد ورد عصرحا وذلل في رواية خرجها عللع في نتاب ))العل

لسيني نعب ون دجرة وكنا رائح إل  الملجد عشال وين كصاوعي ح فضرب يدي ضروة ففارق وينهماا 
ح وقال : نهينا ك  نشال وين كصاوعنا في الصية . فسلت: إناي للات فاي صاية. فساال : ك  الرجاي إاا 

 . تأضق فقحلن وضأ ه ح ثع خرج يبر الملجد فهأ في صية
وخرجه كوأ داود ومعناه ح إال كنه لع يذنر قأله : ))إني للت في صية(( ح وصرح ورفاع  خار     

 .  الحديث إل  الناي 
وكدي عحمد ون يحي  الهمداني في ))صحيحه(( حديث كوي هريرة الاذي خرجاه الاخااري فاي     

يعناي : اوان شاميي  -النضر هذا الااب ح وقال : انر تشايل األصاوع ووضع الخد ال كدلع انره غير 
 ح دن اون دأ  . -

 وكعا تشايل األصاوع في الصية فمكروه .    
ركى رجاي قاد  وقد خرج اون عاجه حديث نعب ون دجرة المتسدر ح ولفظه : إ   ربأل هللا     

 وين كصاوعه . شال وين كصاوعه في الصية ح ففرج ربأل هللا 
نحااأه ح  - العمااري ح داان اواان المنكاادر ح داان الناااي وخاارج ونيااع ح داان داصااع واان عحمااد     

 عربي .
 وخرج كوأ داود وببناده دن نافع ح كنه بظي دن الرجي يصلي وهأ عشال     

 كصاوعه ؟ فسال : قال اون دمر : تلل صية المغضأب دليهع .
 ونرهه طاوه والنخعي .    
 وقال النعما   ون كوي دياش : نانأا ينهأ  دن الل .    
عان ناأع  -كيضاا-ونير اون دمر يدل دل  كناه ناره لماا فياه عان عشااوهة كهاي الكتااب ح وهاأ     

 العاث الذي تنـهللاه دنه الصية ح وعثله تفسيع األصاوع .
 نهاه ك  يفسع كصاوعه في الصية . وقد روى الحارث ح دن دلي ح ك  الناي     
 وخرجه اون عاجه .    
قاال  ة زوا   ون فائد ح دن بهي ون ععاا ح دن كويه ح ك  النااي وخرج اإلعار كحمد عن رواي    

 : ))إ  الضاحل في الصية ح والملتفت ح والمفسع كصاوعه ومنهللالة واحدة(( .
 وزوا   وبهي ح فيهما ضع  .    
 وفيه إشارة إل  ك  الل نله عن العاث المنافي للخشأع في الصية .    

 باب -89

 مدينة والمواضع التيالمساجد التي على طرق ال

 صلى فيها النبي 

 خرج فيه حديثين :     

 كحدهما :     

 قال :     
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ثنا عحمد ون وكر المسدعي : ثنا فضيي ون بليما   : ثنا عأبا  وان دسااة ح قاال : ركيات  -483    

ه بالع ون داد هللا يتحرى كعانن عان الطرياق فيصالي فيهاا ح ويحادث ك  كوااه ناا  يصالي فيهاا ح وكنا

 يصلي في تلل األعكنة . ركى الناي 

 وحدثني نافع ح دن اون دمر ح كنه نا  يصلي في تلل األعكنة .    

وبقلت بالما ح وال كدلمه إال وافق نافعا في األعكنة نلها ح إال كنهما اختلفاا فاي علاجد وشارف     

 الروحا  .

ح  حكااع كتااااع  ثااار الناااي  قااد انرنااا فيمااا باااق فااي ))واااب : اتخاااا الملاااجد فااي الايااأت((    

 والصية في عأاضع صيته ح وك  اون دمر نا  يفعي الل ح ونذلل اونه بالع .

وقد رخص كحمد في الل دل  عا فعله اون دمار ح وناره عاا كحدثاه النااه وعاد الال عان الغلاأ     

 واإلفراط ح واألشيا  المحدثة التي ال كصي لها في الشريعة .

ح وعان الال صايته فاي المأاضاع التاي ناا   عشاهأرا وتتااع  ثاار النااي وقد نا  اون دمار     

 يصلي فيها .

 وهي دل  نأدين :     

يسصااده للصااية فيااه ح نملااجد قاااا  ح ويااقتي انااره فااي عأضااعه عاان  كحاادهما : عااا نااا  الناااي 

 إ  شا  هللا تعال  .  -))الكتاب(( 

لصاية لاه دناده ح فهاذا هاأ الاذي اخاتص اوان اتفاقاا إلدرا  ا والثاني : عاا صال  فياه النااي     

 دمر وقتااده .

وقد روى اون بعد : كنا ععن ون ديل  : ثنا داد هللا ون المبعي ح دن داد هللا ون كواي عليكاة ح     

 في عنازله ح نما نا  اون دمر يتاعه . دن دائشة ح قالت : عا نا  كحد يتاع  ثار الناي 

رجة وان عصاعب ح دان عأبا  وان دسااة ح دان ناافع ح قاال : لاأ وروى كوأ نعيع عن رواية خا    

 لسلت : هذا عجنأ  . نظرت إل  اون دمر إاا اتاع كثر الناي 

وعن طريق داصع األحأل ح دمن حدثه ح قال : نا  اون دمر إاا ر ه كحد ظن ك  وه شيظا عان     

 . تتاعه  ثار الناي 

دمار ح كنااه ناا  فااي طريااق عكاة يسااأد وااركه وعان طريااق كواي عااأدود ح داان ناافع ح داان اواان     

 . يعني : خ  راحلة الناي -راحلته يثنيها ح ويسأل : لعي خفا يسع دل  خ  

والملجد الذي وقع فيه االختيف وشرف الروحا  ح والروحا  عن الفرع ح وينها وواين المديناة     

 عرحلتا   ح يسال : وينهما كروعأ  عيي ح وقيي ثيثأ  عيي . 

 وفي ))صحيح عللع(( : وينهما بتة وثيثأ  عيي .    

يسال : كنه نهللال وها تاع حين رجع عن قتال كهي المدينة يريد عكاةح فققاار وهاا وكراح ح فلاماها :     

 الروحا  .

 وقيي : إ  وها قار عضر ون نهللاار .    

رف الروحاا  ح : صال  وشا وقد روى الهللاوير ون وكار وببناد له ح دن اوان دمار ح ك  النااي     

 دن يمين الطريق وكنت ااهب إل  عكة ح ودن يلارها وكنت عساي عن عكة .

ودو  هااذا الشاارف الااذي وااه هااذا الملااجد عأضااع يسااال لااه : ))اللاايالة(( ح ضاااطها صاااحب     

ح ووهااا  ثااار الانااا  واألبااأاق ح  ))ععجاع الالاادا (( وتخفياا  اليااا  ح ناا  قريااة علااكأنة وعااد النااي 

الروحا  ح والملجد المذنأر دنده قاأر دتيسة ح نانت عادفن كهاي اللايالة ح ثاع تهااط  و خرها شرف

 عنه في وادي الروحا  ح ويعرف اليأر وأادي وني بالع .

 الحديث الثاني :     

 هأ حديث طأيي ح فنذنره قطعا قطعا ح ونشرح ني قطعة عنه وانفرادها :     
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 :  -رحمه هللا  -قال الاخاري     

 حاااادثنا إوااااراهيع واااان المنااااذر الحهللااعااااي : ثنااااا كنااااس واااان دياااااض: ثنااااا عأباااا  واااان  -484    

نا  ينهللال وذي الحليفاة حاين يعتمار  دساة ح دن نافع ح ك  داد هللا ون دمر كخاره ح ك   ربأل هللا 

وفي حجته حين حج تحت بمرة في عأضع الملجد الذي وذي الحليفة ح ونا  إاا رجع عان غاهللاوة ح 

ريق كو حج كو دمرة هاط وطن واد ح فباا ظهار عان وطان واد كناا؛ والاطحاا  التاي ونا  في تلل الط

دلاا  شاافير الااأادي الشاارقية ح فعااره ثااع حتاا  يصاااح ح لاايس دنااد الملااجد الااذي وحجااارة وال دلاا  

ثاع  األنمة التي دليها الملجد ح نا  ثع خليج يصلي داد هللا دنده في وطنه نثب ح ناا  رباأل هللا 

 ه الليي والاطحا  حت  دفن الل المكا  الذي نا  داد هللا يصلي فيه .يصلي ح فدحا في

او الحليفة : قرية وينها ووين المدينة بتة كعيال كو باعة ح وهاي عيساات كهاي المديناة ح وتلام      

ينهللال وها حين يعتمر وحين حج حجة الأداع ح وقاد ادتمار عنهاا  : الشجرة ح ونا  الناي  -كيضا  -

 الحدياية ح ودمرة السضية . عرتين : دمرة

ناا  يناهللال وهاا تحات بامرة فاي عأضاع الملاجد  وقد انر اون دمر في حديثه هذا ك  الناي     

الذي وني وها ح وهذا يدل دل  ك  الملاجد لاع يكان حينظاذ عانياا ح إنماا وناي وعاد الال فاي عكاا  عناهللال 

 ضع الملجد .يحرر عنها ح ونا  يصلي وها في عأ عنها ح ونا  الناي  الناي 

وقد روي كنه صال  فاي الملاجد ح ولعاي الماراد فاي وسعتاه وكرضاه ح قااي ك  يجعاي علاجدا ح     

 حت  يجمع وذلل وين الحديثين .

ح دان كناس اوان ديااض ح  -كيضاا  -وقد خرج الاخاري في ))الحج(( دان إواراهيع وان المناذر     

ناا  إاا خارج إلا  عكاة يصالي  هللا  دن دايد هللا ون دمر ح دن نافع ح دن اون دمار ح ك  رباأل

 في علجد الشجرة 

وخرج عللع عن حديث الهللاهري ح ك  دايد هللا وان دااد هللا وان دمار كخااره ح دان اوان دمار ح     

 نهللال وذي الحليفة عادكه ح وصل  في علجدها . ك  الناي 

ي الحليفاة ناا  يرناع واذ وعن حديث الهللاهري ح دن باالع ح دان اوان دمار ح ك  رباأل هللا     

 رنعتين ح ثع إاا ابتأت وه الناقة قائمة دند علجد اي الحليفة كهي .

وفي ))الصحيحين(( عن حديث عالل ح دن عأب  ون دسااةح دان باالع ح دان كوياه ح قاال : عاا     

 يعني : علجد اي الحليفة . -إال عن دند الملجد  كهي ربأل هللا 

 ماديي ح دن عأب  ون دساة : إال عن دند الشجرة .وفي رواية لمللع عن رواية حاتع ون إب    

في ))الحج(( عن حاديث دمار وان الخطااب ح قاال : بامعت رباأل  -كيضا  -وخرج الاخاري     

وااأادي العسيااق يسااأل : ))كتاااني الليلااة  ت عاان روااي دااهللا وجااي ح فسااال : صااي فااي هااذا الااأادي  هللا 

 الماار  ن وقي : دمرة في حجة(( .

 ق عتصي وذي الحليفة .ووادي العسي    

 في بفره إل  عكة . فهذا نا  حال الناي     

فقعا حاله في  رجأده إل  المدينة إاا رجع دل  اي الحليفة عان حاج كو دمارة ح كو عان غاهللااة     

في تلل الجهة ح فبنه نا  يهاط وطن واد هنالل ح فباا ظهر عن وطن الأادي كنا؛ والاطحا  التي دلا  

 رقية ح فيعره هنا  حت  يصاح .شفير الأادي الش

قال الخطاوي : التعريس : نهللاول ابتراحة وغير إقاعة ح وفي األنثر يكأ   خار اللياي ح يْنهللالاأ      

 فيناعأ  نأعة خفيفة ح ثع يرتحلأ .

 قال : والاطحا  : حجارة ورعي .    

 قلت : المراد والتعريس هنا : نأعة حت  يصاح .    
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ي ))الحج(( دن إوراهيع وان المناذر ح دان كناس وان ديااض ح دان داياد وقد خرجه الاخاري ف    

نا  إاا خرج إل  عكة يصلي في علجد الشاجرة ح وإاا  هللا ح دن نافع ح دن اون دمر ح ك   الناي 

 رجع صل  وذي الحليفة واطن الأادي ح ووات حت  يصاح .

كنااا؛   ح ك  رباأل هللا عان طرياق عالاال ح دان نااافع ح دان اوان دماار  -كيضااا  -وخارج فياه     

 والاطحا  وذي الحليفة فصل  وها ح ونا   داد هللا يفعي الل .

كناه  وعن طريق عأب  وان دسااة ح قاال : حادثني باالع وان دااد هللا ح دان كوياه ح دان النااي     

رئي وهاأ ععاره واذي الحليفاة وااطن الاأادي ح قياي لاه : إنال واطحاا  عاارناة . وقاد كناا؛ وناا باالع 

ح وهأ كبفي عن الملجد الذي  وااطن  والمنا؛ الذي نا  داد هللا ينيخ يتحرى ععره الناي  يتأخ 

 الأادي ح وينه ووين الطريق وبط عن الل .

 وقد خرجه عللع عع حديث عالل الذي قاله ح وخرج حديث كنس ون دياض ولف  كخر .

وهاأ واطحاا  اي الحليفاة ناا  يايات واالمعره ح  فظهر عن هذه األحاديث نلهاا : ك  النااي     

نا  يصلي هنا  ح وكنه ناا  هناا  علاجد قاد وناي ولاع يكان فاي عأضاع  حت  يصاح ح وك  الناي 

 ح وي نا  قريااً عنه . صية الناي 

-وفاي حااديث باالع : ك  الملااجد نااا  وااطن الااأادي ح وفااي حاديث عأباا  واان دسااة واان نااافع     

  عانيااً وحجاارة دلا  كنماة ح وفاي حديثاه : كناه ناا  ثاع ح كنه ناا -الطأيي الذي خرجه الاخاري هنا 

 ثااااااااااع  خلاااااااااايج يصاااااااااالي داااااااااااد هللا دنااااااااااده ح فااااااااااي وطنااااااااااه نثااااااااااب ح نااااااااااا  الناااااااااااي

 يصلي .

قال الخطاوي : الخليج : واد له دمق ح ينشق عن  خر كدظع عنه . والكثب : جمع نثيب ح وهاأ     

 عا غل  وكرتفع دن وجه األرض .

 اطحا  حت  دفن الل المكا   الذي نا  داد هللا يصلي فيه(( .وقأله : ))فدحا الليي فيه وال

 قال الخطاوي : ععن  ))دحا الليي(( : بأاه وما حمي عن الاطحا . والاطحا  : حجارة ورعي .

يصلي في هذا المأضع قاد جاا  فاي رواياة إنهاا نانات صاية  وهذه الصية التي نا  الناي     

 الصاح إاا كصاح .

 عاااار كحماااد دااان عأبااا  وااان قااارة ح دااان عأبااا  وااان دسااااة ح دااان ناااافع ح ك  وقاااد خرجاااه األ    

 نا  يعره وها حت  يصلي صية الصاح .  داد هللا حدثه ح ك  ربأل هللا 

قال اون داد الار في نيعه دل  حديث عالال الاذي انرنااه عان قااي : هاذه الاطحاا  الماذنأرة     

 يرهع والمعره .في هذا الحديث هي المعروفة دند كهي المدينة وغ

 قاااال عالااال فاااي ))المأطاااب(( : ال يناغاااي ألحاااد ك  يتجااااوز المعاااره إاا قفاااي حتااا  يصااالي     

فيه ح وكنه عن عر وه في غير وقت صية فليسع حت  تحي الصية ثع يصلي عا ودا له ن ألنه ولغناي ك  

 دره وه ح وك   اون دمر كنا؛ وه .  ربأل هللا 

 حاه الشافعي ح ولع يقعر وه .قال اون داد الار : وابت    

وقال كوأ حنيفة : عن عر والمعره عن اي الحليفة فب  كحب ك   يعره وه حت  يصالي فعاي ح     

 وليس الل دليه .

فاي طرياق عكاة ح   وقال عحمد ون الحلن : وهاأ دنادنا عان المناازل التاي نهللالهاا رباأل هللا    

يناهللال واالمعره ح ال كناه ناا  ياراه واجاااً وال بانة وولغنا ك  اون دمار ناا  يتااع  ثااره ح فلاذلل ناا  

يسفاأ    دل  الناه . قال ولأ نا  واجااً كو بانه عان بانن الحاج لكاا  باائر كصاحاب رباأل هللا 

 وينهللالأ  ويصلأ ح ولع يكن اون دمر ينفرد وذلل دونهع .
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كة ن ألناه والمعره نلائر نهللاوله وطريق ع وقال إبماديي ون إبحاق الساضي : ليس نهللاوله     

نا  يصلي الفريضة حيث كعكنه ح والمعاره إنماا ناا  يصالي فياه نافلاة . قاال : ولاأ ناا  المعاره 

 نلائر المنازل عا كنكر اون دمر دل  نافع تقخره دنه .

وانر حديث عأب  ون دساه ح دن نافع ح ك  اون دمر بااسه إلا  المعاره فقوطاق دلياه ح فساال     

قااال : عااا ظنناات اناال كخااذت الطريااق ولااأ فعلاات ألوجعتاال ضاارواً .  لااه : عااا حلااال ؟ فااذنر دااذراً ح

 انته .

وفي قأله : ))كنه صل  والمعره نافلة(( نظر ح وقد قدعنا كنه إنما صل  وه الصاح لماا كصااح     

. 

وظاهر نير كحمد : ابتحااب الصية والمعره ح فبنه قال فاي رواياة صاالح : ناا  اوان دمار     

إال صل  فيهح حتا  كناه صاب الماا  فاي كصاي شاجرةح فكاا  اوان  ه الناي ال يمر ومأضع صل  في

 دمر يصب الما  في كصلها .

وإنما كخرج كحمد الل عخرج االحتجااج واه ن فبناه فاي كول هاذه الرواياة اباتحب عاا ناا  اوان     

 وعسعده عنه . دمر يفعله عن علح عنار الناي 

نا  يخرج عان المديناة إلا   لمأضع : ك  الناي وقد تاين وهذه النصأه المذنأرة في هذا ا    

عكااة فااي طريااق ويرجااع فااي غيااره ح نمااا نااا   يفعااي الاال فااي العياادين ح ونمااا نااا  ياادخي عكااة عاان 

 كديها ويخرج عن كبفلها . 

نااا  يخاارج عاان  وقااد خاارج الاخاااري فااي ))الحااج(( عاان حااديث اواان دماار ح ك   ربااأل هللا     

 عره .طريق الشجرة ويدخي عن طريق الم

 كيضا . -وخرجه عللع     

غيار طرياق المعاره ح والاذي  -وهاأ علاجد اي الحليفاة-وهذا يدل دلا  ك  عأضاع الشاجرة     

 نا  يرجع عنه .

 وخرج الاهللاار نحأه عن حديث كوي هريرة .    

 ثع رجعنا إل  وسية حديث عأب  ون دساة دن نافع الذي خرجه الاخاري هاهنا :     

صاال  حيااث الملااجد الصااغير الااذي دو   هللا واان دماار حدثااه ح ك  الناااي وك  داااد  -485    

ح يسأل ثع دان  الملجد الذي وشرف الروحا ح وقد نا   داد هللا يعلع المكا  الذي صل  فيه الناي 

يمينل حين تسأر في الملجد تصالي ح والال الملاجد دلا  حافاة الطرياق اليمنا  ح وكنات ااهاب إلا  

 األنار رعية وحجر ح كو نحأ الل .  عكة ح وينه ووين الملجد

 هذا هأ الملجد الذي اختل  فيه بالع ونافع ح نما انرناه في شرح الحديث األول .    

وهذا الحديث : يدل دل  ك  والروحا  علاجدين : نايار وصاغير ح فاالكاير وشارف الروحاا  ح     

جد ح وك  واين الملاجدين دنده ح إنما صل  عأضع الصاغير دان يماين الال الملا ولع يصي الناي 

 رعية وحجر .  

 ثع رجعنا إل  وسية الحديث .     

وك  اواان دماار نااا  يصاالي إلاا  العاارق الااذي دنااد عنصاارف الروحااا  ح والاال العاارق  -486    

انتها  طرفه دل  حافة الطريق ح دو  الملجد الذي ويناه وواين المنصارف ح وكنات ااهاب إلا  عكاة 

داااد هللا يصاالي فااي الاال الملااجد ح نااا  يترنااه داان يلاااره وورا ه وقااد اوتنااي ثااع علااجد ح فلااع يكاان 

ويصلي كعاعه إل  العرق نفله ح ونا  داد هللا يروح عن الروحا  في يصلي الظهر حت  ياقتي الال 

المكا  ح فيصلي فيه الظهر ح وإاا كقاي عن عكة فاب  عار واه قااي الصااح ولاادة كو عان  خار اللاحر 

 دره حت  يصلي وها الصاح . 

 قال الخطاوي : العرق : جايي صغير .     
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ح ويسااال : ك   وينااه ووااين واادر كروعااة واارد ح  -وفااتح الاارا   -وعنصاارف الروحااا  : المنصاارف     

والملجد الماني هنا  ح قيي : كنه في  خر وادي الروحا  عاع طارف الجااي دلا  يلاار الاذاهب إلا  

 ح وكنه نا   يعرف حينظذ وملجد الغهللاالة . عكة . وقيي : كنه لع ياق عنه زعا   إال  ثار يليرة 

وانروا : ك  دن يمين الطريق لمن نا  وهاذا الملاجد وهاأ علاتساي النازياة عأضاع ناا  اوان     

ح ونا  ثع شجرة ح نا  اون دمر إاا ناهللال وتأضاق  دمر ينهللال فيه ح ويسأل : هذا عنهللال ربأل هللا 

 يفعي.  هللا  صب فضي وضأئه في كصلها ح ويسأل : هكذا ركيت ربأل

: دين دلا  طرياق آلخاذ  -والهللااي وتخفي  اليا   -والنازية : قال صاحب ))ععجع الالدا (( :     

 عن عكة إل  المدينة قرب الصفرا  ح وهي إل  المدينة كقرب . 

صاال  إليااه ح ولكاان  ولااع يصاارح اواان دماار فااي صاايته إلاا  هااذا العاارق وقنااه ركى الناااي     

ي هذا المكا  ااهاا وراجعا وتعريله واه حتا  يصالي واه يادل دلا  كناه إنماا عحافظته دل  الصية ف

 فيه . فعي الل إقتدا  وصية الناي 

 ثع رجعنا إل  وسية الحديث :     

نا  ينهللال تحت برحة ضاخمة دو  الرويثاة دان  وك  داد هللا حدثه ح ك  ربأل هللا  -487    

ي حت  يفضي عن كنمة دوين وريد الرويثاة وميلاين يمين الطريق ح ووجاه الطريق في عكا  وطح به

 وقد انكلر كديها فانثن  في جأفها ح وهي قائمة دل  باق ح وفي باقها نثب نثيرة .

اللرحة : شجرة ح وتجمع دل  برح نتمرة وتمرح وهأ ضرب عان الشاجر لاه ثمار ح وقياي :     

 هي شجرة ويضا  . وقيي : ني شجرة طأيلة برحة . 

راهيع الحروي : اللارح شاجر نااار طاأال ال تردا  ح يلاتظي واه ح ال يناات فاي رعاي وقال إو    

 كودا ح وال جاي ح وال تقنله الماشية إال قليي ح له غصن اصفر . 

ح وكنه انكلر كديها فانثن  في جأفها ح وكنها قائماة -كي : دظيمة  -وقد وصفها وقنها ضخمة     

 دل  باق ح وفي نثب نثيرة . 

 باق ك  الكثب جمع نثيب ح  وهأ عا غل  وارتفع دن وجه األرض .  وقد    

 والاطح : الأابع . والرويثة عكا  ععروف وين عكة والمدينة .     

وكعا عكا  هذه اللرحة ح في يعرف عناذ زعاا  ح وقاد انار الال وعاض عان صان  فاي كخااار     

هذه الملاجد المذنأرة في هذا الحاديث  المدينة وعد اللاعمائة ح وانر كنه ال يعرف في يأعه اا  عن

 -كيضاا  -بأى علجد الروحاا  وعلاجد الغهللاالاة ح وانار ععهماا علاجدا ثالثاا ح وزداع كناه ععاروف 

والروحااا  ح دنااد داارق الظايااة ح دنااد جاااي ورقااا  ح واناار فيااه حااديثا رواه الهللاوياار واان وكااار وببااناد 

د قالي باعأ  نايا (( . وهذا ال يثاات ح قال : )) لسد صل  في هذا الملج ضعي  جدا ح وك  الناي 

 ولعله كحد الملجدين والروحا  ح وقد تسدر انرهما . 

 ثع رجعنا إل  وسية الحديث :     

صل  في طرف تلعة عان ورا  العارج نايارة  وك  داد هللا ون دمر حدثه ح ك  الناي  -488    

لا  السااأر رضاع عان حجاارة ح دان ح وكنت ااهب إل  هضاة دند الال الملاجد قاارا  كو ثيثاة ح د

 يماااااااااااين الطرياااااااااااق دناااااااااااد بااااااااااالمات الطرياااااااااااق ح واااااااااااين كولظااااااااااال اللااااااااااالمات ناااااااااااا  

 داد هللا يروح عن العرج وعد ك  تميي الشمس والهاجرة ح فيصلي الظهر في الل الملجد . 

وفي رواية اإلعار كحمد لهذا الحديث زيادة في هذا وعد قأله : ))وكنت ااهب دل  راه خملاة     

 وانر واقيه .  -عن العرج فَي علجد إل  هضاة (( كعيال 

 والتلعة : المكا  المرتفع عن األرض .     
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قال الخطاوي : التلعة عليي الما  عن فأق ألبفي . قاال : والهضااة فاأق الكثياب فاي االرتفااع     

ا ودو  الجاي. والرضع : حجارة ناار واحدتها رضمة . والللمات : جمع بلمةح وهي شاجرة ورقها

 السرظ الذي يدو  وه األدر . وقيي : الللع يشاه السرظ وليس وه . انته  عا انره . 

وحك  غيره ك  الهضاة ني جاي خلق عن صخرة واحدة وني صخرة راباية تلام  هضااة ح     

 : قاله الخليي .  -وجمعها هضاب 

: شااجر ح  -تح وااالف -وقااال األصاامعي : الهضاااة : الجاااي المنالااط دلاا  األرض . واللاالمات     

: قالااه كوااأ دماارو . والأحاادة  -: حجااارة . والرضااع والرضااار : دو  الهضاااب  -واللاالمات والكلاار 

 عنها رضمة . والعرج : عكا   ععروف وين عكة والمدينة ن يسال : كنه دساة . 

 رجعنا إل  وسية الحديث :     

رحات دان يلاار الطرياق ح ناهللال دناد با وك  داد هللا ون دمر حدثه ح ك  رباأل هللا  -489   

في عليي دو  هرشي ح الل المليي  الصق وكراع هرشي ح ويناه وواين الطرياق قرياب عان غلاأة ح 

 ونا   داد هللا ون دمر يصلي إل  برحة هي اقرب اللرحات إل  الطريق ح وهي كطألهن . 

 قال الخطاوي : هرشي : ثنية ععروفة ح ونرادها : عا يمتد عنها دو  بفحها .     

 : قدر رعية وعيدة ولهع كو حجر .  -وفتح الغين  المعجمة  -وقال غيره : الغلأة     

 ودنااااد اإلعااااار كحمااااد فااااي حااااديث اواااان دماااار هااااذا ح فااااي هااااذا المأضااااع زيااااادة : )) غلااااأة     

 بهع (( . 

 وقاااااال صااااااحب )) ععجاااااع الالااااادا   (( هرشاااااي : ثنياااااة فاااااي طرياااااق عكاااااة ح قريااااااة عااااان     

 ر ولها طريسا  ح فكي عن بلل واحدا عنهما كفض  وه إل  عأضع واحد . الجحفة ح يرى عنها الاح

عار واأادي األزرق ح فساال : )) كي واد  وفي صحيح عللع دان اوان داااه ح ك  رباأل هللا     

هذا ؟ (( قالأا : وادي األزرق . قال : ))نقني كنظر إل  عأبا  هاوطاا عان الثنياة ولاه جابار إلا  هللا 

  دلا  ثنياة هرشاي ح فساال : )) كي ثنياة هاذا ؟ (( قاالأا : هرشاي . قاال : )) ناقني والتلاية(( ح ثاع كتا

كنظر إل  يأنس ون عت  دل  ناقة حمرا  جعدة ح دلياه جااة عان صاأف ح خطاار ناقتاه خلااة ح وهاأ 

 يلاي (( . 

 قال هشيع : يعني : ليفا .     

 رجعنا إل  وسية الحديث :     

نااا  ينااهللال فااي الملاايي الااذي فااي كدناا  عاار  دثااه ح ك  الناااي وك  داااد هللا واان دماار ح -490   

الظهرا  قاي المدينة حين يهاط عن الصفراوات ح ينهللال فاي وطان الال الملايي دان يلاار الطرياق ح 

 ووين الطريق إال رعية وحجر .  وكنت ااهب إل  عكة ح ليس وين عنهللال ربأل هللا 

 ر . عر الظهرا  : ععروف قريب عن عكة ويلم  وطن ع    

 والصفراوات : عأضع قريب عنه وينه ووين دلفا  .     

 رجعنا إل  وسية الحديث :    

نا  ينهللال وذي طاأى ح ويايات حتا  يصااح ح  وك  داد هللا ون دمر حدثه ح ك  الناي  -491    

الال دلا  كنماة غليظاة ح لايس فاي الملاجد  يصلي الصااح حاين يسادر عكاة ح وعصال  رباأل هللا 

 ح ولكن كبفي عن الل دل  كنمة غليظة .   الذي وني ثع

هذه السطعة عن هذا الحديث خرجها عللع فاي ))صاحيحه(( دان عحماد وان إباحاق الملاياي ح     

 دن كوي ضمرة كنس ون دياض ح وببناد الاخاري . 

واو طااأى : يااروى وضااع الطااا  ونلاارها وفتحهااا ح وهااأ واد ععااروف ومكااة وااين الثنيتااين ح     

: ثنياااة المااادنيين ح تشااارف دلااا  عساااارة عكاااة ح وثنياااة تهااااط دلااا  جااااي يلااام  : وتلااام  كحاااداهما 

 الحصحاه ح وحا  عهملة وصادين عهملين . 
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صال  فياه ح وإنماا صال  كبافي  ح ولاع يكان النااي  ونا  وذي طأى علجد وني وعد النااي     

 عنه دل  كنمة غليظة . 

 زويدة .  وانر األزرقي في )) كخاار عكة (( ك  الملجد ونته    

وخرج عن طريق عللع ون خالد ح دن اون جريج ح دع عأب  وان دسااة ح ك  نافعاا حدثاه ح ك      

نا  ينهللال واذي طاأى حاين يعتمار وفاي حجتاه حاين حاج ح تحات  اون دمر اخاره ح ك  ربأل هللا 

 بمرة في عأضع الملجد . 

نااا  ينااهللال اا طااأى   قااال اواان جااريج : وحاادثني نااافع ح ك  اواان دماار حدثااه ح ك  ربااأل هللا    

الال دلا  كنماة غليظاة الاذي   فيايت وه حت  يصلي الصاح حين يسدر عكاة ح وعصال  رباأل هللا 

والملجد الذي وني ثع ح ولكنه كبفي عن الجاي الطأيي الذي قاي عكة ح تجعي الملجد الذي وني يلاار 

أدا  ح تادع عان األنماة كبافي عناه دلا  األنماة اللا الملجد وطرف األنمة ح وعصال  رباأل هللا 

دشرة اارع ونحأها ويمين ح ثع تصل  علتساي الفرضتين عن الجاي الطأيي الاذي ويناه وواين الكعااة 

 . 

 نذا انره األزرقي .    

 وعللع ون خالد ح لع يكن والحاف  .     

 وهذا إنما يعرف دن عأب  ون دساة دن نافع ح فجعله دن اون جريج ح دنه .     

 الحديث الذي خرجه الاخاري : ووسي عن     

ابتساي فرضتي الجاي الاذي ويناه وواين الجااي  وك  داد هللا ون دمر حدثه ح ك  الناي  -492    

 الطأيي نحأ الكعاة ح فجعي الملجد الذي وناي ثاع يلاار الملاجد وطارف األنماة ح وعصال  النااي 

حأهااا ح ثااع تصاالي علااتساي كباافي عنااه دلاا  األنمااة اللااأدا ح تاادع عاان األنمااة دشاارة كارع كو ن

 الفرضتين عن الجاي الذي وينل ووين الكعاة . 

علاالع داان الملااياي ح داان كوااي ضاامرة ح وكداااد إباانادها وعااد  -كيضااا  -وهااذه السطعااة خرجهااا     

 تخريج السطعة التي قالها . 

قاي دخأله عكاة ح ولايس ناذلل ح   وهذا نله يأهع ك  هذه صفة عأضع  خر صل  فيه الناي     

 وإنما هأ عن تمار صفة عأضع صيته وذي طأى نما باقه األزرقي في رواية .

 ح وال يعرف عنهما اليأر شي  .   والظاهر : كنه هنا  علجدا  عانيا  وعد الناي     

عادخي الطرياق إلياه ن وكصاله عاقخأا عان الفارض وهاأ السطاع  -وضاع الفاا   -وفرضة الجاي     

 . : قاله الخطاوي  -غير الالي  

وذي طأى ح وصيته الصاح في هذا المكا : دليي دل  ك  عن نا  قاادرا  وفي عايت الناي     

دل  الدخأل إل  عكاة ععايناة الكعااة فلاه ك  يصالي خارجاا عنهاا وغيار ععايناة ح وك  عان ناا  ومكاة 

يعلاأ فاأق ووينه ووين الكعاة حائي كصلي نالجاي فله ك  يصلي واالجتهاد إل  الكعاة ح وال يلهللاعاه ك  

 الجاال حت  يشهد الكعاةن لما في الل عن الحرج والمشسة.               

 وهذا قأل كصحاونا والشافعية ح وال نعلع فيه خيفا .     

وهذا )) كخر كوأاب الملااجد (( ح ووعادها )) كواأاب اللاترة (( ح وعاا يصال  إلياه ح والمارور     

 وين يدي المصلي ح ونحأ الل . 

 

* * * 

 

 باب -90

 سترة اإلمام سترة لمن خلفه
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 خرج فيه ثيثة كحاديث :     

 الحديث األول :     

 قال :     

ثنا داد هللا ون يأب  : كونا عالل ح دن اون شهاب ح دن دايد هللا ون داد هللا ون دتااة ح  -493    

د نااههللات االحاتير ح دن داد هللا وان داااه ح كناه قاال : كقالات رانااا دلا  حماار كتاا  وكناا يأعظاذ قا

يصاالي والناااه ومناا  إلاا  غياار جاادار ح فمااررت وااين ياادي وعااض الصاا  ح فنهللالاات  وربااأل هللا 

 وكربلت األتا  ترتعح ودخلت في الص  فلع ينكر الل دلي كحد.

 في ))نتاب العلع(( دن إبماديي ح دن عالل. -كيضا  -وقد خرجه     

 الأداع(( دن يحي  ون قهللادة ح دن عالل . وخرجه في  خر ))المغازي(( في ))واب : حجة    

وانره تعليسا ح قال : وقال الليث : حدثني يأنس ح دن اون شهاب ح قاال : حادثني داياد هللا وان     

قاائع ومناا  فااي حجااة  دااد هللا ح ك  اواان دااااه كخااره ح كنااه كقاااي يلااير دلا  حمااار ح وربااأل هللا 

 عض الص  ح ثع نهللال دنه فص  عع الناه .الأداع يصلي والناه ح فلار الحمار وين يدي و

 ولكن هذا لف  رواية يأنس .    

 وقد خرجه وه عللع في ))صحيحه(( عن طريق اون وهب ح دنه.    

يصاالي  عاان طريااق اواان دينيااة ح داان الهللاهااري ح وقااال : والناااي  -كيضااا  -وخرجااه علاالع     

 وعرفة.

 -  وال درفاة ح وقاال فاي حجاة الاأداع وعن طريق ععمر ح دن الهللاهري ح ولع يذنر فيه : عنا    

 كو يأر الفتح .

 واقتصر عن حديث اون ديينة وععمر دل  هذا .    

 وانر يأر الفتح ال وجه له ن فب  اون دااه لع يكن قد ناههللا يأعظذ االحتير ح وال نا  النااي     

 يصلي يأعظذ ومن  وال درفة .

   كتا  لنا .وفي رواية اون ديينة : جظت كنا والفضي دل    

 لنا شيظا . فلع يسي ربأل هللا  -كيضا  -وفي رواية     

 وقد خرجه النلائي وتماعه هكذا .    

وخرج الترعذي حديث ععمر وتماعه ح ولفظه : ننت ردي  الفضاي دلا  كتاا  ح فجظناا والنااي     

  تسطع صيتهع.يصلي وقصحاوه ومن  ح فنهللالنا دنها ح فأصلنا الص  ح فمرت وين كيديهعح فلع 

يصالي  ففي هذه الروايات : ك  اون دااه عر دل  حمااره واين يادي وعاض الصا  والنااي     

 وال كحد عمن صل  خلفه . والناه ح فلع ينكر الل دليه كحد ح ال الناي 

ووهذا ابتدل الاخاري وغيره عان العلماا  دلا  ك  باترة اإلعاار باترة لمان خلا  ن أل  باترة     

 انَاااااْت عحفأظاااااة نفااااا  اََلاااااَل الماااااقعأعين ح ولاااااع يضااااارهع عااااارور عااااان عااااار وَاااااْين اإلعاااااار إاا نَ 

 كيديهع ن ولذلل ال يشرع للمقعأعين اتخاا بترة لهع وهع خل  اإلعار .

وال نعلع كحادا انار فاي حاديث اوان داااه : ))إلا  غيار جادار(( غيار عالال . وقاد خرجاه فاي     

 ة ح وكبسطها في األخرى .))المأطب(( في عأضعين ح انر في كحدهما هذه الكلم

 : إل  غير بترة. -وهللا كدلع  -وقد قال الشافعي: قأل اون دااه : ))إل  غير جدار(( ح كراد 

 وابتدل وذلل دل  ك  اللترة غير واجاة في الصية .    

ناا  يصالي إلا  دناهللاة ح فاب  هاذه نانات دادتاه فاي األبافار ح  وحمله غيره دلا  ك  النااي     

 إ  شا  هللا تعال  . - دل  عا يقتي

 فكير الاخاري قد يدل دل  هذا ن إلدخاله هذا الحديث في ك  بترة اإلعار بترة لمن خلفه .    

 دل  عثي هذا . -في رواية اون عنصأر واألثرر  -وحمله اإلعار كحمد     
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ح إال ك  صل  إل  غيار جادار ح نماا تسادر  لكن الاخاري قد خرج الحديث ح وفيه : ك  الناي     

 يسال : ال يلهللار عن ددر الجدار نفي ابتتاره وحروة ونحأها .  

وقد انر األثرر ك  اون كخي الهللاهري روى هذا الحاديث دان الهللاهاري ح وانار فياه : ك  النااي     

 . صل  إل  غير بترة 

صال  إلا   وقد روي دن اإلعار كحمد عثي قأل الشافعي ح وكنه حمي الحديث دل  ك  الناي     

 : نسله دنه الحلن ون ثأاب. -غير بترة 

دلاا  ك  عاارور الحمااار وااين ياادي  -فااي روايااة جمادااة عاان كصااحاوه دنااه  -وابااتدل والحااديث     

 المصلي ال يسطع صيته ح ودارض وه حديث كوي ار .

 وهذا إنما يكأ  إاا نا  يصلي إل  غير بترة .    

لي إلاا  غياار بااترة . وفااي حااديث  خاار نااا  يصاا وقااد ورد فااي روايااة التصااريح وااق  الناااي     

 .  التصريح وق  اون دااه عر وين يدي الناي 

فقعا األول ح فمن طريق الحكع ح دن يحي  ون الجهللاار ح دن كوي الصاهاا  ح قاال : تاذانرنا عاا     

يسطع الصية دند اون دااه ح قال : جظت كنا وغير عن وني داد المطلب دل  حماار ح ورباأل هللا 

  ح فنهللال ونهللالت وترنناا الحماار كعاار الصا  ح فماا واااله ح وجاا ت جاريتاا  عان وناي دااد يصلي

 المطلب فدخلتا وين الص  ح فما وال  الل .

 ح والنلائي . -وهذا لفظه  -خرجه كوأ داود     

 يصلي في كرض خي . وخرجه األثرر ح ودنده : وربأل هللا     

فاي ))نتااب الشاافي(( عان طرياق شاعاة ح ولفظاه : ك  وخرجه كوأ وكر داد العهللايهللا ون جعفار     

 صل  في فضا  ليس وين يديه بترة . الناي 

وقد انره اإلعار كحمد وهذا اللف  عن حديث شعاة ح واحتج وه ح ولع نجاده فاي ))الملاند(( وهاذا     

 اللف  .

ا  عاان صال  فاي فضا وانار األثارر ك  شاعاة وعنصاأرا روياا فاي هاذا الحاديث : ك  النااي     

األرض ح ليس وين يديه بترة ح ولعي هذا عما تصرفأا فاي لفظاه لماا فهماأه عان ععنااه ح هكاذا رواه 

 شعاة وعنصأر ح دن الحكع ح دن يحي  ح دن صهيب .

عان غيار  -دن دمرو ون عرة ح دن يحي  ون الجهللاار ح دن اون داااه  -كيضا  -ورواه شعاة     

 انر : ))صهيب(( في إبناده .

 اإلعار كحمد نذلل .خرجه     

 كيضا . -وقد روي دن عنصأر ح دن الحكع نذلل     

 خرجه اون حاا  في ))صحيحه(( نذلل .    

عان غيار انار : ))كواي  -ورواه حجاج ح دن الحكع ح دن يحي  ون الجاهللاار ح دان اوان داااه     

ولاع ياهللاد  -ي  في فضاا  ح لايس واين يدياه شا ولف  حديثه : صل  ربأل هللا  -كيضا  -الصهاا (( 

 دل  الل .

 خرجه عن طريسه اإلعار كحمد .    

وكوااأ الصااهاا  ح اباامه : صااهيب الماادني ح وهااأ ثسااة ح وثسااه كوااأ زردااة وغيااره . ويسااال كنااه     

الاكري ح وهأ عدني ح لكن بظي دن صهيب هذا ح فسال : شيخ عن كهي الاصرة . وهذا يدل دل  كناه 

 غير المدني .

نااي السااألين : إدخااال صااهيب فااي إبااناده ح  -فيمااا نسلااه دنااه اونااه  -ازي وصااحح كوااأ حاااتع الاار   

 وإبساطه .

 وفي ))علند اإلعار كحمد(( : ك  يحي  ون الجهللاار لع يلمعه عن اون دااه .    

This file was downloaded from QuranicThought.com



 256 

 والظاهر : ك  الل عن قأل شعاة .    

 ونير كحمد يدل دل  ك  الصحيح دخأله في اإلبناد .    

ا الحديث ح وابتدل وه دل  ك  الصية إل  غير بترة صاحيحة ح وقاال : وانر اإلعار كحمد هذ    

 ليس هأ وذا  .

يعني : عن جهة إبناده ح ولعله ركى ك  صهياا هذا غيار ععاروف ح ولايس هاأ واقوي الصاهاا      

 الاكري عأل  اون دااه ن فب  اا  عدني.

 الكااااريع الجااااهللاري ح ك  عجاهاااادا وكعااااا الثاااااني : فماااان طريااااق اواااان ُجااااَرْيج  : َحاااادَّثَنَي َدْاااااد     

كنا والفضاي دلا  كتاا  ح فمررناا واين يادي رباأل هللا  كخاره ح دن اون دااه ح قال : كتيت الناي 

 . وعرفة وهأ يصلي المكتأوة ح ليس شي  يلتره ح يحأل ويننا ووينه 

 خرجه الاهللاار .    

داااه ح دان اوان داااه ح وخرج اإلعار كحمد عن طريق اون كوي ائب ح دن شعاة عأل  اوان     

يصلي والناه في فضاا  عان األرض ح فمررناا  قال : جظت كنا والفضي دل  حمار ح وربأل هللا 

 وين يديه ونحن دليه ح حت  جاوزنا داعة الص  ح فما نهانا وال ردنا .

 وشعاة هذا ح تكلع فيه .    

إل  غير بترة ح فبناه يحماي وهأ يصلي  فعل  تسدير ك  يكأ  اون دااه عر وين يدي الناي     

 دل  كنه عر وين يديه عن وعد ن فبنه ال يظان والفضاي وكخياه ك  يمارا دلا  حماار واين يادي النااي 

وااالسرب عنااه ح وإاا نااا  عرورهمااا وااين يديااه عتااداادا فبنااه ال يضاار ح وعرورهمااا دلاا  هااذه الحااال 

 وجأده نعدعه .

ح  ض الصاا  ح ولااع يماارا وااين ياادي الناااي ودلاا  تساادير ك  يكأنااا لااع يماارا إال وااين ياادي وعاا    

عان صايته إلا  العناهللاة فاي  والروايات الصحيحة إنما تدل دل  الل فمع عا دلاع عان داادة النااي 

 كبفاره .

 كيضا . -وقد روي الل عن حديث اون دااه     

 خرجه اإلعار كحمد : ثنا يهللاياد وان كواي حكايع : حادثني الحكاع وان كواا  ح قاال : بامعت دكرعاة    

وعرفاات ح فصال  والحماار عان ورا   يسأل : قال اون دااه قال : رنهللات العناهللاة واين يادي النااي 

 العنهللاة.

والظاهر : كنه كشار إل  عروره دل  الحمار وين يديه ح فيلتدل والحديث حينظذ دلا  ك  باترة     

 اإلعار بترة لمن خلفه ح نما ابتدل وه الاخاري .

صلي إل  بترة كو إل  غير بترة ن أل  قالته نانت عحفأظاة دان حينظذ ي وبأا  نا  الناي     

 بترة لمن ورا ه ن فلذلل لع يضرهع عرور الحمار وين كيديهع . المرور فيها ح ونا  هأ 

 وهذا قأل جمهأر العلما  : إ  بترة اإلعار بترة لمن خلفه .    

 األوزادي واحمد . انته  .قال اون المنذر: روي الل دن اون دمر ح ووه قال النخعي وعالل و

 دن كوي قيوة ودن الشعاي . -كيضا  -وروي     

 وروي دنه ح دن علروق .    

ولكن كنكره اإلعار كحمد ح وانره داد الرحمن وان كواي الهللانااد ح دان كوياه ح دان فسهاا  المديناة     

 اللاعة في عشيخة بأاهع عن نظرائهع كهي ثسة وفضي ح وهأ قأل الثأري .

 روي فيه حديث عرفأع :  وقد    

خرجه الطاراني عن رواية بأيد ون داد العهللايهللا ح دن داصع األحأل ح دن كنس ح دان النااي     

 . ))ح قال : ))بترة اإلعار بترة لمن خلفه 

 ولكن ال يصح ن وبأيد هذا ضعي  جدا .    
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كنه قاال : باترة وقد كنكر اإلعار كحمد دليه كنه روى دن حصين ح دن الشعاي ح دن علروق     

اإلعار بترة لمن خلفه ح وقال : إنما هأ قأل الشاعاي . فكيا  لاأ بامع كناه روى الال وبباناد لاه دان 

 ؟ الناي 

 وعنهع عن قال : اإلعار بترة لمن خلفه ح وهأ قأل طائفة عن كصحاب عالل .    

نصااأا واين كياديهع وععن  نأ  بترة اإلعار بترة لمن خلفه : ك  المقعأعين ال يشرع لهاع ك  ي    

 بترة إعاعهع ح وكنه ال يضرهع عن عر وين كيديهع إاا لع يمر وين يدي إعاعهع .

: عا روى هشار ون الغاز ح دان دمارو وان شاعيب ح دان كوياه ح دان  -كيضا  -ويدل دل  الل     

ة فاتخاذه قالا -يعناي : إلا  جادر  -ثنياة كااخار ح فحضارت الصاية  جده ح قاال : هاطناا عاع النااي 

ونحن خلفهح فجا ت وهيمة تمار واين يدياهح فماا زال يادارئها حتا  لصاق وطناه والجادر ح وعارت عان 

 ورائه .

 خرجه اإلعار كحمد وكوأ داود .    

وهذا يدل دل  ك  المرور وين اإلعار وبترته عحذور ح وخايف المارور واين يادي عان خلفاه ح     

 إاا نانت بترة اإلعار عحفأظة .

 مرور وين يدي المقعأعين إاا نانت بترة إعاعهع عحفأظة ففيه قأال  : وكعا جأاز ال    

نص دليه في رواية األثرر ح في الرجاي يكاأ  خلا  اإلعاار  -كيضا  -كحدهما : كنه عنهي دنه     

ووين يديه ص  ح فيكأ  في الص  الذي واين يدياه خلاي دان يلااره لايس هاأ وحذائاه ح كيمشاي إلياه 

 ذائه فعي فقعا ك  يمشي ععترضا فيباي الذي إل  جناه ويمر وين يديه في.  فيلده ؟ قال: إ  نا  وح

 وهذا يدل دل  ك  المشي وين يدي المقعأعين داخي في النهي .    

 وعن كصحاونا عن حمي الل دل  نراهة التنهللايه حوخيف المشي وين اإلعار والمنفرد .    

 دن الشافعي عا يدل دليه . وبيقتي -كيضا  -والكراهة قأل كصحاب الشافعي     

 وقال بفيا  : ال يعجاني الل .    

وانر عالل في )) المأطب (( كنه ولغه ح ك  اون دمر ناا  يكاره ك  يمار واين يادي النلاا  وهان     

 يصلين .

وحمله وعضهع دل  نراهة المرور وين يدي صفأف النلا  في عبخرة الملجد إاا صلين عاع     

 اإلعار .

لثاااني : جااأازه عاان غياار نراهااة ح وكنااه غياار داخااي فااي النهااي ح وقااد حكاااه وعااض والسااأل ا    

كصاحاونا روايااة دان كحمااد ح إاا ناا  عشاايه لحاجاة ن نمشاايه إلا  فرجااة فاي الصاا  ح كو إاا لاع يجااد 

 عأضعا يصلي قيه .

وهأ ظاهر نير نثير عن كصاحاونا ن فابنهع اباتدلأا وحاديث اوان داااه دلا  ك  باترة اإلعاار     

 لمن خلفه ح وجعلأا ددر اإلنكار دل  اون دااه دليي دل  الل . بترة

 فبنه ابتدل وعدر اإلنكار دل  الجأاز . -كيضا  -ونير اون دااه يدل دليه     

 وهأ علتلهللار لعدر وطي  الصية ح وهذا عذهب عالل وكصحاوه .    

المصالي(( ح وخارج فياه انر عالل في ))المأطب(( : ))واب : الرخصة فاي المارور واين يادي     

حااديث اواان دااااه هااذا ح ثااع قااال : ولغنااي ك  بااعد واان وقاااه نااا  يماار وااين ياادي وعااض الصاافأف 

 والصية قائمة.

قااال عالاال : وكنااا كرى الاال وابااعا ح إاا كقيماات الصااية وعااد ك  يحاارر اإلعااار ولااع يجااد الماار      

 عدخي إل  الملجد إال وين الصفأف .

 ))بننه(( وعض نير عالل ح دن السعناي ح دنه .وقد انر كوأ داود في     
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وقال بفيا  الثأري : إا انته  إل  الملجد والطريق واين كياديهع ح فاناه يمشاي ععترضاا حتا      

 يدخي الملجد .

وفي ))تهذيب المدونة(( للاراددي : وال وقه والمرور واين الصافأف درضاا ح واإلعاار باترة     

ح ونذلل عن رد  وكحادث فليخارج درضاا ح ولايس دلياه ك  يرجاع  لهع ح وإ  لع يكأنأا إل  بترة

 ال  دجهللا الملجد .

وانر اون داد الار في ))التمهيد(( ك  المقعأر ال يدفع عن عار واين يدياه ح وقاال : ال كدلاع واين     

 كهي العلع فيه خيفا .

لكاا يارخص فاي وانر في ))االبتذنار(( قأل عالل الذي اناره فاي ))المأطاب(( ح وانار ك  عا    

ن -يعني : وكي حال ح بأا  اضاطر إلياه كو ال  -الل لمن لع يجد عنه ودا ح وك  غيره ال يرى وه وقبا 

لحديث اون دااه . قال : وقد قدعنا ك  اإلعار بترة لمن خلفه ح فالماشي خلفه كعاار الصا  نالماشاي 

ل عالال . ولكان الظااهر عاا خلفه دو  ص  . قال : ويحتماي هاذا ك  يكاأ  الماار لاع يجاد وادا نماا قاا

 قدعنا عن اآلثار الدالة دل  ك  اإلعار بترة لمن خلفه .

 وهذا الكير يدل دل  ك  للعلما  اختيفا : هي الرخصة تختص وحال الضرورة كر تعع ؟    

وقد حك  وعض كصحاونا رواية كخرى دن كحمد ح وق  عان ناا  واين يدياه فرجاة فاي يكاره لاه     

 ن الصفأف حت  يسأر فيها .ك  يمشي درضا وي

 وهذا قأل ثالث والرخصة في الل لحاجة إليه ح وإ  لع يكن ضرورة .    

وانر الايهسي في نتاوه ))المعرفاة(( دان الشاافعي فاي الساديع ح كناه انار قاأل عالال فاي هاذا ح     

 وادتااااراض عااااان ادتاااارض دلياااااه ثااااع كخاااااذ فااااي الاااااذب دنااااه ح واحاااااتج وحااااديث اوااااان داااااااه 

إل  ك  الل إنما قاله في المرور وين يدي المتنفلين الذين دليهع قطع النافلة للمكتأوة وغيره ح وكشار 

 ح وال يجد الداخي طريسا غير الممر وين كيديهع .

وععن  هذا كنه إنما يجأز المارور للضارورة واين يادي عان يصالي صاية عكروهاة ح هاأ عان     

 يمت الصية .يتنفي وعد إقاعة الصية ح كو يطيي في نافلته وقد كق

ولكن كصحاب عالل حملأا نير عالل دل  دمأعه في حال الضرورة نما تسدر ح وهاذا الكاير     

عان الشااافعي ياادل دلاا  ك  المااقعأعين ال يجااأز الماارور وااين كيااديهع إاا نااانأا يستاادو  وصااية اإلعااار 

 لضرورة وال غيرها ح نما قاله كحمد في غير حال الضرورة في رواية األثرر .

وقااال كصااحاب الشااافعي : إاا وجااد الااداخي فرجااة فااي الصاا  األول ح فلااه ك  يماار وااين ياادي     

 الص  الثاني ويص  فيها ن لتسصير كهي الثاني وترنها .

وهذا عأافاق لكاير الشاافعي ح حياث لاع يجاهللا المارور إال عاع تسصاير المصالين ح لكناه يخصاه     

 وحال الضرورة وكصحاوه لع يخصأه وذلل .

الشافعي فاي نتااب ))عختلا  الحاديث(( دلا  ك  المارور واين يادي المصالي إلا  غيار  ونص    

 بترة عااح غير عكروه ح وابتدل وحديث اون دااه هذا ح ووحديث المطلب ون كوي ودادة .

 واهات طائفة عن العلما  إل  ك  بترة اإلعار ليلت بترة لمن خلفه عن المقعأعين :     

عان طرياق اوان بايرين ح كناه ولغاه ح ك  الحكاع الغفااري كر جيشاا ح فروى الجأزجاني وغياره     

وكنه نا  وين يديه رعح ح فمر وه عا يسطع الصية ح فقدااد واالسأر الصاية ح فلماا انصارف انار الال 

له ح فسال : كولع تروا إل  عا عر وين كيدينا ؟ فقنا وعن يليناي قاد باترنا الارعح ح فبنماا كدادت الصاية 

 .عن كجي العاعة 

 قال اون المنذر في ))نتاوه الكاير(( : وروي دن دطا  نحأه .    

وروى دمر ون شاة في نتاب ))كخاار قضاة الاصرة(( : ثنا عحمد ون حاتع : ثنا إباماديي وان     

إوراهيع : ثنا يأنس ن قال : نا  عأب  ون كنس يصلي والناه فاي صاحن الملاجد ح فكاا  نلاب يمار 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 259 

لن ح فسال : كعا اإلعار وعن نا  إل  بارية وعن نا  خلا  الصا  فاي يعياد وين كيديهع ح فلقلأا الح

 ح وعن نا  وين اللأاري فليعد .

ح وهأ يصالي إلا  غيار  وكعا دل  تسدير ك  يكأ  اون دااه عر دل  األتا  وين يدي الناي     

 بترة ح ولع ينهه دن الل ح فهذا يحتمي وجأها : 

يه عن وعد ح والمار كعار المصلي إلا  غيار باترة دان وعاد نالماار كحدها : ك  يكأ  عر وين يد    

 خل  بترته .

ولكن خرج اإلعار كحمد عن حديث الحلن العرني ح دن اون دااه ح قاال : كقالات دلا  حماار     

يصلي والناه ح حت  إاا ننت قرياا عنه نهللالت دنه ح وخليت دنه ح ودخلت عع النااي  وربأل هللا 

 كداد صيته ح وال نهاني دما صنعت . في صيته ح فما 

 : قاله اإلعار كحمد ح فحديثه دنه عنسطع . -والحلن العرني لع يلمع عن اون دااه     

والثاني : ك  يحمي دل  ك  االبتتار في الصية غير واجابح وإنماا هاأ دلا  االختياارح وهاذا     

 حكاه الايهسي دن الشافعي .

دي المصالي إلا  غيار باترة ح إعاا كناه حارار ح كو عكاروه ح فكيا  ولكن يسال : فالمرور وين يا    

 كقر دليه ولع ينكر ؟

 وقد يجاب : وقنه إاا نا  عكروها ح فبنكاره غير واجب .    

وألصحاونا وجه : ك  عن صل  إل  غير بترة لع يكن المرور وين يديه عنهياا دناه إنماا النهاي     

 ر وينه ووين اللترة ح وهأ قأل اون المنذر.يختص ومن صل  إل  بترةح فينه  دن المرو

 وقال كصحاب الشافعي : ال يحرر المرور وين يدي المصلي إل  غير بترةح وي يكره .    

وهي للمصلي إل  غير بترة ك  يدفع المار وين يديه ؟ دل  وجهاين لهاع ح كصاحهما : لايس لاه     

 الدفع .

ومن  نماا فاي رواياة عالال وغياره عان  الناي  والثالث : ك  يكأ  عرور اون دااه وين يدي    

: قالاه  -كصحاب الهللاهري ح وحكع الحرر كنه يجأز المرور فيه وين يدي المصلي دو  باائر الالادا  

 طائفة عن كصحاونا ح وبتقتي هذه الملقلة فيما وعد حيث وأب الاخاري دليها .

ون لهيعة : حدثني حاا  وان واباع وقد روي عا يخال  هذا ح وك  المار يرد واألوطح ح فروى ا    

صاال  وهااع اات يااأر  ح داان كويااه ح داان داااد هللا واان زيااد وكوااي وشااير األنصاااري ح ك  ربااأل هللا 

 ك  تقخري ح فرجعت حت  صل  ثع عرت . واعركة والاطحا  ح فقشار إليها الناي 

 خرجه اإلعار كحمد .    

 واون لهيعة ح حاله عشهأر .    

 : الحديث الثاني     

 قال :     

ثنا إبحاق : ثنا داد هللا ون نمير : ثنا دايد هللا ون دمر ح دن نافع ح دن اوان دمار ح ك   -494    

نا  إاا خرج يأر العيد  كعر والحروة فتأضع وين يديه فيصلي إليها والناه عان ورائاه  ربأل هللا 

 ح ونا  يفعي الل في اللفر ح فمن ثع اتخذها األعرا  .

نااا  إاا صاال  فااي فضااا  عاان األرض صاال  إلاا  الحروااة ح  ذا الحااديث : ك  الناااي فااي هاا    

فيرنهللاها وين يديه ح ثع يصلي إليها ح فكا  يفعي الل في العيدين ن ألنه نا  يصليهما والمصل  ح ولاع 

ن أل  الملاافر ال يجاد غالااا جادارا  -كيضاا  –يكن فيه ونا  وال بترة ح ونا  يفعاي الال فاي كبافاره 

 ر وه ح وكنثر عا يصلي في فضا  عن األرض .يلتت
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ناا   وخرج اون عاجه عن طريق األوزادي : كخارني نافع ح دن اون دمر ح ك  رباأل هللا     

يغاادو إلاا  المصاال  فااي يااأر ديااد ح والعنااهللاة تحمااي وااين يديااه ح فااباا ولاا  المصاال  نصااات وااين يديااه ح 

 تتر وه .فيصلي إليها ح والل ك  المصل  نا  فضا  ليس شي  يل

 وخرج الاخاري كوله دو   خره .    

وقال كوأ نعيع : ثنا بفيا  ح دن إبماديي ون كعية ح دان عكحاأل ح قاال : نانات تحماي الحرواة     

 ن ألنه نا  يصلي إليها . عع ربأل هللا 

وعا انر فاي حاديث اوان دمار عان اتخااا األعارا  لهاا ح فااألعرا  الاذين دنااهع فاي زعناه إنماا     

 يتخذها للصية . ذوها تعاظما ونارا ح لع يتخذوها ألجي الصية نما نا  الناياتخ

 وفي الحديث : دليي دل  ابتحااب اللترة للمصلي وإ  نا  في فضا  ح وهأ قأل األنثرين .    

 ورخص طائفة عن العلما  لمن في فضا  ك  يصلي إل  غير بترة ح عنهع : الحلن ودروة .    

: نسلاه  -وبالع يصليا  في اللفر إل  غير بترة . وروي دان اإلعاار كحماد نحاأه  ونا  السابع    

 عذهب عالل . -كيضا -دنه األثرر وغيره . وهأ 

قال صاحب )) تهذيب المدونة (( : وال يصلي في الحضر إال إل  باترة ح ويصالي فاي اللافر     

 كو ومأضع يقعن فيه عرور شي  وين يديه إل  غير بترة .

ومنا  إلا  غيار جادار ح نماا تسادر فاي رواياة عالال لحاديث اوان  تدل لذلل وصاية النااي ويل    

 دااه ح وا  الشافعي وغيره فلروه وصيته إل  غير بترة والكلية .

 وقد قيي : إ  فائدة اللترة عنع المرور وين يدي المصلي .    

 وقيي : ن  النظر دما ورا  اللترة .    

 ظأاهر النصأه ح والعنهللاة ونحأها ال تك  النظر .واألول كظهر وكشاه و    

وحيث تلتحب الصية إل  اللترة ح فليس الل دل  الأجاأب دناد األنثارين ح وهاأ المشاهأر     

 دند كصحاب اإلعار كحمد .

وعنهع عن قال : هاي واجااة ح لكان ال تاطاي الصاية وترنهاا حتا  يأجاد المارور الماطاي للصاية 

 .الذي ألجله شردت اللترة 

إلاا  غياار بااترة إ  نااا  عحفأظااا فبنمااا  وقااال األثاارر : حااديث اواان دااااه فااي صااية الناااي     

 وجهه إاا لع يجد بترة كجهللاكه .

ال يتعاذر دلياه تحصايي عاا  فحمله دل  حالة تعاذر وجاأد اللاترة ح وفياه نظار ن فاا  النااي     

 . يلتتر وه ح وهأ ومن  كو وعرفة ح وععه الخلق العظيع عن المللمين

ورخصت طائفة في الصية إل  غير بترة عطلسا ن روى جاور ح دن الشعاي ح قاال : ال واقه     

 ك  يصلي إل  غير بترة .

وقال اون بيرين قلت لعايدة : عا يلتر المصالي ح وعاا يسطاع الصاية ؟ قاال : يلاترها التساأى     

 جعي وين يديل شيظا .ويسطعها الفجأر . قال : فذنرته لشريح ح فسال : كطيب لنفلل ك  ت

 خرجهما ونيع .    

 وروى وببناده ح دن اون علعأدح قال : عن الجفا  ك  يصلي الرجي إل  غير بترة.    

 الحديث الثاني :     

ثنا كوأ الألياد : ثناا شاعاة ح دان داأ  وان كواي جحيفاة ح قاال : بامعت كواي يحادث ح ك   -495    

الظهار رنعتاين والعصار رنعتاين ح يمار واين يدياه  -دنهللاة  ووين يديه -صل  وهع والاطحا   الناي 

 المركة والحمار .

ناا  يصالي فاي كبافاره إلا   ك  النااي  -نما دل دليه حديث اوان دمار  -يدل  -كيضا  -هذا     

ومنا  كو درفاة إلا   دنهللاة تلتره عمن يمر وين يديه ح وهذا عما يضع  حمي األثرر لصية النااي 
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ذر دليه اللترة ن فاا  حاديث كواي جحيفاة يادل دلا  ك  العناهللاة نانات ععاه فاي غير بترة دل  كنه تع

 حجة الأداع ح وانه صل  إليها ومكة .

وقأله : ))يمر وين يديه المركة والحماار(( عماا يلادل واه دلا  ك  عرورهاا واين يادي المصالي     

ومرورهماا واين إل  غير بترة يسطع دليه صايته ح ولاأال الال لاع يكان لتخصايص الماركة والحماار 

 ععن  . -يديه عن ورا  اللترة 

يعني : عن ورا  العنهللاة ح نما في الرواية  -وقأله : ))يمر وين يديه المركة والحمار((     

 إ  شا  هللا تعال  . -األخرى : يمرو  عن ورائها ح وبتقتي قرياا 

                                        

*  *  * 

 

 باب -91

 غي أن يكون بين المصلي والسترة ؟قدر كم ينب

حدثنا دمرو ون زرارة : ثنا داد العهللايهللا ون كوي حازر ح دن كوياه ح دان باهي ح قاال :  -496    

 ووين الجدار عمر عشاة . نا  وين عصل  ربأل هللا 

حدثنا المكي ون إوراهيع : ثنا يهللايد ون كوي دايد ح دن بلمة ح قال : نا  جدار  -497    

 د المنار ح عا نادت الشاة تجأزها.الملجد دن

فيهااا  هااذا الحااديث الثاااني كحااد ثيثيااات الاخاااري ح وهااي األحاديااث التااي وينااه ووااين الناااي     

 ثيثة رجال .

نا  يصلي قرياا عان الجادار وحياث ال يكاأ  واين عأقفاه  وحديث بهي يدل دل  ك  الناي     

 ووين الجدار غير قدر عا تمر فيه الشاة .

كعا حديث بلمة ون األنأع ح فتخريج الاخاري له في هاذا الاااب يادل دلا  كناه فهاع عناه ك  و    

فااي صاايته كو عتساادعا دليااه ح عتنحيااا داان جاادار قالااة الملااجد ح  المنااار نااا  واابزا  عأقاا  الناااي 

 ووينهما خلي ال تجأز عنه الشاة .

واين جادار الملاجد الغرواي خلاي وقد قيي : كناه يحتماي ك  الماراد واه : كناه ناا  واين المناار و    

 يلير ح ال تكاد الشاة تجأز عنه ح وانه ليس المراد وه جدار السالة .

لكن قد خارج الاخااري هاذا الحاديث فاي نتااب ))االدتصاار((ولف  صاريح فاي المعنا  الاذي     

فهمه عنه هاهنا ح دن اون كوي عريع ح دان كواي غلاا  ح دان كواي حاازر ح دان باهي ح كناه ناا  واين 

 دار الملجد عما يلي السالة ووين المنار عمر الشاة .ج

وخرج اإلعار كحمد ح دن حماد ون علعدة ح دن يهللايد ون كوي داياد ح دان بالمة ح قاال : ناا      

 وين المنار والسالة قدر عمر شاة .

 وفي السرب عن اللترة كحاديث كخر :     

حديث عأب  ون دساة ح دان ناافع ح ك  فمنها : عا خرجه الاخاري في واب عفرد وعد هذا عن     

دادهللا نا  إاا دخي الكعاة عش  قاي وجهه حين يدخي ح وجعي الااب قاي ظهاره يمشاي حتا  يكاأ  

وينه ووين الجدار الذي قاي وجهه قرياب عان ثيثاة كارع صال  واه ح يتاأخ  المكاا  الاذي كخااره واه 

 صل  فيه . ويل ك  الناي 

 ر والدنأ عن اللترة عن غير تسدير وشي :     وعنها : عا ورد في األع    

ح قاال : ))إاا صال  كحادنع  فروى نافع ون جاير ح دن بهي ون كوي حثمة ح يال  واه النااي     

 إل  بترة فليد  عنها ح ال يسطع الشيطا  دليه صيته(( .

 خرجه اإلعار كحمد وكوأ داود والنلائي واون حاا  في ))صحيحه(( .    
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 وأ داود في إبناده اختيفا ح ونذلل انره الاخاري في ))تاريخه(( .وانر ك    

 عربي ح وفيه: ))فب  الشيطا  يمر وينه ووينها((. -دن نافع ون جاير  -كيضا  -وقد روى     

 وقال العسيلي : حديث بهي هذا ثاوت .    

: ))إاا  ث الناااي : نياا  إبااناد حاادي -يعنااي : كحمااد  -وقااال الميمااأني : قلاات ألوااي دااادهللا     

 صل  كحدنع فليد  عن بترته(( ؟ قال : صالح ح ليس وببناده وقه .

وروى اون دجي  ح دن زيد ون كبلع ح دن داد الرحمن ون كوي بعيد الخادري ح دان كوياهح     

 : ))إاا صل  كحدنع فليصي إل  بترة ح وليد  عنها((. قال : قال ربأل هللا 

 داود واون عاجه . خرجه اإلعار كحمد وكوأ    

 . وروي هذا المتن عن وجأه كخر دن الناي     

 وروى إباااااحاق وااااان باااااأيد ح دااااان دمااااار ح كناااااه ركى ح رجاااااي يصااااالي عتاادااااادا دااااان     

السالة ح فسال : تسدر ح ال يفلد الشيطا  دليل صيتل ح كعا إناي لاع كقاي إال عاا بامعت عان رباأل هللا 

 . 

 خرجه اإلبماديلي وغيره .    

 وهأ عنسطع ن فب  إبحاق لع يلمع عن دمر .    

 وقد روي دنه عربي .    

 وروي دنه ح دمن  حدثه ح دن دمر .    

وروى عصعب ون ثاوت ح دن هشار ون دروة ح دن كويه ح دن دائشاة ح قالات : قاال رباأل     

 : ))كرهسأا السالة(( . هللا 

 خرجه الاهللاار واألثرر .    

 : لع يروه إال عصعب ون ثاوتح وليس والسأي .-ما نسله دنه الارقاني في -وقال الدارقطني     

: فلاره اوان قتيااة وغياره ح وتأقا   -وععن  إرهاق السالة عضايستها وعهللااحمتها والدنأ عنها     

 كحمد في تفليره .

 وخرجه الجأزجاني ح ولفظه : ))إاا صل  كحدنع فليصي إل  بترة ح وليسرب عنها(( .    

 لااب كحاديث كخر علندة وعربلة : وفي ا    

 وروى ونيع وببناده دن اون علعأد ح قال : يصلي ووينه ووين السالة عسدار عمر رجي .    

 ودنه : قال : ال يصلين كحدنع ووينه ووين السالة فجأة .    

 وبظي الحلن : هي نانأا يرقاأ  في الاعد شيظا؟ قال : ال كدلمه.    

 نا  دادهللا ون ععسي يجعي وينه ووين بترته بتة كارع . وقال اون المنذر :    

 وقال دطا  : كقي عا يكفيل ثيثة كارع ح ووه قال الشافعي .    

وقال عهنق : بقلت كحمد دن الرجي يصلي ح نع يكأ  وينه ووين السالة ؟ قال : يدنأ عن السالاة     

فاي الكعااة ح فكاا  ويناه وواين الحاائط  عا ابتطاع ح ثع قال : إ  اون دمار قاال : صال  رباأل هللا 

 ثيثة كارع .

وقال األثرر : بظي كوأ دادهللا دن عسدار عاا واين المصالي وواين اللاارية ؟ فاذنر حاديث اوان     

 دمر هذا . قيي له : يكأ  وينه ووين الجدار إاا بجد شار ؟ قال : ال كدري عا شار .

 الة نثير ح كارع ثيثة كو كنثر .قال األثرر : وركيته يتطأع ووينه ووين الس    

 قال اون داد الار : ولع يحد عالل في الل حدا .    

ثع كشار اون داد الار إل  ك  اآلخذين وحاديث باهي وان باعد الاذي خرجاه الاخااري فاي قادر     

 عمر الشاة كول  .

 وقال في عأضع  خر : حديث اون دمر كصح إبنادا عن حديث بهي ح ونيهما حلن .    
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قلت : ولأ جمع وين حديث بهي واون دمر فقخذ وحديث اوان دمار فاي النافلاة وحاديث باهي     

في الفريضة لكا  له وجه ن فب  صية الناي في الكعااة نانات تطأداا ح وباهي إنماا كخاار دان عساار 

 في علجده الذي نا  يصلي فيه والناه الفرائض . الناي 

 شار .وقال السرطاي : قدره وعض الناه وسدر     

قلت : هذا فيما يفصي دن عحي بجأده ح ال دن عحي قياعه ح نما بظي دنه اإلعار كحمد فيماا     

 باق .

قال : ولع كحد في الل حدا ح إال ك  الل وسدر عا يرنع فيه ويلجد ح ويتمكن عن دفع عان يمار     

 وين يديه .

قائماا ح وحاديث ثيثاة كارع قال : وقد حمي وعض شيأخنا حديث عمر الشاة دل  عا إاا ناا      

 دل  عا إاا رنع كو بجد .

نذا وجدته ح ويناغي ك  يكاأ  واالعكس ن فاب  الراناع واللااجد يادنأا  عان اللاترة كنثار عان     

 السائع نما ال يخف  .

وانر صاحب )) المهذب (( عن الشافعية : ك  عمر العنهللا قدر ثيثة كارع ح فعل  قألاه يتحاد     

 ديث اون دمر ح وهأ وعيد جدا .ععن  حديث بهي وح

وعت  صل  إل  بترة وتاادد دنهاا ح فساال كصاحاب الشاافعي : هاأ نماا لاأ صال  إلا  غيار     

 بترة ح في المرور وين يديه ودفعه للمار ح دل  عا باق حكاية عذهاهع .

 

* * * 

 

 باب -92

 الصالة إلى الحربة

قاال : كخارناي ناافع ح دان داادهللا وان دمار ح حدثنا علدد : ثنا يحي  ح دن دايد هللا ح  -498    

 نانت ترنهللا له الحروة ح فيصلي إليها . ك  الناي 

 قد تسدر هذا الحديث وقولط عن هذا اللياق .    

 

* * * 

 باب -93

 الصالة إلى العنزة

حدثنا  در : ثنا شعاة : ثنا دأ  ون كوي جحيفة ح قال : بمعت كوي ح قال : خارج دليناا  -499    

والمهاجرة ح فقتي وأضاأ  فتأضاق ح فصال  وناا الظهار والعصار ح وواين يدياه دناهللاة ح  ل هللا ربأ

 والمركة والحمار يمرو  عن ورائها .

حدثنا عحمد ون حاتع ون وهللايع ح ثنا شااا  ح دن شعاة ح دان دطاا  وان كواي عيمأناة ح  -500    

جتااه تاعتاه كنااا وغاير ح وععنااا إاا خارج لحا قاال : باامعت اناس واان عالال يسااأل : ناا  ربااأل هللا 

 دكازة كو دص  كو دنهللاة ح وععنا إداوة ح فباا فرف عن حاجته ناولناه اإلداوة .

 ))شااا (( ح هأ : كبأد ون داعر ح وشااا  لسب له .    

وحديث انس قد خرجه فاي ))نتااب الأضاأ (( ح فاي ))كواأاب االباتنجا (( ح وانرناا هناا      

 فائدة حمي العنهللاة .

وظاهر تاأيب الاخاري يدل دل  التفريق وين العنهللاة والحروة ح وكنثر العلما  فلروا العناهللاة     

 والحروة .
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 وقال كوأ دايد : العنهللاة دصا قدر نص  الرعح كو كنثر ح لها بنا  .    

وقد خرج عللع حديث اون دمر الاذي خرجاه الاخااري فاي الاااب الماضاي عان حاديث داياد     

 نا  ترنهللا له العنهللاة ويصلي إليها. اون دمر ح ك  الناي هللاح دن نافع ح دن 

 قال دايد هللا : وهي الحروة .    

وقد فرق قأر وين العنهللاة والحروة ح فعن األصمعي قال : العنهللاة : عا دور نصله ح والحرواة :     

 العريضة النصي .

 وكشار وعضهع إل  دكس الل .    

اد عنه : ك  اللترة يلاتحب ك  يكاأ  درضاها نعارض إل  العنهللاة والحروة يلتف وصيته     

 الرعح ونحأه ح وطألها اراع فما فأقه .

قاال : ))إاا وضاع كحادنع واين يدياه عثاي عابخرة  قال اون المنذر : جا  الحديث دن النااي     

 الرحي فليصي ح وال ياالي عن عر ورا  الل(( .

 وقال كنس وكوأ هريرة وذلل في الطأل .    

 األوزادي : يجهللائ اللهع واللأط واللي  . وقال    

 وقال دطا  : قدر عبخرة الرحي يكأ  حالسها دل  وجه األرض ارادا .    

 ووه قال الثأري وكصحاب الركي .    

 وقال عالل والشافعي : قدر دظع الذراع فصاددا .    

 وقال قتادة : ارادا وشارا .    

 بخرة الرحي ح ووه قال الثأري . انته  .وقال األوزادي : يلتر المصلي عثي ع    

 وبظي كوأ العالية دن اللترة ؟ فسال: طأل الرحي ح والعرض عا درض كحب إلي.    

وقال اون دااد الاار : قاال عالال : كقاي عاا يجاهللائ المصالي فاي اللاترة غلا  الارعح ح وناذلل     

جااهللائ دناده ح وال تفلااد دنااده اللاأط ك  نااا  قائماا ح وارتفادهااا : قادر دظااع الااذراع ح هاذا كقااي عاا ي

 صية عن صل  إل  غير بترة ح وإ  نا  الل عكروها له .

 وقأل الشافعي في الل نسأل عالل .    

وقال الثأري وكوأ حنيفة : كقاي اللاترة : قادر عابخرة الرحاي ح ويكاأ  ارتفادهاا دلا  ظهار     

 األرض ارادا ح وهأ قأل دطا  .

 وقال قتادة : اراع وشار .    

وقال األوزادي : قدر عابخرة الرحاي ح ولاع يحاد اراداا ح وال دظاع اراع ح وال غيار الال ح     

 يعني في الغل  . انته  . -وقال : يجهللائ اللهع واللأط واللي  

وفي ))تهاذيب المدوناة(( للارادداي الماالكي : ويلاتره قادر عابخرة الرحاي ح وهاأ نحاأ عان     

يكأ  فاي جلاة الارعح كو الحرواة ح ولايس اللاأط ولاترة . دظع الذراع . قال عالل : وإني ألحب ك  

 انته  .

وكعااا عااذهب الشااافعي وكصااحاوه ح فيلااتحب دناادهع ك  يكااأ  ارتفاااع اللااترة قاادر عاابخرة     

الرحي ح واختلفأا في تسديرها ح فالمشاهأر دنادهع : إنهاا نحاأ ثلثاي اراع فصااددا . وقياي : اراع ح 

 كفي الغلي  والدقيق .وكعا درضها في حد له دندهع ح وي ي

وكعا عذهب كحمد وكصحاوه ح فنص كحمد دل  ك  اللترة قدر عابخرة الرحاي ح وك  عابخرة     

 : نسله دنه كنثر كصحاوه . -الرحي اراع 

ونسي اون قابع ح دنه في قدر عا يلتر المصلي ح قال : قدر دظع الاذراع عان األشايا  ح وهاأ     

 نمبخرة الرحي .

 عن قدره ونحأ ثلثي اراع ن أل  اََلَل ُهَأ طأل دظع اراع اإلنلا  . وهذا عثي قأل    
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 وكعا درضها في حد له دند كصحاونا ح إال كنه نلما غل  نا  كول  .     

 وقال إبحاق : قدر عبخرة الرحي اراع .     

 -وقد خرج الاخاري حديث الصية إل  عبخرة الرحي عن حاديث اوان دمار ح وبايقتي قريااا    

 شا  هللا . ك 

وخرج عللع عن حديث بما  ح دن عأب  اون طلحة ح دن كوياه طلحاة وان دايادهللاح دان النااي 

  )) حقال :)) إاا وضع كحدنع وين يديه عثي عبخرة الرحي فليصي ح وال يااالي ومان عار ورا  الال

 . 

 قال دلي ون المديني : إبناده حلن .    

باظي فاي  أد حدن دروة ح دن دائشة ح ك  الناي عن حديث كوي األب -كيضا-وخرج عللع     

 غهللاوة تاأ  دن بترة المصل  ؟ فسال : )) نمبخرة الرحي (( .

حقال : )) إاا قار كحادنع يصالي  وعن حديث دادهللا ون الصاعت ح دن كوي ار ح دن الناي     

 فبنه يلتره إاا نا  وين يديه عثي  خرة الرحي (( .

 واياااة دااااد الملااال وااان الروياااع وااان باااارة ح دااان كوياااه ح دااان وخااارج اإلعاااار كحماااد عااان ر    

: )) يلتر الرجي في صيته اللهع ح وإاا صل  كحدنع فليلاتتر ولاهع  جده ح قال : قال ربأل هللا 

. )) 

 وفي رواية له ـ كيضا ـ وهذا اإلبناد : )) ليلتتر كحدنع  في صيته ح ولأ ولهع (( .     

 ح دل  شرط عللع . وخرجه الحانع ح وقال : صحي    

 ح قاااااال :  وخااااارج الحاااااانع ـ كيضاااااا ـ عااااان حاااااديث كواااااي هريااااارة ح دااااان النااااااي     

 )) يجهللائ عن اللترة عبخرة الرحي ح ولأ ودقة شعرة (( .

وزدااع كنااه صااحيح دلاا  شاارطهما ح ولاايس نااذلل ن فااب  هااذا تفاارد ورفعااة عحمااد واان السابااع     

جاور ح دان عكحاأل ح دان يهللاياد وان جااور ح دان األبدي ح دن ثأر ون يهللايد ح دن يهللايد ون يهللايد ون 

 كوي هريرة .

 واألبدي ح ضعي  جدا .     

 قال الدارقطني : غيره ال يرفعه ـ يعني : كنه يسفه دل  كوي هريرة .    

 وبظي اون ععين دن حديث كوي هريرة المأقأف . فسال : هأ علتسيع اإلبناد .     

ح داان كوااي دايااد هللا ح داان كوااي هرياارة : يجااهللائ  وروى علااعر ح داان الأليااد واان كوااي عالاال    

 المصلي عثي عبخرة الرحي في عثي جلة اللأط .

 نذا رواه الحفاظ دن علعر حوهأ المحفأظ ـ : قَاَل الدار قطني وغيره .    

: قاله يعسأب ون بافيا  ] واوان ناجياة [  -وكوأ ُداَْيَد هللا ح ُهَأ : ُعْلَلع ْون عشكع صاحب ععاا     

. 

 والأليد وعللع شاعيا  ثستا  .    

 ورواه كوأ هشار الرفادي ح دن حفص ون غياث ح دن علعر ـ فرفعه .     

 خرجه اإلبماديلي .     

 وكوأ هشار ليس والسأي .    

 وبنذنر ـ ك  شا  هللا ـ حديث الصية إل  العصا .     

دارض الارعح ال تحصاي واه  وهذا نله عما ابتدل وه دلا  عالال فاي قألاه : إ  عاا ناا  دو     

 بنة االبتتار . 

 ودن كوي العالية ح قال : يلتر المصلي نحرف السلع .     

 خرجه ونيع .     
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وكعا إاا لع يجد عا يصلي إليه ح إال عا نا  دو  عبخرة الرحي في االنتصاب ح عثي حجار كو     

 ؟ فَيَه قأال  : دصا ال يلتطيع نصاها ح فهي يضعها وين يديه ويصلي إليها ح كر ال

كحاادهما : كنااه يصاالي إلاا  اََلااَل إاا لَااْع يجااد غيااره ح وحكاااه اواان المنااذر َداان َبااَعيد واان جاياار     

 . -كيضا–واألوزادي وكحمد ح َوُهَأ قَْأَل إبحاق 

 وروى اون كوي شياة في )) نتاوه (( دن الشعاي ونافع ون جاير نحأه .    

 يجد شيظا شاخصا ولط عصل  .  وقال طائفة عن الشافعية : إاا لع    

 وروي دن كوي بعيد : ننا نلتتر واللهع والحجر في الصية .    

 انره اون المنذر .    

 والثاني : تكره الصية إل  الل .    

 قال اون المنذر : نره النخعي الصية إل  دصا يعرضها .    

 طريق إاا لع يكن ارادا. وقال الثأري: الخط كحب إلي عن هذه الحجارة التي في ال    

وحكاا  وعااض عاان صاان  فااي عااذهب باافيا  : ك  باافيا  بااظي : هااي يجااهللائ الحاااي المماادود     

 المعترض ؟ قال : ال يغني عن اللترة .

وروى حرب وببناده ح دان النخعاي ح كناه باظي دان الرجاي يصالي يلاتتر وحااي ععترضاا ؟     

 قال : لأ نا  الحاي والطأل نا  كحب إلي .

ذا ياادل دلاا  ك  الصااية إلاا  الملااتطيي كولاا  عاان الصااية إلاا  المعتاارض دنااده ن أل  وهاا    

 الملتطيي كشاه واللترة السائمة . 

واألنثاارو  ح ناااألوزادي والثااأري وكحمااد ياارو  ك  المعتاارض كولاا  ن ولهااذا رجحااأا فااي     

 الخط ك  يكأ  ععترضا . 

 نحأه ح فهي هأ بترة ؟ ولأ صل  ووين يديه عا يمنع االبتطراق عن نهر كو     

 قالت طائفة : هأ بترة ح عنهع الحلن واألوزادي .    

 وروي الل دن اون دمر وببناد ضعي  .     

 خرجه نله حرب الكرعاني .     

وقال : بقلت إبحاق دن الل ح فسال : إاا ناا  نهارا تجاري فياه اللافن فاي يصالي ح وإ  لاع     

 يكن تجري فيه فهأ كبهي . 

ر إبحاق إل  كنه إاا نا  تجاري فياه اللافن فهاأ طأياق علالأ  ح فاي يصالي إلياه وادو  يشي    

 بترة تحأل وينه ووينه .

وكيضا ن فالصية إل  النهر الجاري عما يلهي المصلين فبنه عما يلتحلن النظار إلياه ح وقاد     

 باق نراهة الصية إل  عا يلهي .

ثة كارع كو نحأ الل فقرجأ ك  يكأ  باترة عاا لاع وقال بفيا  : إاا صل  دل  حائط قدر ثي    

 يكن طريسا .

 وبظي النخعي دن الصية دل  اللطح ح والناه يمرو  وين يديه؟ قال : يتقخر حت  ال يراهع .

 ونسي الأليد ون عللع ح دن األوزادي وبعيد ون داد العهللايهللا عثي قأل النخعي .    

 للطح عثي عبخرة الرحي فقنثر عن الل فصي .قال الأليد : وقال عالل : إ  نا  ارتفاع ا

 وكعا الخط في األرض إاا لع يجد عا يلتتر وه ففيه قأال  :     

ح وهاأ قاأل كواي هريارة ح ودطاا  ح وباعيد وان  -كيضاا  -كحدهما : كنه يحصي واه االباتتار     

 -كو كنثارهع ورجحاه نثيار عان كصاحاوه  -جاير ح واألوزادي ح والثأري ح والشافعي في كحد قأليه 

 وكحمد ح وإبحاق ح وكوي ثأر .
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والثاني : كنه ليس ولاترة ح وهاأ قاأل عالال ح والنخعاي ح واللياث ح وكواي حنيفاة ح والشاافعي     

 في الجديد .

 وقال عالل : الخط واطي .    

وابااتدل عاان قااال وااالخط ومااا روى إبااماديي واان كعيااة ح داان كوااي عحمااد دماارو واان حريااث     

: ))إاا صال  كحادنع فليجعاي تلساا   ح دان كواي هريارة ح قاال : قاال رباأل هللا  العذري ح دن جده

وجهه شيظا ح فب  لع يجد فلينصب دصا ح فب  لاع يجاد دصاا فلايخط خطاا ح ثاع ال يضاره عاا عار واين 

 يديه(( .

 خرجه اإلعار كحمد وكوأ داود واون عاجه واون حاا  في ))صحيحه(( .    

 ه صححه .وحكي دن اون المديني كن    

 وحك  اون داد الار دن كحمد ودلي ون المديني كنهما صححاه .    

وكحمد لع يعرف دنه التصريح وصحته ح إنما عذهااه العماي واالخط ح وقاد يكاأ  ادتماد دلا      

 اآلثار المأقأفة ال دل  الحديث المرفأع .

 فبنه قال في رواية اون السابع : الحديث في الخط ضعي  .    

 لشافعي يسأل والخط ح ثع تأق  فيه ح وقال: إال ك  يكأ  فيه حديث يثات.ونا  ا  

 وهذا يدل دل  كنه تأق  في ثاأته .    

 وقال اون ديينة لع نجد شيظا نشد وه هذا الحديث ح ولع يجئ إال عن هذا الأجه .    

 وانر ك  هذا الشيخ الذي روى دنه إبماديي ون كعية بظي دنه فخلط فيه .     

 انر الل كوأ داود في ))بننه(( وببناده دن اون ديينة .    

 وقد اختل  دل  إبماديي في تلمية شيخه ح وفيمن رواه دنه شيخه :    

 فسيي : دنه نما انرنا .    

 وقيي : دنه ح دن كوي دمرو ون عحمد ون حريث .    

 وقيي : دنه ح دن كوي دمرو ون حريث .     

 اه دنه شيخه .وكعا االختيف فيمن رو    

ح دان كوياه ح دان  -دل  اختيف في تلميته نما تسدر  -فسيي : دن إبماديي ح دن شيخه هذا     

 كوي هريرة .

 وقيي : دنه ح دن شيخه هذا ح دن جده ح دن كوي هريرة .    

 وقيي : دنه ح دن كويه ح دن كوي هريرة .    

 ير وابطة وينهما .وغ -وقيي : دنه ح دن شيخه هذا ح دن كوي هريرة     

وقال كوأ زردة : الصحيح : دن إباماديي ح دان كواي دمارو وان حرياث ح دان كوياه ح دان كواي 

 هريرة .

ونسي الغيوي في ))تاريخه(( دن يحي  ون ععين ح كنه قال : الصاحيح : إباماديي وان كعياة ح     

 وهأ : كوأ كعية ح وهأ عن دذرة . -دن جده حريث 

 رو ون حريث فسد كخطق .قال : وعن قال فيه : دم

 وهذا الكير يفيد شيظين :     

كحدهما : ك  إبماديي ون كعية هذا هأ اون حريث ح وهأ يروي هذا الحديث دن جده حرياث     

 العذري ح دن كوي هريرة .

ونذا رواه داد الارزاق ح دان اوان جاريج ح دان إباماديي ح دان حرياث وان دماار دان كواي     

 هريرة .
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ك  إبماديي هذا ليس هأ اون كعية السرشي المشهأر ح وي هأ : اون كعية ون حرياث  والثاني :    

 العذري .

وهذا غريب جدا ح وال كدلاع كحادا انار إباماديي هاذا ح وهاذا الحاديث قاد رواه األدياا  دان     

إبااماديي ح عاانهع : الثااأري واواان جااريج واواان ديينااة ح وإنمااا يااروي هاابال  داان إبااماديي واان كعيااة 

المكي الثسة المشهأر ح ويمتنع ك  يأري هبال  نلهع دان رجاي ال يعارف ح وال ياذنر ابامه األعأي 

 في تاريخ وال غيره .

 ولكن هذا الرجي الذي روى دنه إبماديي وكوأه وجده قد قيي : إنهع عجهألأ  .    

 .في رفع هذا الحديث ووقفه دل  كوي هريرة ح لكن األنثرو  رفعأه  -كيضا  -وقد اختل      

 وقال الدارقطني : رفعه دن إبماديي ون كعية صحيح .    

 وقد روي دن كوي هريرة عن وجه  خر :     

روى ونيع في ))نتاوه(( ح دن كوي عالل ح دن كياأب وان عأبا  ح دان المسااري ح دان كواي     

 هريرة ح قال : إاا صل  كحدنع فلع يجد عا يلتره فليخط خطا .

 عرفأدا . -دن كيأب ون عأب  ح دن كوي بلمة وقد روي دن األوزادي ح     

 عأقأفا . -وقيي : دن األوزادي ح دن رجي عن كهي المدينة ح دن كوي هريرة     

 قال الدارقطني : والحديث ال يثات .    

 قلت : وقد روي في الخط وين يدي المصلي حديث عرفأع عن حديث انس .    

 اا(( .خرجه حمهللاة اللهمي في ))تاريخ إبتراو    

 وإبناده عجهأل باقط ومرة .    

 واختل  السائلأ  والخط : هي يخط طأال ح كو درضا نالهيل ؟ دل  قألين :     

 قال دطا  والثأري وكحمد وإبحاق : يكأ  درضا .    

 وقال دمرو ون قيس وغيره : يكأ  طأال .    

 وكجازه كحمد دل  ني حال ح ولكن المعترض دنده كول  ح    

 

 ** * 

 

 باب -94

 السترة بمكة وغيرها

حاادثنا بااليما  واان حاارب : ثنااا شااعاة ح داان الحكااع ح داان كوااي جحيفااة ح قااال : خاارج  -501    

والهاااجرة ح فصاال  والاطحااا  الظهاار والعصاار رنعتااين ح ونصااب وااين يديااه دنااهللاة ح  ربااأل هللا 

 وتأضق ح فجعي الناه يتملحأ  وأضأئه .

 -صال  والاطحاا   شارع ومكاة وغيرهاا ح واباتدل واق  النااي عراد الاخاري : ك  اللاترة ت    

 في حجته إل  دنهللاة . -وهأ كوطح عكة 

 وقاااااد اختلااااا  العلماااااا  فاااااي حكاااااع عكاااااة فاااااي اللاااااترة : هاااااي حكمهاااااا نحكاااااع باااااائر     

 الالدا  ح كر ال ؟ دل  قألين : 

ل كحااادهما : ك  حكمهاااا فاااي باااترة الصاااية حكاااع باااائر الالااادا  ح وهاااأ اختياااار الاخااااري وقاااأ

 ]........[والشافعي ح وحكي رواية دن كحمد .

 وروي نحأه دن اون دمر :     

قال كوأ نعيع الفضي ون دنين في ))نتاب الصية(( : ثنا جعفر ون ورقا  ح دن يهللايد الفسيار ح     

 قال : ننت كصلي إل  جنب اون دمر ومكة ح فلع كر رجي انره ك  يمر وين يديه عنه .
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الماجشأ  ح دن صالح ون نيلا  ح قال : ركيت اوان دمار يصالي فاي الكعااة  ثنا داد العهللايهللا    

 قال : يرده . -ح في يدع كحدا يمر وين يديه ح ياادره 

وروى اون كوي شياة وببناده دن يحي  ون كوي نثير ح قال : ركيت انس ون عالل فاي الملاجد     

 الحرار قد نصب دصا يصلي إليها .

كة تجأز الصية فيها إلا  غيار باترة ح والمارور واين يادي المصالي عان السأل الثاني : ك  ع    

 غير نراهة في الل ح وهأ قأل طاوه ودطا  وكحمد ح نص دليه في رواية اون الحكع وغيره .

ونا  عحمد ون الحنفية يصلي وملجد عن  ح والناه يمرو  وين يديه ح فجا  فتا  عان كهلاه ح     

 فجلس وين يديه .

جااريج ح داان اواان كوااي دمااار ح قااال : ركياات اواان الهللاوياار طاااف والاياات ح ثااع جااا  وروى اواان     

 فصل  ح والطأاف وينه ووين السالة .

 قال : تمر وين يديه المركة فينتظرها حت  تمر ح ثع يضع جاهته في عأضع قدعيها .    

 وابتدل اإلعار كحمد وحديث المطلب ون كوي ودادة :     

والنلائي واون عاجه عن رواية اون جريج ح دن نثير ون نثيار ح دان  وقد خرجه اإلعار كحمد    

إاا فرف عن باعه جا  حت  يحااي واالرنن  كويه ح دن المطلب ون كوي ودادة ح قال : ركيت الناي 

 ح فيصلي رنعتين في حاشية المطاف ح وليس وينه ووين الطأاف كحد .

حدثني نثيار وان نثيار اوان كواي وداداة ح  دن اون ديينة ح قال : -كيضا -وخرجه اإلعار كحمد 

يصالي عماا يلاي الاااب وناي باهع ح والنااه  بمع وعض كهلاه يحادث ح دان جاده ح كناه ركى النااي 

 يمرو  وين يديه ح ليس وينهع بترة .

قال اون ديينة : ونا  اون جريج كخارنا دنه ح فساال : ثناا نثيار ح دان كوياه ح فلاقلته ح فساال :     

صل  عما يلي وااب وناي باهع  ته ح ولكن عن وعض كهلي ح دن جدي ح ك  الناي ليس عن كوي بمع

 ح ليس وينه ووين الطأاف بترة .

 وخرجه كوأ داود دن اإلعار كحمد .    

وقد تاين ورواية اون ديينة هذه كنها كصح عان رواياة اوان جاريج ح ولكان يصاير فاي إبانادها     

 عن ال يعرف .

 نثير ون نثير نما رواه دنه اون جريج .وقد رواه غير واحد دن     

واااألوطح إلاا  العنااهللاة ال يعااارض حااديث المطلااب ن أل  حااديث المطلااب دل  وصاية الناااي     

دل  جأاز الصية ومكة إل  غير بترة ح وحديث كوي جحيفة دل دل  جأاز الصية ومكة إل  باترة 

. 

كصاحاونا عان قاال : إ   وقد نص كحمد دل  ك  عكاة عخصأصاة عان واين الالادا  واذلل وعان

حكع الحرر نله ناذلل ح ولاأ قياي : إ  الصاية إلا  غيار باترة عخاتص والملاجد الحارار وحاده دو  

وساع عكة والحرر لكا  جمعا وين الحاديثين عتأجهاا ح وناير الساضاي كواي يعلا  فاي نتاواه ))الجااعع 

 الكاير(( يدل دليه ح وصرح وه غيره عن كصحاونا .

ديث المطلااب واان كوااي ودادااة دلاا  ك  األعاار والصااية إلاا  اللااترة دلاا  وحمااي الشااافعي حاا    

ومناا  إلاا  غياار  االبااتحااب دو  الأجااأب ح نمااا حمااي دليااه حااديث اواان دااااه فااي صااية الناااي 

 جدار .

صل  والهاجرة الظهار والعصار ح فجماع وينهماا فاي  وحديث كوي جحيفة قد يأهع ك  الناي     

 دل  الجمع وين الصيتين . -فيما نعلع  -لع يلتدل وه كحد كول وقتهما وهأ عسيع ومكة ح و

 والشل . -وقد جا  في رواية لنعار كحمد : ))فصل  الظهر كو العصر((     

 ولكن رواية عن قال : ))والهاجرة(( يدل دل  كنه صل  الظهر وغير شل .    
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يدياه الحماار والكلاب ال  وقد خرجه عللع ح ولفظه : فتسدر ح فصل  الظهر رنعتين ح يمر واين    

 يمنعح ثع صل  العصر رنعتين ح ثع لع يهللال يصلي رنعتين حت  رجع إل  المدينة .

 وهذا يدل دل  كنه إنما صل  العصر في وقتها .    

وعاد انار  -وقد رواه حجااج واين كرطااة ح دان داأ  وان كواي جحيفاة ح دان كوياه ح وقاال فياه     

 رنعتين . ويل فقا  ح فصل  ونا ربأل هللا  ثع حضرت العصر ح فسار -صية الظهر 

 خرجه عن طريسه اون بعد .    

 وهأ صريح في كنه لع يجمع وين الصيتين .    

وحجاج ون كرطاة ح وإ  نا  عتكلما فيه ح إال كنه فسيه يفهع ععن  الكير ح فيرجع إلا  زيادتاه     

 دل  عن ليس له عثي فهمه في الفسه والمعاني .

* * * 

 

 

 

 

 

 

 باب -95

 الصالة إلى األسطوانة

 وقال دمر : المصلأ  كحق واللأاري عن المتحدثين إليها .    

 وركى اون دمر رجي يصلي وين كبطأانتين ح فقدناه إل  بارية ح فسال : صي إليها .    

 خرج فيه حديثين :     

 الحديث األول :     

: ننات  تاي عاع بالمة وان األناأع ح فيصالي دناد ثنا المكي : ثنا يهللايد ون كوي داياد ح قاال  -502

األبطأانة التي دند المصح  ح فسلت : ياا كواا علالع ح كرا  تتحارى الصاية دناد هاذه األباطأانة ؟ 

 يتحرى الصية دندها . قال : فبني ركيت الناي 

 عن ثيثيات الاخاري . -كيضا  -هذا     

 واألبطأانة : اللارية .    

هر كنها عن كبطأا  الملجد السديع الَّاَذي يلام  الروضاة ح وفاي الروضاة وهذه األبطأانة الظا

 نا  يصلي إليها :  كبطأانتا  ح ني عنهما يسال : ك  الناي 

األبااطأانة المخلسااة ح وتعاارف وقبااطأانة المهاااجرين ن أل  كناااورهع نااانأا يجللااأ  إليهااا     

 ويصلأ  دندها ح وتلم  : كبطأا  دائشة .

صل  إليها المكتأوة وعاد تحأياي السالاة وضاع دشارة يأعاا ح ثاع تسادر إلا   الناي  ويسال : إ     

 عصيه اليأر .

وهي األبطأانة الثالثة عن المناار ح والثالثاة عان السالاة ح والثالثاة عان الساار الشاري  ح وهاي     

 عتأبطة في الروضة .

 اب هللا دليه .وكبطأانة التأوة ح وهي التي روط فيها كوأ لااوة نفله حت  ت    

نا  إاا ادتكا  فاي رعضاا  طارح لاه فراشاه ح ووضاع باريره  وقد قيي : إ  ربأل هللا     

 ورا ها .

 نانت دندها . وقد روي دن دمر عأل  غفرة وعحمد ون نعب ح ك  كنثر نأافي الناي     
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 ن المنار .وهي األبطأانة الثانية عن السار الشري  ح والثالثة عن السالة ح والراوعة ع    

وفااي الحااديث : دليااي دلاا  كنااه ال وااقه ك  يلااهللار المصاالي عكانااا ععينااا عاان الملااجد يصاالي فيااه 

 تطأدا.

 وقد ورد في رواية التصريح وق  هذه الصية نانت تطأدا .    

خرجه اون عاجه ح ولف  حديثه : ك  بلمة نا  يقتي إل  باحة الضح  فيعمد إل  األباطأانة     

ي قرياااا عنهااا ح فااققأل لااه : كال تصاالي هاهنااا ح وكشااير إلاا  وعااض نااأاحي دو  المصااح  ح فيصاال

 يتحرى هذا المسار . الملجد ح فيسأل : إني ركيت ربأل هللا 

وقألااه : ))قرياااا عنهااا(( قااد يحمااي دلاا  كنااه نااا  ينحاارف دنهااا فااي صاايته ح وال يلااتسالها     

 ابتسااال .

ح دن عجاهد ح دن داد الارحمن اوان صافأا  ح  وخرج الاهللاار ح عن رواية يهللايد ون كوي زياد    

؟ قاالأا : صال   عان الايات باقلت عان ناا  ععاه : كيان صال  رباأل هللا  قال : لما خرج النااي 

 رنعتين دند اللارية الأبط  ح دن يمينها . 

 ويهللايد ون كوي زياد ليس والحاف  .    

باقل وايال : كيان صال  النااي  وروى داد العهللايهللا ون كوي رواد ح دن نافع ح دان اوان دمار ح    

 -  ؟ قَااااااااَل : فقشاااااااار لَاااااااهُ وااااااايل إلااااااا  اللاااااااارية الثانياااااااة َدْنااااااادَ  –يعناااااااي : فاااااااي الكعااااااااة 

 الااب . قال : صل  دن يمينها ح تسدر دنها شيظا .

 ليس والحاف  . -كيضا  -وداد العهللايهللا     

ترة عنصاأوة وقد صرح كصحاونا وكصحاب الشافعي وغيرهع وقنه يلتحب لمن صل  إل  با    

 ك  ينحرف دنها وال يلتسالها .

 وصرح وذلل عن كصحاونا : كوأ وكر داد العهللايهللا واون وطة والساضي كوأ يعل  وكصحاوه .    

 وكخذوه عن نص اإلعار كحمد دل  ك  اإلعار يسأر دن يمين طاق المحراب .    

 ونذا قال النخعي .    

يد ون ناعي ح دان المهلاب وان حجار الاهراناي ح وابتدلأا وما روى دلي ون دياش ح دن الأل    

يصالي إلا  داأد وال إلا   دن ضاادة ونت المسداد ون األباأد ح دان كويهاا : عاا ركيات رباأل هللا 

 دمأد وال إل  شجرة إال جعله دل  حاجاه األيمن كو األيلر ح وال يصمد له صمدا .

 خرجه اإلعار كحمد وكوأ داود .    

كو  -كيضا عن رواية وسية ون الأليد ح دن الأليد ون ناعاي ح دان حجار  -وخرجه اإلعار كحمد     

ناا  إاا  ون المهلب ح دن ضايعة ونت المساداد وان ععاد يكارب ح دان كويهاا ح ك  النااي  -اون حجر 

 صل  إل  دمأد كو خشاة كو شاه الل ال يجعله نصب دينيه ولكن يجعله دل  حاجاه األيلر .

 اه : ونير اون ععين وكوي حاتع الرازي يشهد له .ولعي هذه الرواية كش    

كحياناا ح فايظن عان  -والشاعيأ  نانأا يلمأ  المسادار وان ععاد يكارب : المسادادح وال ينلااأنه    

بمعه غير عنلأب كنه اون األبأد ح وإنما هأ اون ععد يكرب وقد وقاع هاذا االخاتيف لهاع فاي غيار 

 حديث عن رواياتهع .

 ر شيخ ليس والمشهأر .والمهلب ون حج    

 والأليد ح قال كوأ حاتع : وهأ شيخ . وقال الاخاري : دنده دجائب .    

قال السرطاي : لعاي هاذا َنااَ  كول اإلباير ن لسارب العهاد وابل  دااادة الحجاارة واألصانار ح     

 نته  .حت  تظهر المخالفة في ابتساال اللترة لما نانأا دليه عن ابتساالهع تلل المعاأدات . ا

 وقد نره عالل ك  يصلي إل  حجر في الطريق ح فقعا إل  حجارة نثيرة فجائهللا .    

 انره في ))تهذيب المدونة(( .    
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وقد ورد النهي دن ك  يأطن الرجي لاه عكاناا فاي الملاجد يصالي فياه : عان رواياة تمايع وان     

الغاراب ح وافتاراش اللااع ح دن نسرة  عحمأد ح دن داد الرحمن ون شاي ح قال : نه  ربأل هللا 

 وك  يأطن الرجي المكا  الذي في الملجد نما يأطن الاعير .

 خرجه اإلعار كحمد وكوأ داود والنلائي واون عاجه .    

 وفي إبناده اختيف نثير .    

 وتميع ون عحمأد ح قال الاخاري : في حديثه نظر .    

ةحوحديث الرخصااة دلاا  الصااية وقااد حمااي كصااحاونا حااديث النهااي دلاا  الصااية المفروضاا

 النافلة .

ونا  لنعار كحمد عكا  يسأر فيه في الصية المكتأوة خل  اإلعار ح فتقخر يأعاً فنحاه النااه     

وترنأه ح فجا  وعاد الال فساار فاي طارف الصا  ولاع يساع فياه ح وقاال : قاد جاا  كناه يكاره ك  ياأطن 

 .الرجي عكانه

 الحديث الثاني :    

حدثنا قايصة : ثنا بفيا  ح دن دمرو ون داعر ح دان كناس ح قاال : لساد كدرنات نااار  -503    

 ياتدرو  اللأاري دند المغرب . كصحاب عحمد 

 . وزاد شعاة ح دن دمرو ح دن كنس : حت  يخرج الناي     

 رواية شعاة قد كبندها الاخاري في ))نتاب األاا (( .    

هللا وان صاهيب ح دان كناس حقاال : نناا والمديناة ح فاباا كا  وخرج عللع عان رواياة دااد العهللايا    

المبا  لصية المغرب اوتدروا اللأاري حفرنعأا رنعتين ح حت  ك  الرجي الغريب ليدخي الملاجد 

 فيحلب ك  الصية قد صليت عن نثرة عن يصليهما .

اري قااي فاي زعناه ناا  التنفاي إلا  اللاأ فهذا الحديث : يدل دل  ك  دادة كصحاب الناي     

الصية المكتأوة ووعادها ح ووخايف الصاية المكتأواة ح فابنهع ناانأا يصالأنها صافأفاً صافأفاً ح وال 

 يعتارو  لها بترةً ح وي يكتفأ  ولترة إعاعهع .

وروى ونيع ح دن هشار ون الغااز ح دان ناافع ح قاال : ناا  اوان دمار إاا لاع يجاد بااييً إلا      

 : اجلس وول ظهر  . بارية عن بأاري الملجد قال لي

* * * 

 

 

 باب - 96

 الصالة بين السواري في غير جماعة

حدثنا عأب  ون إبماديي : ثنا جأيرية ح دن نافع حدن اون دمر ح قال : دخاي النااي  - 504    

   الايت وكباعة ون زيد ودثما  ون طلحه ووايل ح فقطاال ثاع خارج ح فكنات كول النااه دخاي دلا

 : كين كصلي ؟ فَسَاَل : وَْين العمأدين المسدعين .كثره ح فلقلت ويالً 

 َحاااادَّثَنَا دااااادهللا ْواااان يأباااا  : كونااااا َعاَلاااال ْواااان كنااااس ح َداااان نَااااافَع ح َداااان اواااان  – 505    

دخاي الكعااة وكبااعة وان زياد ووايل ودثماا  وان طلحاة الحجااي ح فقغلسهاا   دمر ح ك  رباأا هللا 

؟ قاال : جعاي دماأدا داان   ج : عاا صانع رباأل هللا دلياه ح وعكاث فيهاا ح فلاقلت وايالً حاين خاار

 ح ثع صل  .  -ونا  الايت يأعظذ دل  بتة كدمدة  -يلاره ح ودمأداً دن يمينه وثيثة كدمدة ورا ه 

 وقال إبماديي : حدثني عالل ح فسال : دمأدين دن يمينه .    
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ح ونانات  ين دخله النااي قد دل هذا  الحديثا  دل  ك  الايت الحرار نا  فيه بتة كدمدة ح    

األدمادة الثيثاة التاي تلاي وااب الايات  األدمدة صفين ح في ني ص  ثيثاة كدمادة ح فجعاي النااي 

 خل  ظهره ح وتسدر إل  األدمدة المتسدعة ح فصل  وين دمأدين عنها .

 : كناه جعاي دماأدين دان يميناه ح ودماأدا -تعليساا  -وفي رواية عالل التاي انرهاا الاخااري     

 دن يلاره .

 وقد خرجها عللع دن يحي  ون يحي  ح دن عالل .    

 وهذا يدل دل  كنه نا  إل  جهة الرنن اليماني كقرب عنه عن جهة الحجر .    

 : رواية بالع ح دن كويه ح كنه بقل ويال : هي صل  فياه رباأل هللا  -كيضا  -ويشهد لذلل     

 .؟ فسال : نعع ح وين العمأدين اليمانيين 

 وقد خرجها الاخاري في ))الحج(( .    

 والمراد واليمانيين : عا يلي جهة الرنن اليماني .    

فاي  : حديث عجاهد ح دن اوان دمار ح كناه باقل وايال : كصال  النااي  -كيضا  -ويدل دليه     

 الكعاة ؟ قال : نعع ح وين اللاريتين اللتين دل  يلاره إاا دخي .

 في ))كوأاب ابتساال السالة(( ح وقد عض  .وقد خرجه الاخاري     

وقد روى داد العهللايهللا ون كوي رواد ح قال : حدثني نافع ح ك  اون دمر بقل ويال : كين صال      

؟ فقشار له ويل إل  اللارية الثانية دناد الاااب ح قاال : صال  دان يمينهاا ح تسادر دنهاا  ربأل هللا 

 شيظا.

 خرجه األزرقي .    

))اللارية الثانية دند الااب(( ح نقنه يريد اللارية الثانية عما يلي الااب ن فاب  الاااب وقأله :     

يليه بارية عن الص  المبخر ح ثع يليها بارية ثانية عن الص  المسدر ح وهي اللارية الأبط  عن 

 الل الص  .

مينهاا ح وقأله : ))صل  دان يمينهاا(( ياأهع كناه جعلهاا دان يلااره حتا  يكاأ  عصاليا دان ي    

 ودل  هذا التسدير ح فيكأ  قد جعي دمأدا دن يمينه ودمأدين دن يلاره .

وهذا يخال  رواية عالل المتسدعة ح وتلل الرواية عع عا دضدها وشهد لهاا كصاح عان رواياة     

 اون كوي رواد ح ويهللايد ون كوي زياد التي انرناها في الااب الماضي .

))تسادر دنهاا شايظا(( يادل دلا  كناه صال  عتسادعا دنهاا إلا  وقأله في رواية اوان كواي رواد :     

 جعي وينه ووين الجدار نحأ ثيثة كارع . عسدر الايت ح وبيقتي في الااب الذي يلي هذا كنه 

ح  -وهاأ : باليع المحااروي  -وقد روى األدمش ح دن دماارة وان دميار ح دان كواي الشاعثا      

ح فلمااا نناات وااين اللاااريتين عضاايت حتاا  لهللاقاات قااال : خرجاات حاجااا ح فجظاات حتاا  دخلاات الاياات 

عان الايات  والحائط ح فجا  اون دمر فصل  إل  جناي ح فلما صل  قلت له : كين صال  رباأل هللا 

 ؟ قال : كخارني كباعة ون زيد ح كنه صل  هاهنا .

 خرجه اإلعار كحمد واون حاا  في ))صحيحه(( .    

اللااريتين ح وإ  لاع يكان جعلهماا خلا  ظهاره ح نماا وفيه : دليي دل  كنه صل  عتسدعا دل      

 جعي األدمدة الثيثة المتقخرة التي تلي واب الايت ح فبنه جعلها ورا  ظهره في صيته .

وعسصأد الاخاري وهذا الاااب : ك  عان صال  واين بااريتين عنفاردا ح نمان يصالي تطأداا ن     

 ونا  اون دمر يفعله .   في الكعاة ح  فبنه ال يكره له الل نما فعله الناي 

ونذا لأ صل  جمادة ح ونا  إعاعهع ح ووق  وين اللاريتين وحده ح وقد فعي الال باعيد وان     

 جاير وبأيد ون غفلة .

 ورخص فيه بفيا  لنعار ونرهه للمقعأعين .    
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ع وإنما يكره الل ن لص  تسطعه اللأاري ح فلأ صل  اثنا  كو ثيثة جماداة واين بااريتين لا    

 ح هذا قأل كصحاونا وكصحاب الشافعي وغيرهع عن العلما  . -كيضا  -يكره 

 عرفأدا ح وعأقأفا . -ودل  عثي الل حملأا عا ورد عن النهي دنه     

فااالمرفأع ن روي عاان حااديث باافيا  ح داان يحياا  واان هااانئ واان دااروة الماارادي ح داان داااد     

ا  ح فاضطرنا النااه فصالينا واين اللااريتين ح الحميد ون عحمأد ح قال : صلينا خل  كعير عن األعر

 .  فلما صلينا قال انس ون عالل : ننا نتسي هذا دل  دهد ربأل هللا 

خرجااااه اإلعااااار كحمااااد وكوااااأ داود والنلااااائي والترعااااذي واواااان خهللايمااااة واواااان حاااااا  فااااي     

 ))صحيحيهما(( والحانع ح وقال : صحيح .

 وقال الترعذي : حديث حلن .    

يد هذا اون عحماأد المعاألي الاصاري ح روى دناه جماداة ح وقاال كواأ حااتع : هاأ وداد الحم

 شيخ .

 ويحي  ون هانئ المرادي ح نأفي ثسة عشهأر .    

وروى هارو  ون عللع كوأ عللع ح دان قتاادة ح دان ععاوياة وان قارة ح دان كوياه ح قاال : نناا     

 ها طردا .ونطرد دن ننهي ك  نص  وين اللأاري دل  دهد ربأل هللا 

 خرجه اون عاجه واون خهللايمة واون حاا  في ))صحيحيهما(( والحانع وصححه .    

 وقال اون المديني : إبناده ليس والصافي . قال : وكوأ عللع هذا عجهأل .    

 ونذا قال كوأ حاتع : هأ عجهأل .    

)الكنا (( وليس هأ وصاحب الحنا  ن فب  اا  ععروف ح وقاد فارق وينهماا علالع فاي نتااب )

 وكوأ حاتع الرازي .

 ح وال يثات . -عرفأدا  -وفيه : دن اون دااه     

 قال اون المنذر : ال ادلع في هذا خارا يثات .    

وقد روي النهي دناه ح دان حذيفاة واوان علاعأد واوان داااه ح وهاأ قاأل النخعاي ح وحكااه     

 الترعذي دن كحمد وإبحاق .

: نسلااه دنااه  -ية وااين األباااطين عطلسااا عاان غياار تفصاايي وقااد نااص كحمااد دلاا  نراهااة الصاا    

 جمادة ح عنهع : كوأ طالب واون السابع ح وبأى في روايته وين الجمعة وغيرها .

 ونسي دنه حرب : يكره الل ح قلأا كو نثروا ح وإ  نانأا دشرة.    

ر وااين وصاارح كوااأ وكاار داااد العهللايااهللا واان جعفاار فااي ))نتاااب الشااافي(( وكراهااة قيااار اإلعااا    

 اللأاري .

وكعا الساضي كوأ يعل  وكصحاوهح فساالأا : إنماا يكاره الال لصا  تسطعاه اللاأاريح وحملاأا     

 نير كحمد دل  الل .

ويشهد له : عا نسله اون عنصأر ح دان كحماد ح وقاد باقله : هاي يساأر اإلعاار واين اللااريتين ح     

 شي  في وقه .يبر السأر ؟ قال : إنما يكره للص  ح إاا نا  يلتتر و

 قال إبحاق ون راهأيه نما قال .    

 ونذا نسي حرب ح دن إبحاق ح كنه يكره الل للص  ح وال يكره لمن صل  وحده .    

 ورخص فيه اون بيرين وكوأ حنيفة وعالل واون المنذر .    

 وفي ))تهذيب المدونة(( للمالكية : ال وقه والصية وين األباطين لضيق الملجد .    

 كيضا . -وقد روي دن حذيفة ح كنه نرهه لسطع الصفأف     

وهاأ اوان داادهللا ح دان حصاين وان دااد الارحمن ح دان هايل وان  -قال كوأ نعايع : ثناا زفار     

 يلاف ح قال : نا  حذيفة يكره ك  نسأر وين األبطأانتين لتسطع الصفأف .
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جماداة واين اللاأاري ح ألناه وعن كهي الحديث عن حمي الكراهة دل  عن صل  وحده عاع ال    

 يصير فذا ح وخيف عن صل  عع غيره.

 وهذا وعيد جدا ح وال فرق في هذا وين عا وين اللأاري وغيرها .    

 

* * * 

 

 باب -97

حدثنا إوراهيع ون المنذر : ثنا كوأ ضمرة : ثنا عأب  وان دسااةح دان ناافع ح ك  داادهللا  -506    

ه حين يدخي ح وجعي الااب قااي ظهاره ح فمشا  حتا  يكاأ  ويناه نا  إاا دخي الكعاة عش  قاي وجه

ووين الجدار الذي قاي وجهه قرياا عان ثيثاة كارع صال  ح يتاأخ  المكاا  الاذي كخااره واه وايل ك  

 صل  فيه . الناي 

 قال : وليس دل  كحدنا وقه ك  يصلي في كي نأاحي الايت شا .    

صل  في الكعاة تلسا  وجهه لما دخي ح وجعي الاااب   هذا الحديث : عما يدل دل  ك  الناي    

 ورا  ظهره .

وقد خرج عللع عان حاديث كياأب ح دان ناافع ح دان اوان دمار ح كناه باقل وايال : كيان صال      

 ؟ قال : وين العمأدين ح تلسا  وجهه. الناي 

ينه ووينه قرياب وفي هذا الحديث : زيادة : كنه صل  إل  الجدار الذي تلسا  وجهه حت  نا  و    

 عن ثيثة كارع .

ح  -كيضاا  -وقد روي في حاديث عالال ح دان ناافع ح دان اوان دمار ح دان وايل هاذه الهللاياادة     

 وانه صل  ووينه ووين السالة ثيثة كارع .

 وقد خرجها كوأ داود عن رواية اون عهدي ح دن عالل .    

 ع(( .وقال جمادة ح دن عالل ح فيه : ))نحأ عن ثيثة كار    

 وقد خرجه النلائي نذلل عن رواية اون السابع ح دن عالل .    

وقد روى حماد ون بلمة ح دن اون كوي عليكة ح ك  ععاوية قدر عكة ح فادخي الكعااة ح فقرباي     

؟ قال : صل  وين اللاريتين وحيال الااب ح فجا  اوان الهللاويار  إل  اون دمر : كين صل  ربأل هللا 

 عاوية : كعا إنل قد دلمت كني ادلع عثي الذي يعلع ح ولكنل حلدتني .ح فدخي ح فسال لم

 خرجه اإلعار كحمد .    

وخرجه األزرقي ولياق عطأل ح عن حديث داد الحميد ون جاير ون شاياة ح دان كخياه شاياة     

لاه  فذنر حديثا طأيي ح وفيه : كنه فاتح -ون جاير ون شياة ون دثما  ح قال : حج ععاوية وهأ خليفة 

واب الكعاة ح فدخي وكربي إل  اون دمر ح فجا ه ح فسال له ععاوية : يا كوا داد الرحمن ح كيان صال  

دار دخلهاا ؟ فساال : واين العماأدين المسادعين ح واجعاي وينال وواين الجادار اراداين كو  ربأل هللا 

 وانر وسية الحديث في دخأل اون الهللاوير ح وغير الل .    -ثيثة 

 هذا الحديث في )) واب الدنأ عن اللترة (( .  وقد انرنا    

دليي دل  ك  عن دخي علجدا وكراد ك  يصالي فياه تطأداا ح فااألول   -كيضا  -وفي الحديث     

 له ك  يصلي في صدر الملجد ح ال دند واوه . 

 -كيضاا -صل  ليلة ابري وه إل  الملجد األقص  فاي صادر الملاجد  وقد روي ك  الناي     

 اإلعاااااار كحماااااد عااااان رواياااااة حمااااااد وااااان بااااالمة : ثناااااا كواااااأ بااااانا  ح دااااان داياااااد وااااان  :  فخااااارج

؟  -يعني : في ويت المساده  - در ح قال : بمعت دمر ون الخطاب يسأل لكعب : كين ترى ك  اصلي 

 -رضاي هللا دناه  -ك  كخذت دني صليت خل  الصخرة ح فكانت السده نلها وين يديل . فسال دمر 
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ح فتسادر إلا  السالاة ح فصال  ح ثاع جاا  فالاط  اصالي حياث صال  النااي : ضاهيت اليهأد ح ولكان 

 ردا ه وننس الكنابة في ردائه ح وننس الناه . 

دايد ون  در ح انره اون حاا  في )) ثساته(( . وكوأ بنا  ح هأ : السلاملي ديلا  وان بانا  ح     

. وقاال العجلاي : ال وااه واه . ضعفه األنثرو  ح عنهع : كحمد ويحي  . وقال كوأ حاتع : ليس والسأي 

 وقال اون خراش : صدوق . 

باعة ح دن كوي بنا  ديل  ون بنا  السلملي ح دن المغيرة ون داد الارحمن كوقد رواه كوأ     

ح دن كويه ح قال : صليت عع دمر في ننيلة عريع ح في وادي جهنع ح فلما انصارف قاال : لساد ننات 

ع ح ثاع تنخاع ح فااخرج قميصاه ح فااهللاق فياه فسلناا : ياا كعيار غنيا ك  تصلي دل  وااب عان كواأاب جهان

المبعنين ح لأ تفلت في الكنيلة ح وهأ عكا  شر  ؟ فَسَااَل : كناه وا  َنااَ  يشار  فَياَه فبناه ياذنر فَياَه 

ي : )) صليت ليله اباري واي فَا ابع هللا نثيرا . قَاَل ثُعَّ دخلنا الملجد ح فَسَاَل ُدَمر : قَاَل َرُبأل هللا 

وانار وسياة الَحاَدْيث ح وفاي كخاره :  –عسدر الملجد ح ثُعَّ دخلت فَي الصخرة الَّتَْي فَي ويت المسده (( 

قَاَل : )) ثُعَّ انطلق وي إل  اللاما  ح ففرضات َدَلاّي الصاية ح ثُاعَّ رجعات إلا  خديجاة ح وعاا تحألات 

 َدن جاناها اآلخر (( . 

ي ترجمة : )) حديث : داد الرحمن ون عحمد والاد خرجه اإلبماديلي في )) علند دمر (( ف    

 المغيرة ون داد الرحمن ح دن دمر (( . 

 وقد نره وعض المتسدعين التطأع في عسدر الملجد عن اللحر :     

فخرج اإلعار كحمد عن حديث داد هللا ون داعر االلهاني ح قال : دخي الملجد حاوس ون باعد     

ح فركى الناه يصلأ  في عسدر الملجد ح فساال : عارا و   - ناي وقد كدر  ال -الطائي عن اللحر 

ورب الكعاة ح كرداأهع ح فمن كرداهع فسد كطاع هللا وربأله ح فقتاهع الناه فقخرجأهع ح فساال : ك  

 الميئكة تصلي عن اللحر في عسدر الملجد .      

 ع هللا وإنمااااااا خرجااااااه فااااااي ))الملااااااند(( لسااااااأل حاااااااوس : )) عاااااان كرداااااااهع فسااااااد كطااااااا    

 وربأله (( ح وهذا في حكع المرفأع . 

 وحاوس ون بعد ععدود عن الصحاوة .     

النهي دن الال دان دمار وان الخطااب ح وكناه ضارب عان ر ه فاي عسادر  -كيضا  -وقد روي     

 الملجد يصلي ح وقال : كلع كنهكع ك  تسدعأا في عسدر الملجد واللحر ن إ  له دأاعر . 

 اني في )) نتاب الصية ((. خرجه جعفر الفري    

قال الساضي كوأ يعل  عن كصحاونا : هذا يدل دل  نراهة التسدر في الصا  األول فاي صادر     

 الملجد قاي اللحر . 

 ابتناد الظهر إل  السالة وين كاا  الفجر واإلقاعة . -كيضا  -ويكره     

 صيتهع .ونرهه اون علعأد ح وقال : ال تحألأا وين الميئكة ووين     

 وقال النخعي : نانأا يكرهأنه .     

 وقال اإلعار كحمد : هأ عكروه ح وكعر عن فعله ك  يحأل وجهه إل  السالة .     

 وروي دن دمر ون داد العهللايهللا ح كنه نه  ك  يلتند إل  السالة في عأاقيت الصية .     

ملاجد يصالي دناد دخألاه ح فاباا وهذا يعع بائر الصلأات ح ولعله نرهه ن أل  الداخي إل  ال    

 نا  وين يديه رجي علند ظهره إل  السالة صل  علتساي وجهه ح والل عكروه ح نما تسدر . 

وقد روي فياه حاديث عرفاأع ح يادل دلا  الرخصاة فياه فاي غيار صاية الفجار ح عان رواياة     

لاجد رباأل هللا ديل  ون المليب ح دن الشعاي ح دن نعب ون دجرة ح قال : وينما كنا جالس فاي ع

  ح علندي ظهأرنا إل  قالة علجده باعة رهاط  حإا خارج إليناا رباأل هللا   صاية الظهار حتا

انته  إلينا ح فسال : )) عا يجللكع ها هنا ؟ (( فسلنا : يا ربأل هللا ح ننتظر الصية . قال : فارر قلايي 
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ر حاديثا طاأيي فاي فضاي المحافظاة ثاع انا -ح ثع رفع ركبه ح فسال : )) كتدرو  عا يسأل روكاع ؟ (( 

 دل  الصلأات . 

 خرجه اإلعار كحمد .     

 وديل  ون المليب ح تكلع فيه .     

وانر عالل دن يحي  وان باعيد ح دان عحماد وان يحيا  وان حااا  ح دان دماه واباع ح قاال :     

  ننت اصلي واون دمر علند ظهره إل  جدار السالة ح فلما قضيت صيتي انصرفت إليه .

قال اون داد الار : فيه االبتناد إل  حائط السالاة فاي الملاجد ح إال ك  الال ال يناغاي ك  يفعلاه     

 عن يلتساي الصية . 

 وقأله: )) َوقَاَل : ليس دل  احدنا واه ك  يصلي في نأاحي الايت شـا  (( .    

 : الثأري والشافعي .  الظاهر كنه عن قأل نافع ح وقد وافسه كنثر العلما  دل  الل ح عنهع    

 وقاااد روي دااان كحماااد كناااه ال يصااالي فاااي الكعااااة إال إلااا  الجهاااة التاااي صااال  كليهاااا النااااي     

   . 

 وحمله كصحاونا دل  االبتحااب ح وقد باق الل .     

 

* * * 

 

 باب -98

 الصالة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
ي : ثناا ععتمار وان باليما  ح دان داياد هللا ح حدثنا عحمد ون كوي وكر المسدعي الاصار -507    

ح كنه نا  يعرض راحلته فيصلي إليها . فسلات :  كفركيات إاا  دن نافع ح دن اون دمر ح دن الناي 

ح وناا   -كو قاال : عبخرتاه  -هات الرناب ؟ قال : نا  يقخذ الرحاي فيعاد لاه ح فيصالي إلا   خرتاه 

 اون دمر يفعله . 

: الصية في عأاضع اإلوي (( االختيف في رفاع هاذا الحاديث ووقفاه ح  قد انرنا في )) واب    

 وحكع االبتتار والاعير في الصية . 

 كي : ينيخها ح ععترضة وينه ووين جهة السالة .  -وقأله : )) يعرض راحلته (( وكلر الرا      

 ح انرها صاحب )) نش  المشكي (( .  -وضع الرا -وفيه لغة كخرى : يعرض     

 : قاله الهروي وغيره .  -وقأله )) هات الرناب (( ح ععناه : قاعت اإلوي لللير     

 ويسال للنائع إاا قار عن نأعه : هب عن عناعه .     

 والمراد إاا لع يكن دنده إوي وارنة يلتتر وها .      

د ح ك  اإلواي وقاله الخطاوي : هات كي هاجت ح يسال : هب الفحاي هايااا إاا هااج . قاال : يريا    

 إاا هاجت لع تهدا ح ولع تسر ح فتفلد دل  المصلي إليها صيته . 

 وهذا الذي قاله في غاية الاعد ح وا  نا  عحتمي في اللف  ح فليس هأ المراد في الحديث .     

وقأله : )) يقخذ الرحي (( : رحي الاعير ح هأ : عا دل  ظهاره عماا يرناب دلياه ح والراحلاة     

 : قاله األزهري وغيره .  -كي : يرناه في ارتحاله ح وعيرا نا  كو ناقة  -يرتحي الرجي  : هي عا

 )) الناه نبوي عائة ح ليلت فيها راحلة (( .  وعنه : قأله     

 وفتح اليا  ح ونلر الدال .  -وقأله : )) فيعدله ((     

 قال الخطاوي : كي يسيمه تلسا  وجهه .     

 : هي الخشاة التي يلتند إليها الرانب دل  الرحي .  -وكلر الخا   -حي (( و ))  خرة الر    
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وقد باق الخيف فاي تساديرها : هاي هاأ اراع تاار والاذراع الاذي ياذرع واه ح كو اراع وعظاع     

 اراع اإلنلا  ح وهأ نحأ ثلثي اراع عما يذرع وه ؟ 

 ويسال في  خرة الرحي : عبخرة الرحي .     

 ي ضاطها : واختلفأا ف    

 فمنهع عن ضاطها وضع الميع وبكأ  الهمهللاة ح ونلر الخا  المعجمة .     

 وقد حكاها كوأ دايد ح وانكرها اون اللكيت وغيره  .     

ح إال فاي العااين خاصاة ح وإنمااا يساال فااي  -وكلاار  -وقاال وعضااهع : ال يساال : عاابخرة وعسادر     

 غيرها والفتح . 

 همهللاة ح وفتح الخا  وتخفيفها .وضاطها وعضهع ولكأ  ال    

 انره ثاوت في )) دالئله (( وكنكر الل اون قتياة وغيره .     

وفاتح المايع وباكأ  الاأاو ونلار  -فيما حك  دنه  -وضاطها األصيلي في نلخته والاخاري     

 الخا  . 

 وضاطها وعضهع وضع الميع وفتح الهمهللاة والخا  وتشديدها .     

 مشارق (( ح وانكرها صاحب )) النهاية (( .انره صاحب )) ال    

 وقال وعضهع : المحدثأ  يروونه وتشديد الخا  ح والصأاب :  خرة .    

وقااد تاااين وهااذا الحااديث الااذي انااره الاخاااري فااي )) صااحيحه(( جااأاز االبااتتار والراحلااة     

  وواااااالاعير ح باااااأا  ناااااا  عااااارتحي كو غيااااار عرتحاااااي ح اللهاااااع إال ك  يكاااااأ  غيااااار المرتحاااااي

 هائجا ح فيخش  عن هيجانه إفلاد الصية دل  عن يصلي إليه نما انره الخطاوي . 

 وجأاز االبتتار ورحي الراحلة .     

وكعا الشجر ح فاذنره الاخااري فاي تاأيااه ح ولاع ياذنر فياه شايظا ح وهاأ عاقخأا عان االباتتار     

از االباتتار فاي الصاية والرحي ن فب  الرحي خشاب ح والخشاب عاقخأا عان الشاجر ح فاباا ثاات جاأ

 والخشب دل دل  جأاز االبتتار والشجر قاي قطعه . 

وفيه حديث ليس دل  شرط الاخاري ح عن رواياة كواي إباحاق ح دان حارثاة اوان عضارب ح     

ح فبناه ناا  يصالي  دن دلي ح قال : لسد رايتنا ليلة ودر ح وعاا فيناا إنلاا  كال ناائع ح إال رباأل هللا 

 أ حت  كصاح .إل  شجرة ح ويدد

 خرجه اإلعار كحمد والنلائي .     

 واون حاا  في صحيحه ح ودنده : )) تحت شجرة(( .    

 وقد رواه وعضهع ح دن كوي إبحاق ح دن الحارث ح دن دلي .     

 ورواه غيره ح دن كوي إبحاق ح دن الارا  .    

 : قاله الدارقطني . -والصحيح : دن حارثة ح دن دلي     

نهللال وتاأ  إل  نخلة ح فسال : ))هاذه قالتناا(( ح  رج كوأ داود وببناد فيه نظر ح ك  الناي وخ    

 ثع صل  إليها .

يصلي إلا  داأد وال دماأد وال شاجرة إال جعلاه  وقد باق حديث المسداد ح كنه لع ير الناي     

 دل  حاجاه األيمن كو األيلر .

 

* * * 

 

 

 باب -99
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 الصالة إلى السرير

حدثنا دثما  ون كوي شياة : ثناا جريار ح دان عنصاأر ح دان إواراهيع ح دان األباأد ح  -508    

داان دائشااة ح قالاات : كداادلتمأنا والكلااب والحمااار ؟! لسااد ركيتنااي عضااطجعة دلاا  اللاارير ح فيجااي  

فيتأبط اللرير فيصلي ح فقنره ك  كبنحه ح فقنلي عن قاي رجلاي اللارير حتا  كنلاي عان  الناي 

 لحافي .

ناا  يصالي إلا  اللارير ح  ع اإلبماديلي : ك  هذا الحديث ال داللة فيه دلا  ك  النااي زد    

 نا  يصلي دل  اللرير . وإنما يدل دل  كنه 

قال : ولكن صيته إل  اللرير عأجأد في حديث األدمش ح دن عللع ح دن علاروق ح دان     

 نا  يصلي واللرير وينه ووين السالة . دائشة ح ك  الناي 

وحااديث األدمااش ح داان علاالع ح داان علااروق ح داان دائشااة : خرجااه الاخاااري فيمااا وعااد ح     

 يصلي وإني لاينه ووين السالة ح وكنا عضطجعة دل  اللرير . ولفظه : لسد ركيت الناي 

عن طريق األدمش وهذا اإلبناد ح ووببناد  خر ح دن إوراهيع ح دان األباأد  -كيضا-وخرجه     

 يصلي وكنا دل  اللرير وينه ووين السالة عضطجعة . : لسد ركيت الناي ح دن دائشة ح قالت 

ونذا خرجه عللع عن حاديث األدماش واإلبانادين ح وعان طرياق جريار دان عنصاأر ح نماا     

 خرجه الاخاري في هذا الااب .

 وهذه األلفاظ نلها ليس فيها تصريح وقنه نا  يصلي تحت اللرير .    

 -حمد ح دن اون نمير ح دن األدماش ح واإلبانادين ععاا . فاذنر الحاديث ولكن خرجه اإلعار ك    

 يصلي عساوي اللرير ح وكنا دليه وينه ووين السالة . ح وفيه : لسد ركيت ربأل هللا 

 وقأل دائشة : ))فقنره ك  كبنحه(( .    

: كنااي قااال الخطاااوي : قألهااا : ))كباانحه(( عاان قألاال : باانح لااي الشااي  ح إاا داارض ح تريااد     

كنااره ك  كبااتساله وااادني فااي صاايته . وعاان هااذا بااأانح الطياار والظاااا  ح وهااي عااا يعتاارض الرنااب 

 والملافرين ح فتجي  دن عيابرهع وتجأز إل  عياعنهع .

في الحديث : دليي دل  جأاز ك  يصلي المصلي إل  بترة شاخصة عن األرض ح وإ  ناا      

 فأقها إنلا  نائع .

 إل  برير الطفي وهأ فيه .ونظيره : الصية     

وروى اإلعار كحماد : ثناا عحماد وان وكار : كوناا اوان جاريج : كخارناي دطاا  ح دان داروة ك      

يصلي وإني لمعترضة دل  اللرير وينه ووين السالة . قلات  دائشة كخارته ح قالت : لسد نا  الناي 

 : كوينهما جدر الملجد ؟ قالت : ال ح في الايت إل  جدره .

وهاذا ياادل دلاا  ك  بااترته ناناات جاادار الايات دو  اللاارير ح ولعااي اللاارير لااع يكاان عرتفعااا     

 شاخصا دن األرض نمبخرة الرحي .

نا  كحيانا إاا بجد يغمهللاهاا ورجلاه ح ولاأ ناا  اللارير عرتفعاا  ويدل دل  هذا : ك  الناي     

                                   دن األرض قدر اراع كو قريب عنه لع يتمكن عن الل .                

 

* * * 

 

 باب -100

 يرد المصلي من مر بين يديه

 ورد اون دمر في التشهد وفي الكعاة ح وقال : ك  كو  إال ك  يساتله قاتله .     

 رد اون دمر في الكعاة قد انرناه في ))واب : اللترة ومكة وغيرها(( .    
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نعاايع : ثنااا فطاار واان خليفااة ح داان دماارو واان دينااار ح قااال :  وكعااا رده فااي التشااهد ح فسااال كوااأ    

عررت واون دمر وعد عا جلس في  خار صايته حتا  كنظار عاا يصانع ح فاارتفع عان عكاناه فادفع فاي 

 صدري .

قال : وثنا جعفر ون ورقا  ح دن دمرو ون ديناار ح قاال : كردت ك  كعار واين يادي اوان دمار     

 وهأ يصلي ح فانتهرني وتلايحه .

قال : وثنا وشير ون عهاجر ح قال : ركيت كنس ون عالل وهأ جالس في صيته لع ينصارف ح     

 فجا  رجي يريد ك  يمر وينه ووين اللارية ح فقعاطه .

وروى اون ديينة ح دن دمرو ون ديناار ح قاال : انصارف اإلعاار عان العصار ح فسمات كواادر     

 -نا ال كشعر ح فساال : بااحا  هللا ح بااحا  هللا عجلس دايد ون دمير ح فمررت وين يدي اون دمر وك

 وجثا دل  رناتيه ح وعد يديه حت  ردني . -عرتين 

وكعا قأل اون دمر : ))ك  كو  إال ك  تساتله فساتله(( . فساد خرجاه دااد الارزاق فاي ))نتاواه((     

ل وكنات تصالي ح دن دايد هللا ون دمر ح دن نافع ح دن اون دمر ح قال : ال تادع كحادا يمار واين يادي

 فب  كو  إال ك  تساتله فساتله .

وقد روي دن اون دمر عرفأدا عن رواية الضحا  ون دثما  ح دن صدقة وان يلاار ح دان     

قال : ))إاا نا  كحدنع يصلي فاي يادع كحادا يمار واين يدياه ح فاب   دادهللا ون دمر ح ك  ربأل هللا 

 كو  فليساتله ن فب  ععه السرين(( .

 عللع . خرجه    

 وفي رواية كخرى الون عاجه : ))فب  ععه العهللاى(( .    

وروى النضر ون نثير كوأ بهي اللعدي ح دن بعيد ون كوي درووة ح دان قتاادة ح دان ناافع     

ح قال : ))إاا ننت تصلي فمر وين يديل كحد ح فرده ح فب  كو  فارده ح  ح دن اون دمر ح دن الناي 

 ا (( .فب  كو  فساتله ن فبنه شيط

 خرجه الدارقطني في ))المختل  والمبتل (( .    

 وقال في النضر هذا : فيه نظر .    

ونذا قال كوأ حاتع الرازي : شيخ فيه نظر . ونذا قال الاخاري : فيه نظر . وقال في عأضاع     

  خر : دنده عنانير .

 .وخرجه الطاراني في ))األوبط(( ح وقال : تفرد وه النضر ون نثير    

 ولفظه : ))فب  داد الراوعة فساتله(( .    

وخرجه الاهللاار ح وقال : ال نعلع كبند قتادة دن ناافع ح دان اوان دمار إال هاذا ح وال رواه دان     

 بعيد إال النضر ح وهأ وصري عشهأر ال وقه وه .

 وزدع اون حاا  : كنه يروي المأضأدات دن الثسات . فا  ادلع.    

 :  -رحمه هللا  -قال الاخاري     

حدثنا كوأ ععمر : ثنا داد الأارث : ثنا يأنس ح دن حميد وان هايل ح دان كواي صاالح  -509    

 . ح ك  كوا بعيد قال : قال الناي 

وحدثنا  در : ثنا بليما  ون المغيرة : ثناا حمياد وان هايل العادوي : ثناا كواأ صاالح اللاما  ح     

جمعة يصلي إل  شي  يلتره عن الناه ح فقراد شاب عن وناي قال : ركيت كوا بعيد الخدري في يأر 

كوي ععيط ك  يجتاز وين يديه ح فدفع كوأ بعيد في صدره ح فنظر الشاب فلع يجد علااغا إال واين يدياه 

ح فعاد ليجتاز ح فدفعه كوأ بعيد كشد عن األول  ح فنال عن كوي باعيد ح ثاع دخاي دلا  عاروا  ح فشاكا 

ح ودخي كوأ بعيد خلفه دل  عروا  ح فسال : عالل والون كخيل يا كواا باعيد  إليه عا لسي عن كوي بعيد
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يسأل : ))إاا صل  كحدنع إل  شي  يلتره عن الناه ح فاقراد كحاد ك  يجتااز  ؟ قال : بمعت الناي 

 وين يديه فليدفعه ح فب  كو  فليساتله ن فبنما هأ شيطا (( .

إال هاذا الحاديث عتاوعاة لحاديث ياأنس وان داياد ح  بليما  ون المغيرة ح لع يخرج له الاخاري    

 وإنما خرجه وعد إبناد حديث يأنس ن لما فيه عن الهللايادة في إبناده وعتنه .

كعا في إبناده ح ففيه : التصريح ولماع حميد له عن كوي صالح ح وباماع كواي صاالح لاه عان     

 كوي بعيد .

 لترة ح وليس هأ في حديث يأنس .وكعا في المتن ح فب  فيه : انر الصية إل  ال    

)) إاا صال  كحادنع إلا  شاي   -كيضاا  -ونذلل رواه بليع ون حياا  ح دان حمياد ح ولاع يساي     

 يلتره عن الناه (( .

وحينظذ ن فلف  الحديث الذي باقه الاخاري للليما  ون المغيرة ح وحمي حديث يأنس دلياه ح     

 ادة .ولع يناه دل  عا في حديث بليما  عن الهللاي

 وقد ناه دل  الل اإلبماديلي .      

 وناااااذلل روى عالااااال ح دااااان زياااااد وااااان كبااااالع ح دااااان دااااااد الااااارحمن وااااان كواااااي باااااعيد     

قال : )) إاا نا  كحدنع يصل  في يادع كحادا يمار واين يدياه ح   الخدري ح دن كويه ح ك  ربأل هللا 

  وليدركه عا ابتطاع ح فب  كو  فليساتله ن فبنما هأ شيطا  (( . 

 خرجه عللع .    

 وقد روي هذا الحديث دن كوي بعيد عن رواية دطا  ون يلار وكوي الأدا  .    

 عن رواية دطا  ون يلار ح دنه .  -كيضا  -وروي     

وليس في حديث احد عنهع انر الصية إل  اللترة ح وإنما تفرد واذنرها باليما  وان المغيارة     

  ادلع  .في حديثه دن حميد ون هيل  . وهللا

وتاوعه دل  انرها : اون دجي  ح دن زيد ون ابلع ح دن داد الرحمن وان كواي باعيد ح دان     

 كويه .

 وقد خرج حديثه كوأ داود واون عاجه .    

 وليس اون دجي  وذا  الحاف  .     

 : داود ْون  قيس ح َدن زيد ْون كبلع . -كيضا  -وتاوعه     

ح ولياق عطأل ح وفيه : ك  كوا بعيد دفع الفت  حتا  صارده  خرج حديثه داد الرزاق ح دنه

  ح وانه لما بقله عروا  دن الل قال : عا فعلت ح إنما دفعت شيطانا ح ثع قاال : بامعت رباأل هللا 

يسأل : )) إاا كراد ك  يمار واين ياديل وواين باترتل احاد فااردده ح فاب  كوا  فااردده فاب  كوا  فساتلاه ن 

 فبنما هأ شيطا  (( . 

 وخرج اإلعار كحمد دن داد الرزاق المرفأع عنه خاصة .     

 وخرج عن حديث زهير ح دن زيد ون ابلع الحديث ونحأ رواية عالل ح عن غير انر بترة .

وخرج عللع حديث باليما  وان المغيارة : دان شاياا  وان فارو؛ ح دناه ح وفاي باياقه كشايا      

 عخالفة للياق الاخاري . 

بعيد دفع في نحر الشاب عرتين ح وقال في الثانية : فمثي قائماا ح فناال عان كواي عنها : ك  كوا     

قاال : )) فليادفع فاي   بعيد ح ثع زاحع الناه ح فخارج فادخي دلا  عاروا  . وفياه : ك  رباأل هللا 

 نحره (( . 

ح وفيما فعله كوأ بعيد : دليي دل  دفع المار واين المصالي وواين باترته ح وإ  ازدحاع النااه     

 ولع يجد المار بايي بأى الل . 
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: )) لأ يعلع المار وين يدي المصالي عاااا دلياه لكاا  ك   : قأل الناي  -كيضا  -ويدل دليه     

 يس  كروعين خيرا له عن ك  يمر (( . 

فبنه يدل دل  ك  وقأفه كروعين ينتظر عللكا ياااح لاه المارور فياه خيار لاه عان المارور واين     

 إ  لع يجد طريسا غيره . يدي المصلي ح و

 وقد قال وعض الشافعية والمالكية ووعض كصحاونا : ال يكره المرور حينظذ ح وال يمنع عنه .     

 قال كصحاونا : لكن يضع المار شيظا يمر عن ورائه ح كو يخط خطا إاا لع يجد .     

كصاحاب الشاافعي ح ونير  كحمد وكنثر كصحاونا ليس فيه شاي  عان هاذا ح وناذا ناير كنثار     

 والرجأع إل  عا فهمه الصحاوي عن الحديث الذي رواه ودمي وه علتدال وه كول  . 

)) إاا نا  كحدنع يصلي في يادع كحادا يمار واين يدياه وليادركه عاا اباتطاع ((  وقأل الناي     

 .كعر ودفع المار ح ونه  دن تمكينه عن المرور ح وظاهره الأجأب .            

 -كيضاا  -وقع في نير اون داد الار عا يستضيه ح وانه ال يعلع فيه خيفا ووقع في نيعاه  وقد    

 عا يستضي كنه دل  الندب دو  الأجأب ح وهأ قأل نثير عن كصحاونا والشافعية وغيرهع . 

وروي كوأ نعيع : ثنا بفيا  ح دن داود ح دن الشعاي ح قال : إاا عر الرجاي واين ياديل وكنات     

 في ترده . تصلي 

ولعله كراد إاا عر واهب عن وين يدياه إلا  الناحياة األخارى ح فبناه ال يارده عان حياث جاا  ح     

 فبنه يصير عرورا ثانيا . 

 وهذا قأل الجمهأر ح وخال  فيه وعض اللل  ح عنهع اون علعأد وبالع .     

دوحااة دنااه ونااا  وفااي نااير وعااض المالكيااة عااا يستضااي وجااأب الاادفع ح إاا نااا  للمااار عن    

 المصل  قد تعرض لذلل في اوتدا  صيته . 

 إ  شا  هللا .  -وبيقتي عهللايد ويا  لذلل في الااب األتي     

وفي رواية بليما  ون المغيرة المخرجة في)) الصحيحين (( : )) إاا نا  كحدنع يصلي إلا      

: دليي عن قااي عفهاأر الشارط دلا  شي  يلتره عن الناه ح فقراد احد ك  يمر وين يديه ح فليدفعه (( 

 ك  عن صل  إل  غير بترة في يرد عن عر وين يديه ح وهأ قأل اون المنذر ووعض كصحاونا . 

وكعااا كنثاار كصااحاونا  فعناادهع : ك  رد المصاالي ال يخااتص وماان نااا  يصاالي إلاا  بااترة ح وااي     

 يشتر  فيه عن صل  إل  بترة وعن صل  إل  غير بترة وعر وسروه عار . 

وابتدلأا وعمأر األحاديث التي لَْع يذنر فيها هذا الشرط ح وجعلأا هذه الرواياة الماذنأر فيهاا     

الشرط عان وااب تخصايص وعاض كفاراد العماأر والاذنر ح فاي يستضاي تخصيصاه ح إال ك  يكاأ  لاه 

 عفهأر ح فيان  دل  كنه : هي يخص العمأر والمفهأر ح كر ال ؟  

ا يحاارر الماارور وااين ياادي المصاالي إلاا  بااترة ووااين بااترته ح دلاا  وكعااا الشااافعية ح فسااالأ    

 الصحيح دندهع ح وعن صل  إل  غير بترة نره المرور وين يديه ح ولع يحرر . 

وهي يدفعه المصلي ؟ لهع فيه وجها  : كصحها دندهع : ال يدفعه ن لمفهأر قأله : )) إاا نا      

 كحدنع يصلي إل  بترة (( .

فليدفعه(( ح وفي رواية عللع : )) فليادفع فاي نحاره (( ح وفاي روايتاه : ك  كواا : ))  وقأله     

 بعيد دفع في نحر المار وين يديه ح وفي رواية الاخاري : كنه دفع في صدره .

 وقد نا  اون دمر وغيره عن الصحاوة يدفعأ  المار وين كيديهع .    

ذا ح فسال كحمد : يمنعاه فاب  كوا  دلياه ونسي كوأ طالب ح دن كحمد ح وانر حديث كوي بعيد ه    

 فهأ في صيته يدرك دن نفله عا ابتطاع . 

إاا صال  فمار واين  -يعناي : كحماد  -وقال إبحاق ون إوراهيع ون هان   : ركيات كواا دااد هللا     

 يديه احد دفعه دفعا رفيسا ح فب  كو  إال ك  يمر دفعه دفعا شديدا . 
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وعض كصاحاونا ح كناه ركى كحماد ياأر الجمعاة يصالي فاي علاجد خارني كوقال كوأ الحارث :     

 الجاعع ح فمر وين يديه رجي فرده ح فقو  ك  يرجع ح فدفعه حت  رع  وه . 

 وقال في رواية حناي : إاا كراد ك  يمر وين يديل رجي فاعنعه عا قدرت .     

فبنااه ياادفع فااي الماارة  وقااد دل فعااي كوااي بااعيد دلاا  ك  المااار إاا كواا  ك  يرجااع والاادفع األول    

 الثانية اشد عن الدفع األول ونذلل فعله اإلعار كحمد . 

 وكعا قأله : )) فب  كو  فليساتله (( ح إا  في قتاله في المرة الثانية.     

 وفي رواية اون دمر : ك  الستال في الراوعة ح لكن في إبنادها ضع  نما باق .     

ع الصائي واألبهي فاألبهي ح ويهللايد وحلب الحاجاة ح وإ  وقال كصحاب الشافعي : يدفعه دف    

 كدى إل  قتله فمات عنه في ضما  فيه نالصائي . 

 وحك  الساضي كوأ يعل  وعن تاوعه عن كصحاونا دن كحمد في قتاله روايتين :     

 إحداهما : يساتله ح وانروا نصأه كحمد اللاوسة .    

ي رواياة إبااماديي وان بااعيد الشااالنجي : يادرك عااا ابااتطاع ح والثانياة : ال يفعااي ن فبناه قااال فاا    

 وكنره الستال في الصية .

انااره دنااه الجأزجاااني فااي ))نتاوااه المتاارجع((ح وخااال  فااي الاالح وقااال : وااي يساتلااه ن فبنااه     

 شيطا  ال حرعة له .

: المدافعاة ح وكظناه وقال اون داد الار في ))التمهيد(( في قأله : ))فليساتله((: المراد والمساتلاة    

نيعا خرج دل  التغلي  ح ولكي شي  حد . قال : وكجمعأا دل  كنه ال يساتله ولاي  وال وخاطفاة وال 

 يال  ععه عالغا تفلد وه صيته .

وحك  دن كشهب ح كنه قال : يرده وبشارة ح وال يمشي إليه ن أل  عشيه إليه كشاد عان عاروره     

 ته إاا لع يكن دمي نثيرا .وين يديه ح فب  فعي لع تاطي صي

ضامن رجاي دفاع  -فاي كناار ظناي  -قال اون داد الار : وقد ولغني ك  دمر وان دااد العهللاياهللا     

 خر عّر وين يديه وهأ يصلي ح فكلر كنفه دية عا جن  دل  كنفه ح فدل دل  كنه لع يكن له ك  يال  واه 

 الل .

 فا .وقد نا  الثأري يدفع المار وين يديه دفعا دني    

وانر الساضي كوأ يعل  عن كصحاونا : ك  كوا وكر كحمد وان بالما  النجااد روى وبباناده دان     

عالل ح كنه ولغه ك  رجاي فاي زعاا  دثماا  عار واين يادي رجاي وهاأ يصالي ح فرعااه فشاجه ح فاقتأا 

 دثما  ح فسال : كيمر وين يدي وكنا كصلي ؟ فسال دثما  : الذي صنعت كدظع .

داد الار : في ))االبتذنار(( . فب  دافعه عدافعة ال يسصد وهاا قتلاه فكاا  فيهاا تلا  وقال اون     

 نفله نانت دليه ديته ناعلة في عاله .

 وقد قيي : الدية دل  داقلته .    

 وقيي : هي هدر دل  حلب ثنية العاض .    

 .قال : وهذا نله يدل دل  نفي السأد ن ألنه فعي تألد عن دمي كصله عااح     

طلاااا البااتعمال  -وهااأ راوي الحااديث  -قااال : وقااد نااا  كوااأ بااعيد الخاادري يشااتد فااي هااذا     

 ظاهره .

 ثاااع انااار دااان اوااان كواااي شاااياة ح كناااه روى دااان كواااي ععاوياااة ح دااان داصاااع ح دااان اوااان     

بيرين ح قال : نا  كوأ بعيد قائما يصلي ح فجا ه داد الرحمن ون الحارث ون هشار يمر وين يدياه ح 

ح فقو  إال ك  يمضي ح فدفعه كوأ بعيد وطرحه ح فسيي له : تصانع هاذا وعااد الارحمن ؟ فساال :  فمنعه

 وهللا لأ كو  إال ك   خذ وشعره ألخذت .
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قااال : واناار داااد الاارزاق ح داان الثااأري ح داان داصااع ح داان عحمااد واان باايرين ح داان كوااي     

واين يادي فاي الصاية ح فدفعتاه العالية ح دن كواي باعيد الخادري ح قاال : عار رجاي عان وناي عاروا  

 ثيث عرات ح فشكاني إل  عروا  ح فذنر الل لي ح فسلت : لأ كو  ألخذت وشعره .

قال داد الرزاق : وكنا اون جاريج ح قاال : بامعت باليما  وان عأبا  يحادث ح دان دطاا  ح     

لااة لااه ح قااال : كراد داود واان عااروا  ك  يماار وااين ياادي كوااي بااعيد الخاادري ح وهااأ يصاالي ح ودليااه ح

وعروا  كعيار والمديناة ح فارده ح فكقناه كوا  ح فلهاهللاه فاي صادره ح فاذهب الفتا  إلا  كوياه ح فااخاره ح 

 : ))كردده ح فب  كو  فجاهده(( . فددا عروا  كوا بعيد ح فذنر الل له ح فسال : نعع ن قال الناي 

ون كبالع ح قاال : وينماا  وروى كوأ نعيع في ))نتاب الصية(( : ثنا دادهللا ون داعر ح دن زيد    

كوأ بعيد يصلي في الملجد ح فققاي الأليد ون دساة ون كوي ععيط ح فقراد ك  يمر واين يدياه ح فادركه ح 

يسأل : ))ك  كو  إال ك  يمار فااردده ح  فقو  إال ك  يمر ح فدفعه ولطمه ح وقال : بمعت ربأل هللا 

 . فب  كو  إال ك  يمر فادفعه ن فبنما تدفع الشيطا ((

 داد هللا ون داعر األبلمي فيه ضع  .    

 وزيد ون كبلع ح إنما رواه دن داد الرحمن ون كوي بعيد ح دن كويه ح نما تسدر .    

 وتلمية المار الأليد ون دساة غريب غير عحفأظ .    

وروى اون كوي شياة : ثنا كوأ كبااعة ح دان دااد الارحمن وان يهللاياد وان جااور ح قاال : بامعت     

ح وعار واين يدياه رجاي وهاأ يصالي ح  -داعاي دمار وان دااد العهللاياهللا  -الحميد ون دااد الارحمن داد 

 فجاذه حت  ناد يخرق ثياوه .

ووببناده ح دن بعيد ون جاير ح كنه بظي : كدع كحدا يمر وين يادي؟ قاال : ال . فسياي لاه : فاب      

ر واين يديااه . قاال : ك  اهااات كوا  ؟ قاال : فمااا تصانع ؟ قيااي لاه : إ  اواان دمار ناا  ال ياادع كحادا يماا

 تصنع صنيع اون دمر دق كنفل .

 وفي هذا إشارة إل  شدة رد اون دمر عن عر وين يديه ح وك  غيره ال يتمكن عن عثي الل .  

 : ))فبنما هأ شيطا (( . تعليي لنا  في قتاله . وقأله     

 وقد اختل  في ععناه :     

لمستر  وه ح وهأ يقعره وذلل وهأ اختيار كوي حاتع وغياره فسيي : المعن  : ك  ععه الشيطا  ا  

. 

 ويدل دليه : حديث اون دمر : ))فب  ععه السرين(( .    

وقياي : الماراد : ك  فعلاه هاذا فعااي الشايطا  ح فهاأ واذلل عاان شاياطين اإلناس ح وهاأ اختيااار     

 الجأزجاني وغيره .

ون يلار ح دان كواي باعيد ح كناه ناا   وروى الدراوردي ح دن صفأا  ون بليع ح دن دطا     

يصلي وعر وين يديه اون لمروا  ح فضروه ح فسال عروا  : ضروت اوان كخيال ؟ فساال : عاا ضاروت 

 يسأل : ))إ  كو  فرده ح فب  كو  فساتله ن فبنما هأ شيطا (( . إال شيطانا ن بمعت ربأل هللا 

ي وباترته ن ألناه جعلاه عان دمااي ووكاي حاال ن فيلاتدل واه دلا  تحاريع الماارور واين المصال    

 الشياطين ح وكعر والعسأوة دليه ح والل عن كدلة التحريع .

 

* * * 

 

 باب -101

 إثم المار بين يدي المصلي
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 حاااادثنا دااااادهللا واااان يأباااا  : كونااااا عالاااال ح داااان كوااااي النضاااار عااااأل  دماااار واااان  -510    

يع يلاقله : عاااا بامع عان رباأل دايد هللا ح دن ولر ون بعيد ح ك  زيد ون خالد كربله إلا  كواي جها

: ))لاأ يعلاع الماار واين يادي  في المار وين يدي المصلي ؟ فسال كوأ جهايع : قاال رباأل هللا  هللا 

 المصلي عااا دليه لكا  ك  يس  كروعين خيرا له عن ك  يمر وين يديه(( .

 قال كوأ النضر : ال كدري : قال كروعين يأعا ح كو شهرا ح كو بنة؟     

 وخرجه عللع دن يحي  ون يحي  ح دن عالل .    

 -ح دان باالع كواي النضار  -هاأ : الثاأري  -عن طريق ونيع ح دن بفيا   -كيضا  -وخرجه     

 ومعن  حديث عالل .

ورواه اون ديينة ح دن بالع كوي النضار ح دان ولار وان باعيد ح قاال : كربالني كواأ الجهايع ح 

فاذنره عان رواياة زياد وان خالاد ح دان  -يساأل  النااي  كبقل زيد ون خالد الجهناي : عاا بامعت عان

 . الناي 

 نذا رويناه في ))علند الحميدي(( ح دن بفيا  .    

ونذا خرجه اون عاجه ح دن هشار ون دمار ح دن اون ديينة ح إال كناه قاال : ))كربالأني إلا      

 ولع يذنر عن كربله. -زيد ون خالد كبقله(( 

 يهللا األروعين عن اون ديينة .وانر ك  الشل في تمي    

 وهذا نله وهع .    

وهع عن اون دييناة ح  وعمن نص دل  ك  جعي الحديث عن علند زيد ون خالد ح دن الناي     

 وخطق : اون ععين في رواية اون كوي خيثمة ح وكشار إليه اإلعار كحمد في رواية حناي .

 فظه جيدا .وقد اضطرب اون ديينة في لفظه وإبناده ح ولع يح    

 وقد روي دنه نسأل عالل وبفيا  دل  الصأاب .    

 خرجه اون خهللايمة ح دن دلي ون خشرر ح دنه .    

 وعن تكل  الجمع وين السألين عن المتقخرين ح فسأله ليس وشي ح ولع يقت وقعر يساي عنه .    

 يمع(( .وكوأ الجهيع ح هأ : اون الحارث ون الصمة ح وقد باق له حديث في ))الت    

وقد رواه الضحا  ون دثما  ح دن بالع كوي النضر ح دن ولر ون بعيد ح دن زياد وان خالاد ح  

واناار  -: ))لااأ يعلااع المااار وااين ياادي المصاالي والمصاالي عااا دليهمااا((  قااال : قَاااَل : ربااأل هللا 

 الحديث .

 خرجه كوأ العااه اللراج في ))علنده(( .    

 وهع . -كيضا  -ة ح وهأ وهذا يأافق رواية اون ديين    

 كيضا . -وزيادته : ))والمصلي(( غير عحفأظة     

وعااد : ))عااااا دليااه(( : ))عاان  -كيضااا -وقااد وقااع فااي وعااض نلااخ نتاااب الاخاااري ح وعلاالع     

 اإلثع(( ح وهي غير عحفأظة .

 وانر اون داد الار : ك  هذه اللفظة في رواية الثأري ح دن بالع كوي النضر .    

قد وقعت في نتاب اون كوي شياة عن رواية الثأري ح عدرجة ولفظة : ))يعناي : عان اإلثاع(( و    

ح فدل دل  إنها عدرجة عن قاأل وعاض الارواة ح وتفلاير للمعنا  ن فاب  َهاذَا يفهاع عان قألاه : ))عاااا 

َماَي َصاااَلحاً َعااْن دَ  َدَلياَه(( ح فاب  اواان  در لَاهُ دملااه الصاالح ودلياه دملااه اللايئ ح نمااا قَااَل تعاال  :

 لََهاااا َعاااا َنَلااااَْت َوَدلَْيَهاااا َعاااا اْنتََلااااَتْ   [ . وقاااال : 46]فصااالت: فََلنَْفَلاااَه َوَعاااْن كََبااااَ  فَعَلَْيَهاااا 

 [ ح وإاا نا  هذا دليه فهأ عن بيظاته .286]الاسرة:

 وفي المعن  كحاديث كخر ح ليلت دل  شرط الاخاري :     
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ح  حمن وان عأهاب ح دان دماه ح دان كواي هريارة ح دان النااي فروى دايد هللا ون داد الار    

قال : ))لأ يعلع كحدنع عا له ك  يمشي وين يدي كخيه ععترضا وهاأ ينااجي رواه ح ناا  أل  يسا  فاي 

 الل المكا  عائة دار كحب إليه ك  يخطأ(( .

 خرجه كحمد ح وهذا لفظه .    

 .وخرجه اون خهللايمة واون حاا  في ))صحيحيهما(( ومعناه 

 وخرجه اون عاجه ح ولع يذنر : ))وهأ يناجي روه(( ح ودنده : ))ععترضا في الصية(( .    

ودايد هللا ون داد هللا ون عأهب ح ضعفه يحي  . وقال النلائي : ليس وذا  السأي. وقاال اوان     

 ددي هأ حلن الحديث يكتب حديثه .

: ثنا دادهللا وان دياا ش ح دان كواي وخرج الطاراني عن رواية اون كخي اون وهبح دن دمه     

ح قاال : ))الاذي يمار واين يادي الرجاي وهاأ  رزين الغاافسي ح دان داادهللا وان دمارو ح دان النااي 

 يصلي دمدا ح يتمن  يأر السياعة كنه شجرة ياولة(( .

 إبناده ليس وسأي .    

وان كياأب ح  وقد روي عأقأفا ح ولف   خر ح عن وراية كوي داد الرحمن المساري : ثناا عأبا 

قال : بمعت كوا دمارا  الغاافسي يساأل : بامعت داادهللا وان دمارو يساأل : أل  يكاأ  الرجاي رعاادا 

 يذرى وه خيرا له عن ك  يمر وين يدي رجي عتعمدا وهأ يصلي .

 خرجه اون داد الار وغيره .    

: بامعت  وروى اون كوي شياة ح دن كوي كباعة ح دن داد الرحمن وان يهللاياد وان جااور ح قاال    

: ))لاأ يعلاع  يساأل : قاال رباأل هللا  -داعاي دمار وان دااد العهللاياهللا  -داد الحميد ون داد الارحمن 

 المار وين يدي المصلي ألحب ك  تنكلر فخذه وال يمر وين يديه(( .

 هذا عربي .    

: وكوأ كباعة ح قد قيي : إنه نا  يروي دن داد الرحمن ون يهللايد وان تمايع الشااعي ح ويلاميه     

 اون جاور ح واون تميع ضعي  ح واون جاور ثسة .

وانر عالل في ))المأطب(( دن زياد وان كبالع ح دان دطاا  وان يلاار ح دان نعاب األحااار ح     

 قال : لأ يعلع المار وين يدي المصلي عااا دليه لكا  ك  يخل  وه خير له عن ك  يمر وين يديه .

يما  ون المغيرة ح دن حمياد وان هايل ح قاال : وروى كوأ نعيع في ))نتاب الصية(( : ثنا بل

: لأ يعلع المار وين يدي المصلي عا يصيب عن اإلثع عاا عار كحاد وَاْين يادي كحاد ح وهاأ  قَاَل دمر 

 يصلي . 

وروى كوأ وكر النجاد الفسيه الحنالي ح وببناده دن اون دمر ح قال : أل  يكاأ  الرجاي رعاادا     

 دي رجي وهأ يصلي يذري وه خير عن ك  يمر وين ي

ووببناده ح دن قتادة ح ك  دمر وكوا الدردا  قاال : لأ يعلع الماار وياـن ياـدي المصالي ناا  ك      

 يسأر حأال كهأ  دليه عـن ك  يمر وَْين يديه . 

: ثنا كوأ خلدة ح دن كوي العالية ح قاال : إ  اإلنلا  إاا صل  واين  -كيضا  –وروى كوأ النعيع     

 كتب عا يسأل ح فما كحب ك  يمر وين يدي شي  . يديه علل ي

وفي هذا إشارة إل  دلة نراهة المرور وين يدي المصلي ح وهأ قرب الميئكة عناه ح فالماار     

 يصير دخيي وين المصلي وعيئكته المأنلين وه . 

عاال  وفي حديث كوي هريرة المتسدر : إشارة إل  ك  المصلي عشتغي ومناجاة رواه ح والارب ت    

يسرب المصلي له إليه ح قروا ال يشاه قرب المخلأقين ح نما باق اناره فاي )) كواأاب : الاصااق فاي 

 السالة (( .
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فالداخي وين المصلي ووين روه في حال عناجاته له ح وتسرياه إياه ح وإقااله دليه ح واباتماده     

 هللا ح وعلتحق لعسأوته . عنه عا يناجيه ح ورده دليه جأاب عا يتلأه عن نتاوه عتعرض لمست 

وهااذا نلااه ياادل دلاا  تحااريع الماارور وااين ياادي المصاالي ح وهااأ الصااحيح دنااد كصااحاونا ح     

 والمحسسين عن كصحاب الشافعي . 

 وطائفة عنهع وعن كصحاونا كطلسأا الكراهة .     

 ونذلل كطلسها غيرهع عن كهي العلع ح عنهع : اون داد الار وغيره.     

 رعذي دن كهي العلع .وحكاه الت    

وقد حماي إطايق هابال  للكراهاة دلا  التحاريعن فاب  عتسادعي العلماا  ناانأا يلاتعملأ  الال 

 نثيرا.

 وقد حك  اون حهللار في ))نتاب اإلجماع(( االتفاق دل  ك  المار وين المصلي وبترته  ثع .    

يصالي إلا  باترة كو وفي الحديث : دليي دل  تحريع المرور وين يدي المصلي ح بأا  ناا      

 لع يكن ح فب  نا  يصلي إل  بترة حرر المرور وينه ووينها ح إاا لع يتاادد دنها نثيرا . 

وإ  لع يكن وينه ووين السالة بترة ح كو نانت بترة وتااداد دنهاا تاادادا فاحشاا ح ففاي تحاريع     

 المرور وجها  ال صحاونا : 

 يع .كصحهما : التحريع ن لعمأر حديث كوي جه    

 والثاني : يكره وال يحرر ح وهأ قأل كصحاب الشافعي .    

والذي نص دليه الشافعي فاي ))نتااب اخاتيف الحاديث(( كناه عاااح غيار عكاروه ح واباتدل     

 دليه وحديث اون دااه والمطلب ون كوي ودادة . 

 وفي قدر السرب الذي يمنع المرور فيه وجها  ألصحاونا     

 حدود وثيثة اارع ن ألنها عنته  الملنأ  في وضع اللترة ح دل  عا باق .كحدهما : كنه ع    

 والثاني : حده وما لأ عش  إليه لدفع المار كو غيره ح لع تاطي صيته .     

 وجا  في حديث عرفأع عن حديث اون دااه : تسديره وسدر قذفة وحجر .     

 تعال   .ك  شا  هللا  -خرجه كوأ داود وبنذنره فيما وعد     

 وحكي دن الحنفية ح كنه ال يمنع عن المرور إال في عحي بجأد المصلي خاصة .     

وحك  كوأ وكار اوان العرواي ح دان قاأر كنهاع قادروه ومثاي طاأل الارعح ح ودان  خارين كنهاع     

قاادروه ورعيااة اللااهع ح وقااالأا : هااأ حااريع للمصاالي . قااال : وكخااذوه عاان لفاا  المساتلااة ح ولااع يفهمااأا 

 اد عنها . قال : والمساتلة هنا : المنازدة واأليدي خاصة . المر

 يعني : فليدفعه .  -وقال الشافعي : قأله : )) فليساتله ((     

فبعا عن وق  في عجاز الناه الذي ليس لهع طريق غيره وصل  ح فاي إثاع فاي المارور واين     

 له .     يديه ح صرح وه كصحاونا وغيرهع ن ألنه عفرط وذلل ح في حرعة

وحك  السرطاي ح دن كصحاوهع المالكية ح ك  المصلي إاا ناا  فاي عأضاع ال ياقعن المارور     

 دليه اشتر  هأ والمار في كالثع . 

 ح ولكنه يقثع المار والمصلي جميعا . -كيضا  -وهذا يدل دل  كنه يحرر المرور وين يديه     

يق ح كو قصر في الدفع شار  المار فاي ونذلل قال وعض الشافعية : كنه إاا صل  دل  الطر

اإلثع ح وحملأا رواية اللراج المتسدعة : )) لأ يعلع المار وين يدي المصالي والمصالي عاا دليهماا (( 

 دل  الل . 

وحكي دن وعض الفسها  ح كنه إ  نا  للمار عندوحة دن المرور ح ونا  المصالي عتعرضاا     

دوحة ح وال المصلي عتعرضا لذلل فاي إثاع دلا  واحاد عنهماا لذلل كثما جميعا ح وإ  لع يكن للمار عن
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ح وإ  لع يتعرض المصلي لذلل ح ونا  للماار عندوحاة إثاع الماار وحاده ح وإ  لَاْع يتعارض المصالي 

 لذلل  ح ولع يكن للمار عندوحة كثع المصلي وحده . 

ثاع دلا  الاذي يدداه وقال كوأ دمر اون داد الار ح اإلثع دل  المار وين يدي المصلي فاأق اإل    

يمر وين يديه ح ونيهما داه إاا نا  والنهي دالما ح والمار اشاد إثماا إاا تعماد الال ح وهاذا عماا ال 

 ادلع فيه خيفا . 

نذا قال ن عع كنه انر في عأضع  خر: ك  الدفع ليس وايزر ح وال ياقثع عان ترناهح وإناه قاأل     

 الثأري وغيره . 

: عاان  -هااأ : اواان علااعأد  -ة األبااأد ح قااال : قااال داااد هللا وخاارج اواان كوااي شااياة عاان رواياا

ابتطاع عنكع ك  ال يمر وين يديه وهأ يصلي فليفعين فب  المار وين يدي المصالي انساص عان الممار 

 دليه. 

كناه  -وهللا كدلاع  -ولعله كراد ك  المار انسص دلما كو دينا كو خيرا عن الممر دليه ح ولع يارد     

اللهااع إال ك  يحمااي دلاا  عااا إاا نااا  المصاالي عفرطااا وصاايته فااي عأضااع عاارور  انسااص عنااه إثمااا ح

 الناه ح والمار ال يجد ودا عن عروره نما باق . 

 وقد روى دن جمادة عن الصحاوة ح ك  الصية تنسص ومرور المار :    

وان  ح قاال : قاال دمار -كظنه : دن حميد ون هايل  -فروى كوأ نعيع : ثنا بليما  ون المغيرة 

: لأ يعلع المصلي قدر عا ينسص عان صايته عاا صال  كحادنع إال إلا  شاي  يلاتره عان  الخطاب 

 الناه . 

 وهذا عنسطع .     

 وقد روي دن اون علعأد ح كنه ينسص نص  صيته .    

قال كوأ طالب : قلت ألحمد : قأل اون علعأد : ك  عمر الرجي يضع نص  صايته ؟ قَااَل :     

 عن صيته ح ولكن ال يسطعها ح يناغي له ك  يمنعه . نَعَْع ح يضع

وهذا الذي كشار إليه خرجه كوأ وكر النجاد وببنادهح دن داد الرحمن ون األباأدح دان كوياه ح     

قال : نا  داد هللا إاا عر وين يدياه رجاي وهاأ يصالي التهللاعاه حتا  يارده . قاال : وقاال دااد هللا : إ  

 ع نص  صيته . عرور الرجي وين يدي الرجي ليض

قال الساضي كوأ يعلي : ويناغي ك  يكأ  هذا عحمأال دلا  عاا إاا كعكناه ك  يارده فلاع يارده ح     

 فيكأ  قد اخي وفضيلة الرد .     

 نذا قال ن وفيه نظر .    

وعذهب كحمد وكصحاوه : ك  عرور الكلب األبأد ياطي الصية ويسطعها ح بأا  كعكنه الارد     

 ك  شا  هللا تعال  . -رنه دجهللاا ح نما بيقتي انره وترنه ح كو ت

ودل  هذان في ياعد السأل ونسص نمال الصية ومرور غير الكلب ح وإ  دجهللا َدن دفاع اََلاَل 

. 

ولهذا المعن  رد طائفة عن العلما  حاديث قطاع الصاية ومارور الكلاب وغياره ح وقاالأا: إناه     

[ح نمااا اناار الاال 164]األنعااار: هللَاُر َواَزَرة  َوْزَر كُْخااَرىَوال تَاا عخااال  للساار   فااي قألااه تعااال  : 

 الشافعي .

 وقد روي : ك  عرور الرجي وين يدي الرجي في صيته يسطع صيته .    

 صاااال  وتاااااأ  إلاااا   وخرجااااه كوااااأ داود فااااي ))بااااننه(( وببااااناد فيااااه نظاااار ح ك  الناااااي     

 ال : ))قطااااع صاااايتنا ح قطااااع هللا نخلاااة ح فققاااااي غااااير يلااااع  حتاااا  عاااار ويناااه ووااااين قالتااااه ح فساااا

 كثره(( . قال : فما قمت دليها إل  يأعي هذا .
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وهذا عما يلتدل واه دلا  ك  قطاع الصاية ياراد واه إاهااب نماال فضالها ح دو  إوطالهاا عان     

 ك  شا  هللا تعال  . -كصلها ح وإيجاب إدادتها ح نما بيقتي انره 

ند(( : ثناا باأيد وان باعيد : ثناا إواراهيع وان باعد : وروى دادهللا اون اإلعار كحمد فاي ))الملا

حدثني كوي ح دن كويه ح قال : ننت كصلي ح فمر رجي وين يادي فمنعتاه ح فلاقلت دثماا  وان دفاا  ح 

 فسال : ال يضر  يا اون كخي .

وظاهر هذا : كنه ال ينسض الصية ح ويحتمي كناه كراد كناه لاع تاطاي صايته كو لعلاه كراد كناه     

 ه عن المرور في يضره إاا رجع ولع يمر .إاا عنع

وقد روي ح دن دائشة عا يدل دل  ك  المارور واين يادي المصالي إاا لاع يسطاع صايته فهاأ     

 جائهللا :  

قال : دادهللا اون اإلعار كحمد في ))علائله(( : ثنا كوي : ثنا حجاج : كونا شعاة ح قال : بامعت     

بامعت صافية ونات شاياة ح قالات : نانات اعاركة تصالي دناد  داد الرحمن ون بعيد ون وهب ح قال :

الايت إل  عرفسة ح ونانت دائشة تطأف ح فمرت َدائََشاة وينهاا وواين المرفساة ح فسالات دائشاة : إنماا 

 يسطع الصية الهر والكلب األبأد .

نانت ترى ك  الملجد الحرار ال يمنع فيه المرور وين  -رضي هللا دنها  -ولعي دائشة     

دي المصلي نما باق ح وإنما انرت ك  الصية ال تسطع وذلل لظي ن تظن تلل المركة وطي  ي

 صيتها . وهللا كدلع .

 

* * * 

 

 

 باب -102

 استقبال الرجل الرجل وهو يصلي

 ونره دثما  ك  يلتساي الرجي وهأ يصلي .    

اوات : عاا واليات ن إ  الرجاي ال وهذا إاا اشتغي وه ح فقعا إاا لع يشتغي وه ح فسد قاال زياد وان ث    

 يسطع صية الرجي .

ح كنه نره ك  يلتساي الرجي وهأ يصلي ح ودن زياد وان ثاوات  حك  الاخاري دن دثما      

 ح كنه قال : ال ياالي وذلل ن إ  الرجي ال يسطع صية الرجي .

إاا لاع يشاتغي  وجمع وينهما وا  الكراهة إاا اشتغي وه المصالي دان صايته ح ودادر الكراهاة    

 وه دن صيته .

 وقد روى في هذا حديث عرفأع يشهد لما قاله :     

نظار إلا  رجاي يصالي إلا   رواه داد األدل  الثعلاي ح دن عحمد وان الحنفياة ح ك  النااي     

رجي ح فقعره ك  يعيد الصية ح فسال : ياا رباأل هللا ح إناي قاد كتممات ؟ فساال : ))إنال صاليت وكنات 

 علتساله(( . تنظر إليه

 خرجه كوأ داود في ))المرابيي(( .    

وخرجه الاهللاار في ))علنده(( واإلبماديلي في ))علند دلي(( ح ودندهما : دن اوان الحنفياة     

 . ح دن كويه ح دن الناي 

 وداد العلي هذا ح ضعي  الحديث .    

 دن صيته . وقد دلي اإلدادة والنظر إليه ح وهأ يشعر وق  نظره إليه كلهاه    
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وقااال الاااهللاار وعااد تخريجااه للحااديث : إنمااا كعااره واإلدااادة ن البااتسااله وجااه الرجااي عاان غياار     

 انحراف دنه .

وروى كوأ نعيع : ثنا علعر ح قاال : كراناي كول عان بامعته عان الساباع ح قاال : ضارب دمار     

 رجلين : كحدهما علتساي اآلخر وهأ يصلي .

 وهذا عنسطع .    

 : نسله دنه المرواي . -حمد دل  نراهة ك  يصلي علتساي رجي ونص ك    

 ونسي دنه اونه صالح ح كنه قال : هذا عنهي دنه .    

ودلي األصحاب نراهة الل وا  فيه تشاها وعااادة المخلاأقين ح فكاره نماا تكاره الصاية إلا      

 صأرة عنصأوة .

 إل  الل ح كو ال يشتغي . وهللا ادلع .ودل  هذا التعليي ح في فرق وين ك  يشتغي والنظر     

ونااره كصااحاب الشااافعي الصااية إلاا   دعااي ح يلااتساله ويااراه ح ودللااأه وقنااه يشااغي المصاالي     

 ويلهيه نظره إليه .

 :  -رحمه هللا  -قال الاخاري     

ثنا إبماديي ون خليي : كونا دلي ون علهر ح دن األدمش ح دن عللع ح دان علاروق  -511    

دائشة ح انر دندها عا يسطع الصية ح فسالأا : يسطعها الكلاب والحماار والماركة ح فسالات : لساد ح دن 

يصلي ح وإني لاينه ووين السالة ح وكنا عضطجعة دلا  اللارير ح  جعلتمأنا نيوا ن لسد ركيت الناي 

 فتكأ  لي الحاجة ح فقنره ك  ابتساله ح فقنلي انليال .

 نحأه . -يع ح دن األبأد ح دن دائشة ودن األدمش ح دن إوراه    

وقد روى هذا الحديث كوأ ععاوية ح دن األدمش ح واإلبناد الثاني ح وقال في حديثه : فقنلاي     

 عن قاي رجل  اللرير ح نراهة ك  ابتساله وأجهي .

 خرجه دنه اإلعار كحمد .    

وكنااره ك  كبااتساله وااأجهي ورواه اواان كوااي زائاادة ح داان األدمااش واإلباانادين ح وقااال فيااه :     

 فقوايه ح فقنلي عن قاي رجل  اللرير .

ناا  يكاره ك  يلاتساله كحاد وأجهاه وهاأ يصالي ح  وهذا يدل دي إنها نانات تعلاع ك  النااي     

ونا  الل ليي ح ولع يكان فاي الاياأت عصااويح ح نماا صارحت واه دائشاة فاي حاديثها اآلخار ح فادل 

إنلاا  واإلنلاا  لايس هاأ لمعنا  االشاتغال واالنظر إلياه دان  دل  ك  نراهة اباتساال المصالي وجاه

 الصية ح نما يراه الاخاري . وهللا ادلع .

إل  دائشة دل  كناه ال تكاره الصاية علاتساي  والظاهر : ك  الاخاري ابتدل وصية الناي     

ه عان ناره إنلا  ح وفي الل نظر ن فب  دائشة لع تكن علتسالة له ح وي نانات عضاطجعة ح وإنماا نار

 ابتساال وجه اآلدعي .

 

* * * 

 باب -103

 الصالة خلف النائم

حاادثنا علاادد : ثنااا يحياا  : ثنااا هشااار : قااال : حاادثني كوااي ح داان دائشااة ح قالاات : نااا   -512    

 يصلي ح وكنا راقدة ععترضة دل  فراشه ح فباا كراد ك  يأتر كيسضني فقوترت .    الناي 

 إل  دائشة والليي دل  كنه ال تكره الصية خل  النائع . ناي ابتدل الاخاري وصية ال    

 ونذلل قال كصحاب الشافعي .    

This file was downloaded from QuranicThought.com



 291 

ونسي حرعلة دن الشافعي ح كناه إ  ناا  الناائع ال يحتشاع عان المصالي ح وال يحتشاع المصالي     

 عنه نالهللاوجة في وقه وه ح وا  النهي دن الصية خل  نائع يحتشمه .

إليه هأ عن رواية عحمد ون نعب السرظاي ح دان اوان داااه ح دان النااي  والنهي الذي كشار    

  . ))ح قال : ))ال تصلأا خل  النيار والمتحدثين 

 خرجه كوأ داود واون عاجه .    

 : قاله كوأ داود والعسيلي والايهسي وغيرهع . -وله طرق إل  عحمد ون نعب ح نلها واهية     

وي ليل  ح دن داد الكريع ح دن عجاهد ح دان اوان داااه ح ك  وخرج الاهللاار عن رواية اون ك    

 قال : ))نهيت ك  كصلي إل  النيار والمتحدثين(( . الناي 

 اون كوي ليل  ح ضعي  ن للأ  حفظه .    

  -وخالفاااااه ُباااااْفيَا  ح فااااارواه ونياااااع ح دااااان بااااافيا  ح دااااان دااااااد الكاااااريع ح دااااان عجاهاااااد   

 عربي ح وهأ كصح .

 ة إل  النائع عطلسا ح عنهع : كحمد وإبحاق .ونره طائفة الصي    

 ودلي الل كصحاونا ن وقنه ال يبعن ك  يكأ  عن النائع عا يشغي المصلي .    

 وكجاب عن اهب إل  هذا دن حديث دائشة ح وق  الحاجة ددت إليه ن لضيق الايت .    

يث دائشاة وحاديث ودن كحمد ح كنه تختص الكراهاة والفريضاة دو  النافلاة ن جمعاا واين حاد    

 اون دااه .

 ولعي هذا السأل اقرب عما قاله .    

وإاا خال  وصل  ح فاي إداادة دلياه فاي ظااهر عاذهب كحماد وإباحاق ح وهاأ قاأل جمهاأر     

 العلما  .

 ودن كحمد ح كنه يعيد الفريضة .     

 قال الساضي كوأ يعل  : يحتمي ك  هذا دل  االبتحااب دو  اإليجاب .    

 ظي النخعاااي دااان الرجاااي يصااالي إلااا  ناااائع وعضاااطجع : كيكاااأ  لاااه باااترة ؟ قَااااَل : وبااا    

 ال . قيي له : فيلتر الجالس ؟ قال : نعع .

 وكعا الصية خل  المتحدث ح فكرهها كنثر العلما  .    

روى بفيا  ح دان كواي إباحاق ح دان ععاد يكارب ح دان داادهللا ح قاال : ال تصالأا إلا  قاأر     

 يتحدثأ  .

 رجه األثرر .خ    

 وخرجه كوأ نعيع في ))نتاب الصية(( ح ولفظه : ال تصلأا وين يدي قأر يمترو .    

 كيضا . -وهذا يدل دل  نراهة الصية كعار المتحدثين     

قال اون المنذر : روينا دن اون علأد وبعيد ون جاير ح كنهما نرها الصية إلا  المتحادثين .     

 ورخص فيه الهللاهري والنعما  . ووه قال كحمد وكوأ ثأر .

 كيضا . -وحك  الخطاوي ح دن الشافعي ح كنه نرهه 

 ودلي كحمد الكراهة وق  المتحدث يشغي المصلي إليه .

وفاارق بااعيد واان جاياار وااين المتحاادثين وااذنر هللا وغيااره ح فكااره الصااية إلاا  المتحاادث وغياار     

 الذنر ح دو  الذانر .

 خرجه حرب الكرعاني وغيره .    

 وال إدادة دل  عن صل  إل  عتحدث دند الجمهأر .    

 دنه . وقال : الفريضة كشد . ونسي حرب ح دن كحمد ح كنه قال : نه  الناي     

 ونقنه اهب إل  كنه يعيد .
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* * * 

 

 باب -104

 التطوع خلف المرأة

 حاااادثنا دااااادهللا واااان يأباااا  : كونااااا عالاااال ح داااان كوااااي النضاااار عااااأل  دماااار واااان  -513    

ح كنهاا قالات : ننات كناار واين  يد هللا ح دن كوي بلمة ون داد الارحمن ح دان دائشاة زوج النااي دا

 ح ورجيي في قالته ح فباا بجد غمهللاني ح فساضت رجلي ح فباا قار ولطتهما . يدي ربأل هللا 

 قالت : والايأت يأعظذ ليس فيها عصاويح .    

واين يدياه ح وليلات ععاه فاي صاية واحادة فاب  دل هذا الحديث دل  ك  عن صل  إل  اعركة     

 صيته صحيحة ح وقد نص دل  الل بفيا  وكحمد وإبحاق ح وال نعلع فيه خيفا .

 وإنما اختلفأا : إاا نانا في صية واحدة ح وليس وينهما بترة .    

 وقد باق انر الل في ))واب : إاا كصاب ثأب المصلي اعركته إاا بجد(( .    

  دلاا  قااأل عاان يسااأل : إ  عاارور المااركة ياطااي الصااية ح وإ  قياعهااا وجلأبااها ولكاان يجااي    

 واضطجادها نمرورها ح كنه تاطي الصية وابتساالها .

وقد حكي رواية دن كحمد ح ونص كحمد دل  ك  المركة إاا نانات واين يادي المصالي ح وهاي     

 ب .: نسله دنه حر -في غير صية في وقه وه ح واحتج وحديث دائشة 

ونره الشافعي ك  يلتتر الرجي واالمركة فاي صايته ن لماا يخشا  عان فتنتهاا للمصالي ح وشاغلها 

 لسلاه .

وهذا إاا نا  وحيث ينظر إليها ح فقعا إ  نا  الل في ظلمة اللياي ح نماا فاي حاديث دائشاة ح     

 فسد كعن عن الل .

 ولع يفرق الشافعي وكحمد وين النفي والفرض .    

 أيب الاخاري يدل دل  التفريق وينهما ح وك  الرخصة في النفي خاصة .وظاهر تا    

إلا   وقد نص كحمد دل  عثي الل في رواية كخرى دنه ح وك  الرخصاة فاي صاية النااي     

المركة نا  عخصأصا وه ن ألنه نا  يملل نفله ح وغيره يخش  دلياه الفتناة ح وهاذه دداأى ال دلياي 

 دليها .

* * * 

 باب -105

 قال : ال يقطع الصالة شيءمن 

حدثنا دمر ون حفص ون غياث : ثنا كوي : ثنا األدمش : ثنا إوراهيع ح دن األبأد ح  -514    

 دن دائشة .

قال األدماش : وحادثني علالع ح دان علاروق دان دائشاة ح انار دنادها عاا يسطاع الصاية :     

يصالي وكناا   ح وهللا لسد ركيت النااي الكلب والحمار والمركة ح فسالت : شاهتمأنا والحمير والكيب 

ح  دل  اللرير ح وينه ووين السالة عضاطجعة ح فتاادو لاي الحاجاة ح فاقنره ك  كجلاس فاقواي النااي 

 فانلي عن دند رجليه . 

حدثنا إبحاق ون إوراهيع : ثنا يعسأب ون إوراهيع ون بعد : اونا اوان كخاي اوان شاهاب  - 515    

 يسطعها شي  ؟ قال : ال يسطعها شي  . ح كنه بقل دمه دن الصية 

 قالات : لساد ناا  رباأل هللا  قال : وكخارني داروة وان الهللاويار ح ك  دائشاة زوج النااي     

 يسأر فيصلي عن الليي ح وإني لمعترضة وينه ووين السالة دل  فراش كهله . 
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 تسطاااااع  فاااااي الرواياااااة األولااااا  : ك  دائشاااااة اباااااتدلت وحاااااديثها هاااااذا دلااااا  ك  الماااااركة ال    

الصية ح وكنكرت التلأية وين المركة والحمار والكلب ح وهذا يشعر ومأافستها دلا  الحماار والكلاب 

 إ  شا  هللا تعال  . -ح وبيقتي نيعها صريحا في الل فيما وعد 

وفي الرواية الثانية : ك  الهللاهري ابتدل وحديث دائشة دل  ك  الصية ال يسطعها شائ ن لماا     

 لة دل  ك  المركة ال تسطع صية الرجي إاا نانت وين يديه . فيه عن الدال

 وقد اختل  العلما  في هذا :    

ْهَريّ -فسالت طائفة       : ال يسطع الصية شئ .  -نما قاله الهللاُّ

وروي الل دن دثما  ودلاي وحذيفاة وكواي باعيد واوان دمار واوان داااه ح دلا  اخاتيف     

 دن وعضهع .

 ودمر عن وجه ال يصح ح وبيقتي انره ـ ك  شا  هللا . وروي دن كوي وكر    

وعمن قال الل وعد الصحاوة : بعيد ون المليب ودايدة الللماني والشعاي والسابع ون عحماد     

 ودروة والهللاهري ح وهأ قأل الثأري وكوي حنيفة وعالل والشافعي وكوي ثأر وغيرهع . 

ع ونافع ح دن اون دمر ح قال : ناا  يساال : ال وروى شعاة ح دن دايد هللا ون دمر ح دن بال    

 يسطع صية المللع شئ . 

وكوا وكار ودمار قاالأا :  ورواه إوراهيع ون يهللايد الخأزي ح دن بالع ح دن كويه ح ك  الناي     

 )) ال يسطع صية المللع شئ ح وادرك عا ابتطعت (( .

 خرجه الدارقطني .    

 والخأزي ح ضعي  جدا .    

 ح الدارقطني في نتاب ))العلي(( وقفة ح وكنكر رفعه .وصح    

وخرج كوأ داود عن رواية كوي كباعة ح دان عجالادح دان كواي الاأدا  ح دان كواي باعيدح دان     

 ح قال )) ال يسطع الصية شئ ح وادر وا عا ابتطعتع (( .  الناي 

ي الاأدا  ح دان كواي عن رواية داد الأاحاد وان زيااد ح دان عجالاد ح دان كوا -كيضا–وخرجه     

 : )) ادر وا عا ابتطعتع (( .  بعيد ح قال : إ  الصية ال يسطعها شئ ح ولكن قال ربأل هللا 

 فجعي كوله عأقأفا .     

 وعجالد ح فيه ضع  عشهأر .     

 وقال كحمد : نع عن كدجأوة لمجالد .     

وان داادهللا وان حرعلاة ح وروى إدريس ون يحي  الخأالني ح دن وكر ون عضر ح دن صخر     

صال  والنااه ح فمار واين  بمع دمر ون دااد العهللاياهللا يساأل : دان كناس وان عالال ح ك  رباأل ك  

قاال : ))  كيديهع حمار ح فسال دياش ون كوي رويعة : باحا  هللا ح باحا  هللا ح فلما بلع ربأل هللا 

هللا ن إنااي باامعت ك  الحمااار يسطااع  عاان الملاااح  نفااا : باااحا  هللا ووحمااده ؟ (( قااال : كنااا يااا ربااأل

 الصية . قال : )) ال يسطع الصية شئ (( . 

 خرجه الدارقطني .     

وقال في نتاب )) العلي (( : خال  إدريس فاي رواياة هاذا الحاديث الألياد وان علالع ح فارواه     

ماا دن وكر ون عضر ح دن صخر ح دن دمر وان دااد العهللاياهللا ح دان ديااش وان كواي رويعاة. وغيره

 عربي . والمربي كصح . -يرويه دن وكر ون عضر ح دن صخر ح دن دمر اون داد العهللايهللا

 وقد روي هذا المتن عن حديث دلي وكوي هريرة ودائشة وكوي كعاعهح وال يثات عنها شئ .    

 قال العسيلي : الرواية في هذا الااب فيها لين وضع  .    

 الحيأانات . وقالت طائفة : يسطع الصية عرور وعض     

 ثع اختلفأا :     
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فمنهع عان قاال : يسطاع الصاية الكلاب والحماار والماركة ح روي الال دان اوان داااه وكناس     

 ودادهللا ون دياش ون كوي رويعة وعكحأل والحلن وكوي اإلحأه . 

 وعنهع عن قال : يسطع الصية الكلب األبأد والمركة الحائض والحمار والكافر ح رواه جااور    

 ون زيد ح دن اون دااه . 

 وروي دن الحكع الغفاري ح كنه كداد الصية عن عرور حمار وين يديه .     

 وروي دن دكرعةح قال : يسطع الصية الكلب والمركة والخنهللاير والحمار والكافر.     

 ودن دطا  ح قال : يسطع الصية المركة الحائض  والكلب األبأد .     

 اون خهللايمة ح وزاد دليهما : الحمار .  واختاره كوأ وكر    

 والمشهأر : دن دطا  ح كنه يسطع الصية المركة والحمار والكلب األبأد .     

 وهأ قأل اون جريج وكحمد في رواية دنه .     

 وروت صفية ونت شياةح دن دائشة ح قالت : إنما يسطع الصية الكلب والحمار واللنأر .     

 دن دائشة ح كنها قالت : واللنأر األبأد . وفي رواية كخرى     

 وحكي رواية دن كحمد في اللنأر األبأد .     

 وقالت طائفة : ال يسطع الصية بأى الكلب ح وروي الل دن اون دمر .     

وروي دنه كنه كداد صيته عن عرور نلاب كصافر واين يدياهح رواه عطار الاأراق ح دان نَاافَع ح 

 َدْنهُ . 

 المهللاني ح ك  اون دمر كداد رنعة عن جرو عر وين يديه . وروى وكر     

 وهذا يدل دل  كنه تختص اإلدادة والرنعة التي عر فيها الكلب .     

وروى ليث ح دن طاوه ح دن اون دااه ح قال : ادر وا دن صايتكع عاا اباتطعتع ح وكشاد     

 عا يتس  دليها عراوض الكيب . 

 دد في الكيب . وقال اون طاوه : نا  كوي يش    

 وعن هبال  عن خص السطع والكلب األبأد دو  غيره عن بائر األلأا  .     

وروى شعاة ح دن الحكع ح دن خيثمة ح دن األبأد ح دن دائشة ح قالات : ال يسطاع الصاية     

 إال الكلب األبأد . 

: الكلاب األباأد الاهايع وقال كوأ نعيع : ثنا اون ديينة ح دن اون كوي نجيح ح دن عجاهد ح قاال     

 شيطا  ح وهأ يسطع الصية . 

 حدثنا اون ديينة ح دن ليث ح دن عجاهد ح دن ععاا ـ عثله .     

وهأ المشاهأر دان كحماد ح وقاأل إباحاق وكواي خيثماة زهيار وان حارب وباليما  اوان داود     

 الهاشمي والجأزجاني وغيرهع عن فسها  كهي الحديث . 

ح ولايس شائ  سطاع الصاية وشائ عان الال وقحادياث رويات دان النااي وابتدل عن قال : ت    

 عنها دل  شرط الاخاري ح وال عما يحتج وه . 

 وقد خرج عللع عنها حديثين : حديث : كوي ار ح وحديث كوي هريرة .     

فحديث كوي ار : خرجه عن طريق حميد ون هيل ح دن داد هللا وان الصااعت ح دان كواي ار     

: )) إاا قار كحدنع يصلي فبنه يلتره إاا نا  وين يديه عثاي  خارة الرحاي ح  ربأل هللا  ح قال : قال

فباا لع يكن وين يديه عثي  خرة الرحي ح فبنه يسطاع صايته الحماار والماركة والكلاب األباأد . قلات : 

ح باقلت  يا كوا ار ح عا وال الكلب األبأد عن الكلب األحمر عن الكلب األصافر ؟ فساال : ياا اوان كخاي

 نما بقلتني ح فسال : )) الكلب األبأد شيطا  (( .  ربأل هللا 
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وحديث كوي هريرة خرجه عن طريق دايد هللا ون داد هللا ون األصع : ثناا يهللاياد وان األصاع ح     

: )) يسطع الصية الماركة والحماار والكلاب ح ويساي الال  دن كوي هريرة ح قال : قال : ربأل هللا 

 حي (( . عثي عبخرة الر

: إليه كاهب ح َوُهاَأ صاحيح   -فَي َرَوايَة المرواي–فقعا َحَدْيث كوي ار ح  فَسَْد قَاَل اإلعار كحمد     

 -: هاأ حاديث ثاات ح يروياه شاعاة وباليما  وان المغيارة  -في رواية دلي وان َباَعيد-اإلبناد ح َوقَاَل 

 الحديث شي  . ح ثع قال : عا في نفلي عن هذا  -يعني : دن حميد ون هيل 

 وقال الترعذي : حديث كوي ار حلن صحيح .    

وقال الايهسي في )) نتاب المعرفة (( : هذا الحديث صحيح إبناده ح ونحن نحتج وقعثالاه فاي     

 الفسهيات ح وإ  نا  الاخاري ال يحتج وه . 

هللا اوان الصااعت  وقأله : )) إ  الاخاري ال يحتج وه (( ح يشير إل  كنه ال يحتج وحاديث دااد    

 ون كخي كوي ار ح ولع يخرج له في )) نتاوه  (( شيظا . 

في الحديث الذي فيه الماركة والحماار والكلاب  -وقال الشافعي في نتاب ))عختل  الَحَدْيث((     

 : كنه دندنا غير عحفأظ . -

َوال تَااهللَاُر  ورده لمخالفتااه لحااديث دائشااة وغيااره ح ولمخالفتااه لظاااهر قااأل هللا دااهللا وجااي :     

 [ .164] األنعار :  َواَزَرة  َوْزَر كُْخَرى

وفي علائي الحلن ون ثأاب دن اإلعار كحمد : قيي له : عا ترى في الحماار والكلاب والماركة     

؟ قال : الكلب األبأد يسطع ن كنه شيطا  . قيي له حديث كوي ار ؟ قال : هاتأا غير حاديث كواي ار ح 

نر حديث الفضي ون دااه ح كنه عر دل  وعض الص  وهأ دلا   حماار . ليس يصح إبناده ح ثع ا

 قيي له : إنه نا  وين يديه دنهللاة ؟ قَاَل : َهذَا الَحَدْيث فَي فضا   . 

 وكعاااا َحاااَدْيث كواااي ُهَرْياااَرةَ ح فَلَاااْع يخااارج الاخااااري ليهللاياااد ْوااان األصاااع ح وال وناااي كخياااه :     

 ه دايد هللا شيظا . داد هللا ون داد هللا كوي العناس ح وكخي

وهذا الحديث عن رواية دايد هللا نما وجد فاي وعاض النلاخ ح وقياي : إ  الصاأاب : كناه عان     

 رواية داد هللا . 

وقد روى حاديث كواي هريارة عان وجاه  خار : عان رواياة هشاار الدباتأائي ح دان قتاادة دان     

 ح قاااااال :   زرارة وااااان كوفااااا  ح دااااان باااااعد وااااان هشاااااار ح دااااان كواااااي هريااااارة ح دااااان النااااااي

 )) يسطع الصية المركة والكلب والحمار (( . 

 خرجه اإلعار كحمد واون عاجه .     

 وفااااي إبااااناده اخااااتيف دلاااا  هشااااار فااااي رفعااااه ووقفااااه ح وفااااي اناااار : )) بااااعد واااان     

 : قاله الدارقطني .  -هشار (( في إبناده وإبساطه عنه ح والصحيح : انره 

 ح داااان قتااااادة ح فأقفااااأه ح وانااااروا فااااي إبااااناده : ورواه اواااان كوااااي درووااااة وغياااار واحااااد 

 )) هشاعا (( .

 ولعي وقفه كشاه .    

 وقد روي دن كوي هريرة عرفأدا عن وجه كخر ال يصح .    

وروى يحي  ون بعيد ح دن شعاةح دن قتادة ن قال : بمعت جااور وان زياد يحادثح دان اوان     

 ض والكلب (( . : )) يسطع الصية المركة الحائ دااه ح دن الناي 

خرجه كوأ داود ح واون عاجه واون خهللايمة فاي ))صاحيحة(( ح ودناد هماا : )) الكلاب األباأد 

 . )) 

 قال كوأ داود : وقفه بعيد وهشار وهمار ح دن قتادة ح دن اون دااه . انته  .     

 ونذا وقفه غندر ح دن شعاة . ورفعه بفيا  ون حايب ح دن شعاة .     
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كوأ نعيع وببناده ح دن يحي  ون بعيد ح قال : لع يرفعاه دان قتاادة غيار شاعاة .  وانر الحاف     

 قال يحي  : وكنا كفرقه . 

 يعني : شعاة .  -وحك  غيره دن يحي  ح كنه قال : كخاف ك  يكأ  وهع     

 وقال اإلعار كحمد : ثنا يحي  ح قال شعاة رفعه . قال : وهشار لع يرفعه .     

 ا  هشار حافظا . قال كحمد : ن    

 وهذا ترجيح عن كحمد لأقفه ح وقد تاين ك  شعاة اختل  دليه في وقفه ورفعه .    

 ورجح كوأ حاتع الرازي رفعه .    

ح دان ععااا وان  -هأ : اوان كواي بامينة  -وخرج كوأ داود ح دن عحمد ون إبماديي الاصري     

قاال : كحلااه  -ن دكرعاة ح دان اوان داااه ح د -هأ : اون كوي نثير  -هشار ح دن كويه ح دن يحي  

ح قال : )) إاا صل  كحدنع إل  غير بترة فبناه يسطاع صايته الحماار والخنهللايار  - َدن ربأل هللا 

 واليهأدي والمجأبي والمركة ح ويجهللائ دنه إاا عروا وين يديه دل  قذفه وحجر (( . 

لاأهع فياه عان اوان كواي بامينة ن وقال كوأ داود : لع كر كحدا يحدث واه دان هشاار ح واحلاب ا    

 ألنه يحدثنا عن حفظه . انته  . 

 وهأ عشكأ  في رفعه .    

وقد خرجه اون ددي عن طريسين ح دن ععاا ح وقال : هذا دن يحي  غير عحفأظ وهذا الماتن 

. 

وقد تاين وذلل ك  اون كوي بمينة لع ينفارد واه نماا ظناه كواأ داود ح ولكناه عنكار نماا قالاه اوان 

 ددي . 

 عن قأله . -وخرجه اون كوي شياة دن كوي داود ح دن هشار ح دن يحي  ح دن دكرعة     

ورواه دايس ون عيمأ ح دن يحيا  وان كواي نثيار ح دان كواي بالمة حدان كواي هريارة ح دان 

 .الناي 

 قال كوأ زردة الرازي ح هأ حديث عنكر ح ودايس شيخ ضعي  الحديث .    

 اه .وقال األثرر : هذا إبناد و    

ح قااال : ))  وروى بااعيد ح داان قتااادة ح داان الحلاان ح داان داااد هللا واان عغفااي ح داان الناااي     

 يسطع الصية المركة والحمار والكلب (( .

 خرجه اإلعار كحمد واون عاجه واون حاا  في ))صحيحة(( .    

 وقد اختل  فيه دل  قتادة ح ودل  الحلن :          

 ترى في اإلبناد ح وهأ الصحيح دند الدارقطني وغيره . فسيي : دن قتادة ح نما    

 وقيي دن بعيد ح دن قتادة ح دن كنس .    

 عن قأله نما باق .  -وقيي دنه ح دن قتادة ح دن جاور ون زيد ح دن اون دااه     

 وقال هشار : دن قتادة ح دن زرارة ح دن بعد ح دن كوي هريرة نما باق .    

 حلن : واختل  فيه دن ال    

 فسيي : دنه نما ترى .    

 . وقال حأشب : دن الحلن ح دن الحكع ون دمرو ح دن الناي     

وانر هذا االخاتيف الادارقطنيح وقاال : الصاحيح عان الال : قتاادة ح دان الحلانح دان اوان 

 عغفي . 

دان وروى يحي  ون كوي نثير ح دن شعاة : دن دايد هللا ون كوي وكر ون كناس ح دان كناس ح     

 ح قال : )) يسطع الصية الكلب والمركة والحمار (( .  الناي 

 خرجه الاهللاار .    
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 عرفأدا . -ونذا رواه كوأ زيد الهروي بعد ون الرويع ح دن شعاة     

 ورواه غندر وكوأ الأليد وعحمد ون نثير ح دن شعاة ح دن دايد هللا ح دن كنس عأقأفا .    

 صح .قال الدارقطني : والمأقأف ا  

وخرج اإلعار كحمد ثنا كوأ المغيرة : ثنا صفأا  : ثناا راشاد وان باعد ح دان دائشاة ح قالات :     

)) ال يسطاع صاية الملالع شاي  ح إال الحماار والكاافر والكلاب والماركة (( . قالات  قال ربأل هللا 

 دائشة : يا ربأل هللا ح لسد قرنا ودواب بأ  .

 عن َدائََشة وغير شل .هذا عنسطع ن راشد لَْع يلمع     

ووهع فَي اََلَل ح وإنما الصحيح : عا رواه كصاحاب دائشاة الحفااظ ح دنهاا ح كناه انار دنادها     

 الل ح فسالت : لسد قرنتمأنا وسرنا  بأ  ح ونحأ هذا المعن  .

 -وقد انر الميماأني ك  كحماد انار لاه ك  كلحأضاي روى عان طرياق األباأد ح دان دائشاة     

)) يسطع الصية المركة والحمار والكلب األبأد (( . . فسال كحماد : غلاط الشايخ دنادنا ن :  -عرفأدا 

 وهي تسأل : ددلتمأنا والكلب والحمار ؟ ! . هذا دن ربأل هللا 

 لما قالت عا قالت .  يعني : لأ نا  هذا دندها دن الناي     

ليهللايد ون نمرا  ح  دن يهللاياد وان وخرج كوأ داود عن رواية بعيد ون داد العهللايهللا ح دن عأل      

وكناا دلا  حماار وهاأ  نمرا  ح قال ح ركيت رجاي وتااأ  عسعادا ح فساال : عاررت واين يادي النااي 

 يصلي ح فسال : )) اللهع اقطع كثره (( ح فما عشيت دليها وعد . 

 وفي رواية له : فسال : )) قطع صيتنا قطع هللا كثره (( .    

 وفي إبناد جهالة .    

 فالسائلأ  : وق  الصية يسطعها الكلب والحمار والمركة تعسلأا وظأاهر هذه األحاديث .    

وكعااا عاان قااال : ال يسطااع الصااية غياار الكلااب األبااأد ح نمااا قالااه كحمااد فااي ظاااهر عذهاااه ح     

وإبحاق ح فسالأا : المركة والحمار قد تعارضت فيهما األحاديث ح فحديث دائشة دل دل  دادر قطاع 

ة والمركة ح وحديث اون داااه دل دلا  ك  الحماار ال يسطاع الصاية ح ووساي الكلاب األباأد ال الصي

 ععارض له فيبخذ وه .

 وهذا هأ جادة عذهب كحمد وكصحاوه ح وعا قالأه في الل .    

 ولهع في الل عللكا   خرا  :     

فاي وقاأف الماركة كحدهما : ك  حديث دائشة ال يعارض حديث كوي ار ن فب  حاديث دائشاة     

وين يدي المصلي ح وانه ال ياطي صيته ح وحديث كوي ار في عرور المركة ح وكناه عاطاي للصاية ح 

فيعمي وكي الحديثين ح فتاطي الصية ومرور هذه الثيثة دو  وقأفها في قالة المصلي ح وهاأ رواياة 

 دن كحمد .

صاية ومارور الثيثاة الماذنأرة فاي وهذا يتأجه دل  إحدى الروايتين دن كحمد في إوطال ال    

 حديث كوي ار ح وقد رجحها وعض كصحاونا المتقخرين .

كي : كدترض وين يدياه عاارة ح فادل دلا  ك   -وقد تسدر قأل دائشة : )) فقنره ك  كبنحه ((     

 عرورها وين يديه عما يكره ويتس  ح وخيف نأعها ععترضة . 

عفاار : ثنااا شااعاة ح داان عنصااأر ح داان إوااراهيع ح داان وروى اإلعااار كحمااد : ثنااا عحمااد واان ج    

وهاأ يصالي ح فاباا كردت ك  كقاأر  األبأد ح دن دائشة ح قالت : ننت كنأ  واين يادي رباأل هللا 

 نرهت ك  كعر وين يديه ح فقنلي انليال .

ويدل دل  كنه يفرق وين المرور والأقأف : ك  المصلي عقعأر ودفع الماار ولاأ ناا  حيأاناا     

 قد وردت اللنة والصية إل  الحيأا  الاار  والمركة النائمة ح فدل دل  الفرق وين األعرين .ح و

 وقد ابتدل اإلعار كحمد وهذا دل  التفريق وين المرور والأقأف .    
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والثاني : ك  يحمي حاديث دائشاة دلا  صاية النفاي ح فاي تسطعهاا الماركة ح وحاديث كواي ار     

 دل  الفريضة .

عللل  خر ألصحاونا ح وقد حكاأا رواياة دان كحماد واالفرق واين الفريضاة والنافلاة فاي  وهذا    

 قطع الصية ومرور هذه الثيثة .

ناا  إاا كراد كو ياأتر  وعما ابتدل وه كحمد دل  الفارق واين الفريضاة والنافلاة : ك  النااي     

 كيس  دائشة ح ولع يأتر وهي ععترضة وين يديه .

ا كوأ داود عن حديث عحمد ون دمروح دن كواي بالمة ح دائشاة ح ك  النااي وفي رواية خرجه    

 . ))نا  إاا كراد ك  يأتر قال لها : ))تنحي 

 ووهذه الرواية احتج كحمد في هذه الملقلة .    

وخرج الجأزجاني عن رواية عأب  ون كيأب الغافسي ح ك  دمه إياه ون دااعر حدثاه ح كناه     

ك   -يعناي : دائشاة  -إاا كراد ك  ياأتر كعرهاا  ساأل : ناا  رباأل هللا بمع دلاي وان كواي طالاب ي

 تتنح  دنه ح وقال : إنها صية ازددتمأها .

 فباا فرق وين النفي المطلق والأتر في الصية إل  المركة ح فالفريضة كول  .    

وان داااه وقد بلل وعضهع عللكا  خر ح وهأ نلخ السطع والمركة والحمار وحديث دائشاة وا    

ح وحاديث َدائََشاة يادل وظااهره  ن أل  َحَدْيث اون َداَّاه َناَ  فَي حجة الأداع فَي  خر ُدَمار النَّاَاّي 

 َدلَااااااااااا  َعاااااااااااا كخاااااااااااارت وَاااااااااااَه َدْناااااااااااهُ إلااااااااااا   خااااااااااار  َدلَااااااااااا  اباااااااااااتمرار النَّاَاااااااااااّي 

 دمره ح ولأ نا  قد تر  الل في  خر دمره لما خفي دليها ح ووسي الكلب األبأد ال نابخ له .

الشاافعي  -كيضاا  -وهذا المللل فيه نظر ح وقد كنكره اإلعار كحمد في رواية حرب ح وكنكاره     

 في ))نتاب عختل  الحديث(( .

 ودل  هذا المللل يتأجه السأل وبوطال الصية والكلب األبأد خاصة .    

ذلل ددل دان وكحمد نا  شديد الأرع في ددأى النلخ ح في يطلسه إال دن يسين وتحسيق ن فل    

ددأى النلخ هنا إل  ددأى تعارض األخااار ح واألخاذ وقصاحها إبانادا ح فقخاذ وحاديث دائشاة فاي 

 المركة ح وحديث اون دااه في الحمار ح فاسي الكلب األبأد عن غير ععارض .

وهذا إنماا يتأجاه دلا  الساأل واالفرق واين الأقاأف والمارورح نماا هاأ إحادى الاروايتين دان 

 كحمد .

الرواية الثانية دنه والتلأية وينهماا ح فاي تعاارض واين حاديث دائشاة وحاديث كواي  فقعا دل 

ار فااي المااركة ح وإنمااا التعااارض وااين حااديث اواان دااااه فااي عاارور الحمااار ووااين حااديث كوااي ار ح 

فمستض  الل حينظذ ك  تاطي الصية ومرور الكلب والمركة دو  الحمار ح وال يعرف هذا دان كحماد 

. 

ة التفريق وين الفرض والنفي ح في تعارض وين حاديث دائشاة وكواي ار فاي حاق ودل  رواي    

المركة ح وإ  قلنا : إ  الأقأف نالمرور ح وكعا ك  فرقنا وينهما انتف  التعاارض حينظاذ عان وجهاين ح 

وتاس  المعارضة وين حديث كوي ار وحديث اون دااه فاي عارور الحماار ح فاب  حاديث اوان داااه 

كوي ار دار في الفرض والنفي ح فيخرج عان هاذا ك  يساال : حاديث كواي ار داار في الفرض وحديث 

في الفرض والنفي في عارور الثيثاة ح خاص عان دمأعاه النفاي ومارور الماركة إ  باأينا ويناه وواين 

 الأقأف ح وإ  فرقنا وينهما فالأقأف غير داخي في لف  حديث كوي ار وال في ععناه .

ديث اون دااه ح وهأ فاي الفارض ح وهاأ كصاح عان حاديث كواي فقعا الحمار فسد دارضه ح    

ار ح ولكن يلهللار عن العمي وحديث اون دااه وتار  حاديث كواي ار فاي الفارض إوطاال حكاع عارور 

 الحمار جملة ح والل نلخ .
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عن دمأر حديث كوي ار فاي الكلاب النفاي والسيااه دلا  الماركة ح فيستضاي  -كيضا  -ويخص     

إ  عاارور الكلااب والمااركة ياطااي الصااية المفروضااة دو  النافلااة ح وعاارور  هااذا التسرياار ك  يسااال:

 الحمار ال ياطي شيظا .

 قأل غريب ال يعرف دن كحمد وال غيره . -كيضا  -وهذا     

وإنما حك  الساضي كوأ يعل  رواية دن كحمد ك  هذه الثيثة ياطي عرورهاا الفارض دو  النفاي 

. 

وغيره ح دن كحمد : يسطع الصاية الكلاب والماركة والحماار ح وكخذه عما رواه وكر ون عحمد     

فذنر حديث دائشة ح فسال : هأ دندي في المار وين يدي المصلي ح فباا نانت وين يديه نا  كباهي ح 

 حين كراد ك  يأتر قال : ))تنحي(( ؟  وهذا في التطأع ح فقعا الفرض فهأ  ند ح كليس الناي 

تفرياق كحماد واين الفارض والتطاأع فاي اباتساال الماركة فاي الصاية قال : هذا إنما يدل دل      

دو  عرورها ح كعا في المرور فلع يفارق ح وإنماا فارق فاي الصاية إلا  الماركة النائماة ونحأهاا واين 

الفرض والنفاي ح فجاأزه فاي النفاي ونرهاه فاي الفارض ح وفارق واين المارور والأقاأف فاي إوطاال 

لاع يفارق فياه واين فارض ونفاي ح  -وهأ المارور -ياطي الصية  الصية والمرور دو  الأقأف ح فما

إنما فرق وينهما فيما يكره في الصية ح وهأ الصاية إلا  الماركة ح فكرهاه فاي الفارض دو  النفاي ح 

 هذا هأ الذي دل دليه نير كحمد هذا . وهللا ادلع .

ب(( ح وابااتداللها : ))داادلتمأنا وااالحمر والكااي -رضااي هللا دنهااا  -وظاااهر قااأل دائشااة     

إليهااا : ياادل دلا  كنهااا ركت الماارور والأقااأف باأا  ح وإال فلااأ نااا  الحكااع دناادها  وصاية الناااي 

 عختصا والمرور لع يكن لها في حديثها دليي .

وعت  قيي : إ  حديث اون دااه في عروره والحمار وين يدي وعض الصا  لاع يكان عارورا     

عحفأظاة ح فاي دلياي فاي حديثاه هاذا دلا  ك  عارور الحماار ال ح وي نانات باترته  وين يدي الناي 

يسطع الصية ح وإ  انضع إل  الل التفريق وين عرور المركة ووقأفها وجلأبها ونأعهاا لاع يااق فاي 

حديثها دليي دل  ك  المركة ال يسطع عرورها ح فيللع حينظذ حاديث كواي ار وعاا كشااهه عان ععاارض 

 في الكلب والمركة والحمار .

وكعا جمهأر كهي العلع الذين لع يروا قطع الصية ووطينها ومرور شاي  واين يادي المصالي     

 ح فاختلفت علقلكهع في هذه األحاديث المروية في قطع الصية : 

فمنهع : عن تكلع فيها عن جهة كبانيدها ح وهاذه تشااه طريساة الاخااري ن فبناه لاع يخارج عنهاا     

 ه نما باق ويانه .شيظا ح وليس شي  عنها دل  شرط

وعنهع : عن ادد  نلخها وحديث عرور الحمار وهأ في حجة الأداع ح وهاي فاي  خار دمار     

 ح وإاا نلخ عنها شي  دل دل  نلخ الااقي ح وبلل هذا الطحاوي وغيره عن الفسها  . الناي 

عادر وفيه ضع  ح وقد كنكر الشاافعي وكحماد دداأى النلاخ فاي شاي  عان هاذه األحادياث ن ل    

 العلع والتاريخ .

وعنهع عن قال : حاديث كواي ار ونحاأه قاد دارضاه عاا هاأ كصاح عناه إبانادا ح نحاديث اوان     

 دااه ودائشة ح وقد كدضدهما كحاديث كخر تشهد لهما : 

يحاادث ح داان  -هااأ : اواان الجااهللاار  -فااروى شااعاةح ك  الحكااع كخاااره ح قااال : باامعت يحياا      

هاأ وغاير عان وناي هاشاع  حدث ح كنه عر وين يدي ربأل هللا صهيب ح قال : بمعت اون دااه ي

وهأ يصلي ح فنهللالأا ودخلأا ععه ح فصلأا فلع ينصرف ح فجاا ت  دل  حمار وين يدي ربأل هللا 

 جاريتا  تلعيا  عن وني داد المطلب ح فقخذنا ورناتيه ح ففرع وينهما ولع ينصرف .

 ح وقد باق انر إبناده. خرجه اإلعار كحمد والنلائي ح وهذا لفظه     
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عاان روايااة اواان جااريج : كخارنااي عحمااد واان دماار واان دلااي ح داان  -كيضااا  -وخاارج النلااائي     

 دااه ون دايد هللا وان داااه ح دان الفضاي وان داااه وان دااد المطلاب ح قاال : زار رباأل هللا 

يدياه ح فلاع يهللاجارا العصر وهما واين  داابا في وادية لناح ولنا نلياة وحمارة ترد  ح فصل  الناي 

 ولع يبخرا .

ونحاان فااي واديااة لنااا ح وععااه  وخرجااه اإلعااار كحمااد وكوااأ داود ح ولفظااه : كتانااا ربااأل هللا     

واين  -كو تعيثاا   -دااه ح فصل  في صاحرا  ح لايس واين يدياه باترة ح وحماارة لناا ونليااة تعاثاا  

 يديه ح فما وال  اا  .

 ب ح وثسه الدارقطني وغيره.وعحمد ون دمر ون دلي ون كوي طال    

ودااه ون دايد هللا ون داااه ح روى دناه كياأب اللاختياني عاع جيلتاه ح انتسااده للرجاال ح     

 حت  قال كحمد : ال تلقل دمن روى دنه كيأب . وانره اون حاا  في ))الثسات(( .

: نسلاه  -تاد واه وقد اختل  قأل كحمد فاي هاذا : فمارة ح قاال : حاديث كواي ار يخالفاه ح ولاع يع    

 : نسله دنه الحلن ون ثأاب . -دنه دلي ون بعيد . وعرة ح دارض وه حديث كوي ار ح وقدعه دليه 

لكن ليس في هذا الحديث ك  الكلب ناا  كباأد ن فلاذلل لاع يارد واه حاديث كواي ار فاي الكلاب     

 األبأد ح ولع يجعله ععارضا له .

ح دان كوياه ح دان  -قاه دمر وان دااد العهللاياهللا  -وروى كباعة ون زيد ح دن عحمد ون قيس     

كو دمار وان  -يصلي في حجرة كر بلمة ح فمر وين يديه دااد هللا  كر بلمة ح قالت : نا  ربأل هللا 

ح فسال ويده فرجع ح فمرت زينب ونت كر بلمة ح فساال وياده هكاذا ح فمضات ح فلماا صال   -كوي بلمة 

 قال : ))هن كغلب(( . ربأل هللا 

 ه اون عاجه .خرج    

 وقاااد يفااارق عااان يساااأل وااااطي  الصاااية ومااارور الماااركة واااين الجارياااة التاااي لاااع تالااا  وواااين     

الاال  ح ويسأل : إاا كطلست المركة لع يرد وها إال الاال  ح وزينب حينظذ نانت صاغيرة ح والصاغيرة ال 

 نين فََهيَّ اعركة .تلم  اعركة في الحال ن ولهذا قَالَْت َدائََشة : إاا ولغت الجارية تلع ب

 وفاااااي دخاااااأل الصاااااغيرة فاااااي علااااام  النلاااااا  خااااايف اناااااره المااااااوردي وغياااااره عااااان     

 المفلرين ح فكذا يناغي ك  يكأ  في دخألها في علم  المركة .

وقد بلل الشافعي في ))نتاب عختل  الحاديث(( هاذا الملالل فاي تارجيح كحادياث الرخصاة     

 َوال تَاهللَاُر َواَزَرة  َوْزرَ  ر السر   ح وهاأ قألاه تعاال  : دل  كحاديث قطع الصية ح ودضدها وظاه

 [ .164]األنعار:

وبلل  خرو  عللكا  خر ح وهأ : ك  األحاديث إاا تعارضت نظر إل  عا دمي وه الصاحاوة     

فيرجح ح وقد دماي الصاحاوة واق  الصاية ال يسطعهاا شاي  ح وقاد روي الال دان الخلفاا  الراشادين 

 .األروعة وغيرهع 

 وقد بلل هذا كوأ داود في ))بننه(( ح وهأ عن كجي كصحاب اإلعار كحمد .    

وباالل  خاارو  علاالكا  خاار ح وهااأ : تقويااي السطااع المااذنأر فااي هااذه األحاديااث ح وانااه لاايس     

المااراد وااه إوطااال الصااية وإلااهللاار إدادتهااا ح وإنمااا المااراد وااه السطااع داان إنمالهااا والخشااأع فيهااا 

اللتفااات إليهااا ح وهااذا هااأ الااذي قالااه الشااافعي فااي روايااة حرعلااة ح ورجااح هااذا واالشااتغال وهااا ح وا

 الخطاوي والايهسي وغيروهما عن العلما  .

  المصلي قد يكأ  كدم  ح وقد يكأ  الل ليي وحيث ال يشاعر واه الماار قوقد تعرض دليه و    

 وال عن عر دليه ح والحديث يعع هذه األحأال نلها ح

كأ  غير هذه الثيثة كنثر إشغاال للمصلي نالفيي والهللارافة والأحاأش والخياي وكيضا ن فسد ي    

 الملأعة ح وال يسطع الصية عرور شي  عن الل .
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وكقرب عن هذا التقويي : ك  يسال : لما نا  المصلي عشتغي ومناجاة هللا ح وهأ في غاية     

طا  في هذه الخلأة الخاصة ح السرب عنه والخلأة وه ح كعر المصلي واالحتراز عن دخأل الشي

والسرب الخاه ن ولذلل شردت اللترة في الصية خشية عن دخأل الشيطا  ح ونأنه وليجة في 

هذه الحال فيسطع وذلل عأاد األنس والسرب ن فب  الشيطا  رجيع عطرود عاعد دن الحضرة اإللهية 

مأاد الرحمة والسرب ح فباا تخلي في عحي السرب الخاه للمصلي كوجب تخلله وعدا وقطعا ل

 واألنس .

خصت هذه الثيث واالحتراز عنها ح وهاي : الماركة ن فاب  النلاا   -وهللا ادلع  -فلهذا المعن      

حاائي الشيطا  ح وإاا خرجت المركة عن ويتها ابتشرفها الشيطا  ح وإنما تأصي الشيطا  إل  إوعااد 

ح نماا ناص دلياه الحاديث . وناذلل الحماار ن   در عن دار السرب والنلا  . والكلاب األباأد : شايطا 

والادنأ عان اللاترة  ولهذا يلتعاا وا  دند باماع صاأته واللياي ح ألناه يارى الشايطا  ن فلهاذا كعار 

 خشية ك  يسطع الشيطا  دليه صيتهح وليس الل عأجاا إلوطال الصية وإدادتها . وهللا كدلع.

ة ح نعمار واوان علاعأد ح نماا بااق اناره فاي وإنما هأ عنسص لها ح نما نص دلياه الصاحاو    

 ودفعه وومساتلته ح وقال : ))إنما هأ شيطا (( . عرور الرجي وين يدي المصلي ح وقد كعر الناي 

 وفي رواية : ))ك  ععه السرين(( .    

لكن النسص الداخي ومرور هذه الحيأانات التي هي والشيطا  كخاص كنثار وكنثار ح فهاذا هاأ     

 سطع ح دو  اإلوطال واإللهللاار واإلدادة . وهللا ادلع .المراد وال

ح وكناه قاال :  وقد انرنا فيما باق حديث كوي داود في عرور الغير وتاأ  وين يادي النااي     

 ))قطع دلينا صيتنا(( ح وددا دليه ح فهذا قطع ال يستضي الاطي  .

لصاية الماركة الحاائض والكلاب : ك  اوان داااه قاد قاال : يسطاع ا -كيضاا  -ويدل دلا  الال     

 األبأد والحمار ح نما باق دنه .

 وروي دنه إنكار وطي  الصية وذلل :     

فروى الحلن العرني ح قال : انر دند اون دااه : يسطع الصاية الكلاب والحماار والماركة .     

يصالي  باأل هللا قال : وظلما ددلتع واعركة عللمة نلاا وحمارا ح لسد ركيتني كقالات دلا  حماار ور

فاي صايته ح  والناه ح حت  إاا ننت قرياا عنه نهللالت دنه ح وخليت دنه ح ودخلت عاع رباأل هللا 

يصلي والناهح فجا ت وليدة تخلاي  فما كداد صيته وال نهاني دما صنعت ح ولسد نا  ربأل هللا 

هاهاا دماا صانعت ح صايته ح وال ن ح فماا كدااد رباأل هللا  الصفأف ح حت  داات وربأل هللا 

يصاالي فااي علااجدحفخرج جاادي عاان وعااض حجراتااه ح فااذهب يجتاااز وااين  ولسااد نااا  ربااأل هللا 

 . يديهحفمنعه ربأل هللا 

 قال اون دااه : كفي تسألأ  : الجدي يسطع الصية ؟      

 خرجه اإلعار كحمد .    

طاي الصاية وماروره ح وعراد اون دااه ح كنه ليس ناي عاا كعار ودفعاه وعنعاه عان المارور تا    

 وال يسطعها ومعن  كنه ياطلها ح وإ  نا  قد يلم  قطعا وادتاار كنه ينسصها .

وروى بفيا  ح دان باما  ح دان دكرعاة ح قاال : قياي الوان داااه : كيسطاع الصاية الماركة     

لكان والحمار والكلب ؟  فسال : إليه يصعد الكلاع الطياب والعماي الصاالح يرفعاه ح فماا يسطاع هاذا ح و

 يكره .

 خرجه الايهسي .    

وقد كشار طائفة عان اللال  إلا  ك  الشايطا  ال باايي لاه إلا  قطاع قارب المصالي ح وال ك      

 يحأل وين المصلي ووين تسريب هللا له ح واختصاصه وما اختصه وه . 
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شاي  ح  قال اون كوي شياة : ثنا اون نميار : ثناا حنظلاة ح دان الساباع ح قاال : ال يسطاع الصاية    

 هللا كقرب عن ني شي  .

وقاال الحكايع الترعاذي فاي )) تفلايره (( : ثناا عبعاي وان هشاار اليشاكري : ثناا إباماديي وان     

إوراهيع ح دان اوان داأ  ح دان الساباع وان عحماد ح قاال : ال يسطاع الصاية شاي  ن فاب  هللا دو  ناي 

 شي  إل  العاد .

َونَْحاُن كَْقاَرُب إَلَْياَه َعاْن َحْااَي  ي  ح نماا قاال تعاال  :قال الحكيع : يعني : كدن  إليه عن ني ش    

 [ . 16]ق :  اْلَأَريَد 

وحينظذ فيتأجه ك  يسال : ك  المصلي وجد عنه تفريط في حصأل عرور الشيطا  وين يدياه ح     

إعا وصيته في عأضع تجتاز فياه الماركة والحماار والكلاب عان غيار باترة ح كو عار الال وفارط فاي 

 ه ورده ح فبنه ينسص كجر صيته . دفع

 وروما يسال : كنه يلتحب له إدادتها ح نما كداد اون دمر صيته عن عرور جرو الكلب .    

 ونذلل الحكع الغفاري ح كداد عن عرور حمار .    

وإعا إ  لَْع يحصي عنه تفريط في الل والكلية ح فبنه ال ينسص صيته ح نمان صال  وعار واين     

ك  الماار واين  فدفعه ولع يندفع ح فبنه ال تاطي صيته ح وي وال تانسص عاع إخااار النااي يديه رجي 

 يديه شيطا  .   

وهااأ ومنهللالااة عاان صاال  وهااأ ياادافع وباااوه الشاايطا  ح فبنااه ال يضااره الاال ح وال يكااأ  وااه     

 عحدثا لنفله في صيته ح وإنما يكأ  عحدثا لنفله إاا ابتربي عع وباوبه وخأاطره . 

وقااد كلحااق طائفااة عاان كصااحاونا وماارور الكلااب والمااركة والحمااار : عاارور الشاايطا  حسيسااة ح     

 وقالأا : إ  حكع عروره حكع عرور الكلب.

كنه قال : )) ك  الشيطا  تفلت دلاي الاارحاة ن ليسطاع دلاي صايتي ح  وقد صح دن الناي     

 فقعكنني هللا عنه (( .

 ) واب : روط األبير ونحأه في الملجد ((  .وقد خرجه الاخاري فيما باق في )    

 كراد وسطع صيته عا انرناه .  والظاهر : كنه     

دن االلتفات فاي الصاية ؟ فساال :  وقد خرج الاخاري حديث دائشة ح قالت : بقلت الناي     

 )) هأ اختيه يختلله الشيطا  عن صية العاد (( .
)) ال يااهللاال هللا عساااي دلاا  العاااد وهااأ عساااي دليااه فااي :  وفااي حااديث كوااي ار ح داان الناااي     

 صيته ح عا لع يلتفت ح فباا التفت انصرف دنه (( .
 خرجه اإلعار كحمد وكوأ داود والنلائي واون خهللايمة في ))صحيحة(( .    
: )) إ  هللا كعاار يحياا  واان زنريااا وخمااس  وفااي حااديث الحااارث األشااعري ح داان الناااي     

وفيااه : ))  -فااذنر الحااديث   -وهاان ح وا  يااقعر ونااي إباارائيي ك  يعملااأا وهاان (( نلمااات ح ك  يعمااي 
 و عرنع والصية ن فب  هللا ينصب وجهه لأجه داده عا لع يلتفت ح فباا صليتع في تلتفتأا (( .

 خرجه اإلعار كحمد والترعذي وصححه .    
 سص وه صيته .عما يلرقه الشيطا  عن صية العاد ح فتن -كيضا -وااللتفات     
وقد روي : )) ال صية لملتفت (( ح وإنما كرياد نفاي نمالهاا وتماعهاا ن فبناه يأجاب إداراض     

 هللا عن داده في تلل الحال .
ونذلل تنخع المصلي كعاعه في صايته يأجاب إداراض هللا دان دااده المصالي لاه فاي حاال     

 تسرياه له وخلأته ومناجاته .
ي دل  هذا نله ليسطع دليه صيته ح ومعن  : كنه يانسص دلياه نمالهاا فالشيطا  يحمي المصل    

وفأائدها وثمراتها عن خشأدها وحضأرها ح وعا يتنعع وه المصلي وتسر واه ديناه عان انار هللا فيهاا 
 ح وعناجاته وتيوة نتاوه .
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ونذلل عا يسذفه الشيطا  في قلاب المصالي عان الأبااوه وياذنره واه حتا  ينلايه ناع صال      
قد كعر المصلي حينظاذ واا  يلاجد باجدتين ح فتكأناا تارغيمتين للشايطا  ح وال تاطاي الصاية ح وال و

 تجب إدادتها وشي  عن الل نله . وهللا كدلع . 
 
 
* * * 

 

 

 

 

 

 

 باب -106

 إذا حمل جارية صغيرة على عنقه

ن دمرو وان حدثنا داد هللا ون يأب  : كونا عالل ح دن داعر ون دادهللا ون الهللاوير ح د -516

نااا  يصاالي وهااأ حاعااي كعاعااة وناات  بااليع الهللارقااي ح داان كوااي قتااادة األنصاااري ح ك   ربااأل هللا 

ح وألوي العااه وان رويعاة وان دااد شامس ح فاباا باجد وضاعها ح وإاا قاار  زينب ونت ربأل هللا 

 حملها .

ا : كواأ العااه في صيته هي ونت اونته زينب ح وكوأه ))كعاعة(( ح هذه التي حملها الناي     

ون الرويع ون داد العهللاى ون داد شمس ون داد عنااف ح وكر كواي العااه : هالاة ونات خأيلاد ح كخات 

 خديجة ونت خأيلد . 

وفاااي رواياااة عالااال لهاااذا الحاااديث : ))كواااأ العااااه وااان رويعاااة(( ح وناااذا رواه داعاااة رواه     

 ))المأطب(( دنه .

 والصأاب : اون الرويع .    

 ع ح دن يحي  ون يحي  ح دن عالل دل  الصأاب.وقد خرجه علل    

 وكعاعة ح تهللاوجها دلي ون كوي طالب وعد عأت فاطمة دليها اللير .    

 وقد خرج عللع هذا الحديث عن طريق عالل .    

عن طريق بفيا  ون ديينة ح دان دثماا  وان كواي باليما  واوان دجاي  ح  -كيضا  -وخرجه     

هللاوير يحدث ح دن دمرو ون بليع الهللارقاي ح دان كواي قتاادة ح قاال ركيات بمعا داعر ون دادهللا ون ال

دلا  داتساه ح فاباا  - وهاي ونات زيناب اوناة النااي  -يبر الناه وكعاعاة اوناة كواي العااه  الناي 

 رنع وضعها ح وإاا رفع عن اللجأد كدادها .

قاي ح قاال : وعن طريق اون وهب : كخارني عخرعاة ح دان كوياه ح دان دمارو وان باليع الهللار    

يصالي للنااه ح وكعاعاة اوناة كواي العااه  بامعت كواا قتاادة األنصااري يساأل : ركيات  رباأل هللا 

 دل  دنسه ح فباا بجد وضعها .

وعن طريق بعيد المساري ح دن دمرو ون بليع ح بمع كوا قتادة يسأل : وينا نحن في الملاجد     

 لع يذنر كنه كر الناه في تلل الصية .ونحأه ح غير كنه  - جلأه ح خرج دلينا ربأل هللا 

وخرجه كواأ داود عان طرياق اوان إباحاق ح دان المسااري ح دان دمارو وان باليع ح دان كواي     

في الظهر كو العصر ح وقاد ددااه وايل للصاية ح خارج  قتادة ح قال : وينما نحن ننتظر ربأل هللا 

فاي عصايه ح فسمناا خلفاه ح  رباأل هللا  إلينا وكعاعة ونت كوي العاه ونت اونتاه دلا  داتساه ح فساار
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ك  يرنااع  وهااي فااي عكانهااا الااذي هااي فيااه ح قااال : فكااار فكارنااا . قااال : حتاا  إاا كراد ربااأل هللا 

كخذها فأضعها ح ثع رنع وبجد حت  إاا فرف عن باجأده وقاار كخاذها فردهاا فاي عكانهاا ح فماا زال 

 صيته .يصنع وها الل في ني رنعة حت  فرف عن  ربأل هللا 

 وخاااارج الهللاوياااار واااان وكااااار فااااي نتاوااااه ))الجمهاااارة(( وببااااناد لااااه داااان دماااارو واااان بااااليع     

 وهأ يحمي كعاعة صية الصاح . الهللارقي ح ك  الصية التي صل  ربأل هللا 

 وهأ عربي ح ضعي  اإلبناد .      

صاية  اباتفتح الصاية والنااه إعاعاا لهاع فاي فمجمأع هاذه الرواياات يادل دلا  ك  النااي     

الفريضة ح وهأ حاعاي كعاعاة ح وكناه ناا  إاا رناع وباجد وضاعها وااألرض ح فاباا قاار إلا  الرنعاة 

 الثانية داد إل  حملها إل  ك  فرف عن صيته .

والحديث نص صريح في جأاز عثي هذا العمي في الصية المكتأوة ح وك  الل ال يكره فيهاا     

 ح فضي دن ك  ياطلها .

 نثير عن العلما  كو كنثرهع :  وقد كخذ وذلل    

 فسال الحلن والنخعي : ترضع المركة جنينها وهي تصلي .    

 خرجه األثرر دنهما وببناد صحيح .    

وببناد صحيح ح دن اوان علاعأد ح كناه رناع ثاع باجد ح فلاأى الحصا  ثاع  -كيضا  -وروى     

 خاطه ويده .

دان الرجاي يكاار للصاية وواين يدياه رعاح  -ماد يعناي : كح -قال األثرر : وباظي كواأ داادهللا     

وقياي لاه : حكاأا دان اوان المااار  كناه كعار  -عنصأب ح فيريد ك  يلسط فيقخذه فيرنهللاه عرة كخارى 

؟ فساال : كرجاأ ك  ال يكاأ  واه واقه ك  ال يعياد التكايار ح ثاع انار  -رجي صنع هذا ك  يعيد التكايار 

 كعاعة دل  داتسه .كنه نا  يصلي الفرض والناه و حديث الناي 

 قال : وبمعت كوا دادهللا بظي : كيقخذ الرجي ولده وهأ يصلي ؟ قال : نعع .     

قال : وكخارني عحمد ون داود المصيصي ح قال : ركيت كوا دادهللا ركى رجاي قاد خارج دان     

 الص  ح فرده وهأ في الصية .

 قال : وروما ركيته يلأي نعليه ورجليه في الصية .    

وقال الجأزجاني في نتاوه ))المترجع(( : حدثني إبماديي ون بعيد ح قاال : باقلت كحماد وان     

 ؟ قال : صيته جائهللاة . حناي دمن حمي صايا ووضعه في صيته ح نما فعي الناي 

قلت له : فمان فعاي فاي صايته فعاي نفعاي كواي وارزة حاين عشا  إلا  الداواة ح فقخاذها حاين     

 في صيته ؟ فسال : صيته جائهللاة .انفلتت عنه ح وهأ 

 وكوأ خيثمة . –يعني : بليما  ون داود الهاشمي  –ووه قال كوأ كيأب     

 رجأنا ك  تكأ  صيته تاعة . وقال اون كوي شياة: عن فعي الل دل  عا جا  دن الناي     

 قال : ويجهللائ دمن فعي نفعي كوي ورزة في صيته .    

نجاة ال رجاا  ح وإنماا الرجاا  فاي اتاااع غياره   ل : إ  اتااع الناي قال الجأزجاني : وكقأ    

 . فيما لع يكن دنه 

 ثع خرج حديث كوي قتادة في حمي كعاعة وببناده .    

وعراده : اإلنكار دل  اون كوي شياة في قأله : ))كرجأ(( ح وك  عثاي هاذا ال يناغاي ك  يكاأ      

 ح والل نجاة وفيح . فيه رجا  ن فبنه اتااع للنة الناي 

وحديث كوي ورزة فاي اتاااع فرباه وكخاذها فاي صايته ح قاد خرجاه الاخااري ح وبايقتي فاي     

 إ  شا  هللا باحانه وتعال  . -عأضعه 

 وحك  اون المنذر دن الشافعي وكوي ثأر جأاز حمي الصاي في الصية المفروضة .    
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الاار : كناه ال نعلاع خيفاا ك  هاذا العماي فاي  وإاا درفت هذا تاين لل ضع  عا قاله اوان دااد    

الصية عكروه ح ولع يحل نراهته دن كحد إال دن عالل ح فبنه قال : انر كشهب دن عالل ح ك  الال 

في صية النافلة ح وا  عثي هذا الفعي غير جائهللا في الفريضة ح وحك  دان وعاض  عن ربأل هللا 

 ه ح وال يرى دليه إدادة وه .كهي العلع كنه ال يحب ألحد فعي الل في صيت

وقد تاين ك  كنثر العلماا  كجاازوه عان غيار نراهاة ح وتخصيصاه والنافلاة عارود والنصاأه     

 المصرحة وقنه فعي الل في الفريضة ح وهأ يبر الناه فيها .

 -وروى اإلبماديلي في ))صاحيحه(( عان حاديث داادهللا وان يأبا  ح دان عالال ح كناه قاال     

 نابخ وعنلأ؛ ح وليس العمي دل  هذا . : عن حديث الناي  -ا الحديث وعد روايته هذ

وعالل إنما يشير إل  دمي عن لسيه عن فسها  كهي المدينة خاصة نرويعاة ونحاأه ح وقاد دماي     

وااه فسهااا  كهااي العااراق نالحلاان والنخعااي ح وفسهااا  كهااي الحااديث ح ويتعااذر دلاا  عاان يااددي نلااخه 

 اإلتيا  ونص نابخ له .

 :  -كيضا  -وقد رخص دطا  في الل     

قال داد الرزاق : دن اون جريج ح قلت لعطا  : كعر ة ياكي اونها وهي فاي الصاية كتتأرناه     

يقخااذ حلاانا فااي الصااية فيحملااه حتاا  إاا بااجد وضااعه . قلاات : فااي  : قااال : نعااع : قااد نااا  الناااي 

 المكتأوة ؟ قال : ال كدري .

عحمااد واان يحياا  ح ثنااا دماار واان دلااي : ثنااا داااد الملاال اواان كوااي  وقااال حاارب الكرعاااني : ثنااا    

بليما  ح دن دطا  في الرجي يصلي وععه المتاع وين يديه ح فيتسدر الص  كو يتقخر فيحناي ظهاره 

 ح فيسدر عتاده كو يبخره ؟ قال : ال وقه وه .

مله ؟ قاال : قال حرب : قلت ألحمد : الرجي يكأ  في الصية فيلسط رداؤه دن ظهره ح كيح    

 كرجأ ك  ال يضيق الل . قلت : فيفتح الااب وحيال السالة ؟ قال : في التطأع .

قال حرب : وثنا المليب ون واضح ح قال : بمعت اون الماار  بظي دن الرجاي يكاأ  ععاه     

الثأب كو غيره ح فيضعه وين يديه فاي الصاية ح فيتسادر الصافأف ح كو يتاقخر فيتنااول الال الشاي  ح 

تسدر ويتقخر ؟ قال : ال وقه وذلل . قياي : وعاا وقات عاا يمشاي المصالي فاي صايته ؟ قاال : عاا ال وي

 يخرج إل  حد المشي .

وقااال الخطاااوي : فااي هااذا الحااديث عاان الفسااه ك  عاان صاال  ودلاا  ظهااره كو داتسااه نااارة كو     

 عض كدضائه .نحأها لع تاطي صيته ح عا لع يحتج إلعلانه إل  دمي نثير ح كو التهللاار له وا

لع يتعمد لحملها ن أل  الل يشغله دان صايته ودان الخشاأع  قال : ويشاه ك  يكأ  الناي     

فيها ح وكنها نانت إاا بجد جا ت فتعلست وقطرافه والتهللاعته ح فينهض عن باجأده فيخليهاا وشاقنها ح 

لنهاأض دااد إلا  فتاس  عحمألة نذلل إل  ك  يرنع ح فيربالها إلا  األرض ح حتا  إاا باجد وكراد ا

 عثله .

قلت : هاذا تاطلاه األحادياث الصاحيحة المصارحة وقناه خارج دلا  النااه وهاأ حاعلهاا ح ثاع     

 صل  لهع وهأ حاعلها . 

وفااي حااديث كوااي قتااادة : دليااي دلاا  ك  حمااي الجاريااة الصااغيرة فااي الصااية ووضااعها لاايس     

ماركة واين يادي المصالي ن فاب  هاذا وماطي للصية ح وال هأ وداخي فيماا ياطاي الصاية عان عارور ال

ليس ومرور ح وكنثر عا فيه كنه نا  يضعها وين يديه ح وليس هذا وقنثر عن صيته إل  دائشاة وهاي 

ععترضااة وااين يديااه ح وااي هااذا كهااأ  ن أل  الاال لااع يكاان يلااتمر فااي جميااع صاايته . وكيضااا ن فهااذه 

 صغيرة لَْع تكن ولغت حينظذ.
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 َوُهاااااَأ  ْينَاااااب وَْنااااات كر َبااااالََمة عااااارت وَاااااْين يااااادي النَّاَاااااّي وقاااااد بااااااق فَاااااي َحاااااَدْيث ك  زَ     

يصاالي ح فلااع يسطااع صاايته ح وناناات زينااب حينظااذ صااغيرة ح وك  المااركة إاا كطلساات لااع ياارد وهااا إال 

 المركة الاال  .

 وهذا هأ المعن  الذي وأب الاخاري دليه هنا ح وخرج الحديث ألجله .    

ارة ثياب األطفاال ن فبناه لاأ ناا  عحكأعاا ونجاباتها لاع يصاي : دليي دل  طه -كيضا  -وفيه     

 وهأ حاعي ألعاعة .

وقد نص الشافعي وغيره دل  طهارتهاا ح وعان كصاحاب الشاافعي عان حكا  لهاع قاألين فاي     

 الل .

وعنع اون كوي عأب  عن كصحاونا عن الصية في ثياوهع حت  تغلي ن ألنهاع ال يتنهللاهاأ  عان     

 الاأل .

كوأ النعيع الفضي ون دنين في ))نتاب الصية(( : ثنا عندل : ثنا إبماديي وان علالع ح وروى     

 دن الحارث العكليح دن إوراهيع النخعيح قال : نانأا يكرهأ  ك  يصلأا في ثياب الصايا  .

 إبناد ضعي  .    

وقااد نااره الصااية فااي ثياااوهع نثياار عاان كصااحاونا ح وحكااي عثلااه داان الحلاان ح ورخااص فيااه     

 خارو  ح وهاأ اختياار وعااض كصاحاونا ح وهاذا كصااح ح وهاذا الحاديث نااص فاي الال . وهللا باااحانه 

 وتعال  ادلع .

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باب -107

 إذا صلى إلى فراش فيه حائض

حدثنا دمرو ون زرارة : كونا هشيع ح دن الشايااني : دان داادهللا وان شاداد وان الهااد ح  -517    

ح فروماا وقاع  مأنة ونت الحارث ح قالت : نا  فراشي حيال عصل  الناي قال : كخارتني خالتي عي

 ثأوه دلي وكنا دل  فراشي .

حدثنا كوأ النعما  : ثنا داد الأاحد ون زياد : كونا الشيااني : ثنا دادهللا وان شاداد ح قاال  -518    

كصااوني ثأواه ح وكناا يصالي وكناا إلا  جنااه نائماة ح فاباا باجد  : بمعت عيمأنة تسأل : نا  الناي 

 حائض .

 ليس في الرواية األول  كنها نانت حائضا ح وهأ في الرواية الثانية .    
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وقد خرجه الاخاري في  خر ))نتاب الحيض(( ولف  ثالث ح وهأ : دن عيمأناة : كنهاا نانات     

إاا ح وهاأ يصالي دلا  خمرتاه ح  تكأ  حائضا ال تصلي ح وهي عفترشة وحذا  علجد ربأل هللا 

 بجد كصاوني وعض ثأوه .

فيما باق في ))كوأاب الصية في الثياب(( ح في ))واب : إاا كصااب ثاأب  -كيضا  -وخرجه     

يصلي وكنا حذا ه ح وكناا حاائض  المصلي اعركته إاا بجد(( ح ولفظه فيه : قالت : نا  ربأل هللا 

 ح وروما كصاوني ثأوه إاا بجد .

ية التي خرجها الاخااري فاي هاذا الاااب ح كنهاا نانات نائماة إلا  جانااه وقد تاين والرواية الثان    

 وهأ يصلي ح ولع تكن عضطجعة وين يديه.

 وقد روي عن حديث دائشة ح كنها نانت تضطجع كعاعه وهي حائض ح فيصلي إليها .    

خرجه كوأ داود عن رواية شعاة ح دن باعد وان إواراهيعح دان داروة ح دان دائشاة ح قالات :     

 : وكنا حائض . -قال شعاة : وكحلاها قالت  -ووين السالة  نت وين الناي ن

قال كوأ داود : رواه الهللاهري ودطا  وكوأ وكر ون حفص وهشار وان داروة وكواأ عالال وكواأ     

األبأد وتميع ون بلمة ح نلهع دن داروة ح دان دائشاة . لاع ياذنروا فياه : ))وكناا حاائض(( . ورواه 

والساباع ح وكواأ  -وكواأ الضاح  ح دان علاروق ح دان دائشاة  -د ح دان دائشاة إوراهيع ح دن األبأ

 ح ولع يذنروا : حائض . -بلمة ح دن دائشة 

يصالي عان اللياي ح وكناا إلا  جنااه ح وكناا  وقد روي دان دائشاة ح قالات : ناا  رباأل هللا     

 حائض .

 قال : بمعته دن دائشة. خرجه عللع عن طريق طلحة ون يحي ح دن دايد هللا ون دادهللا ح    

 وقد باق الكير دل  عا يتعلق وحديث عيمأنة عن طهارة الحائض وثياوها .    

 والمسصأد هنا عنه : ك  الصية إليها ال تاطي الصية .    

ولكاان لااع يخاارج الاخاااري لفظااا صااريحا فااي الصااية إلاا  فااراش الحااائض ح وااي فااي إحاادى     

اناه ح وفي الثانية ك  فراشها نا  حيال عصيه ح والمراد : كناه ناا  روايتيه : كنها نانت نائمة إل  ج

عحاايا له وعساوي ح وهذا يصادق وكأناه إلا  جانااه ح َدان يميناه كوشاماله ح ويشاهد لاذلل : قألهاا فاي 

تمار الحديث : ))فروما وقع ثأوه دلي وكنا دلا  فراشاي(( ح وهاذا إنماا يكاأ  إاا نانات إلا  جانااه ح 

 وين يديه فمن كين نا  يسع وعض ثياوه دليها ؟كعا لأ نانت 

ووكي حال ن فالصية إل  المركة الحائض نالصية إل  الطاهر ح إال دند عن يرى ك  عارور     

الحائض يسطع الصية دو  الطاهر ح وك  وقأف الماركة واضاطجادها فاي قالاة المصالي نمرورهاا 

 فيها .

 دل  التطأع خل  المركة في واوه . -كيضا-وقد باق الل نله ح وباق الكير     

ولأ ناا  واين يادي المصالي ناافر قادادا كو عضاطجعا ح فارخص الحلان فاي الصاية إلياه ح     

 ونرهه اإلعار كحمد ح وقال : هأ نجس ح وحكي عثله دن إبحاق .

 

* * * 

 

 

 

 باب -108

 هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
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: ثنا يحي : ثنا دايد هللا : ثنا السابع ح دن دائشة ح قالت : وظلاما حدثنا دمرو ون دلي  -519    

يصلي وكنا عضطجعة ويناه وواين السالاة ح فاباا  ددلتمأنا والكلب والحمار ن لسد ركيتني وربأل هللا 

 كراد ك  يلجد غمهللا رجلي فساضتهما .

بلمة ح دن دائشاة ح  وقد تسدر هذا الحديث في ))واب : التطأع خل  المركة(( عن رواية كوي    

ورجيي في قالته ح فباا بجد غمهللاني فساضات رجلاي ح  كنها قالت : ننت كنار وين يدي ربأل هللا 

 فباا قار ولطتهما . قالت : والايأت يأعظذ ليس فيها عصاويح .

فدل دل  ك  غمهللاها دند اللجأد نا  لضيق المكا  حيث نانت قدعاها في عأضع باجأده ح     

لتك  قدعيها فيلجد في عأضعهما ح ونا  الل في بأاد الليي وظلمتهح فلع يكان يادر  فكا  يغمهللاها 

 التنايه عنه وبشارة ونحأها ح فلذلل احتاج إل  غمهللاها.

 ولع يجئ في حديثها هذا : وقي شي  نا  يغمهللاها .    

 وقد روي في حديث  خر ح كنه نا  إاا كراد ك  يأتر غمهللاها ورجله .    

 ك  شا  هللا تعال  . -علها ورجله . ويقتي في عأضعه وفي رواية :     

وابتدل والحاديث دلا  ك  عاس النلاا  وغيار شاهأة ال يانسض الطهاارة ح نماا هاأ قاأل عالال     

وكحمد في ظاهر عذهاه . وعن يسأل : إ  المس ال ينسض وكي حال ح نما يسأل كوأ حنيفاة وكحماد فاي 

 رواية دنه .

* * * 

 باب -109

 عن المصلي شيئا من األذىالمرأة تطرح 

حدثنا كحمد ون إبحاق : ثنا دايد هللا ون عأب  : ثنا إبرائيي : دن كوي إباحاق ح دان  -520    

قائع يصلي دند الكعاة ح وجمع قاريش فاي  دمرو ون عيمأ  ح دن دادهللا ح قال : وينما ربأل هللا 

ح كيكع يسأر إل  جاهللاور  ل فاي  ح فيعماد عجاللهع ح إا قال قائي عنهع : كال تنظرو  إل  هذا المرائي 

إل  فرثها ودعها وبيها فيجي  وه ح ثع يمهلاه حتا  إاا باجد وضاعه واين نتفياه ؟ فاناعاث كشاساهع ح 

باجدا ح فضحكأا حت  عال وعضهع دلا   وضعه وين نتفيه ح وثات الناي  فلما بجد ربأل هللا 

 ح فققالات تلاع  ح وثاات النااي  -رياة وهاي جأي -وعض عن الضحل ح فانطلق عنطلق إل  فاطمة 

الصااية قااال : ))اللهااع دلياال  باااجدا حتاا  كلستااه دنااه ح وكقالاات دلاايهع تلاااهع ح فلمااا قضاا  الناااي 

وسريش ح اللهع دليل وساريش ح اللهاع دليال وساريش(( ح ثاع بام  : ))اللهاع دليال وعمارو وان هشاار ح 

ة ح وكعياة وان خلا  ح ودسااة وان كواي ععايط ح ودتاة ون رويعة ح وشياة اون رويعة ح والألياد وان دتاا

 ودمارة ون الأليد(( .

 قال دادهللا : فأهللا لسد ركيتهع صرد  يأر ودر ح ثع بحاأا إل  السليب : قليب ودر .    

 : ))وكتاع كصحاب السليب لعنة(( . ثع قال ربأل هللا     

: إاا كلسي دل  ظهر المصالي  قد باق هذا الحديث وتماعه في كواخر ))الأضأ (( في ))واب    

 قذر كو جيفة لع تفلد دليه صيته(( .

وخرجه هنا  عن طريق شعاة ويأب  ون كوي إبحاق ح دن كوي إبحاق ح واعض زيادة فاي     

 عتنه ونسص ح وفيه : ))ودد اللاوع فلع نحفظه(( .

 وفي هذه الرواية : ك  اللاوع دمارة ون الأليد .    

ر : ك  دمارة وان الألياد عاات فاي جهللايارة فاي كرض الحاشاة فاي ياد اوان والمعروف في اللي    

دمه دادهللا ون كوي رويعة ح ونا  النجاشي قد كعر واه فانفخ فاي إحليلاه باحر ح فاذهب عاع الاأحش ح 

 ولع يسدر دليه حت  كعلكه دادهللا ون كوي رويعة ح فجعي يسأل : كربلني ح فلع يربله فمات في يده .
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: انار دسااة وان كواي ععايط ح وقاد  -عع الرواية التي خرجها في الطهارة  -ية وفي هذه الروا    

قتلاه صاارا واين يدياه ح وصالاه والصافرا  فاي عارجعهع  روي ك  دساة كبر يأر ودر ح وك  النااي 

 إل  المدينة .

عختصارا ح  -(( ح عن طريق شعاة ح دن كوي إبحاق في ))عاعث الناي  -كيضا  -وخرجه     

قاال : ))اللهاع  : ك  دساة ون كوي ععيط هأ الذي جا  ولل  الجاهللاور ح وفياه : ك  النااي  وفي بياقه

 -دليل المال عن قريش : كوا جهي ون هشار ح ودساة ون رويعة ح وشياة ون رويعاة وكعياة وان خلا (( 

 -و كواي ك -ح فركيتهع قتلأا يأر ودر ح فقلسأا في وظر ح غيار كعياة  -كو ))كوي ون خل (( ح شعاة الشا  

 تسطعت كوصاله ح فلع يلق في الاظر .

ن فب  كوي ون خل  إنماا قتاي ياأر كحاد ح وعاات وعاد الأقعاة ح  –كيضا  -وانر كوي ون خل  وهع 

نما روى اون شهاب ح دن بعيد ون المليب ح قاال : كبار كواي وان خلا  ياأر وادر ح فلماا افتادى عان 

فها ني يأر عن ارة ح لعلي كقتلل دليهاا ح فساال : ك  دندي فربا كدل قال لربأل هللا  ربأل هللا 

: ))وااي كنااا كقتلاال دليهااا ح إ  شااا  هللا(( . فلمااا نااا  يااأر كحااد كقاااي كوااي اواان خلاا   لااه ربااأل هللا 

ح فادترض رجال عن المللمين له ليستلأه ح فسال لهع  ترنض فربه تلل ح حت  دنا عن ربأل هللا 

وحرواة فاي ياده ح فرعا  وهاا كواي وان  (( ح فسار رباأل هللا : ))ابتقخروا ح ابتاخروا ربأل هللا 

خل  ح فكلرت ضلعا عن كضيده ح فرجع إلا  كصاحاوه ثسايي ح فااحتملأه حتا  ولاأا واه ح وطفساأا 

يسألأ  له : ال وقه ح فسال كوي : كلع يسي لي : ))وي كنا كقتلل ح إ  شاا  هللا(( ح فاانطلق واه كصاحاوه ح 

 أه .فمات واعض الطريق ح فدفن

َ َرَع  قال بعيد ون المليب : وفيه كنهللال هللا :     [ 17]األنفاال: َوَعا َرَعْيَت إَْا َرَعْيَت َولََكنَّ َّللاَّ

. 

وإجاواة ددأتاه ح وتعجياي دسأواة عان كااه ح  وفي هذا الحديث : كنأاع عن ععجاهللاات النااي     

فااي  الجااهللاور دلاا  ظهااره وك  العسأوااة عاان جاانس الااذنب ح وااق  هاابال  تأاطاابا دلاا  وضااع فاارث 

اللجأد ح فما عض  إال يلير حت  قتلأا وبحاأا إل  السليب في ياأر شاديد الحار ح وخارج فارث ناي 

 عنهع وحشأته عن وطنه ح ونا  الل جهللاا  وفاقا .

والمسصأد عن تخريج هذا الحديث في هذا الااب : ك  المصلي يجأز ك  تدنأ عنه الماركة فاي     

 اى ح وال يسدح الل في صيته .صيته ح وتهللايي دنه األ

والظاهر : ك  فاطمة دليها اللير إنما جا ت عن ورائه ح فطرحات دناه عاا طرحاأا دلياه ح     

 ونانت إاا اا  جأيرية صغيرة ح نما صرح وه في الحديث .

وقااد باااق الكااير دلاا  حكااع النجابااة إاا كصاااوت المصاالي فااي صاايته ح ثااع كزيلاات دنااه فااي     

 ودل  حكع تكرار الددا  ثيثا في ))نتاب العلع(( . ))الطهارة(( ح

 وهللا باحانه وتعال  كدلع .

* * * 
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