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ل  أكمول  قال سيدنا وموالنا الفقيهُ اإلمام العالُم العامُل الوور ُ  ل وحلموا الفاضوُل  أوحود الفءوالل الموا

ل  والمحتوووا الووى اموود  أُوصووولنا  ل وفنمووا ل  م،نوور معووانس العلوووم اسووتنوالا الفصووحال ناوورال ون،مووا
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ل  الفقيوه ا نووّل ناصور الودين أبوو العوواا أحموود بون الموي  ا نوّل  ا مووين  ل وُحاموا ف،وا وفروانوا حِّ

معالس محمد بن الموي  ا نوّل السوعيد السويد أبوس الوس المرتءى الماين العدل  ونيه الدين أبس ال

 :-أحسن هللا نزاله آمين–منصور خطيب اإلساندرية 

الحمدهلل الاوير قول التاوير  الخوير بما فس الءمير  المحيط بمعنى اوار  المعوور ومزوزا اروار  

وأروواره الممووير. الوو ل س لوويه كمالووه رووسل وهووو السووميد الوصوويرح. أحمووده وهووو بالحموود نوودير   

 ونعمه فوق رارل بااير.

وأرندُ أن ال اله اال هللا وحده ال رريك له وال رويه وال ن،ير  لوه الملوك والو ين توداون مون  ونوه 

 ال يملاون من قطمير.

وأرند أنَّ محمدال اوده ورسوله الومير الن ير السراج المنير  ]كان له ربوه سووحانهخ خيور رنيور  

ير. صوولى ]هللا اليووه والووى آلووه الوو ينخ ألهووب اووننم الوورنه ونصووره فوونعم المووولى ونعووم النصوو

ولنوورهم أفءوول التطنيوور  والووى ]أصووحابه وموون توووعنمخ صووال  تصوولنا ب ووواره وحووو ا ال وووار 

 للمست ير.

 

 أما بعد

فالسنة هس ال نة الحصينة لمن تدرانا  والموراة المنيعوة لمون تمورانا  ور هوا صواه  ورلنوا 

ه  وهس الاافلة باالستقامة والاافية فوس السوالمة  والسولم الوى ضاه  وبياننا واه  وبرهاننا را

 رنات  ار المقامة  والوسلية الوى الموافوا  بصونوه الاراموة  قودو  المتنسوك واورو  المتمسوك  

وبحوور الوحووث وا لووُم العلووم  ومعوودن ال ووواهر السوونية ومني وود اا اب الدنيويووة  حاف،نووا محفووور  

لى صرال مستقيم  والمنتدل بمعالمنا صائر الى محل النعويم ومالح،نا ملحور  والمقتدل بنا ا

المقيم  أهَّل هللا لخدمتنا خووا  خلقوه  وسونل الوينم فوس للونوا متووار لرقوه فموننم مون حملنوا 

 واقتصر  ومننم من هز أفناننا فانتنى الامر لما هصر.

الزالوب  ويولزنوا  فمن ثم: كان مون الحقووق الوانووة نمورها الوى النواا قالووة يحملنوا ااخو  الوى

"نءر هللا امرلال سمد مقالتس فوااها  ثوم أ اهوا كموا سومعنا ‘: الماهد الى الزائب. قال رسول هللا 

 فرب مولغ أواى له من سامد".

 فوريفة الحامل فس ه ه ا مانة أن يؤ ينا الى أهلنا بالوفال والتسليم.

ل أن يؤ ينا الى من اسواه أحو ق  منوه فوس الفنوم والتفنويم  وليحو ر أن ووريفة الحامل الحالق أيءا

يح ب ان المزيد بااتقا  أنه للوك الع،ويم  ففووق كول لل الوم الويم  ومنموا رون أنوه لويه ورال 

لح. وقود كوان العلموال الربوانيون  قدره مرمى  فقد حرم بركة قوله از ونل سوقل رب ز نوس الموا

دراون الع وز الو ل يابواه اليووم من ه ه ا مة الى ما وهووه من القو  فس غاية الخوز  والنلود يتو

وهو ال ل ال يُقرل أحد كما يقورل أهوون موا اليوه أن يقوول فيموا  -’–لُاد بن لُاد  حتى كان مالك 

ال يوودرل أنووه: ال يوودرل  ويمووير بنووا الووى ا فاضوول وا ماثوول  ويقووول: ننووة العووالم: ال أ رل  فوو لا 

 أخطاها أصيوت منه المقاتُل.

 -_-يحمل الناا فوس سوائر الممالوك الوى االقتودال بوـ"مولا" مالوك  وازم أمير المؤمنين الى أن

واّلراح ما اداه  وأن ال يت اوزه أحد وال يتعداه  فمنعه مالك من للك  وتحرج من أن ياوون فوس 
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قواصس الوسيطة من السنن المنقولة والعلوم المحفورة نوا ر ما أحوال بنواو ومون أيون للومور قوو  

 محيطةو؟

رضس هللا اننم نمروا الحق فس الووال   ونصوحوا فوس الن،ور للعووا   وقود بوث وللك أن الصحابة 

هللا فءله حيث رال  ولعل فس اللحوق ما يفووق اإلنموال  وقود يفنوم الفور  موا خفوس اون ا صول  

ل من الفءل  وبنو ا يتنوزل قولوه اليوه السوالم: "رب مولوغ أواوى مون  وكيف  حد أن يح ر واسعا

لى ما هو اليه  والمتواضد هو ال ل يواتس الويوت مون بابوه. والعلووم سامد" الى نصابه  ويفنم ا

ل ا قلون  والزيوا ات المتواضوعة رحموة ومون  واسعة وما أوتس الخلق مننا اال قليالل  وأولئك أيءا

 يقنط من رحمة ربه اال الءالون.

المحقوق  ومقتءى الدليل أن باب الزيا   مفتوح الى اصرنا  فدخل ال ل سالت به ال،نون  وقعد

فيه فس حيز المزووون  فو ن الموريعة مءومونة الحفوو مامونوة اإلضوااة  متالفوة فوس لموة هللا الوى 

قيووام السووااة  فيلووزم موون للووك أن يؤهوول هللا لنووا فووس كوول اصوور قومووة بامرهووا وخزنووة لسوورها  

يستنارون نواهرها ويستوينون بوالننا ورواهرها  ويعال ون أ وال كل فصل بما يليق بالحاموة 

مءوولة فس للك الفصل  ويتنزلوون ا حاوام الوى المصوالس السووانس المختلفوة الفورو  المتفقوة ال

 ا صل.

فس متقا م العصور بقوله: "تحدث للنواا فتواوا بقودر موا أحودثوا  -’–والى ه ه الناتة أرار مالك 

 من الف ر".

ل  ورضوس ب النوينوا  وفءل هللا واسد فمن زام أنه محصور فس بعض العصور فقود ح ور واسوعا

ل  وربما اقوب الن يوب  والليوالس  ُحووالى مقربوات يلودن  -كموا الموت–وما أفلس من أصوس بنا قانعا

 كل ا يب.

والمقصو  بن ه المقدمة أن اإلمام أبا اودهللا محمد بن اسماايل الوخارل لما أو   كتابه مون الفقوه 

مون نوواهر المعوانس والحوق ال ل ارتملت اليه الترانم ما أو    ورّصد فس اقو  تلوك ا بوواب 

اللواب ما رّصد  رنرت من تلك المقاصد فوائد  وخفيوت فوائود  واضوطربت ا فنوام فيموا خفوس  

م ورار .  فمن محّوِّ

 فقائل يقول: اْختُرم ولم يُن ب الاتاب  ولم يرتب ا بواب.

 وقائل يقول: نال الخلل من النساخ وت  يفنم والنقلة وتحريفنم.

ل من االاتدال.وقائل يقول: أبعد ا  لمن د فس االستدال  فاوهم للك أن فس المطابقة نواا

وبلزنس ان اإلمام أبس الوليد الوانس أنه كان يقول: "يسلم للوخارل فس الم الحوديث  وال يسولم لوه 

فس الم الفقه"و ويعلل للك بان أ لته اون ترانموه متقالعوة  ويحمول ا مور الوى أن للوك لقصوور 

د فطرته  وربما ي دون الترنمة ومعنوا حوديث يتالوف فوس مطابقتوه لنوا فس فارته وت اوز ان ح

ل فس غيرها هو بالمطابقة أولوى وأنودا. فيحملوون ا مور الوى أنوه كوان يءود  ندال  وي دون حدياا

الترنمة ويفار فس حديث يطابقنا  فال يعن له لكر ال لوس فيعودل الوى الخفوس  الوى غيور للوك مون 

 رانم التس انتقدوها فااترضوها.التقارير التس فرضوها فس الت

سومعته يقوول: كتابوان فقننموا فوس ترنمنموا: كتواب  -’–ويقابل هو ه ا قاويول موا أثرتوه اون نودل 

 الوخارل فس الحديث  و"كتات سيوويه" فس النحو.

ل:   فلما قدر لس أن أتصحفنا وأتلمحنا  الح لس ان قرب وكاب مززاه فينا  فالفيتنا أنوااا
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 الحديث بنصه أو راهره وه ه هس ال لية.مننا ما يتناوله 

 ومننا ما يتناوله أل يصدق اليه ب لالقه وا صل نفس القيو .

 ومننا ما ياون ثووت الحام فيه بطريق ا ولى بالنسوة الى المنصوصة.

ل. ل مساويا ل الى حام الحديث قياسا  ومننا ما ياون حام الترنمة فيه مقيسا

ه اكتفال ب،نوره  ويعمد الوى حوديث آخور تتلقوى منوه الترنموة وقد يعن له نص الترنمة فيعدل ان

 بطريق خفس لطيف في كره.

ومننا ما ال ي كر له فس الحديث ال ل أثوته  لان ياون الحديث لا لرق أثوته مون بعءونا لموافقوة 

ررل الاتاب  ولم ياوته من الطريق الموافقة للترنمة لخلل ررلنا  فياتس بالزيا   التس لم توافوق 

رله فس الترنمة  وربما أتى بنا فس صيزة التعليل كحديث وقد له فس "اللقطوة"  وقود بينوه فوس ر

 بعض الترانم الى مواضد الخاله.

وقد يترنم الى صور  ويور  فينا ا حا يوث المتعارضوة  ثوم قود يوينوه الوى ال مود ان سونس لوه  

ل الى أن المسالة انتنا ية.  وقد ياتفس بصور  المعارضة تنوينا

مما يستزربونه من ترانمه أن يءمن الترنمة ما لم ت ر العا   ب كره فس كتب الفقوه  كترنمتوه و

الى أكل الُ مار  في،ن أن ه ا ال يحتاج الى اثواته بدليل خا    نه الى أصل اإلباحوة كزيوره  

 لان لحو هو فيه أنوه ربموا يتخيول أن ت ميور النخول افسوا  وتءوييد للموال  فنووه الوى بطوالن هو ا

 الوهم ان سوق اليه أحد.

وقد سوق ه ا الووهم الوى بعوض المعاصورين فانتقود الوى مون نمور نخلوة  -رضس هللا انكو-قلت: 

ل مما فوس أيودل النواا لّموا اودم قوتوه المعتوا  فوس  ل وتوزاا ار تحرنا واحد  بعد أخرا ليقتات بال مَّ

 بعض ا حيان.

–فس المال. وربما يلحقوه بننوس مالوك  وزام ه ا المعترض ان ه ا افسا  خا  للمال وفسا  اام

ل الى تقليل ا قواتو -’  ان بيد الامر قول زهوه الى القطد الا كار  للك  ن فيه تسووا

 ’.فلما وفقت الى ترنمة الوخارل رنرت لس كرامتهُ بعد ثالث مئة سنة ونيف  

 وله أماال ه ه الترنمة كاير .

د مئة ترنمة تحتاج التنويه  فاثوتنا ونونوت الوى وم مو  ما وندت له من ه ه ا نوا  قريب أرب

تحورج أن يصونف فوس  -’–كل نو  مننا فس ماانه باقصى اإلماان  وأخصر ونوه الويان. وكانه 

الفقه الى نعت التصوانيف المموحونة بالوقوائد التوس (اسوىر كايور مننوا لوم يقود  فيودخل فوس حيوز 

فتس لوه بواب الحوق فوس ال وواب كموا نقول اون المتالف ال ل هد  بانه ال يعان الى الصواب  وال ي

أنه كان ياره أن ي يب ان مسالة لم تقد ويعتقود أن الءورور  الوى ال وواب خليقوة بوان  -’–مالك 

يوورحم صوواحونا بووالعاور الووى الصووواب  وأن تالووف ال ووواب امووا لووم يقوود تصووند أو فووس معنوواه  

إلنابووة  حالووة االختيووار يتحوورج الخووائف موون هللا موون أ نوواه. و اووو  المءووطر لنووا خصوصووية با

 تستزرب معنا أوصاه ا نابة.

ر كون الوخارل  -وهللا أالم–فن ا  ساق الفقه فوس التورانم سوياقه المخلوص للسونن المحءوة  -’–سِّ

ان المزاام  المسوتاير لفوائود ا حا يوث مون ماامننوا  المسوتوين مون اروارات رواهرهوا مزوازل 

ووين. فحوواز كتابووه موون السوونة ناللتنووا وموون المسووائل بوالننووا  ف موود كتابووه العلمووين والخيوورين ال  مَّ

 الفقنية ساللتنا.
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 وه ا غو  سااده اليه التوفيق  وم هب فس التحقيق  قيق.

 ]ترنمة اإلمام الوخارلخ

 وسالكر من مناقوه الدالة الى الو مقامه ما يونب التقديم لاالمه  واالاتقا  فس كماله وتمامه.

لده ووفاته مما ارتمل الرئيه العدل الاقة ا مين ونيه الودين أبوو ونستتود للك للك لكر نسوه ومو

المعالس محمد بن المي  الصالس أبس الوس منصوور ابون أبوس القاسوم بون المختوار بون أبوس باور بون 

قال: حدثما اإلمام الناصور لودين هللا أميور الموؤمنين أبوو  -رحمة واسعة’ –الس ال  امس ال رول 

ولم تتسد مد  خليفوة فوس اإلسوالم كاتسوا   -اليه والى آبائه الطاهرينصلوات هللا –العواا أحمد 

 مدته  وكانت نحوال من ثمان وأربعين سنة.

: حدثما اإلمام الحافو أبو العز اودالمزيث بن زهيور الحربوس قوال: حودثما -صلوات هللا اليه–قال 

ا الخطيب الحوافو أبوو أبو منصور اودالرحمن بن محمد بن اودالواحد القزاز الوزدا ل قال: حدثم

ل اليه.  بار أحمد بن الس بن ثابت الوزدا ل بـ"تاريخه" الاوير سمااا

 .-ان رال هللا–وبعض ما أور ه مختصر اللفو وافس المعنى 

قال الخطيب: "محمد بن اسماايل بن ابراهيم بن المزير  أبو اودهللا ال عفس الوخارل: اإلموام فوس 

" و"التواري "  رحول فوس للوب العلوم الوى سوائر ا مصوار الم الحديث صاحب "ال امد الصحيس

 وكتب بخراسان وال وال والعراق والح از والمام ومصر  وروا ان خلق يتسد لكرهم.

أخورنا أبو سعد المالينس ب سنا ه الى محمد بن أحمد بن سعدان الوخارل قوال: محمود بون اسوماايل 

 الوخارل نده بر لبه.

ل  والمزيور  ابنوه أسولم الوى يود يموان والوس بخواراوبر لبه: م وسس موات الينوا  و  -كوان زرااوا

ل  ل مواله. -وكان نعفيا  فنسب الى من أسلم الى يديه  وهو أيءا

ل  معتودالل  ولود ال معوة بعود الصوال   ل نحيفوا وقال الحسين الوخارل: رأيت محمد بون اسوماايل رويخا

ليلوة السووت غور  رووال سونة لاالث امر  ليلة خلت من روال سنة أربد وتسعين ومائوة  وتووفس 

ل.  ست وخمسين ومائتين  ااش اثمتين وستين سنة اال ثالثة امر يوما

وقيل  بس اودهللا: كيف كان بدؤك فس للب الحديث؟ قوال: ألنموت حف،وه وأنوا فوس الاتواب  ولوس 

ل فيموا يقورأ للنواا: سوفيان اون أبوس  امر سنين تقديرال  ثم اختلفت الى الداخلس وغيره  وقوال يوموا

الزبير ان ابراهيم  فقلوت لوه: ارنود الوى اإلصول  فودخل فن،ور فيوه ثوم خورج  فقوال كيوف هوو يوا 

غالم؟ قلت: هو الزبيور بون اودل اون ابوراهيم  فاخو  القلوم منوس وأصولحه  وقوال: صودقت. فسوئل 

 الوخارل: ابن كم كنت يومئ ؟ قال احدا امر  سنة.

سنة  وخرنت الوى الحو   ونواورت  قال: وحف،ت كتب ابن الموارك ووكيد وأنا ابن ست امر 

 فس للب الحديث وصنفت "التاري " وأنا اندل قصة (حققت ب كرهار  وصنفته ثالث مرات.

ل انوود اسووحاق بوون راهويووه بنيسووابور  والوخووارل حاضوور  فموور  وقووال أبووو باوور الموودينس: كنووا يومووا

هللا أيو  كيخواران؟ اسحاق ب كر اطال الايخارانس فس اده التابعين  فقوال لوه اسوحاق: يوا أبوا اوود

فقال: قرية باليمن  كان معاوية بعث الينا أحد الصوحابة  فسومد اطوال منوه حودياين: هو ا أحودهما 

 فقال اسحاق: كانك رندت القوم.

وروا السعدانس ان بعض اخوانه أن الوخارل قال: أخرنت ه ا "الصحيس" من زهال ست مئوة 

 ألف حديث.
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ل: ما وضوعت فيوه حوديا ل حتوى اغتسولت وصوليت ركعتوين لاول حوديث قوول أن وان الوخارل أيءا ا

 أثوته.

 وان بعض المماي  أن الوخارل  ّون ترانم كتابه فس الروضة يزتسل ويصلس لال ترنمة.

 وقال الفربرل: سمد كتاب الوخارل تسعون ألف رنل ما بقس مننم غيرل.

يتحوورا ‘ رسوول هللا وقوال محمود الوخوارل بخووارزم: رأيوت ]أبواخ اوودهللا فوس المنوام يمموس بواثر 

 مواضد قدميه.

فقوال  -اليه السوالم–وقيل: ان اينيه لهوتا فس صزره  فدات أمه وابتنلت  فرأت ابراهيم الخليل 

 لنا: قدر هللا الى ابنك بصره رحمة لواائك و اائك  فاصوس يوصر.

 وان الوخارل: كتوت ان ألف ري  وأكار  ما اندل حديث اال أحفو اسنا ه.

 خ]زهده ووراه:

ل  أنووه قووال: منوو  ولوودت مووا بعووت وال أرووتريت بوودرهم حتووى الااغوود  وموون مناقوووه فووس وراووه مطلقووا

 والحور  كنت أوّكل من يفعل للك.

 قلت: كانه يقلد الوكيل  ويخلص من اند  التصره موارر .

وكان انده بءااة أاطس بنا خمه مائة ألف  فلم يتفق له بيعنا  فلما كوان الزود أاطواه بنوا آخور 

 آاله فقال: كنت الوارحة نويت أن أبيعنا لمن أاطى خمسة فال أغير نيتس وأمءاها.امر  

 وكان فس رمءان يختم كل ليلة اند اإلفطار ولاالث ]ليالخ اند السحر.

ل من بدنه  ما تزيور حالوه وال أنتقور ثوبوه  ل موضعا ولسعه الزنوور وهو يصلس  فس سوعة امر يوما

 حتى سلّم.

نوا فوس م لوه الوخوارل فوس المسو د  فاخو  أحود الحاضورين مون لحيوة وقال محمد بون منصوور: ك

الوخارل ق ا  فطرحنا  فرأيت الوخارل ين،ر الينا والى الناا يستزفلنم حتوى الا غفلووا فوس رنوه 

 أخ ها وأ خلنا فس كمه  فلما خرج من المس د مد يده الى كمه فاخ ها ولرحنا فس ا رض.

ل ماقوال لر  رورال يورهح فوس تلوك القو ا  مون لر   وكانوه قلت: فنم من قوله از ونل: سومون يعمو

 تور  أن ينزه لحيته ان رسل وال ينزه انه المس د.

 ]قو  حف،ه:خ

ومن نوا ر المنقول فس حف،وه  أن أهول بزودا  امتحنووه بمئوة حوديث حولووا أسوانيدها وبودلوها  ثوم 

تقصوور الن،ووار  ارضوونا اليووه اووارض فووس المحفوول  ف عوول يقووول فووس كوول حووديث: ال أارفووه. فاس

حف،ه  فلما أتم المعارض المائة اطف الوخارل الينا ف عل يقوول: أموا الحوديث ا ول فنوو كو ا  

واسنا ه اندل ك ا  الى أن انتنى الى آخرها ف و ها من حف،ه  فواقر الاول لوه بالفءول وبو حراز 

 الحصل.

 قلت:  -_-قال سيدنا 

 ة: ومن مناقوه الدينية ومآثره الدالة الى خلو  الني

ل فووس  أنووه أمووتُحن بمنوواوأ  محموود بوون يحيووى الوو هلس  وكووان محموود هوو ا موون نملووة ممووايخه  ومتعينووا

ل لافووا    وارووتنارال زائوودال الووى العووا     ل بالفءوول  وانتصووابا ل بالسوون  ومتخصصووا اصووره  متقوودما

ل. ل مرااا ل  وحقا  وآمرال مطااا
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ونوه وناهتوه  وكورر فوس  واقتءى له م مو  هو ه ا حووال أن رنور الوى الوخوارل  واوور فوس

ااتقا  الخلق صفو نزاهتوه  الوى أن نوا ا اليوه أن ال ي لوه أحود اليوه  فاقوام الوخوارل برهوة مون 

ل رريدال  وانقسوم النواا فوس حقوه الوى  الزمان وحيدال فريدال  ثم لم يافه حتى أناله ان الولن غريوا

وال يت اسور الوى ارنوار تع،يموه قسمين: أحننما اليه وأ ناهما اليه  هو ال ل ي،ن فيوه االاتقوا  

: انه  اا فس س و ه لات ليلة  او  ورخنوا مون -رضس هللا ]انهخ–خمية االنتقا ؛ حتى قول انه 

كان معه وأنابنا من قول  اواله وسومعه  وللوك أنوه قوال: اللنوم انوه قود ضواقت الوس ا رض بموا 

 رحوت فاقوءنس اليك" فقوض لمنر من ه ه الداو .

انتمد الخصمان فس  ار ال زال  وقدما الى الحام العدل المنصف فس القءوال  ثم لم يان اال أن 

فانقلووب خمووول الوخووارل رنووورال  ورنووور غيووره  ثووورال  وقطوود النوواا بتع،وويم الوخووارل أاصوورال 

ل موو كورال  فنووو الووى اان ال يعووره اسوومه اال  و هووورال وقطوود لكوور الوو هلس حتووى كووان لووم ياوون روويئا

مموواهير والخوواملين  وال يموور لكووره الووى ا لسوونة اال فووس الحووين بعوود متوغوول فووس معرفووة أسوومال ال

 الحين  والعاقوة للمتقين والعمل الى الخواتم واندها يزول المك باليقين.

 ]المحنة:خ

 وقصته مد محمد بن يحيى ال هلس أسندها الخطيب وه ا معناها: 

سومعت محمود بون حامود   قال: حدثمس محمد بن ]أحمد بنخ يعقووب  حودثما محمود بون نعويم  قوال:

يقول: سمعت الحسن بن محمد  يقول: سمعت محمود بون يحيوى الو هلس  يقوول لموا ور  محمود بون 

اسماايل الوخارل نيسابور: الهووا الى ه ا الرنل الصالس العالم فاسمعوا منه  ف هب الناا اليوه 

 م فيه.وأقولوا بالالية اليه  حتى رنر الخلل فس م له ال هلس فحسد بعد للك وتال

 :-وفقه هللا–قال الفقيه 

فعول معوه فعول الحاسودين  -وهللا أالوم–قلت: تحسين ال،ن يونب تحريور هو ه العووار  وكانوه أرا  

 .-وهللا أالم–بتاويل انده 

قال: وأخورنا أبو حوازم قوال: سومعت الحسون بون أحمود بون رويوان يقوول: سومعت أبوا حامود يقوول: 

اامان وال هلس يساله ان ا سمال والانوى والعلول  وهوو رأيت محمد بن اسماايل فس نناز  أبس 

يمر ]فيهخ كانه السنم. فما أتى الوى للوك رونر حتوى تالوم فيوه وقوال: مون اختلوف اليوه  ال يختلوف 

الينووا  وتعلوول بووان أهوول بزوودا  كوواتووه بانووه تالووم فووس اللفووو. وكووان الوو هلس يقووول: موون قووال: "لف،ووس 

   ومن قال: القرآن مخلوق فنو كافر يقتل وال ين،ر.بالقرآن مخلوق" فنو موتد  يزنر وين ر

أنووه ُسووئل اوون اللفووو  وضووايقه السووائل فقووال: أفعووال العوووا  كلنووا  -’–والوو ل صووس اوون الوخووارل 

 مخلوقة. وكان يقول مد للك: القرآن كالم هللا غير مخلوق.

ل الوو هلس  مسوولم فووس و–ولكوور أن مسوولم بوون الح وواج رحمووه هللا ثوووت معووه فووس  المحنووة  وقووال يومووا

: من كان يختلف الى ه ا الرنل  فال يختلف الينا  فعلوم مسولم أنوه المورا   فاخو  ليلسوانه -م لسه

 وقام الى رؤوا ا رنا   فوعث الى ال هلس ب ميد ا نزال التس كان أخ ها انه.

 ]وراه:خ

نوده مون ومن تمام رسوخ الوخارل فس الور  أنه كان يحلف بعد ه ه المحنوة  أن الحامود والو اّم ا

 الناا سوالو
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ل  فيقووم بوالحق ال بوالحو  ويحقوق للوك مون  ل  وي ووز أن يارهوه روراا يريد أنه ال ياره لاّمه لوعا

حاله أنه لم يمس اسم ال هلس من "نامعه"  بل أثوت روايتوه انوه  غيور أنوه لوم يونود فوس كتابوه اال 

"حدثما محمد بون خالود".  الى أحد وننين: اما أن يقول: "حدثما محمد" ويقتصر. واما أن يقول:

 فينسوه الى ند أبيه.

 ف ن قلت: فما له أنمله  واتقى أن ي كره بنسوه الممنور؟

ل رزقوه هللا الوى  قلت: لعله لموا اقتءوى التحقيوق انوده أن يوقوس روايتوه انوده خموية أن يوتالم الموا

ن يقعووا فيوه يديه  وا ره فس قدحه فيه بالتاويل والتعويل الى تحسين ال،ن  خموس الوى النواا أ

بانه قد ادل من نرحه  وللك يوهم أنه صدقه الى نفسوه في ور للوك الوى الوخوارل وْهنوا  فواخفى 

 اسمه وغطى وما كتم المه  ف مد بين المصلحتين  وهللا أالم بمرا ه من للك.

 :-_-قال سيدنا وموالنا الفقيه 

 لالوه. ه ا آخر ما سنس لنا اثواته من مناقوه  ليع،م ب لك وقد العلم اند

رزقنا هللا العمل بموا المنوا  والعو ر فيموا ننلنوا  والتوفيوق فيموا قلنوا  أو فعلنوا  وأ ال ا مانوة فيموا 

 ُحملنا.

وهوو ا أوان تفووتس المطلوووب بعووون هللا وتيسوويره  والووى هللا قصوود السووويل فووس تحوورل الصووواب 

 وتحريره  وهو حسونا ونعم الوكيل.

 

 ]كتاب بدء الوحي[ -1

 ‘ف كان بدل الوحس الى رسول هللا ر باب كي1( -1

 :-از ونل–وقول هللا 

 سانا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح والنويين من بعدهح.

"ا اموال بالنيوات  وانموا لاول امورل موا نووا  ‘: فيه امر بن الخطواب: قوال: قوال رسوول هللا  -1

 انر اليه".فمن كانت ه رته الى  نيا يصيونا  أو امرأ  يتزننا  فن رته الى ما ه

: ان قلوت: مووا موقود حووديث امور موون الترنموة؟ وأيوون هوو موون بوودل -_-قوال سوويدنا وموالنوا الفقيووه 

 الوحس؟

ل الوى النواا فحملوه بعءونم الوى قصود الخطووة والمقدموة للاتواب  ال الوى  قلت: أرال ه ا قوديما

 مطابقة الترنمة  وقيل فيه غير ه ا.

حديث ارتمل الى أن من هانر الى هللا وحوده  والنووس أن ال -وهللا أالم–وال ل وقد لس أنه قصده 

كان مقدمة النوو  فس حقه ه رته الى هللا  والى الخلو  بمناناته  والتقرب اليه بعوا اته فس غوار ‘ 

حرال  فلما ألنمه هللا صدق الن ر  اليه  وللب وند وند  وفن رته اليوه كانوت بودل فءوله اليوه 

ل الووى التاييوود اإللنووس والتوفيووق الربووانس الوو ل هووو ا صوول باصووطفائه وانووزال الوووحس اليووه  مءوو افا

والمودأ والمرند والموئل. وليه الى أن النوو  ومقدماتنا ومتمماتنا  كل فءل من اند هللا  فنوو 

ال ل ألنم السؤال وأاطى السْؤل  والق ا مل  وبلوغ الموامول  فلوه الفءول أوالل وآخورال ورواهرال 

ل   .-سوحانه وتعالى–وبالنا

ولووم يوو كر الوخووارل فووس هوو ا الحووديث: "فموون كانووت ه رتووه الووى هللا ورسوووله فن رتووه الووى هللا 

 وسوله". وهو أمه بالمقصو  ال ل نوننا اليه.
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ولكر ه ه الزيوا   فوس الحوديث فوس كتواب اإليموان  وكانوه اسوتزنى اننوا بقولوه: "فن رتوه الوى موا 

 اليه  فدخل فس امومه الن ر  الى هللا. هانر اليه" فافنم للك أن كل ما هانر الى رسل فن رته

 ومن اا ته أن يترك االستدالل بال،اهر ال لس  ويعدل الى الرمز الخفس.

 وسياتس له أماال للك.

 

 كتاب اإليمان -2

 "أحب الدين الى هللا الحنيفية السمحة"‘: ر باب الدين يسر  وقوله 1( -2

يموا  الودين ]أحودخ اال غلووه  فسود وا وقواربوا "الودين يسور ولون ‘: فيه أبو هريور : قوال النووس  -2

 وأبمروا واستعينوا بالزدو  والروحة ورسل من الدل ة".

: ان قال قائل: أين موضد أحب الدين الى هللا الحنيفية السومحة" مون الحوديث الو ل لكوره -_-قال 

 فس الواب؟

حديث الواب بمعنواه  نووه قيل له: ان لفو الترنمة فس الحديث لم يوافق ررل الوخارل  فلما وافقه 

 اليه فس الترنمة  يعنس أنه ان فات صحة لف،ه  فمعناه صحيس بن ا الحديث ال ل لكره مسندال.

ومقصو ه من الترنمة وحديانا التنويه الى أن الدين يقد الى ا امال   ن ال ل يتصف باليسور 

 والمد   انما هس ا امال  ون التصديق.

 بالزدو  والروحة  ورسل من الدل ة. وقد فسر ا امال فس الحديث

ل مون  وكنى بن ه الفعالت ان ا امال فس ه ه ا وقوات  كقولوه سأقوم الصولو  لرفوس الننوار وزلفوا

 الليلح.

وقال: "ورسل من الدل ة" ولم يقل: "والدل ة" لاقل امل الليل  فندب الى حوو منوه  وان قول  أو 

ل لليول  وانموا هوو أخو  منوه الوى  ن الدل ة سير الليل كلوه  ولويه القيوام المحاو وث اليوه مسوتواوا

 اختالفنم فس القدر الماخول  وهللا أالم.

 

 ر باب حسن اسالم المرل2( -3

"الا أسلم المرل فحسون اسوالمه  يافور هللا انوه كول سويئة كوان ‘: فيه أبو سعيد: قال رسول هللا  -3

مائوة ضوعف  والسويئة بمالنوا اال  زلفنا  وكان بعد للك القصا : الحسنة بعمر أماالنا  الى سود

 أن يت اوز هللا اننا".

"الا أحسون أحودكم اسوالمه  فاول حسونة يعملنوا كتووت لوه بعمور ‘: فيه أبوو هريور : قوال النووس  -4

 أماالنا  الى سود مائة ضعف  وكل سيئة يعملنا تاتب له بمالنا".

 صانه؟]قلتخ ان قال قائل: كيف موقد ه ه الترنمة من زيا   اإلسالم ونق

قيل: لما أثوت لاسالم صفة الُحسون  وهوس زائود  اليوه   ل اليوه اخوتاله أحوالوه  وانموا تختلوف 

 ا حوال بالنسوة الى ا امال  وأما التوحيد فواحد.

 

 ر باب أحب الدين الى هللا أ ومه3( -4

 كر مون تو– خل الينا  واندها امرأ   قوال: مون هو ه؟ قالوت: فالنوة ‘ فيه اائمة ~: أن النوس  -5

 قال: "مْه"و اليام بما تطيقون  فوهللا ال يمل هللا حتى تملوا". -صالتنا
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 وكان أحب الدين اليه ما  ام اليه صاحوه.

 : -_-قال سيدنا الفقيه 

 ان قال قائل: كيف موقعنا من زيا   اإليمان ونقصانه؟.

تركوه لافور   ل الوى أن  قلنا:  ن ال ل يتصف بالدوام والترك  انما هو العمل  وأما اإليموان فلوو

العمل الدائم هو ال ل يطلق اليه أنه أحب الودين الوى هللا اوز ونول  والا كوان هوو الودين كوان هوو 

 اإلسالم  لقوله: سان الدين اند هللا اإلسالمح.

 

 ر باب زيا   اإليمان ونقصانه4( -5

 وقوله تعالى: ساليوم أكلمت لام  ينامح

 قص.ف لا ترك المسل من الامال فنو نا

"يخورج مون النوار مون قوال: ال الوه اال هللا  وفوس قلووه وزن روعير  مون ‘: فيه أنه: قوال النووس  -6

خير  ويخرج من النار من قال: ال اله اال هللا  وفس قلوه وزن بر  من خير  ويخرج من النوار مون 

 قال: ال اله اال هللا  وفس قلوه وزن لر  من خير".

و  قال: يا أمير المؤمنينو آية فس كتابام لو الينوا نزلوت  التخو نا وفيه امر: أن رنالل من الين -7

للك اليوم ايدال. قال: أل آية؟ قال: ساليوم أكملت لام  ينام  وأتممت الويام نعمتوس ورضويت لاوم 

لح.  اإلسالم  ينا

 

 ر باب الزكا  من اإلسالم  وقوله: سويقيموا الصال  ويؤتوا الزكا ح5( -6

موون أهوول ن وود  ثووائر الوورأا يسوومد  ول ‘ : نووال رنوول الووى رسووول هللا فيووه للحووة بوون اويوودهللا -8

صوته وال يفقه موا يقوول  حتوى  نوا فو لا هوو يسوال اون اإلسوالم. فقوال: خموه صولوات فوس اليووم 

والليلة  وصيام رمءان  والزكا . فقال: هل الس غيرها؟ قال: "ال  اال أن تطو ". فا بر الرنول 

 وال أنقص. قال: "أفلس ان صدق". يقول: وهللا ال أزيد الى ه ا

: موضد االستمنا  قوله: سوللك  ين القيموةح. اروار  الوى الصوال  والزكوا   -_-قال سيدنا الفقيه 

  ل أننما من الدين  والدين اإلسالم.

 

 ر باب خوه المؤمن أن يحوط امله وهو ال يمعر6( -7

ل".وقال ابراهيم التيمس: "ما ارضت قولس الى المس اال خميت أ  ن أكون ما ّبا

  كلنم يخاه النفاق الى نفسه  ما موننم ‘وقال ابن أبس ملياة: "أ ركت ثالثين من أصحاب النوس 

 أحد يقول: انه الى ايمان نوريل ومياائيل".

 وي كر ان الحسن: "ما خافه اال مؤمن  وما أمنه اال منافق".

قولوه اوز ونول: سولوم يصوروا وما يح ر من اإلصرار الوى التقاتول والعصويان مون غيور توبوة  ل

 الى ما فعلوا وهم يعلمونح.

]قوال: "سوواب المسولم ‘ فيه زبيد: "سالت أبا وائل ان المرنئة فقال: حدثمس اوودهللا أن النووس  -9

 فسوق  وقتاله كفر".

   خرج يخور بليلة القدر  فتالحى رنالن فُرفعت.‘خوفيه اوا  : أن النوس  -10
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لر  الى القدرية الى الور  الوى المرنئوة  وهموا ضودان  القدريوة تافور : انتقل من ا-_-قال الفقيه 

 بال نب  والمرنئة تندر ال نب بالالية. وال ل ساقه فس الترنمة صحيس فس الر  الينم.

 

 ر باب ما نال أن ا امال بالنية والحسوة ولال امرال ما نوا7( -8

   والح   وا حاام.فدخل فيه اإليمان  والوضول  والصال   والزكا   والصيام

 "ولان ننا  ونية".‘: وقال النوس 

"ا اموال بالنيوة  ولاول امورال موا نووا  فمون كوان ه رتوه الوى هللا ‘: فيه امر: قال النووس  -11

ورسوله  فن رته الى هللا ورسوله  ومن كانت ه رته لدنيا يصيونا  أو امرأ  يتزوننوا  فن رتوه 

 الى ما هانر اليه".

 فنو له صدقة". -وهو يحتسونا–"الا أنفق الرنل الى أهله ‘: عو : قال النوس وفيه أبو مس -12

"انك لن تنفق نفقة توتزس بنا ونه هللا اال أنورت بنوا حتوى موا ت عول ‘: وفيه سعد: قال النوس  -13

 فس فِّس امرأتك".

لينم بااتوار : المرنئة تزام أن المعتور اإليمان باللسان  وال حو للقلب فيه  فر  ا-_-قال الفقيه 

ل  فدخل اإليمان وغيره من العوا ات.  نية القلب فس ا امال مطلقا

 

 ر باب الدين النصيحة هلل  ولرسوله و ئمة المسلمين8( -9

 وقوله از ونل: سالا نصحوا هلل ورسولهح

 الووى اقووام الصووال   وايتووال الزكووا   والنصووس لاوول مسوولم.‘ فيووه نريوور: بايعووت رسووول هللا  -14

أن نريرال قام يوم مات المزير  بن رعوة فحمد هللا  وأثمى اليه  ثم قوال: الويام باتقوال  وفيه: -15

 هللا وحوووووده ال روووووريك لوووووه  والوقوووووار  والسووووواينة  حتوووووى يووووواتيام أميووووور. ف نموووووا يووووواتيام اان.

فقلوت لوه: ‘ ثم قال: أستعفوا  ميوركم  ف نوه كوان يحوب العفوو. ثوم قوال: أموا بعودو فو نس أتيوت النووس 

الى اإلسالم  فمرل: "والنصس لال مسلم". ورب ه ه الونية انوس لاوم ناصوس  ثوم اسوتزفر أبايعك 

 ونزل.

: نووال حووديث  بلفووو الترنمووة "الوودين النصوويحة"  ولووم يدخلووه الوخووارل  انمووا أ خوول -_-قووال الفقيووه 

 معناه فس الحديث ال ل أور ه.

عنم الى اإلسوالم  ل الوى أننوا بايعنم الى اإلسالم والى النصيحة  كما باي‘ وونه المطابقة أنه 

ل للمرنئوة  الا ال تعتوور انودهم سووا اإلسوالم  وال يءور اإلخوالل بموا  معتور  بعد اإلسالم  خالفوا

 اداه.

وروون المووارح أن مقصووو  الوخووارل الوور  الووى موون زاووم أن اإلسووالم التوحيوود  وال يوودخل فيووه 

الوى ا سوالم  قوال لوه: "والوى  ا امال  وهم القدرية  وهو ال،واهر فوس العاوه   نوه لموا بايعوه

 النصوووووووويحة": فلووووووووو  خلووووووووت فووووووووس اإلسووووووووالم لمووووووووا اسووووووووتانف لنووووووووا بيعووووووووة. وهللا أالووووووووم.

 

 ]كتاب العلم[ -3

 ر باب االغتوال فس العلم والحامة1( -10

 : -_-وقال امر 
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 تفقنوا قول أن تسو وا.

  فسولطه الوى هلاتوه "ال حسد اال فس اثمين: رنل  آتاه هللا مواالل ‘: فيه ابن مسعو : قال النوس  -16

 فس الحق  ورنل آتاه هللا الحامة  فنو يقءس بنا ويعلمنا".

للترنمة أنه نعل السيا   من ثمرات العلوم  وأوصوى  -_-: ونه مطابقة قول امر -_–قال الفقيه 

الطالووب باغتنووام الزيووا   قووول بلوووي  رنووة السوويا    وللووك يحقووق اسووتحقاق العلووم   ْن يزتوووط بووه 

 سوب لسيا ته.صاحوه   نه 

 

 ر باب ما لكر فس لهاب موسى فس الوحر الى الخءر2( -11

 وقوله: سهل اتوعك الى أن تعلمنس مما المت رردالح

قوال ابون اوواا: هوو ‘ فيه ابن اواا: انوه تموارا هوو والحور بون قويه فوس صواحب موسوى  -17

س هوو ا فووس خءوور. فموور بنمووا أبووس بوون كعووب  فوودااه ابوون اووواا  فقووال: انووس تماريووت أنووا وصوواحو

يقوول: ‘ السوويل الوى لُقيوه  قوال: سومعت النووس  -اليوه السوالم–صاحب موسوى الو ل سوال موسوى 

"بينمووا موسووى فووس موو  موون بنووس اسوورائيل  نوواله رنوول فقووال لووه: هوول تعلووم أحوودال أالووم منووك؟ فقووال 

موسى: ال  فاوحى هللا الوى موسوى  بلوىو اوودنا خءور  فسوال موسوى السوويل اليوه  ف عول هللا لوه 

 حوت آية. وقيل له: الا فقدت الحوت فارند ف نك ستلقاه". ولكر الحديث.ال

: موقود قولوه: "فوس الوحور" مون الترنموة  التنويوه الوى روره التعلويم  حتوى -وفقه هللا–قال الفقيه 

ناز فس للوه المخالر  بركوب الوحر  وركوه ا نويال فس للووه  بخواله للوب الودنيا فوس الوحور 

 تاقله الال.فقد كرهه بعءنم  واس

 وونه مطابقته للقصة: أن موسى اليه السالم قال للخءر:

سهل أتوعك الى أن تعلمنسح فاتوعه ليتعلم منه فوس الوحور حوال ركوبنموا السوفينة  وفوس الوور حوال 

 سيرهما فس الور  بعد النزول مننما.

 

 ر باب فءل من الم والّم  3( -12

موس هللا بوه مون النودا والعلوم كماول الزيوث أصواب "ماول موا بعا‘: فيه أبو موسى: قال النووس  -18

ل  فاان مننا نقيوة قولوت الموال  فاثوتوت الاو  والعموب الاايور  وكانوت مننوا أنوا ب أمسوات  أرضا

المال فنفد هللا بنا الناا  فمربوا وسقوا وزراوا  وأصاب مننا لائفة أخرا  انموا هوس قيعوان ال 

فوس  يون هللا  ونفعوه موا بعاموس هللا بوه  فعلوم والّوم  تمسك مال  وال تنوت كو . فو لك ماول مون فقوه 

ل  ولوووووووم يقوووووووول هووووووودا هللا الووووووو ل أرسووووووولت بوووووووه".  وماووووووول مووووووون لوووووووم يرفووووووود بووووووو لك رأسوووووووا

 وقال اسحاق قيلت المال ماان "قولت".

قلت: رضس هللا انكو ان قال قائل: ما موقود فءول العلوم والتعلويم مون الحوديث؟ وانموا هوو تمايول 

 للحالين.

احب العلوم فوس نفعوه للخلوق كالزيوث  ورووه متحمول العلوم فوس لكائوه بوا رض قلت: وانما روه صو

 الطيوة المنوته. وناهيك بنما فءالل.
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 ر باب رفد العلم  ورنور ال نل4( -13

 وقال ربيعة: ال ينوزس  حد انده من العلم رسل أن يءيد نفسه.

ل ال يحودثام أحود بعودل  سومعت النووس -19 يقوول: "ان مون أرورال ‘  فيه أنه: قال  حودثام حودياا

السووااة أن يقوول العلووم  وي،نوور ال نوول  وي،نوور الزنووا  وتااوور النسووال  ويقوول الرنووال حتووى ياووون 

 لخمسين امرأ  القيم الواحد".

 : ان قلت: ما ونه مطابقة قول ربيعة لرفد العلم؟-_-قال الفقيه 

علوم   ن الوليود ال يقوول قلت: ونننا أن صاحب الفنم الا ضيد نفسه فلم يتعلم  أفءوى الوى رفود ال

ل  وللووك موون  ل  فيرتفوود امومووا العلووم  فنووو انووه مرتفوود. فلووو لووم يووتعلم الفنووم الرتفوود العلووم انووه أيءووا

 ا رووورال التوووس ال تقوووارن فوووس الونوووو  اال رووورار الخلوووق. فعلوووى النووواا أن يتوقوهوووا موووا أماووون.

 

 ر باب فءل العلم5( -14

ا نوائم  أوتيوت بقودح لوون  فموربت حتوى انوس  را "بينموا أنو‘: قوال النووس  -_-فيه ابن امور  -20

الرل يخرج من أرفارل  ثم أاطيت فءولس امور ابون الخطواب. قوالوا: فموا أولتوه يوا رسوول هللاو 

 قال: العلم".

 : ان قلت: ما ونه الفءيلة فس الحديث؟-_-قال الفقيه 

ك له فءالل  أنه نزل مون   ونصيب مما آتاه هللا. وناهي‘قلت:  نه اور ان العلم بانه فءلة النوس 

 النوو .

 

 ر باب السمر فس العلم6( -15

العمال فس آخر حياته  فلموا سولم قوام فقوال: "أرأيوتام ليلوتام ‘ : صلى النوس -_-فيه ابن امر  -21

 ه ه  ف ن رأا مائة سنة مننا ال يوقى ممن هو الى رنر ا رض أحد".

‘ وكووان النوووس ‘ زوج النوووس –الحووارث وفيووه ابوون اووواا: بووت فووس بيووت خووالتس ميمونووة بنووت  -22

العمال  ثم نال الى منزله فصلى أربود ركعوات  ثوم نوام  ثوم قوام  ‘ اندها فس ليلتنا  فصلى النوس 

ثوم قوام  فقموت اون يسواره  ف علنوس اون يمينوه  فصولى أربود  -أو كلمة تموننا–ثم قال: نام الزليم 

 .-طيطهأو خ–ركعات  ثم صلى ركعتين  ثم نام حتى سمعت غطيطه 

  وال ان نفسه  أنوه تالوم تلوك ‘قال: ان قيل: أين السمر فس حديث ابن اواا؟ ولم ينقل ان النوس 

 نام الزليم أو نحوه  وه ا ليه بسمر.‘: الليلة  اال قوله 

 قيل: يحتمل أنه يريد ه ه الالمة فياوت بنا أصل السمر.

   ويتوعه.‘ويحتمل أن يريد ارتقاب ابن اواا  حواله 

فرق بين التعلويم مون الحوديث والوتعلم مون الفعول  فقود سونر ابون اوواا ليلتوه فوس للوب العلوم  وال 

 وتلقيه من الفعل والتعلم مد السنر  هو معنى السمر.

والزائلة التس كره لنوا السومر انموا هوس السونر خووه التفوريط فوس صوال  الصووس  فو لا كوان سومر 

 العلم  فنو فس لااة  فال باا  وهللا أالم.

 

 ر باب ما يستحب للعالم الا سئل أل الناا أالم7( -16
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 أن يال العلم الى هللا از ونل 

فيه ابن اواا: ]انخ أبس بن كعوب قوال: قوام موسوى النووس اليوه السوالم خطيووا  فوس بنوس  -23

اسرائيل فسئل: أل الناا أالم؟ فقال: أنوا أالوم. فعتوب هللا اليوه الا لوم يور  العلوم اليوه  فواوحى هللا 

أن اودال من اوا ل بم ود الوحورين  هوو أالوم منوك. قوال: يوا رب  كيوف بوه؟ فقيول لوه: احمول  اليه

ل فوس ماتول حتوى  ل فس ماتل ف لا فقدته فنو ثم. فانطلق معه فتاه يورود بون النوون  وحموال حوتوا حوتا

كانووا انوود الصووخر   وضووعا رؤوسوونما فنامووا  فانسوول الحوووت موون الماتوول فاتخوو  سووويله فووس الوحوور 

ل".   ولكر الحديث.سربا

: رن المارح أن المقصو  مون الحوديث التنويوه الوى أن الصوواب مون موسوى -وفقه هللا-قال الفقيه

كووان توورك ال ووواب  وأن يقووول: ال أالووم. ولوويه كوو لك  بوول ر  العلووم الووى هللا متعووين أنوواب أو لووم 

هنوا توا ب المفتوون ي ب  ف ن أناب  قال: ا مر ك ا  وهللا أالم. وان لم ي ب قال: هللا أالم. وبين 

 فس أنوبتنم بقول: "وهللا أالم".

 

ل 8( -17 ل نالسا  ر باب من سال وهو قائم االما

فقال: يا رسول هللاو ما القتال فس سويل هللا؟ فو ن أحودنا ‘ فيه أبو موسى: نال رنل الى النوس  -24

ل  و]يقاتلخ حمية. فرفد اليه رأسه  ل قال: وما رفعوه اليوه اال أنوه كوا–يقاتل غءوا فقوال: مون  -ن قائموا

 قاتل لتاون كلمة هللا هس العليا  فنو فس سويل هللا.

 : ان قيل: ما وقد الترنمة من الفقه؟-_-قال الفقيه 

ل   قلت: موقعنوا التنويوه الوى أن ماول هو ا مسوتامى مون قولوه: "مون أحوب أن يتماول لوه النواا قياموا

 فليتووأ مقعده من النار".

 

 أكار مما سالهر باب من أناب السائل 9( -18

ما يلوه المحرم؟ فقال: ال يلوه القمويص  وال العماموة  ‘ فيه ابن امر: أن رنالل سال النوس  -25

ل مسووه الزافووران  وال الووورا. فوو ن لووم ي وود النعلووين فليلوووه  وال السووراويل  وال الووورنه  وال ثوبووا

 الخفين وليقطعنما حتى ياونا تحت الاعوين.

: رحموة هللا الوى الوخوارل ]لقودخ أمعون فوس اسوتنوال نوواهر الحوديث -ىوفقوه هللا تعوال–قال الفقيه 

 التس خفيت الى كاير.

وموقد ه ه الترنمة من الفوائد  التنويوه الوى أن مطابقوة ال وواب للسوؤال حتوى ال ياوون ال وواب 

ل  غير الزم  فيونب للك حمول اللفوو العوام الووار  الوى سووب خوا  الوى  ل  والسؤال خاصا ااما

 الى خصو  السوب   نه نواب وزيا   فائد   وهو الم هب الصحيس فس القااد . امومه  ال

ل: أن المفتس الا سوئل اون واقعوة  واحتمول انوده أن ياوون السوائل يتو ر  ب وابوه  ويؤخ  منه أيءا

ل  وأن ي كر مود  الى أن يعديه الى غير محل السؤال  ونب اليه أن يفصل نوابه  وأن يزيده بيانا

ل.الواقعة ما يت ل بل تحريا  وقد التواسه بنا. وال يعد للك تعديا

ل. ل  ال توراا  وكاير من القاصرين يدفد بما ال ينفد  وياتس بال واب أبتر تسراا

 والزيا   فس الحديث بقوله: "ف ن لم ي د النعلين" الى آخره. وهللا أالم.
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 )كتاب الوضوء( -4

 ر باب ال تقول صال  بزير لنور1( -19

ل".‘: رير : قال رسول هللا فيه أبو ه -26  "ال تقول صال  من أحدث حتى يتوضا

 قيل: ما الحدث يا أبو هرير ؟ فقال: فسال أو ضرال.

و ان قلوت: لوم تورنم الوى العمووم  وحوديث أبوس هريور  فوس المحودث فوس -رضوس هللا انوك-قلت: 

 الزائو؟الصال   ولن ا قال: فسال أو ضرال   نه غالب ما يسوق فس الصال   ال الوول و

قلت: نوه ب لك الى التسوية بين الحدث فوس الصوال  والحودث فوس غيرهوا  لوئال يتخيول الفورق كموا 

فرق بعءونم بوين أن يموك فوس الحودث فوس الصوال  فيتموا ا  ويلزوس الموك  وبوين رواه فوس غيور 

 الصال  فيتوضا ويعتور المك. وهللا أالم.

 

 ر باب التماا الوضول الا حانت الصال 2( -20

 : حءرت الصوس  والتمه المال فلم يوند فنزل التيمم.-~-اائمة  وقالت

  وحانوت صوال  العصور  فوالتمه النواا الوضوول. فلوم ي ودوه فواتس ‘فيه أنه: رأيت النووس  -27

 بوضول فوضد رسول هللا فس للك اإلنال يده  وأمر الناا أن يتوضاوا منه.‘ رسول هللا 

 تى توضاوا من اند آخرهم.قال: فرأيت المال ينود من بين أصابعه ح

 موقد الترنمة من الفقه  التنويه الى أن الوضول ال ي ب قول الوقت. -رضس هللا انك-قلت: 

 

 ر باب الرنل يوضىل صاحوه3( -21

لما أفاض من ارفة ادل الى المعب  فقءى حانته. ‘ فيه ابن اواا: ان أسامة: أن النوس  -28

 فقلت: يا رسول هللا أتصلس؟ قال: المصلى أمامك.قال أسامة: ف علت أصب اليه  ويتوضا  

فوس سوفر  وأنوه لهوب لحانوة لوه  وأن المزيور  نعول ‘ وفيه المزير : أنه كان مد رسوول هللا  -29

 يصب اليه ويتوضا  فزسل وننه ويديه  ومسس برأسه  ومسس الى الخفين.

نتماانموا فوس المعنوى : قاا الوخارل توضئة الزير له الى صوه اليه  ال-رضس هللا انك-قلت: 

 اإلاانة الى أ ال الطااة. وهللا أالم.

 

 ر باب استعمال فءل وضول الناا4( -22

 وأمر نرير بن اودهللا أهله أن يتوضاوا بفءل سواكه.

بالنانر  فاتس بوضول فتوضا ف عل الناا ياخ ون مون فءول ‘ فيه أبو نحيفة: خرج النوس  -30

 وضوئه  فيتمسحون به.

بقدح فيه موال  فزسول يديوه ووننوه  ومو  فيوه. ثوم قوال لنموا: اروربا ‘ :  اا النوس وقال أبو موسى

 منه  وأفرغا الى ونوهاما  ونحوركما".

 من بئرهم. -وهو غالم–م  فس وننه ‘ وفيه محمو  بن الربيد: أن النوس  -31

 كان الا توضا يقتتلون الى وضوئه.‘ وفيه المسور: أن النوس  -32

  فقالت: يوا رسوول هللا ان ابون أختوس وقود  فمسوس ‘هوت بس خالتس الى النوس وفيه السائب: ل -33

 رأسس  و اا لس بالوركة  ثم توضا فمربت من وضوئه.
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و ان قيوول: توورنم الووى اسووتعمال فءوول الوضووول ثووم لكوور حووديث السووواك -رضووس هللا انووك-قلووت: 

 والم ة فما وننه؟

س الوضووول ال يتطنوور بووه   نووه مووال قلووت: مقصووو ه: الوور  الووى موون زاووم أن المووال المسووتعمل فوو

ل ينوافس االسوتعمال  ل وأنا الخطايوا تحودث فوس اوين الموال رويئا الخطايا  فوين أن للك لو كان صحيحا

ل. ومود للوك في ووز اسوتعامله لزيور  ل   ن الن ه الموعد  والخطايا ي وب ابعا هوا روراا لاان ن سا

 مال الخطايا.الطنار   كالتورك والتعول ونحوه. ه ا ان احت وا بانه 

وان احت وووا بانووه مءوواه فنووو مءوواه الووى لوواهر لووم يتزيوور بووه   ن الريووق الوو ل يخالطووه انوود 

المءمءووة موواالل  لوواهر بوودليل حووديث السووواك والم ووة. وكوو لك مووا لعلووه يخالطووه موون غووورات 

 ا اءال بطريق ا ولى  ننا موهومة ال محققة. وهللا أالم.

 

 لم ير من النعسة ر باب الوضول من النوم  ومن5( -23

 والنعستين  والخفقة وضولال 

فيووه اائمووة ~: ان رسووول هللا قووال: الا نعووه أحوودكم  وهووو يصوولس  فليرقوود حتووى يوو هب انووه  -34

 ال يدرل لعله يستزفر فيسب نفسه. -وهو نااه–النوم  ف ن أحدكم الت صلى 

 علم ما يقول.قال: الا نعه أحدكم فس الصال   فلينم حتى ي‘ وفيه أنه: أن النوس  -35

: ان قلووت: كيووف مخوورج الترنمووة موون الحووديث  ومءووموننا أن ال -وفقووه هللا–قووال سوويدنا الفقيووه 

 يتوضا من النعاا الخفيف  ومءمون الحديث الننس ان الصال  مد النعاا؟

قلت: اما أن ياون تلقاها من مفنوم تعليل الننس ان الصال  حينئ   ب هاب العقول الموؤ ل الوى أن 

 ر  يريد أن يداو فيسب نفسه   ل أنه ]انخ لم يولغ ه ا المولغ صلى به.يعاه ا م

اقتصر الوى اتموام موا هوو فيوه   -وهو فس النافلة–واما أن ياون تلقاها من كونه الا بدأ به النعاا 

ولم يسوتانف أخورا  فتما يوه الوى موا ياوون فيوه يودل الوى أن النعواا اليسوير ال ينوافس الطنوار . 

حديث بول يحتمول قطود الصوال  التوس هوو فينوا  ويحتمول الننوس اون اسوتئناه وليه بصريس فس ال

 رسل آخر وا ول أرنر.

 

 ر باب الوضول من غير حدث6( -24

يتوضووا انوود كوول صووال . قلووت: كيووف كنووتم تصوونعون؟ قووال : ي ووزال ‘ فيووه أنووه: كووان النوووس  -36

 أحدنا الوضول مالم يحدث.

 ى العصر يوم حنين  ثم صلى المزرب  ولم يتوضا.صل‘ وفيه سويد بن النعمان: أن النوس  -37

كوان ياخو  ‘ ساق حديث سويد اقيب الحديث ا ول  لينوه الوى أن النووس  -رضس هللا انك–قلت: 

 با فءووول فوووس ت ديووود الوضوووول مووون غيووور حووودث  ال أنوووه وانوووب اليوووه بووودليل حوووديث سوووويد.

 

 ر باب ما يقد من الن اسات فس السمن والمال7( -25

 : ال باا بالمال مالم يزيره لون  أو لعم  أو ريس.وقال الزهرل

 وقال حما : ال باا بري  الميتة.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 17 

ل من سلف العلمال يمتمطون بنوا   وقال الزهرل: فس ا،ام الموتى نحو الفيل وغيره: أ ركت ناسا

ل.  ويدهنون فينا  وال يرون بنا باسا

 وقال ابن سيرين وابراهيم: ال باا بت ار  العاج.

سئل ان فار  سقطت فس سمن  فقال: ألقوها وما حولنا  وكلووا ‘ نة: أن رسول هللا فيه ميمو -38

 سمنام.

كل كلم يالمه المسلم  فس سيول هللا  ياون يووم القياموة كنيئتنوا  ‘ وفيه أبو هرير : قال النوس  -39

ل: اللون الدم  والعره اره المسك.  ال لعنت تف ر  ما

رنمة أن المعتور فس الن اسات الصفات  فلموا كوان ريو  مقصو ه فس الت -رضس هللا انك-قلت: 

الميتة ال يتزير بتزيرها   نه ال تحله الحيا  لنر  وك لك الع،ام  وك لك المال الا خالطوه ن اسوة 

 ولم يتزير  وك لك السمن الوعيد ان موقد الفار  الا لم يتزير.

فة لواهر وهوو المسوك  بطول وونه االستدالل بحديث  م الموندال أنوه لموا تزيورت صوفته الوى صو

حاووم الن اسووة فيووه  الووى أن القيامووة ليسووت  ار أامووال  وال أحاووام. وانمووا لمووا ا،ووم الوودم لحيلولووة 

صفته الى صفة ما هوو مسوتطاب مع،وم فوس العوا    المنوا أن المعتوور الصوفات  ال الو وات. وهللا 

 أالم.

 

 ر باب ال يوول فس المال الدائم8( -26

يقول: "نحن ااخرون السابقون" وب سنا ه قوال: "ال ‘ ال سمعت رسول هللا فيه أبو هرير : ق -40

 يوولن أحدكم فس المال الدائم ]ال لخ ال ي رل  ثم يزتسل فيه".

ان قلت كيف لابق قولوه: "نحون ااخورون السوابقون" مقصوو  الترنموة؟  -رضس هللا انك-قلت: 

ل راويه روا نملة أحا يث ا ن أبس هريور   اسوتفتحنا لوه أبوو هريور  وهل للك لما قيل: ان هماما

بحديث: "نحن ااخرون السابقون" فصار همام منما حدث ان أبس هرير  لكر ال ملة من أولنوا 

 واتوعه الوخارل فس للك  أو ت،نر مطابقة معنوية؟

قلت: تمان المطابقة  وتحقيقنا: أن السر فس انتما  التاخر فس الونوو   والسووق فوس الوعوث لنو ه 

 أن الدنيا مالنا للمؤمن مال الس ن. وقد أ خل هللا فيه ا ولين وااخرين الى ترتيب.ا مة 

فمقتءى للك أن ااخر فوس الودخول أول فوس الخوروج  كالواوال الا م توه بارويال وضود بعءونا 

فوق بعض  ثم استخرنتنا  ف نما يخرج أوالل ما أ خلته آخرال. فن ا هوو السور فوس كوون هو ه ا موة 

 الونو  ا ول  أوالل فس الونو  الاانس.آخرال فس 

ولنا فس للك من المصلحة: قلة بقائنا فوس سو ن الودنيا  وفوس ألوواق الولوى بموا خصونا هللا بوه مون 

 قصر ا امار  ومن السوق الى المعا .

ل  فايف يليق بلويب أن يعمود الوى أن يتطنور مون  ف لا فنمت ه ه الحقيقة تصور الفطن معناها ااما

مما هو أيسر مننا  من الزورات والقترات  فيوول فس موال راكود ثوم يتوضوا منوه. فواّول الن اسة  و

ما يالقيه بوله ال ل اوزم الوى التطنيور منوه  فنوو ااوه للحقوائق واخوالل بالمقاصود  ال يتعالواه 

 أريب وال يفعله لويب. وهللا أالم؟ والحق واحد  وان توااد ما بين لرقه.

نحن ا خرون السابقون" فوس قولوه: "اإلموام ننوة يتقوى بوه ويقاتول وسياتس للوخارل لكر حديث: "

مون ورائوه". أل هوو أول (آخور  هووو أولر فوس اسونا  النموم والعوزائم الووى ونوو ه. وهوو آخور فووس 
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صووور  وقوفووه  فووال ينوزووس  ننووا ه الا قوواتلوا بووين يديووه  أن ي،نوووا أننووم حموووه  بوول هووو حموواهم  

لوف الصوف  اال أنوه فوس الحقيقوة ننوة أموام الصوف وحوق وصان بتدبيره نماهم  فنوو وان كوان خ

 اإلمام أن ياون محله فس الحقيقة ا مام. وهللا أالم.

 

 ]كتاب الغسل[ -5

 ر باب هل يدخل ال نب يده فس اإلنال  قول أن يزتسلنا1( -27

 الا لم يان الى يده قدر غير ال نابة؟

 م توضا.وأ خل ابن امر والورال يده فس الطنور  ولم يزسلنا  ث

ل بما ينتءس من غسل ال نابة.  ولم ير ابن امر وابن اواا باسا

 من انال واحد تختلف أيدينا فيه.‘ : كنت أغتسل أنا والنوس -~-فيه اائمة  -41

مون انوال واحود مون ‘ وقال أبو بار بن حفص  اون اورو   اون اائموة: كنوت اغتسول أنوا والنووس 

 ننابة.

 اغتسل من ننابة غسل يده.الا ‘ وفيه اائمة: كان النوس  -42

 والمرأ  من نسائه  يزتسالن من انال واحد من ال نابة.‘ وفيه أنه: كان النوس  -43

لكر فس الترنمة ا خال اليد اإلنال قول غسلنا فوس غسول ال نابوة. ثوم لكور  -رضس هللا انك-قلت: 

 أحا يث كاير  ال تدل الى للك  فما وننه؟.

ث حامس أو لحا ث اينس  وقد فرض الاالم فيمن لويه الوى يوده قلت: لما الم أن الزسل اما لحد

حا ث ن اسوة وال قو ر  بقوس أن ياوون بيوده حودث حاموس يمنود ا خالنوا اإلنوال  لاون الحودث لويه 

ل لموا نواز لل نوب أن يودخل يوده فوس اإلنوال  حتوى  بماند   ن ال نابة لوو كانوت تتصول بالموال حاموا

فلما تحقوق نوواز ا خالنوا فوس اإلنوال فوس أثموال الزسول   يامل لنارته  ويزول حدث ال نابة انه.

الم أن ال نابة ليست تؤثر فس مند وحقق للك أن ال ل ينتءس من بدن ال نوب لواهر  فوال تءور 

 مخالطته لمال الزسل  فتفنمه. وهللا أالم. أن المارح أبعد ان مقصو ه. وهللا أالم.

 

 سده ر باب من توضا فس ال نابة  ثم غسل سائر ن2( -28

 ولم يزسل مواضد الوضول مر  أخرا

وضول ال نابة  فزسل يديه  ثم توضا وضول الصوال   ‘ فيه ميمونة ~: "أننا وضعت للنوس  -44

 ثم أفاض الى رأسه المال  ثم غسل نسده".الحديث.

ان قلوت: كيوف تسوتفا  الترنموة مون الحوديث: وانموا قالوت: ثوم توضوا  ثوم  -رضس هللا انوك-قلت: 

أسه  ثم غسل نسده  فدخل فس قولنا: "ثم غسل نسده" ا اءال التس تقودم غسولنا أفاض الى ر

  ننا من نملة ال سد؟.

ل  الا لم تو كر ااوا   غسولنا. ولكور ال سود بعود لكور  قلت: استخرننا منه بعيد لزة  ومحتمل ارفا

ل بقية ال سد ال نملته. وهللا أالم.  ا اءال المعينة  تزنم ارفا

و الحديث فس الطريق المتقدمة الوى الترنموة أقعود بنو ه الترنموة  ف ننوا قلوت ورن المارح أن لف

فيه: "ثم أفاض الوى سوائر نسوده"  فانتقود الوى الوخوارل كونوه لكور هو ه الطريوق وغيرهوا أبوين 
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مننا فس قصوده. ولويه كموا رنوه  بول فوس قولوه سوائر قوو  امووم يتنواول بنوا ال مود  وموا يخلوص 

 فس سياقه ماله  ال اللزة. وهللا أالم. الترنمة من اللفو اال العره

 

 ر باب نفض اليد من غسل ال نابة3( -29

ل  فلوم ياخو ه  فوانطلق وهوو  -ولكر الحديث–غسالل ‘ فيه ميمونة: "وضعت للنوس  -45 فناولته ثوبوا

 ينفض يده.

 ان قلت: ما ونه  خول ه ه الترنمة فس الفقه؟ -رضس هللا انك-قلت: 

يتخيل أن مال ه ا الفعل  الراح  ثر العووا    ونقوص لوه. فووين أن هو ا  قلت: مقصو ه بنا  أن ال

 نائز.

ل الى بطالن قول من زاوم أن تركوه للمنوديل مون قويول أبقوال آثوار العووا   اليوه  وأن ال  ونوه أيءا

يمسحنا. وقد رن الموارح هو ا  وترنموة الوخوارل تابواه  وتووين أن هو ا لويه مزوزاه. وانموا تورك 

ل من الدخول ]فسخ المترفين. وهللا أالم. - أالموهللا–المنديل   خوفا

 

 ]كتاب الحيض[ -6

ل 1( -30  ر باب من سمى النفاا حيءا

مءط عة فس خميصة ال حءت  فانسللت فاخو ت ‘ فيه أم سلمة ~: قالت: بينا أنا مد النوس  -46

 ثياب حيءتس. فقال: أنفست؟ فقلت: نعمو فداانس فاضط عت معه فس الخميلة.

ان قلت: ما فقه الترنمة  وكيف تطابق الحديث وانما فيوه تسومية الحويض  -رضس هللا انك-قلت: 

ل؟ ل  ال تسمة النفاا حيءا  نفاسا

قلت: أما فقننما  فالتنويه الى أن حام الحيض والنفاا فس منافا  الصال   ونحوها واحود. وال واه 

ل الى ررله فس حام النفاا. فاستنوط من ه   ا الحديث أن حامنما واحد.الى للك أنه ي د حدياا

ل. ولويه كو لك  ل وواز أن  ل  تسومية النفواا حيءوا ورن المارح أنه يلزم من تسمية الحويض نفاسوا

ياون بيننما اموم كاإلنسان والحيوان  والعرض واللون. وانما أخ ه الوخارل من غير هو ا وهوو 

ل أنووه  م  ا فووس المعنووى الوو ل  نلووه فلمووا ارووترك -والوونفه: الوودم–أن المونووب لتسوومية الحوويض نفاسووا

ل  وفنم أنه  م واحد  وهو الحق. فو ن الحمول  ل  ونب نواز تسمية الحيض نفاسا سمس النفاا نفاسا

يمند خروج الدم المعتا   فو لا وضوعت خورج  فعوة. وهو ا ينووىل الوى أن تسومية النفواا لوم ياون 

 لخروج النفه التس هس النسمة  وانما كان لخروج الدم. وهللا أالم.

 

 ر باب تقءس الحائض المناسك كلنا اال الطواه بالويت2( -31

 وقال ابراهيم: ال باا أن تقرأ ا ية.

ل.  ولم ير ابن اواا بالقرال  لل نب باسا

 وقالت أم اطية: كنا نؤمر أن نخرج بالحيض  فياورن بتاويرهم.

لا فيوه: "بسوم هللا فقرأه  فو ‘ وقال ابن اواا: أخورنس أبو سفيان  أن هرقل  اا باتاب رسول هللا 

 الرحمن الرحيم"  سيا أهل الاتاب تعالوا الى كلمة سوال بيننا وبينامح.

 وقال اطال ان نابر: حاضت اائمة فنسات المناسك كلنا  غير الطواه بالويت وال تصلس.
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 وقال الحام: انس  لبس وأنا ننب.

 وقال تعالى: سوال تاكلوا مما لم ي كر اسم هللا اليهح.

ان للوك روسل كتووه هللا الوى بنوات آ م  ‘: ائموة: أننوا حاضوت بسوره فقوال لنوا النووس فيه ا -47

 فافعلس ما يفعل الحاج غير أن ال تطوفس بالويت  حتى تطنرل.

المقصو  ال ل يممل نميد ما لكره فس الترنمة  أن ه ه الحدث ا كور  وموا معنواه مون ال نابوة  

ية  من ألكار وتوالو  وغيرهوا  فمناسوك الحو  مون ال ينافس كل اوا    بل صحت معه اوا ات بدن

 نملة ما ال ينافيه الحدث ا كور  اال الطواه. فمن هاهنا لابقت ااثار الترنمة.

 

 ر باب الصال  الى النفسال  وسنتنا3( -32

 فقام وسطنا.‘ فيه سمر  بن نندب: أن امرأ  ماتت فس بطن  فصلى الينا النوس  -48

رن المارح أن مقصو  الترنموة  التنويوه الوى أن النفسوال لواهر العوين  ال : -_-قال سيدنا الفقيه 

ل ‘ ن سووة   نووه  صوولى الينووا وأونووب لنووا بصووالته حاووم الطنووار   فينقوواا المووؤمن الطوواهر مطلقووا

 الينا فس أنه ال ين ه.

 وللك كله أننوس ان مقصو ه وهللا أالم.

لى الينا  كزير المندال  أو أرا  التنويوه وانما قصد أننا وان ور  أننا من المندال  فنس ممن يص

صولى الينوا  وأن هو ا مون خصائصوه  بول  ن الصوال  ‘ الى أننا ليست بن سوة العوين  ال  نوه 

ل لاووان حامووه أن يطوورح الووراح  الووى الميووت فووس ال ملووة تزكيووة لووه  ولووو كووان نسوود المووؤمن ن سووا

 . وهللا أالم.ال يفة  ويوعد وال يوقر بالزسل والصال   وغير للك من الحرم

 

 ]كتاب الصالة[ -7

 ر باب الصال  الى الحصير1( -33

ل.  وصلى نابر وأبو سعيد فس السفينة قائما

لخ ما لم يمق الى أصحابك  تدور معنا  واال فقاادال.  وقال الحسن: ]تصلس قائما

لطعووام صوونعته لووه  فاكوول منووه ثووم قووال: قوموووا ‘ فيووه أنووه: أن ندتووه ملياووة  اووت رسووول هللا  -49

ف صلس لام  قال أنه: فقمت الى حصير لنوا  قود اسوو  مون لوول موا لووه  فنءوحته بموال  فقوام 

ركعتوين  ‘   وصففت أنا واليتيم وراله  والع وز مون ورائنوا  فصولى بنوا رسوول هللا ‘رسول هللا 

 ثم انصره.

ننموا : ونه ا خوال الصوال  فوس السوفينة فوس ترنموة الصوال  الوى الحصوير  أ-_-قال سيدنا الفقيه 

ارتركا فس أن الصال  الينا صال  الوى غيور ا رض. لوئالّ يتخيول أن موارور  المصولس لو رض 

 ررل من قوله لمعال: "افر وننك فس التراب".

 

 ر باب كراهة الصال  فس المقابر2( -34

 "انعلوا من صالتام فس بيوتام  وال تتخ وها قوورال".‘: فيه ابن امر: قال النوس  -50

 ان قلت: ما ونه مطابقة الترنمة للحديث؟ -وفقه هللا–قال الفقيه 
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قلت:  ل الحديث الى الفرق بوين الويوت والقوور  فوامر بالصوال  فوس الويوت  وأال ي عول كوالمقور   

 فافنم أن المقور  ليست بمحل صال . فلن ا أ خل الحديث تحتنا. وهللا أالم.

" أن ال تاونوا فينا كا موات فوس القووور  فيه ن،ر  من حيث ان المرا  بقوله: "ال تتخ وها قوورال 

انقطعووت اووننم ا امووال  وارتفعووت التاوواليف  فنووو غيوور متعوورض لصووال  ا حيووال فووس رووواهر 

 المقابر. وهللا أالم.

ولن ا قال: "وال يتخ وها قووارال" ولم يقل: "مقابر"  ن القور: هو الحفر  التس يستقر بنوا الميوت  

 مل الى الحفر  وما ضمت. وهللا أالم.والمقور : اسم للماان الممت

 

 ر باب انما  المعر فس المس د3( -35

يقوول: ‘ فيه أبو سلمة: أنه حسان ثابت يستمند أبا هرير : أنمدك هللا  هل سمعت رسول هللا  -51

 ؟ اللنم أيده بروح القدا؛ قال أبو هرير : نعمو.‘يا حسان أنب ان رسول هللا 

ل فوس غيور  : ليه لس-رضس هللا انك–قلت  فس ه ا الحوديث أنوه أنمود فوس المسو د  وان كوان ماوتوا

 ه ا الطريق  وقد لكره الوخارل فس كتابه فس غير ه ا.

 قال: مر امر بحسان وهو ينمد فس المس د  ثم ساق الحديث.

 ف ن قلت: لم ادل ان الطريق المفنم للمقصو  الى ما ال يفنمه مد اإلماان؟

لفوائد الحديث   قيق الفار  فينا  وكا ربما ارض له االسوتدالل  قلت: كان الوخارل لطيف ا خ 

الى الترنمة بالحديث الواضس المطوابق  فعودل الوى ا خو  مون اإلروار  والرموز بوه. وكوان الوى 

الصواب فس للك  ن الحديث الوين يسوتول النواا فوس ا خو  منوه. وانموا يتفواوتون فوس االسوتنوال 

قصو  الوخارل كزيره: يم  الصحف بما سووق اليوه  وبموا يعتمود من اإلرارات الخفية. ولم يان م

 فس ماله الى ا فنام العامة. وانما كان مقصده فائد  زائد .

و اووا لووه أن يؤيوود ‘" قووال: "يووا حسووان أنووب اوون رسووول هللا ‘ وونووه ا خوو  موون هوو ا الطريووق أنووه 

ل يؤمر به  ويتاهل صاحوه    ن ياون مؤيودال فوس النطوق بروح القدا  فدل الى أن من المعر حقا

به بالمالئاة. وموا كوان هو ا روانه  فوال يتخيول لولوب أنوه يحورم فوس المسو د   ن الو ل يحورم فوس 

المس د من الاالم انما هو العوث والسفه  وما يعد فس الوالل المنافس لما اتخو ت لوه المسواند مون 

 ا خ . وهللا أالم. الحق. فاما ه ا النو  ف نه حق  لف،ه حسن  ومعناه صدق. فن ا ونه

وبه يرتفد الخاله  ويحمل المند الى رعر السفه والعوث  واإلناز  الى رعر الفائود  والحاموة. 

 ونحو للك مما يحسن القصد اليه. وهللا أالم.

 

 ر باب لكر المرال والويد4( -36

  يقوال خويالل قوول ن ود  ف والت برنول مون بنوس حنيفوة‘ : بعث رسول هللا -_-فيه أبو هرير   -52

  فقوال: "أللقووا ‘له: ثمامة بن أثال  فربطوه بسارية من سوارل المس د  فخرج اليوه رسوول هللا 

ثمامة  فانطلق الى نخل قريب من المس د  فاغتسل ثم  خل المس د فقوال: أروند أن ال الوه اال هللا 

 وأن محمدال رسول هللا.

لزوريم فوس المسو د"  ثوم سواق حوديث ترنم قول ه ا الى "ربط ا سير وا -رضس هللا انك-قلت: 

اليوه –بربطوه الوى سوارية المسو د  ولوم يربطوه راايوة لوداو  سوليمان ‘ العفريت ال ل هم النووس 
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وقوود كووان لكوور الحووديث فووس هوو ه الترنمووة أوقوود وأنووص الووى المقصووو    ن ثمامووة كووان  -السووالم

 أسيرال  فربط فس المس د.

الل بووالخفس  واإلاووراض اوون االسووتدالل ال لووس  ف موا أن ياووون الوخووارل سوولك اا تووه فووس االسووتد

 اكتفال بسوق ا فنام اليه.

لم يربطوه ولوم يوامر بربطوه. وحيوث رآه ‘ واما أن ياون ترك االستدالل بحديث ثمامة   ن النوس 

ل قال: "أللقوا ثمامة"  فنو بان ياون اناارال لفعلنوم أولوى منوه بوان ياوون اقورارال  بخواله  مربولا

 هو ال ل هم بربطه. وانما امتند لماند أننوس. وهللا أالم.‘ ف ن النوس  قءية العفريت 

وونه مطابقة حديث ثمامة للويد والمرال فس المس د أن ال ل تخيول المنود. انموا أخو ه مون رواهر 

"ان ه ه المساند انما بينت للصال   ول كر هللا"  فووين الوخوارل تخصويص هو ا العمووم الحاضور 

   فس المس د وهو ربط ثمامة  لمقصوو  صوحيس  فوالويد كو لك. وهللا أالوم.اناز  فعل غير الصال

 

 ر باب الصال  فس مساند السوق5( -37

 وصلى ابن امر (لعل الصواب ابن اونر فس مس د فس  ار يزلق اليه الواب.

صوال  ال ميود تزيود الوى صوالته فوس بيتوه وصوالته فوس سووقه ‘: فيه أبو هرير : قال النووس  -53

ل وا  مرين  رنة. الحديث.خمسا

-ولم يصل فس السووق–قلت: رضس هللا انكو ان قلت: ما ونه مطابقة الترنمة لحديث ابن امر 

   وللحديث ااخر  وليه فيه للمس د فس السوق لكر.

قلووت: أرا  الوخووارل اثوووات نووواز المسوو د  اخوول السوووق  لووئال يتخيوول أن المسوو د فووس الماووان 

ل معوة ال ي ووز أن ياوون مح وورال. فنووه بصوال  ابون امور  المح ور ال يسوي  كموا أن مسو د ا

 الى أن المس د ال ل صلى فيه كان مح ورال  ومد للك فله حام المساند.

ثم خص السوق فس الترنمة لئال يتخيل أننا لما كانت رر الوقا   وبنا يركز الميطان  رأيته كموا 

س العوا   كمنافاتنا الطرقوات  ومواضود ور  فس الحديث  يمند للك من اتخال المساند فينا  ويناف

العوو اب والحمووام  ورووونه. فوووين بنوو ا الحووديث أننووا محوول للصووال   كووالويوت  فوو لا كانووت محووالل 

 للصال   ناز أن يونى فينا المس د. وهللا أالم.

 

 ر باب تمويك ا صابد فس المس د وغيره6( -38

ل". "المووؤمن للمووؤمن كالو‘: فيووه أبووو موسووى: قووال النوووس  -54 وروووك –نيووان  يموود بعءووه بعءووا

 .-أصابعه

احدا صالتس العمس  صلى بنا ركعتين  ثم سلم  ثوم ‘ وفيه أبو هرير : صلى بنا رسول هللا  -55

قام الى خموة معروضة فس المس د  فاتاا الينوا  ووضود يوده اليمنوى الوى اليسورا. ورووك بوين 

 أصابعه.

الفقوه معارضوة المراسويل التوس ور ت فوس قلت: رضوس هللا انوك  ونوه ا خوال هو ه الترنموة فوس 

الننس ان التمويك فس المس د  ولان التحقيوق أننوا ال تعارضونا  ال المننوس انوه فعلوه الوى ونوه 

الولد والعوث. وال ل فس الحديث انما هو لمقصو  التمايول  وتصووير المعنوى فوس الونفه بصوور  
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 الحوووووووووووووووه. ونحوووووووووووووووو للووووووووووووووووك مووووووووووووووون المقاصوووووووووووووووود الصوووووووووووووووحيحة. وهللا أالووووووووووووووووم.

 

 ر باب استقوال الرنل صاحوه وهو يصلس7( -39

وكرهه اامان. وه ا الا ارتزل به. ف لا لم يمتزل به  فقد قال زيد بن ثابت: موا باليوت  ان الرنول 

 ال يقطد صال  الرنل.

: لكور انودها موا يقطود الصوال   فقوالوا: يقطعنوا الالوب  والحموار  والمورأ   -~-فيه اائموة  -56

ل   يصلس  وانس لوينه وبين القولة. الحديث.‘   لقد رأيت النوس فقالت: لقد نعلتمونا كالبا

قلت: رضس هللا انك  الترنمة ال تطابق حديث اائمة. لاون حوديانا يودل الوى المقصوو  بطريوق 

ا ولووى  وان لووم ياوون فيووه تصووريس باننووا كانووت مسووتقولته. فلعلنووا كانووت محرفووة أو مسووتدبر . لاوون 

 الم.ال لوا فس ماله االستقوال. وهللا أ

 

 ]كتاب مواقيت الصالة[ -8

 ر باب من أ رك ركعة من العصر قول الزروب1( -40

"الا أ رك أحدكم س د  من صال  العصور  قوول أن تزورب ‘: فيه أبو هرير : قال رسول هللا  -57

 الممه  فليتم صالته  والا أ رك س د  من صال  الصوس  قول أن تطلد الممه فليتم صالته".

"انما بقاؤكم فيما سلف قولام من ا مم  كموا بوين صوال  العصور ‘: ر: قال النوس وفيه ابن ام -58

الووى غووروب الموومه أوتووس أهوول التووورا  التووورا   فعملوووا حتووى انتصووف الننووار ا ووزوا  فووااطوا 

ل  ثم أوتس أهل اإلن يول اإلن يول  فعملووا الوى صوال  العصور  ثوم ا وزوا  فوااطوا  ل قيرالا قيرالا

ل  ث ل قيرالا م أوتينا القرآن فعملنا الى غروب الممه  فااطينا قيرالين قيرالين. فقال أهول قيرالا

ل ونحون أكاور اموالل. قوال اوز ونول: هول  الاتابين: ربنا أاطيت هؤالل قيورالين وأاطيتنوا قيرالوا

 رلمتام من أنركم من رسل؟ قالوا: ال. قال: ف لك فءلس أوتيه من أرال".

ل ‘: "وفيه أبو موسى: قال النوس  -59 مال الينو  والمسلمين والنصارا  كمال رنل اسوتانر قوموا

يعملون له امالل الى الليول. فعملووا الوى نصوف الننوار. فقوالوا: ال حانوة لنوا الوى أنورك. فاسوتانر 

آخورين. فقوال: أكملووا بقيووت يوومام. ولاوم مووا رورلت. فعملووا حتوى الا كووان حوين صوال  العصوور 

ل فع  ملوا بقية يومنم  حتى غابت الممه فاستاملوا أنر الفريقين.قالوا: لك مااملنا. فاستانر قوما

قلووت: رضووس هللا انووكو ان قلووت: مووا ونووه مطابقووة حووديث ابوون اموور للترنمووة. وانمووا حدياووه ماووال 

ل؟ قلوت: يسوتنوط  لمنازل ا مم اند هللا. وان ه ه ا مة أقصرها امرال  وأقلنا امالل  وأا،منا ثوابا

غروب الممه"  ل أن وقت العمل ممتد الى غروب الممه  وأنوه بتلطف من قوله: "فعملنا الى 

ال يفوت. وأقرب ا امال الممنور  بن ا الوقت صال  العصر  وهو من قويل ا خ  من ا رار   

ل بنو ا الوقوت هوو صوال   بول  ال من صريس العوار . ف ن الحديث ماال  ولويه المورا  اموالل خاصوا

لصلوات وغيرها من العوا ات  فس سائر مود  بقوال الملوة الوى المرا  سائر أامال ا مة من سائر ا

 قيام السااة.

ويحتمل المطابقة ما قاله المنلب: وهو أنه نوه الى أن ااطال الوعض حام الال فس اإل راك غيور 

بعيد كما أاطيت ه ه ا مة بوعض العمل فوس بعوض الننوار  حاوم نملوة العمول فوس نملوة الننوار  

 فاستحقت نميد ا نر.
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 وفيه بعد  ف نه لو قال: ان ه ه ا مة أاطيت ثالثة قراريط أروه.

ولاننا موا أاطيوت اال بعوض أنور  نميود الننوار   ن ا متوين قولنوا موا اسوتواوتا الننوار  فاخو تا 

ل قيرالين.  قيرالين  وه ه ا مة انما أخ ت أيءا

 نعمو املت ه ه ا مة قليالل  فاخ ت كيارال.

ل منفوك اون م حول االسوتدال   ن امول هو ه ا موة آخور الننوار  كوان أفءول مون امول ثم هو أيءا

المتقوودمين قولنووا. وال خوواله أن صووال  العصوور متقدمووة أفءوول موون صووالتنا متوواخر . ثووم هوو ا موون 

الخصائص المستاما  ان القياا. فايف يقاا اليه؟ أال ترا أن صيام آخر الننوار  ال يقووم مقوام 

 . فا ول أولى. وهللا أالم.صيام نملته. وك لك سائر العوا ات

 

 ]كتاب األذان[ -9

 ر باب من قال: ليؤلن فس السفر مؤلن واحد1( -41

فس نفر من قومس  فاقمنا انده امرين ليلوة. وكوان ‘ فيه مالك بن الحويرث: قال أتيت النوس  -60

ل. فلمووا رأا روووقنا الووى أهلينووا. قووال: ارنعوووا فاونوووا فووينم  والموووهم وصوولو ل رفيقووا ا. فوو لا رحيمووا

 حءرت الصال  فليؤلن لام أحدكم  وليؤمام أكوركم.

قلت: رضس هللا انك؛ ترنم الى ألان المسافر  وأتى بن ا الحديث. وانما بين لنم فيوه حوالنم  الا 

وصلوا الى أهلنم. وحينئ  قال: "ف لا حءرت الصال   فليؤلن لام أحدكم غير أن لوه أن ال ي عول 

ل فس أحوالنم من  خروننم من انده.الاالم قاصرال الى وصولنم ال  ى أهلينم  بل ااما

وفائد  الترنمة التنويه الى أن واحدال من المسافرين يافس ألانه  ون بقيوة الرفقوة  لوئال يتخيول أنوه 

 ال يافس ا لان اال من نميعنم.

 ما".وقد قال فس الحديث الم كور  فس الترنمة الاانية بعد ه ه: انه قال للرفيقين: "ألنا وأقي

ل.  فوين بن ه الترنمة أن التعد  ليه ررلا

 ر باب هل يتود المؤلن فاه هاهنا وهاهنا؟2( -42

 وهل يلتفت فس ا لان؟

 وي كر ان بالل أنه نعل أصوعيه فس ألنيه.

 وكان ابن امر ال ي عل أصوعيه فس ألنيه.

 وقال ابراهيم: ال باا أن يؤلن الى غير وضول.

 وقال اطال: الوضول حق وسنة.

 ي كر هللا الى كل أحيانه.‘ وقالت اائمة: كان النوس 

 هاهنا با لان.–فيه أبو نحيفة: أنه رأا بالالل يؤلن  ف علت أتود فاه هاهنا  -61

قلت: رضس هللا انكو ان قلت: ما ونه ا خاله تحت ه ه الترنمة ا لان الى غيور وضوول؟ وموا 

 المناسوة؟

  وادم ارترال اسوتقوال القولوة فوس ا لان فو ن المموترل قلت: أرا  أن يحت  الى نواز االستدار 

ألحقووه بالصووال . فابطوول اليووه هوو ا اإللحوواق بمخالفتووه لحاووم الصووال  فووس الطنووار . فوو لا خالفنووا فووس 

الطنووار   وهووو احوودا روورائطنا  ألن للووك بمخالفتووه لنووا فووس االسووتقوال  بطريووق ا ولووى  فوو ن 

 الطنووووووووووووووووووووووار  أ خوووووووووووووووووووووول فووووووووووووووووووووووس االرووووووووووووووووووووووترال موووووووووووووووووووووون االسووووووووووووووووووووووتقوال.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 25 

ويؤيد ه ا الن،ر أن بعءنم قال: يستدير اند "حس الى الصال "  فسوقط ااتووار االسوتقوال فينوا. 

 وهللا أالم.

 

 ر باب فءل الف ر فس نمااة3( -43

تفءول صوال  ال ميود صوال  أحودكم بخمسوة وامورين نوزلال  ‘: فيه أبو هريور : قوال النووس  -62

 ور. ثوم يقوول أبوو هريور : اقورؤا ان روئتم س ان وت تمد مالئاة الليل ومالئاة الننار فس صال  الف

 قرآن الف ر كان ممنو الح.

ل. -63 ل اال أننم يصلون نميعا  وفيه أبو الدر ال: قال: ما أاره من محمد ريئا

 أا،م الناا أنرال فس الصال   أبعدهم فابعدهم مممى.‘ وفيه أبو موسى: قال النوس  -64

بقة الحديث ا خر للترنمة وال خصو  فيوه لصوال  قلت: رضس هللا انكو أن قلت: ما ونه مطا

 الف ر؟

ل فوس زيوا   ا نور   نول المموقة.  قلت: ونه اختصاصه بصال  الف ر  أنه نعل بعود المموس سوووا

وا نر الى قودر النصوب. وال روك أن الممموى الوى صوال  الف ور  أروق منوه الوى بقيوة الصوال   

ل. وهللا أالم.لمصا فة للك ال،لمة  ووقت النومة الممتنا  ل  وعا

 

 ر باب امامة المفتون والموتد 4( -44

 وقال الحسن: صل واليه بداته.

وهوو محصوور  وقوال: انوك اموام -_-فيه اويدهللا بن ادل بن الخيار: أنوه  خول الوى ااموان  -65

اامة ]ونزل بك ما نراخ  ويصلس لنا فتنة  ونتحرج  فقال: الصال  أحسون موا يعمول النواا. فو لا 

 فاحسن معنم. والا أساؤوا فانتنب اسالتنم.أحسنوا 

 وكان الزهرل ال يرا الصال  خلف المخنث  اال من ضرور  ال بد مننا.

  بس لر: اسمد وألد  ولو لحومس كان رأسه زبيوة.‘ وفيه أنه بن مالك: قال النوس  -66

موام فيوه قلت: رضس هللا انكو ان قلت: ما ونه مطابقة الحديث ااخر للترنموة. وهول وصوف اإل

ل؟. ل أو موتداا ل. فاين ه ا من كونه مفتونا  اال باونه حوميا

قلت: السياق يررد الى اي اب لااته  وان كان أبعود النواا اون أن يطوا    ن ماول هو ه الصوفة 

انما توند فس أا مس حديث العند   خيل فس اإلسوالم. وماول هو ا مون الزالوب ال يخلوو مون نقوص 

نل الالزم  مااله  وما يخلو ال اهل الى ه ا الحد من ارتاواب الوداوة  فس  ينه  لو لم يان اال ال 

 واقتحام الفتنة. وهللا أالم.

ولو لم يان اال فس افتنانه بنفسه حتى تقودم لاماموة  ولويه مون أهلنوا   ن لنوا أهوالل مون الحسوب  

 والنسب  والعلم. فتامل للك.

 

 ركو  والس و ر باب تخفيف اإلمام فس القيام  واتمام ال5( -45

فيه أبو مسوعو : أن رنوالل قوال: وهللا يوا رسوول هللاو انوس  تواخر اون صوال  الزودا  مون أنول  -67

ل منه يومئ . ثم أن قوال: ان مونام ‘ فالن مما يطيل بنا  فما رأيت رسول هللا  فس موا،ة أرد اءوا

 حانة.منفرين  فايام ما صلى بالناا فليت وز. ف ن فينم الءعيف والاوير  ولا ال
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ل مقتءاه: التخفيف فس  قلت: رضس هللا انكو ان قلت: بوب الى التخفيف فس رسل  ثم لكر حدياا

 ال مد.

قلت: بين بالترنمة مقصو  الحديث  وأن الووار  التخفيوف فوس القيوام  ال فوس الركوو   والسو و   

موه الوى أحود   ن ال ل يطول فوس الزالوب انموا هوو القيوام. وأموا موا اوداه  ف نوه سونل ال يموق اتما

 وتوينه ا حا يث غيره.

 

 ر باب ونوب القرال  لامام والماموم فس الصال  كلنا فس4( -46

 الحءر والسفر  وما ي نر فينا  وما يخافت
 

فعزلوه اوننم  واسوتعمل الوينم -_-فيه نابر بن سمر : قال راا أهل الاوفة سوعدال الوى امور  -68

لس  فارسوول اليووه فقووال: يووا أبووا اسووحاق  ان هووؤالل امووارال  فموواوا حتووى لكووروا أنووه ال يحسوون يصوو

  ما أخورم ‘انس كنت أصلس بنم صال  رسول هللا  -وهللا–يزامون أنك ال تحسن تصلس. قال: أما 

اننا  أصلس صال  العمال فاركد فس ا ولتين  وأح ه فس ا خرتين: للك ال،ون بوك أبوا اسوحاق. 

ل فارسل معه رنالل أو رناالل الى الاوفة. يسال  انه  فلم يد  مس دال اال سال انه  ويامون معروفا

حتى  خل مس دال لونس اوه  فقال رنل مننم  يقال له أسامة بن قتا   يانوى أبوا سوعد . فقوال: أموا 

ال نمدتنا  ف ن سعدال ال يسير بالسرية  وال يقسوم بالسووية  وال يعودل فوس القءوية  فقوال سوعد: أموا 

ل  قام ريال وسومعة  فالول اموره  وألول فقوره  وهللا   اون باالث: اللنم ان ك ان اودك ه ا كالبا

 وارضه بالفتن. فاان بعد الا سئل يقول: ري  كوير مفتون  أصابتنس  او  سعد.

قال اودالملك بن امير: "فانا رأيته بعد. قد سقطت حانواه الى اينيوه مون الاوور. وانوه ليتعورض 

 لل وارل فس الطريق يزمزهن".

 "ال صال  لمن لم يقرأ بفاتحة الاتاب".‘: بن الصامت قال: قال رسول هللا  وفيه اوا   -69

  فر  وقوال: ‘ خل المس د  فدخل رنل فصلى فسلم الى النوس ‘ وفيه أبو هرير : أن النوس  -70

ل –ارند فصل ف نك لم تصل  ثم قال: "وال ل بعاك بالحق  ما أحسن غيره فعلمنس. فقال: الا  -ثالثا

   فاور. ثم اقرأ ما تيسر من القرآن"  الحديث.قمت الى الصال

قلت: رضس هللا انكو ونه مطابقة الحدياين للترنمة  أن حديث سعد يتءمن أن اإلموام يقورأ فوس 

ل  لاوون يقوورأ فووس ا ولتووين الفاتحووة والسووور   وفووس ا خوورتين الفاتحووة  ا ولتووين وا خوورتين نميعووا

 خاصة.

 ءس القرال .والركو : اوار  ان لول القيام حتى تنق

 والح ه: االقتصار الى القرال  الخفيفة بالنسوة الى ا ولتين.

وحديث أبس هرير  يتءمن قرال  الف    ن الرنول انموا صولى فو ّا  ف موا أن يتلقوى حاوم المواموم  

كمووا لكووره فووس الترنمووة موون القيوواا الووى الفوو   وامووا أن يتلقوواه موون اموووم قولووه لنوو ا المقصوور فووس 

الووى الصووال  فاووور" فعلمووه كيووف يصوولس؟ ولووم يخووص حالووة االئتمووام موون حالووة  الصووال : "الا قمووت

اإلنفال فس سوياق الويوان  وال سويما لمون رنور قصووره فوس العلوم  ل الوى السووية  واال كوان بيوان 

ل. وهللا أالم.  الحام الى الفصل متعينا

 أما حديث اوا   فنو مطابق للترنمة بعمومه وراهره.
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 ال  الف رر باب ال نر بقر7( -47

 يصلس ويقرأ بالطور".‘ : "لفت ورال الناا  والنوس -~–وقالت أم سلمة 

فس لائفة مون أصوحابه  اامودين الوى سووق ااوار  وقود ‘ فيه ابن اواا: قال: انطلق النوس  -71

حيوول بووين الموويالين وبووين خووور السوومال  وأرسوولت الووينم الموونب فرنعووت الموويالين الووى قووومنم 

بيننوووا وبوووين خوووور السووومال اال روووسل حووودث  فاضوووربوا مموووارق ا رض بووو لك  فقوووالوا: موووا حوووال 

يصولس باصوحابه صوال  الف ور  ‘ ومزاربنا  فان،روا ما ه ا؟ فانطلقوا الى سووق ااوار  والنووس 

ل ينوودل الووى الرروود فآمنووا بووهح   ل ا وووا فلمووا سوومعوا القوورآن اسووتمعوا لووه. فقووالوا: سانووا سوومعنا قرآنووا

 الحديث.

لح.‘ النوس  وفيه ابن اواا: قرأ -72  فيما أمر  وسات فيما أمر: سوما كان ربك نسيا

–فيموا أمور ‘ قلت: رضس هللا انكو ونه االستدال من حديث ابن اواا  اموم قولوه: قورأ النووس 

ل. -أل أسر–بدليل قوله: وسات فيما أمر  -يعنس ننر  فيدخل الف ر فس ال ل ننر فيه اتفاقا

 

 كعةر باب ال مد بين السورتين فس ر8( -48

 والقرال  بالخواتيم  وبسور  قول سور   وباول سور .

"المؤمنوون" فوس الصووس  حتوى الا نوال لكور موسوى وهوارون ولكور ايسوى أخ توه ‘ وقرأ النووس 

 سعلة  فركد.

 وقرأ امر فس الركعة ا ولى بمائة وامرين آية من الوقر   وفس الاانية بسور  من الماانس.

 وفس الاانية "بيوسف" أو "يونه". وقرأ ا حنف بالانف فس ا ولى 

 وقرأ ابن مسعو  باربعين آية من ا نفال  وفس الاانية بسور  من المفصل.

وقال قتا  : فيمن يقرأ سور  واحد  فس ركعتوين  أو يور   سوور  واحود  فوس الوركعتين: كول كتواب 

 هللا.

و هللا أحدح وبسوور  وقال أنه: كان رنل يؤمنم فس مس د قوال  فاان يقرأ فس كل ركعة بـسقل ه

موا يمنعوك أن تفعول موا أمورك بوه أصوحابك؟ وموا ‘: أخرا معنا  فننووه اون للوك. فقوال لوه النووس 

 يحملك الى لزوم ه ه السور  فس كل ركعة؟ فقال: انس أحونا قال: حوك اياها أ خلك ال نة.

. فقوال: هو ا فيه أبو وائل: نال رنل الى ابن مسعو   فقوال: قورأت المفصول الليلوة فوس ركعوة -73

يقوورن بيووننن. فوو كر اموورين سووور  موون ‘ كنوو ّ المووعر  لقوود ارفووت الن،ووائر التووس كووان رسووول هللا 

 المفصل  سورتين فس كل ركعة.

قلت: رضس هللا انكو موضد االستمنا  الى القرال  بالخواتيم قول قتا   فس ال ل يقسم السور   

 فيقرأ فس الاانية بنصفنا الاانس: "كل كتاب هللا".

 

 ر باب ننر اإلمام بالتامين9( -49

 وقال اطال: آمين  اال.

 وأّمن ابن الزبير ومن وراله  حتى ان للمس د ل ة.

 وكان أبو هرير  ينا ل اإلمام: ال تسوقنس بآمين.
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 وقال نافد: كان ابن امر ال يداه. ويحءنم اليه وسمعت منه فس للك خورال.

ّمن اإلمام فاّمنوا  ف نه من وافق تامينوه توامين المالئاوة الا أ‘: فيه أبو هرير : قال رسول هللا  -74

 غفر له ما تقدم من لنوه.

 يقول: آمين.‘ قال ابن رناب: كان رسول هللا 

قلت: رضس هللا انك  ونوه مطابقوة قوول اطوال للترنموة: أنوه حاوم بوان التوامين  اوال  فيقتءوس 

موا منود اإلموام انود القائول بوالمند   ننوا للك أن يقوله اإلمام   نوه فوس مقوام الودااس بالمواموم. وان

 انابة للداال  فاقتءى للك أن ي يب بنا الماموم  اال امامه.

 

 ر باب استوال ال،نر فس الركو 10( -50

 ثم هصر رنره.‘ وقال أبو حميد فس أصحابه: ركد النوس 

 و"حد اتمام الركو  واالاتدال فيه والطمانينة".

وس و ه  وبين الس دتين  والا رفد من الركوو  موا خوال ‘ النوس  فيه الورال: قال كان ركو  -75

ل من السوال.  القيام والقعو   قريوا

قلت: رضس هللا انكو حديث الورال ال يطابق الترنمة   ن المو كور فينوا االسوتوال  واالاتودال  

ركوو   واالستوال هو هيئة معلومة سالمة مون الحنوو . والمو كور مون الحوديث انموا هوو تسواول ال

ل مون االاتودال فوس  ل  ولويه أيءوا والس و   وال لوا بين الس دتين فس الزمان  أل الالة وتخفيفا

رسل  اال أن ياخ ه من ننة أن المطمئن المتانس فس غالب االاتدال الحال  يستقر كل اءو منوه 

 ماانه  فيلزم االاتدال. وهللا أالم.

 

 ر باب القرال  فس الركو  والس و  11( -51

 يقول اإلمام ومن خلفه الا رفد رأسه من الركو  وما

 الا قال: "سمد هللا لمن حمده".‘ فيه أبو هرير : كان النوس  -76

الا رفود رأسووه كوور  والا قوام موون السو دتين قووال: هللا ‘ قوال: اللنوم ربنووا ولوك الحمود. وكووان النووس 

 أكور.

لقرال  فس الركو   ليو كر فينوا قلت: رضس هللا انكو ه ه الترنمة يحمل أن ياون وضعنا الى ا

 باإلناز  أو المند. ثم ارض له ماند من للك فوقيت الترنمة بال حديث يطابقنا. وهللا أالم.

"الا قوال اإلموام: سومد هللا لمون حموده  فقولووا: "اللنوم ‘: فيه أبو هرير  قال: قوال رسوول هللا  -52

 ر له ما تقدم من لنوه.ربنا ولك الحمد". ف نه من وافق قوله قول المالئاة  غف

كوان يقنوت فوس الركعوة ااخور  مون صوال  ال،نور ‘: وقال أبوو هريور :  قوربن صوال  رسوول هللا 

 وصال  العمال وصال  الصوس  بعد ما يقول: سمد هللا لمن حمده.

ل نصوولس ورال النوووس  موون الركعووة  قووال: سوومد هللا لموون  -فلمووا رفوود رأسووه–‘ ]فيووه رفااووة: كنووا يومووا

ل فيه" فلما انصوره  قوال: مون حمدهخ. وقا ل مواركا ل رنل وراله: "ربنا لك الحمدُ حمدال كايرال ليوا

ل يوتدروننا أينم ياتونا أول.  المتالم؟ قال: أنا: قال: رأيت بءعة وثالثين ملاا

 

 ر باب من لم ير  السالم الى اإلمام 12( -53
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 واكتفى بتسليم الصال 

 ثم سلم وسلمنا حين سلم.  ‘فيه اتوان: قال صلينا مد النوس  -78

قلت: رضس هللا انكو ونه مطابقوة الترنموة أنوه قوال: سولم وسولمنا والتسوليم المطلوق يحمول الوى 

أقل ما يصودق ]اليوهخ  وللوك تسوليمة واحود . والزائود يحتواج الوى  ليول ماووت غيور المطلوق. وهللا 

 أالم.

 

 ]كتاب الجمعة[ -10

 ر باب السواك يوم ال معة1( -54

 لوال أن أرق الى أمتس  مرتنم بالسواك مد كل صال .‘: أبو هرير : قال النوس فيه  -79 

 اليام بالسواك.‘: وفيه أنه: قال رسول هللا  -80

 الا قام من الليل يمو  فاه.‘ وفيه ح يفة: قال: كان النوس  -81

ا موون قلووت: رضووس هللا انووكو االسووتدالل لل معووة يطووابق ا ول   نووه الا أثوووت السووواك فووس غيرهوو

 الصوات فنس مد الندب الى االغتسال لنا واحسان النيئة أولى بالسواك؟

 

 ر باب هل الى من لم يمند ال معة غسل2( -55

 من النسال  والصويان وغيرهم؟

 وقال ابن امر: انما الزسل الى من ت ب ]اليهخ ال معة.

 من نال منام ال معة فليزتسل.‘: فيه ابن امر: قال النوس  -82

من نال منام ال معة فليزتسول. غسول يووم ال معوة وانوب الوى ‘: ه أبو سعيد: قال النوس وفي -83

 كل محتلم.

حق الى كول  -الحديث  الى قوله–"نحن ااخرون السابقون" ‘: وفيه أبو هرير : قال النوس  -84

ل  يزسل فيه رأسه ونسده.  مسلم أن يزتسل فس كل سوعة أيام يوما

 أئ نوا للنسال بالليل الى المساند. ‘:وقال ابن امر: قال النوس 

وفيه ابن امر: كانت امرأ  لعمر تمند صال  الصوس والعمال فس ال مااة فس المسو د فقيول  -85

لنا: لم تخرنين؟ وقد تعلمين أن امر ياره للك  ويزار. قالت: فما يمنعوه أن يننوانس؟ قوال: يمنعوه 

 "."ال تمنعوا امال هللا مساند هللا‘: قول رسول هللا 

 قلت: رضس هللا انكو المسالة

مخلصة من الخاله   نه انما ترنم الى من لم يمند ال معه  ال الى مون ت وب اليوه ال معوة   

وال الى مون ال ت وب اليوه ال معوة وروندها. وال خواله أن مون لوم يموندها   ننوا ليسوت وانووة 

ة اليوه  هول هوو مخالوب اليه  أنه ال يخالب بالزسل. وانموا اختلفووا فويمن روندها وليسوت وانوو

بالزسوول أم ال؟ وموو هب مالووك اسووت ابة لموون حءوورها  وليسووت وانوووة اليووه  الووى أنووه ينقوول اوون 

لوواؤا وأبووس وائوول أننمووا كانووا يووامران نسووالهما بالزسوول يوووم ال معووة  فيحتموول أن ياونووا أمووراهن 

ديث الو ل ب لك   ننن يحءرننا. ويحتمل أن ياون للوك الاتقا هموا أننموا مون سونة اليووم  والحو

 فس الترنمة  وهو قوله: "غسل يوم ال معة وانب الى كل محتلم" يمير اليه. فتامله.

 وأ خل حديث: "ائ نوا للنسال بالليل فس المساند" لينوه  الى سقول ال معة اننن.
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 ]كتاب صالة الخوف[ -11

ل وايمال1( -56  ر باب صال  الطالب والمطلوب  راكوا

س صال  ررحويل بن السمط وأصحابه الى رنر الدابوة  قوال: كو لك وقال الوليد: لكرت ل وزاا

"ال يصولس أحود العصور اال فوس بنوس ‘: ا مر اندنا الا تخوفت الفووت. واحوت  الوليود بقوول النووس 

 قري،ة".

لمووا رنوود موون االحووزاب: "ال يصوولين أحوود العصوور  اال فووس بنووس ‘ فيووه ابوون اموور: قووال النوووس  -86

فس الطريق. وقال بعءنم: ال نصولس حتوى ناتينوا. وقوال بعءونم:  قري،ة  فا رك بعءنم العصر

 فلم يعنف واحدال مننم".‘ نصلس  لم ير  منا للك. ف كر للك للنوس 

قلت: رضس هللا انكو ان قلوت: أروال الوس ونوه االسوتدالل بحوديث ابون امور  فلويه فيوه اال أن 

ل أو نزلووا فايوف يطوابق الحو ديث خصوو  الترنموة حتوى احدا الطوائف صلت ولم يووين ركوانوا

 يستتب؟

قلت: أرال للك الى ابن بطال  فقدر االستدالل بالقياا. فقال: موضد المطابقة من تاخير احدا 

الطائفتين للصال  الى أن غابت الممه. ووصلوا بنس قري،ة. فلما ناز لنا أن تؤخر ان الوقوت  

النتقوال الوى اإليموال. انتنوى والصال  فوس الوقوت مفترضوة  فاو لك ي ووز تورك اتموام ا ركوان  وا

 كالمه.

الى غير للك  ف نما استدل الوخوارل بالطائفوة التوس صولت. ف،نور لوه  -وهللا أالم–وا بين اندل 

انما أمرهم باالستع ال الى بنس قري،ة. والنزول ينافس مقصو  ال د فوس ‘ أننا لم تنزل  ن النوس 

 الوصول.

الخوا  بال ود  فتركنوا الوى أن فوات وقتنوا لونوو   فمننم من بنى الى أن النوزول معصوية ل مور

المعارضين. ومننم من نمد بين  ليلس ونوب الصال   وونوب اإلسرا  فس ه ا السير  فصولى 

ل. ولو فرضناها صلت نازلة لاان للك مءا   لما أمر به  وه ا ال ي،ن باحد من الصوحابة ‘. راكوا

 الى قو  أفنامنم  وحسن اقتدائنم. وهللا أالم.

 أما صال  المطلوب  فماخول بالقياا الى الطالب  بطريق ا ولى. وهللا أالم.و

 

 ]كتاب العيدين[ -12

 ر باب الا فاته العيد يصلس ركعتين1(-57

 "ه ا ايدنا يا أهل اإلسالم".‘: وك لك النسال ومن فس الويوت والقرا  لقول النوس 

بنيووه وصوولى كصووال  أهوول المصوور  وأموور أنووه موووالهم ابوون أبووس اتوووة بالزاويووة  ف موود أهلووه و

 وتاويرهم.

 وقال اارمة: أهل السوا  ي معون فس العيد يصلون ركعتين كما يصند اإلمام.

 وقال: ]اطالخ الا فاته العيد صلى ركعتين.

‘ والنووس – خول الينوا  وانودها ناريتوان فوس أيوام منوى تودففان  -_-فيه اائمة: أن أبوا باور  -87

اون وننوه  وقوال:  انموا يوا أبوا باور  ف ننوا أيوام ‘ بار فامف النوس  متز  باوبه  فانتنرهما أبو

 ايد.
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اننووا أيووام ايوود  ‘: قلووت: رضووس هللا انووكو موضوود االسووتدالل موون حووديث اائمووة اإلرووار  بقولووه 

فاضوواه نسوووة العيوود الووى اليوووم الووى اإللووالق فيسووتول فووس اقامتنووا الفوو   وال مااووة  والنسووال  

 والرنال. وهللا أالم.

 

 كتاب االستسقاء[] -13

 ر باب سؤال الناا اإلمام االستسقال الا قحطوا1( -58

 فيه اودالرحمن بن اودهللا بن  ينار ان أبيه: سمعت ]ابنخ امر يتمال بمعر أبس لالب:  -88

 ثمال اليتامى اصمة ل راملِّ   وأبيض يستسقى الزمام بوننه

تسووقى بالعووواا بوون اووودالمطلب  كووان الا قحطوووا  اس -_-وفيووه أنووه: أن اموور بوون الخطوواب  -89

 فقال: اللنم انا كنا نتوسل اليك بنوينا فتسقينا  وانا نتوسل اليك بعم نوينا  فاسقنا.

 قال: فيسقون.

ل الوى اإلموام أن  قلت: رضس هللا انكو ونه ا خال الترنمة فس الفقوه  التنويوه الوى أن للعاموة حقوا

 لتاخير من باب التفويض الى التقدير.يستسقس لنم الا سالوا للك. ولو كان من رأيه هو ا

وونووه مطابقووة الترنمووة للحوودياين قووول أبووس لالووب: "وأبوويض يستسووقى الزمووام بوننووه"  ففااوول 

"يستسقى" مح وه  وهم الناا. وكو لك قوول امور: اللنوم انوا كنوا نتوسول اليوك بنويوك محمود   ل 

 ل. وهللا أالم.الى أننم كانوا يتوسلون. وأن لعامة المؤمنين مدخالل فس االستسقا

 

 ]كتاب سجود القرآن[ -14

 ر باب س و  المسلمين مد الممركين1( -59

 والممرك ن ه ليه له وضول.

 وكان ابن امر يس د الى وضول.

قرأ "الن م" فس د  وس د المسلمون معه والممركون  وال ون  ‘ وفيه ابن اواا: أن النوس  -90

 واإلنه.

وسة. والصواب روايوة مون روا أن ابون امور كوان يسو د قلت: رضس هللا انكو ه ه الترنمة متل

 للتالو  الى غير وضول.

وال،اهر من قصد الوخارل أنه صوب م هوه  فاحت  له بسو و  المموركين لنوا. والممورك ن وه 

ال وضول له  ولوم يو كر الوخوارل تموام القصوة  وال سووب سو و  المموركين. وفوس اإلمسواك اون 

نم  وليه ك لك   ن الوااث لنوم الوى تلوك السو د  المويطان ال لكره اينام ]أنهخ يقرهم الى فنم

 اإليمان  فايف يعتور فعلنم ح ة؟  وهللا أالم بمرا ه من ه ه الترنمة.

 

 ]كتاب تقصير الصالة[ -15

 ر باب الا صلى قاادال ثم صس  أو وند خفة  يتم ما بقس1( -60

ل.وقال الحسن: ان رال المريض صلى ركعتين قاادال وركعتين   قائما

يصلس صال  الليل قاادال قط  حتى أسن  فاان يقرأ قاادال ‘ فيه اائمة: أننا لم تر رسول هللا  -91

 حتى الا أرا  أن يركد  قام فقرأ نحو من ثالثين أو أربعين آية  ثم ركد.
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قلت: رضس هللا انكو ان قلت: ما ونه الترنمة فوس الفقوه  ومون المعلووم ضورور  أن القيوام انموا 

ل؟سقط   لماند منه  ف لا نالت الصحة  وزال  الماند ونب اإلتمام قائما

ل كلنوا  يسوتانف   -الا صوس–قلت: انما أرا   فد خيال مون تخليول أن الصوال  ال تتووعض. ف موا قائموا

ل كلنا الا استصحوت العلة. فوين بن ا الحديث أن النوس  كوان يحوافو الوى القيوام ‘ القيام  واما نالسا

مانه  ولموا أسون تعو ر اليوه اسوتيعابنا بالقيوام  فوعءونا. فاو لك الفريءوة  الا زال فس النافلة ما أ

 الماند لم يستانفنا بطريق ا ولى. وهللا أالم.

 

 ]كتاب التهجد[ -16

 ر باب ترك القيام للمريض1( -61

   فلم يقم ليلة أو ليلتين.‘فيه نندب: ارتاى النوس  -92

  فقالووت اموورأ  موون قووري : أبطووا انووه روويطانه  ‘س وقووال ننوودب: احتوووه نوريوول اوون النووو -93

 فنزلت: سوالءحى والليل الا س ى. ما و اك ربك وما قلىح.

قلت: رضس هللا انك ]ان قلت: لكر رارح الوخارل فس ررح ه ا الحوديث أن المورأ  التوس نزلوت 

 بسوونا سور  الءحى خدي ةوو

من راننا أن تاوت. وناهيوك بحوديانا  وال يصس ان خدي ة ~ وال يقتءيه ايماننا وفءلنا فقد كان

 أول الوحس  وقولنا: "وهللا ال يحزنك هللا أبدال". الحديث.

 

 ر باب لول القيام فس صال  الليل2( -62

ل  حتى هممت أن أقعد وألر النوس ‘فيه اودهللا قال: صليت مد النوس  -94  ‘.  فلم يزل قائما

 ن د من الليل  يمو  فاه بالسواك.كان الا قام للت‘: وفيه ح يفة: أن النوس  -95

قلت: رضوس هللا انوكو موا ونوه  خوول حوديث ح يفوة فوس الترنموة ومءوموننا لوول قيوام الليول. 

 وانما فس الحديث السواك بالليل؟

اختورم قوول  -’–قلت: قد استماله ابن بطال حتى اد لكره فينا من غلط الناس   أو  ن الوخوارل 

 نس  كتابه.

أن ياون فس الحديث ارار  الى معنى الترنمة  من ننة أن اسوتعمال  -أالم وهللا–ويحتمل اندل 

السواك حينئ  يدل الى موا يناسووه مون اكموال النيئوة  والتاهوب للعووا ات  وأخو  الونفه حينئو  بموا 

ننارال  وهو  ليل لول القيوام فيوه  ال النافلوة المخففوة ال يتنيوا لنوا ‘ يؤخ  به فس الننار  فاان ليلته 

 لتنيؤ الاامل. وهللا أالم.ه ا ا

 

 ر باب صال  الءحى فس السفر3( -63

فيه: مورق: قلت البن امر: تصلس الءحى؟ قال: ال. قلت: فعمر؟ قال: ال. قلت: فابو باور؟  -96

 ؟ قال: ال اخاله.‘قال: ال. قلت: فالنوس 

م هووانىل  يصوولس الءووحى غيوور أ‘ وفيووه: ابوون أبووس ليلووى: قووال مووا حوودثما أحوود أنووه رأا النوووس  -97

 خل بيتنا يوم فتس ماة  فاغتسل  وصلى ثمان ركعات. فلم أر صوال  قوط أخوف ‘ قالت: ان النوس 

 مننا  غير أنه يتم ركوانا وس و ها.
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قلووت: رضووس هللا انووكو ان قلووت: مووا ونووه مطابقووة حووديث ابوون اموور للترنمووة وهووس مخصوصووة 

 لسفر؟بصال  الءحى فس السفر  وحديث ابن امر نفس مطلق ان الحءر وا

قلت: أرال ه ا الى ابن بطال  فحمله الى غلط الناس   وأنه نقل الحديث من الترنمة التوس بعود 

". وهوو معو ور الا لهووت فارتوه فوس  ه ه وهس قوله: "باب من لوم يصول الءوحى  ورآه واسوعا  ل

 اميق  ون،ره فس أصول المريعة غريق. -’–غور ه ا المصنف للقصور  ف ن بحر الوخارل 

ح لووس أن الحووديث ماانووه موون الترنمووة الووى الصووحة. وأن الوخووارل لمووا اختلفووت اليووه والوو ل ال

رواهر ا حا يث فس صال  الءحى  كحوديث أبوس هريور : "أوصوانس خليلوس بواالث  ال أ انون: 

صوم ثالثة أيام من كل رنر  ونوم الى وتر  وصال  الءحى". نزل حوديث النفوس الوى السوفر  

. وتوورنم لحووديث أبووس هريوور  "بوواب صووال  الءووحى فووس ونووزل حووديث اإلثوووات الووى الحءوور

 الحءر"  وهو فس حدياه بين. ف ن قوله: "ونوم الى وتر" يفنم الحءر.

ل. والتاكيود يودل الوى الحءور ال الوانوب منوه فوس السوفر لوم يؤكود فيوه  والترغيب فس الصيام أيءوا

يووم فوتس ماوة لوم  -لسالماليه ا–فءالل ان النافلة  وأ خل حديث أم هانىل فس ه ه الترنمة   نه 

ل بولنه  فنوه الى أن أمرها فوس السوفر الوى حسوب الحوال  وتسونيل فعلنوا  لوئال يتخيول  يان مقيما

 أننا ممنواة فس السفر  أو موتداة. وهللا أالم.

ل  ويؤيد حمول حوديث ابون امور الوى السوفر أنوه كوان ال يسووس فوس السوفر  ويقوول: لوو كنوت مسووحا

 لصال  الءحى الى اا ته المعروفة. وهللا أالم. فتامله.أتممت صالتس. فيحمل بقية 

 

 ]كتاب العمل في الصالة[ -17

 ر باب الا قيل للمصلس: تقدم  أو: انت،ر  فانت،ر فال باا1( -64

  وهوم ااقودوا أزرهوم مون الصوزر الوى ‘فيه سنل بون سوعد: كوان النواا يصولون مود النووس  -98

ل.رقابنم  فقيل للنسال: ال ترفعن رؤسان  ح  تى يستول الرنال نلوسا

 قلت: رضس هللا انكو ]ان قلتخ: ما فس ه ه الترنمة من حيث الفقه؟

قلووت: فينووا التيويووه الووى نووواز اصووزال المصوولس فووس الصووال   الووى الخطوواب الخفيووف  وتفنمووه  

والتربص فس أثمائنا لحق غيره  ولزير مقصو  الصال . فياخ  من هو ا صوحة انت،وار اإلموام فوس 

ل  ويءوعف القوول ب بطوال الركو  للد اخل  حتى يدرك اإلحرام والركعة معوه  الا كوان للوك خفيفوا

أننوية ان مقصو  الصال . وه ا كلوه الوى أن  -والحالة ه ه–الصال  ب لك. بنال الى أن اإللالة 

النسال قيول لنون فوس الصوال : ال تورفعن رؤوسوان حتوى يسوتول الرنوال. وياوون القائول فوس غيور 

 مالك قد نص فس ممنور قوله الى أن اإلمام ال يطيل  إل راك أحد. الصال . وان كان

وقال سحنون: ان فعل أبطول فينوزوس أن يحملوه مون قولنموا الوى اإللالوة المتفاحموة ال المتقاربوة. 

 وهللا أالم بمرا هما من للك.

 

 كتاب الجنائز -18

 ر باب لكر ررار الموتى1( -65

ل لك سائر اليوم  فنزلت: ستوت يدا أبس لنب وتبح.‘:  فيه ابن اواا: قال أبو لنب للنوس -99  توا

 ان قلت: هل أرا  فس الترنمة العموم  حتى فس الفاسق  والاافر أن الخصو  بالاافر؟
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ل للمسولم  قلت: يحتمل أن يريد الخصو   فتطابق ااية الترنمة. ويحتمول أن يريود العمووم  قياسوا

فاسق ال غيوة فيه. وقد حمل بعءنم الى الوخارل  أنوه الم اهر بالمر الى الاافر   ن المسلم ال

 أرا  العموم  ف،ن به النسيان لحديث أنه المتقدم: "مر ب ناز ". الحديث.

 وقال: ها ا كان أولى بالترنمة من ه ا الحديث ال ل تءمنه.

وال،اهر أن الوخارل نرا الى اا ته فوس االسوتنوال الخفوس  واإلحالوة فوس ال،واهر ال لوس الوى 

ل فووس سوو ق ا فنوام اليووه  الوى أن اايووة مرتووة. وهووس تسومية الموو موم  وتزييوب الزيوووة  وخصوصوا

 الاتاب العزيز ال ل يوقى وال يفنى آخر الدهر.

 

 ]كتاب الزكاة[ -19

 ر باب ال يقول هللا صدقة من غلول1( -66

 لقوله از ونل: سقول معروه ومزفر  خير من صدقة يتوعنا ألاح.

و ان قلت: ما ونه ال مد بين الترنمة وااية  وهوالّ لكور قولوه: سأنفقووا مون قلت: رضس هللا انك

 ليوات ما كسوتمح.

قلت: نورا الوى اا توه فوس اياوار االسوتنوال الخفوس: واالتاوال فوس االسوتدالل بوال لس الوى سووق 

 ا فنام له.

ئة ا لا وونووه االسووتنوال يحتموول أن اايووة لنووا اثوووات الصوودقة  غيوور أن الصوودقة لمووا توعتنووا سووي

 بطلت. فالزلول غصب ]وخ ألا فيقارن الصدقة فتوطل بطريق ا ولى.

أو  نه نعل المعصية الالحقة للطااة بعد تقررها  وهوس ا لا  توطول الطااوة. فايوف الا كانوت 

الصدقة اين المعصية  ن الزال فس  فعه المال للفقير  غاصب متصره فوس ملوك الزيور  فايوف 

رها لااة معتور   وقد بطلت المعصوية الطااوة المحققوة فوس أول أمرهوا تقد المعصية من أول أم

 فس الصدقة المتوعة با لا؟

 وه ا من لطيف االستنوال  وخفيه. وهللا أالم.

 

 ر باب العمر فس ما يسقى من السمال والمال ال ارل2( -67

ل.  ولم ير امر بن اود العزيز فس العسل ريئا

ل العمور وفيموا سوقس ‘: فيه ]ابنخ امر: قال النوس  -100 فيما سقت السمال والعيوون أو كوان ااريوا

 بالنءس نصف العمر.

قلت: رضس هللا انكو لكر العسل فوس الترنموة تنويوه الوى أن الحوديث ينفوس ونووب العمور فيوه  

 نه خص العمر  أو نصفه بموا يسوقى. فوافنم للوك أن موا ال يسوقى ال يعمور. ويقوول المفنووم فيوه 

 بتقديم الخور الى الموتدأ  نحو صديقس زيد  فس حصر انابة العمر فيه. الى لريقة اإلمام

 

 ر باب صدقة التمر اند صرام النخل 3( -68

 وهل يترك الصوس فيمه تمر الصدقة؟

يؤتى بالتمر اند صرام النخل  في سل هو ا بتموره  وهو ا بتموره حتوى ‘ فيه أبو هرير : كان النوس 

ل من تمر ف عل الحسن وا يلعوان ب لك التمر  فاخ  أحودهما  -رضس هللا اننما–لحسين يصير كوما
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  فاخرننا من فيه فقال: أما المت أن آل محمد ال يواكلون ‘تمر  ف علنا فس فيه  فن،ر اليه النوس 

 الصدقة.

قلت: رضس هللا انكو مدخل تورك الصووس فوس الفقوه  التنويوه الوى االاتودال فوس تا يوب ا لفوال  

لملعب  ولم يفسس لنم فس ا كل   نه محرم الى ننسنم ففسوس لوه النووس  نه فسس لنم فس بعض ا

 فس مه التمر  فلما هم با كل منعه  ولم يفسس له فيه  وان كان غير مالف.‘ 

وفيوه ح ووة لونوووب منوود ولووس الصووزير  اياهووا مون الطيووب ونحوووه وان ونوووت الينووا اوود  الوفووا   

ل لمن أنار للك بنال الى أننا غير مالف  ة.خالفا

 

 ر باب من با  ثماره  أو نخله  أو أرضه 4( -69

 وقد ونب فيه العمر  أو الصدقة  فا ا الزكا  من غيره.

 أو با  ثماره ولم ت ب فيه الصدقة

"ال تويعوا الامر  حتى يودو صالحنا  فلم يحصر الويد بعد الصالح الى أحد  ولم ‘: وقول النوس 

 يخص من ونوت اليه الزكا  ممن لم ت ب.

اوون بيوود الاموور   حتووى يووودو صووالحنا  وكووان الا سووئل اوون ‘ فيووه ابوون اموور: ننووى النوووس  -102

 صالحنا  قال: "حتى ت هب ااهتنا".

ننووى اوون بيوود الامووار  حتووى تزهووى  قووال: ومووا تزهووى؟. قووال: حتووى ‘ وفيووه أنووه: أن النوووس  -103

 تحمار.

توس ونووت زكاتنوا قوول أ ال قلت: رضس هللا انكو مدخل الترنمة فوس الفقوه  نوواز بيود الامور  ال

ل لمن أفسد الويد.  الزكا . ويتعين حينئ  أن تؤ ا الزكا  من غيرها  خالفا

وونه االستدالل انازته للويد بعد بدو الصالح. وهوو وقوت الزكوا  ولوم يقيود ال وواز بتزكيتنوا مون 

 ايننا  بل ام وأللق فس سياق الويان.

 

 فس الفقرال حيث كانوا ر باب أخ  الصدقة من ا غنيال  وتر 5( -70

ل أهول كتواب  فو لا ‘ فيه ابن اواا: قال النوس  -104 لمعال حين بعاوه الوى الويمن: انوك سوتاتس قوموا

نئتنم فا انم الى أن يمندوا أن ال اله اال هللا  وأن محمدال رسول هللا. فو ن هوم ألوااوا لوك بو لك  

فوس فقورائنم. فو ن هوم ألوااوا لوك فاخورهم أن هللا فرض الينم صدقة تؤخو  مون أغنيوائنم  وتور  

 ب لك  ف ياك وكرائم أموالنم  واتق  او  الم،لوم  فانه ليه بيننا وبين هللا ح اب.

قلت: رضس هللا انكو قوله فس الترنمة: "حيث كانوا" تنويه حسن الى مسوالة فقنيوة  وهوس أنوه: 

فدحت حانوة غيور الولود.  هل ي وز نقل الزكا  من بلد الى آخر؟ قيل ب وازه وبمنعه  وب وازه الا

ل   ن الءومير فوس ال ميود يعوو  الوى المسولمين  فوال فقيور موننم  واختار الوخارل ال وواز مطلقوا

 ر ت فيه الصدقة فس أل ننة كان  فقد وافى اموم الحديث. فتامله.

 

 ر باب ما يستخرج من الوحر6( -71

 وقال ابن اواا: ليه العنور بركاز  انما هو رسل  سره الوحر.
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فوس الركواز الخموه لويه فوس الو ل ‘ قال الحسن: فس العنور واللؤلؤ الخموه. وانموا نعول النووس و

 يصاب فس المال.

ان رنالل من بنس اسرائيل سال آخر مون بنوس اسورائيل أن ‘: فيه أبو هرير  قال: قال النوس  -105

ل.  يسلفه ألف  ينار  فدفعنا اليه فخرج فس الوحر  فلم ي د مركوا

قرها  فا خل فينا ألف  ينار  فرمى بنا فس الوحر  فخرج الرنول الو ل كوان أسولفه. فاخ  خموة فن

ل   فلما نمرها وند المال. -ف كر الحديث–ف لا بالخموة فاخ ها  هله حطوا

قلت: رضس هللا انكو موضد االستمونا  فوس حوديث الخمووة  لويه أخو  الودنانير  وانموا هوو أخو  

ة ماوول هو ا ممووا يلف،ووه الوحور  امووا ممووا ينموا فووس الوحوور الخمووة الووى أننوا حطووب  فوودل الوى اباحوو

كالعنور  أو مما سوق فيه ملك  واطب  وانقطد ملك صاحوه منه  الى اخوتاله بوين العلموال فوس 

ل ومفصالل. والا ناز تملك الخموة  وقد تقودم الينوا ملوك  فتملوك نحوو العنوور الو ل  تملك ه ا مطلقا

 ملك  أولى. هو فس مخلوقات الوحر  ولم يتقدم اليه

 

 ر باب قول هللا از ونل: سوالعاملين اليناح7( -72

 ومحاسوة المصدقين اإلمام 

رنوالل مون ا سود الوى صودقات بنوس سوليم  يوداى ابون ‘ فيه أبو حميد: استعمل رسوول هللا  -106

 اللتوية  فلما نال حاسوه ...

راض ونحوه من ا منال الوى قلت: رضس هللا انكو مدخل المحاسوة فس الفقه الزام العامل فس الق

ا موووال ب قامووة حسووابنا  وال ينووافس للووك ائتموواننم الينووا   ن المحاسوووة ت،نوور ا مانووة المسووقطة 

 للءمان من التعدل المونب له فونوت الا  اس الينا.

 واندنا فس ماله خاله, وهللا أالم.

 

 ر باب الصدقة قول العيد8( -73

 بزكا  الفطر قول خروج الناا  الى الصال .أمر ‘ فيه ابن امر: أن النوس  -107

ل موون لعووام  وكووان ‘ وفيووه أبووو سووعيد: كنووا نخوورج الووى انوود رسووول هللا  -108 يوووم الفطوور  صووااا

لعامنا المعير  والزبيب  وا قط  والتمر. ]قوال أبوو سوعيد: فلموا نوال معاويوة ونوالت السومرال  

 قال: رأا مدال من ه ا يعدل مدينخ.

و موضد الترنمة من الحديث قوله: "يوم الفطر"  فدخل فيوه موا قوول صوال  قلت: رضس هللا انك

 العيد الى للو  الف ر  وهو أول اليوم   ل أنه  اخل فس وقت اخراننا. وهللا أالم.

 

 ]كتاب الصوم[ -20

 ر باب اغتسال الصائم1( -74

ل  فالقاه اليه وهو صائم.  وبل ابن امر ثوبا

 و خل المعوس الحمام وهو صائم.

 وقال ابن اواا: ال باا أن يتطعم القدر  أو المسل.

 وقال الحسن: ال باا بالمءمءة والتور  للصائم.
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ل مترنالل.  وقال ابن مسعو : الا كان يوم صوم أحدكم  فليصوس  هينا

 وقال أنه: ان لس أبزن أتقحم فيه  وأنا صائم.

 وقال ابن امر: يستاك أول الننار وآخره.

ا بالسواك الرلب. قيل: له لعم؟ قال: والمال له لعوم  وأنوت تتمءومض وقال ابن سيرين: ال با

ل.  بهو ولم ير أنه والحسن وابراهيم بالاحل باسا

ل مون غيور حلوم فيزتسول ‘ فيه اائمة وأم سلمة: كوان النووس  -109 يدركوه الف ور فوس رمءوان ننووا

 ويصوم.

خمووية وصووول المووال  قلووت: رضووس هللا انووكو ر  الووى موون كووره اغتسووال الصووائم   نووه ان كرهووه

 حلقه  باللة بالمءمءمة  وبالسواك  وب وق القدر  ونحو للك.

وان كرهه للرفاهية فقود اسوتحب السولف للصوائم الترفوه  والت مول  بالترنول واال هوان. وأنوازوا 

 الاحل  وغير للك.

 فل لك ساق ه ه ا فعال تحت ترنمة االغتسال.

 

ل 2( -75  ر باب الصائم الا أكل وررب ناسيا

 وقال اطال: ان استنار فدخل المال حلقه  فال باا.

 وقال الحسن ان  خل حلقه ال باب  فال رسل اليه.

 الا نسس فاكل وررب  فليتم صومه  ف نما ألعمه هللا وسقاه.‘: فيه أبو هرير : قال النوس  -110

ار قلووت: رضووس هللا انووكو ا خووال المزلوووب تحووت ترنمووة الناسووس  النتماانمووا فووس سووقول االختيوو

 ورفد اإلثم.

 

 ر باب السواك الرلب واليابه للصائم3( -76

 يستاك وهو صائم ما ال أحصس وال أاد.‘ وي كر ان اامر بن ربيعة: رأيت النوس 

 "لوال أن أرق الى أمتس   مرتنم بالسواك اند كل وضول.‘: وقال أبو هرير  ان النوس 

ل من غيره.   ولم‘ويروا نحوه ان نابر  وزيد بن خالد  ان النوس   يخص صائما

 "السواك مطنر  للفم  مرضا  للرب".‘: وقالت اائمة: ان النوس 

 وقال اطال وقتا  : ال يوتلد ريقه.

ل  ثم تمءمض واستنار. الحديث. -111  وفيه اامان: أنه توضا فافري الى يديه ثالثا

حوديث اوامر. قلت: رضس هللا انكو أخ  الوخارل رراية السواك للصائم  بودليل الخوا   وهوو 

ل ومفطورال  وأحووال  ل: صوائما ثم انتزاه من ا  لة العامة التس تتناول أحوال متنواول السوواك مطلقوا

او  السواك من رلوبة ويووه ثوم انتوز  للوك مون أاوم مون السوواك  وهوس المءمءومة  ال هوس 

ل الوى السوواك: والمو ال لوه أبلغ من السواك الرلب. وأصل ه ا االنتزا  البن سويرين. قوال محت وا

 لعم.

 

 ر باب صيام ا يام الويض:4( -77

 ثالث امر  وأربد امر  وخمه امر 
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بوواالث: صوويام ثووالث أيووام موون كوول روونر  وركعتووس ‘ فيوه أبووو هريوور : أوصووانس رسووول هللا  -112

 الءحى  وأن أوتر قول ]أنخ أنام.

ل فس صوم ثالثة من كل ل.  قلت: رضس هللا انكو ترنم الى ا يام الويض  ولكر حدياا رونر مطلقوا

ل. وقود ور ت أحا يوث فوس  وقد ور ت أحا يث فس تخصيص ا يام صوم ثالثة من كل رنر مطلقوا

تخصيص ا يام الويض. فنوه بالترنموة الوى أن ا حوول للمتطوو  أن يخوص الواالث بنو ه ا يوام 

 الويض  لي مد بين ما صس وما نقل فس ال ملة  وان لم يولغ مرتوة ه ا فس الصحة.

 

 باب من أرا  أن يعتاف  ثم بدا له أن يخرج ر5( -78

لكر أن يعتاف العمر ا واخر من رمءان  فاستالنته اائمة فوالن ‘ فيه اائمة: أن النوس  -113

لنا. وسالت حفصة اائمة أن تستالن لنوا. ففعلوت. فلموا رأت للوك زينوب  أمورت بونوال فونوى لنوا. 

ر ا بنية. فقال: ما ه ا؟ فقوالوا: بنوال اائموة الا صلى انصره الى بنائه  فابص‘ وكان رسول هللا 

آلور أر ن بن ا؟ موا أنوا بمعتاوف. فرنود فلموا أفطور ااتاوف امورال ‘ وحفصة وزينب. فقال النوس 

 من روال.

لوم يتورك ‘ قلت: رضس هللا انكو رفد الوخارل اراال الحديث فس الترنمة  ونووه الوى أن النووس 

‘ ه ثم اارضه معارض فتركه. وقولنا: "وكوان رسوول هللا االاتااه بعد أن  خل فيه. وانما هم ب

الا صلى انصره الى (بنائه" ممعر بالعا   والتارار  وأن رؤيته ل بنية كان فس أثمال ااتاافوه  

 وبعد الدخول فيه.

 -وهللا أالوم–وحمله المارح الى أنه انصره الىر الونال أول ما بنى له قول االاتااه  وا صس 

لوه فوس كول اوام خووال  فينصوره مون الصوال   فيدخلوه. فقولنوا: "كوان" اروار  الوى أنه كان يونوى 

 اا ته قول ه ا العام. وهللا أالم.

 

 ]كتاب المناسك[ -21

 ر باب من الح 1( -79

 ‘.ك هالل النوس ‘ من أهل فس زمن النوس 

 ‘.قاله ابن امر ان النوس 

ل ‘ فيه نابر: أمر النوس  -114  رامه  ولكر قول سراقة.أن يقيم الى اح -_-اليا

 ‘.بم أهللت يا الس؟ قال: بما أهل به النوس ‘: وقال له النوس 

ل  كما أنت.  قال فاهد واماث حراما

  من اليمن. فقال له: بوم أهللوت؟ ‘وفيه مروان ا صفر: ان أنه قال: قدم الس الى النوس  -115

 فقال: لوال أن معس الندل  حللت.‘. فقال: بما أهل به النوس 

الى قومس باليمن  ف ئوت وهوو بالوطحوال. فقوال بوم أهللوت؟ ‘ وفيه أبو موسى: بعامس النوس  -116

قووال: هوول معووك موون هوودل؟ قلووت: ال. قووال: فووامرنس  فطفووت بالويووت ‘. فقووال: أهللووت كوو هالل النوووس 

وبالصفا والمرو . ثوم أمرنوس فاحللوت  فاتيوت امورأ  مون قوومس  فمموطتنس وغسولت رأسوس. فقودم 

: ان ناخ  باتاب هللا فنو يامر بالتموام  قوال هللا تعوالى: سوأتمووا الحو  والعمور  هللح وان امر فقال

   ف نه لم يحل حتى نحر الندل.‘ناخ  بسنة رسول هللا 
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قلت: رضس هللا انكو كان الوخوارل لموا لوم يور احورام التقليود وال اإلحورام المطلوق  ثوم تعوين بعود 

الوى أن هو ا خوا  ‘"   كو هالل ‘ن أهول فوس زمون النووس للك  أرار فس الترنمة بقولوه: "بواب مو

ب لك الزمن  فليه  حد أن يحرم ا ن بما أحرم بوه فوالن  بول ال بود أن يعوين العووا   التوس نواهوا. 

ل وأبا موسى لم يان اندهما أصل ‘و ات الحانة الى اإللالق  والحوالة الى احرامة     ن اليا

وأموا اان فقود اسوتقرت ا حاوام وارفوت ‘. االه الوى النووس يرنعان اليه فس كيفيوة اإلحورام  فاحو

ل بو لك الزموان. وهللا  كيفيات اإلحرام. ومو هب مالوك الوى الصوحيس نوواز للوك. وأنوه لويه خاصوا

 أالم.

 

 ر باب قول هللا از ونل: سوال قال ابراهيم رب انعل ه ا الولد2( -80

 آمنا واننوس وبنس أن نعود ا صنامح

ل للنااحوقوله از ونل: سن  عل هللا الاعوة الويت الحرام قياما

 "يخرب الاعوة لو السويقتين من الحومة".‘: فيه أبو هرير : قال النوس  -117

ل تسووتر فيووه  -118 وفيووه اائمووة: كووانوا يصووومون اارووورال قووول أن يفوورض رمءووان  وكووان يومووا

 يتركه.من رال فليصمه ومن رال فل‘: الاعوة  فلما فرض هللا رمءان  قال النوس 

 "ليح ن الويت  وليعتمرن بعد خروج يانوج ومانوج".‘: وفيه أبو سعيد: قال النوس  -119

 وروا رعوة ان قتا  : "ال تقوم السااة حتى ال يح  الويت".

 وا ول أكار.

قلت: رضس هللا انكو انموا أ خول لل السوويقتين تحوت الترنموة باايوة  ليووين أن ا مور المو كور 

ل رال هللا فيه ا مان. والا رال رفعه اند خروج لل السويقتين ثم الا روال مخصو  بالزمن ال 

 أاا ه بعد. وهللا أالم.

 

 ر باب كسو  الاعوة3( -81

فيه امر: انه نله الى الارسس فس الاعوة. وقال: لقد همموت أن ال أ   فينوا صوفرال وال  -120

 رلان أقتدل بنما.بيءال اال قسمته. قلت: ان صاحويك لم يفعال. قال: هما الم

قلت: رضس هللا انكو يحتمل أن ياون مقصو ه بالترنمة  التنويه الى أن كسوو  الاعووة ممورو  

ل  وماثور  فيحت  ل لك باننا لم تزل تقصد بالمال يوضد فينا الوى معنوى الزينوة وال موال  اا،اموا

 لحرمتنا فس ال اهلية واإلسالم  فالاسو  من ه ا القويل.

لتنويه الى حام الاسو   وهل ي وز التصوره فيموا اتوق مون الاسوو  بالقسومة  ويحتمل أن يريد ا

أن يقسووم فووس  -_-كمووا يصوونعونه  أم ال؟ فنوووه الووى أنووه موضوود انتنووا . وأن مقتءووى رأل اموور 

لقسمتنا. ف لك فس محل االنتنوا  وتعوارض  -_-وأبس بار ‘ المصالس. ويعارض رأيه ترك النوس 

 ا مانات.

الاسو  العتيقة  ال بقاؤها تعوريض إلتالفنوا  بخواله النقودين وال نموال فوس  وال،اهر نواز قسمة

 كسو  مطوية اتيقة.

أن صوره الموال فوس المصوالس  كوالفقرال والمسواكين  آكود مون صورفه  -_-ويؤخ  من قول امر 

فووس كسووو  الاعوووة  لاوون الاسووو  فووس هوو ه ا زمنووة أهوومو ال ا مووور المتقا مووة تتاكوود حرمتنووا فووس 
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ل لقلوووب المسوولمين  النفوووا   ل موون اإلسووالم  واضووعافا وقوود صووار توورك الاسووو  فووس العووره غءووا

 فترنحت الى الصدقة بمال قيمتنا. وهللا أالم.

 

 ر باب اغالق الويت  ويصلس فس أل نواحس الويت رال4( -82

الويت هو  وأسامة بن زيد  وبالل  واامان بن للحوة  فواغلقوا ‘ فيه ابن امر:  خل النوس  -121

؟ ‘نم ]الوابخ  فلما فتحوا كنت أول من ول   فلقيوت بوالالل  فسوالته: هول صولى فيوه رسوول هللا الي

 قال: نعمو بين العمو ين اليمانيين.

]قلتخ: ليه الى معنى التحديد وانما هو اتفاق  وونناته متساوية مون بالنوه  كموا هوس متسواوية 

 من راهره. أينما صلى الينا  فنس قولة. وهللا أالم.

 

 ر باب من كور فس نواحس الاعوة5( -83

لمووا قوودم أبووى أن يوودخل الويووت  وفيووه االنووة. فووامر بنووا  ‘ فيووه ابوون اووواا: أن رسووول هللا  -122

قواتلنم ‘: ابراهيم واسوماايل  فوس أيودينما ا زالم. فقوال رسوول هللا ‘ فاخرنت  فاخرنوا صور  

 ل الويت  فاور فس نواحيه  ولم يصل فيه.هللاو أما وهللا قد الموا أننما لم يستقسما بنا قط. فدخ

قلوت: رضوس هللا انوكو سواق الوخوارل هو ا الحووديث  وأثووت فيوه التاويور فوس نوواحس الاعووة  ولووم 

ل أثووت التاويور فوس نواحينوا  وسوات انوه الحوديث  ياوت به معارضة الحديث المتقدم فس ه ا أيءوا

فوس نواحينوا  ويصولس فوس أينوا روال.  ااخر  فال يعارض الاووت الساوت. فال مد بيننا أن ياوور

 وهللا الموفق.

 

 ر باب من لم يستلم اال الركنين اليمانيين6( -84

ل من الويت؟ -123  فيه نابر بن زيد أبو المعاال قال: ومن يتقس ريئا

وكان معاوية يستلم ا ركان  فقال له ابن اواا: انه ال يستلم ه ان الركنانو فقال: ليه رسل مون 

 ال.الويت من ور

 وكان ابن الزبير يستلم ا ركان.

 يستلم من الويت اال الركنين اليمانيين.‘ وفيه ابن امر:لم أر النوس  -124

قلوووت: رضوووس هللا انوووكو رنوووس الوخوووارل اختصوووا  اليموووانيين باالسوووتالم  فلنوووالا تووورنم الوووى 

ترنموة اختصاصنما  وساق القولين المتعارضين ان الصحابة فس التعميم واالختصا . فنوه بال

الى أن التعميم الرأل  وقياا بعءنا الى بعض فوس التع،ويم  وهوو معنوى قوول معاويوة: "لويه 

لو وكيوف ين رهوا   رسل مون الويوت من وورال". وهو ا يقوال بمونووه: ولويه تورك االسوتالم ه رانوا

 وهو يطوه بنا؟ فالح ة مد ابن امر أرنر. وهللا أالم.

 

 ر باب الا وقف فس الطواه7( -85

ل فس من يطوه فتقام الصال   أو يدفد ان ماانه: الا سلم يرند الى حيوث قطود اليوه. وقال اطا

 فيونس.

 وي كر نحوه ان ابن امر  واودالرحمن بن أبس بار.
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 وصلى لسوواه ركعتين.‘ لاه النوس 

 وقال نافد: كان ابن امر يصلس لال أسوو  ركعتين.

 زئوه الماتوبوة مون ركعتوس الطوواه. وقال اسماايل بون أميوة  قلوت للزهورل: ان اطوال يقوول: ت

ل قط اال صلى ركعتين.‘ قال: السنة أفءل  لم يطف النوس   سوواا

فيووه اموورو: سووالنا ابوون اموور: أيقوود الرنوول الووى امرأتووه فووس العموور   قووول أن يطوووه بووين  -125

ل  ثم صلى خلف المقام ركعتوين. فطواه بوين ‘الصفا والمرو ؟ قال: قدم النوس    فطاه بالويت سوعا

 لصفا والمرو . وقال: سلقد كان لام فس رسول هللا اسو  حسنةح.ا

وسالت نابرال فقال: ال يقرب امرأته حتى يطوه بين الصفا والمرو . وترنم له "بواب مون صولى 

 ركعتس الطواه خلف المقام".

ل  ثوم صوالته ركعتوين لسووواه. وأن تلوك اا توه ‘ قلت: رضس هللا انكو لكر لواه النوس  سووواا

ل فس كل أ سوو  لافه أن يصلس له ركعتين. سواق هو ا فوس ترنموة "الوقووه فوس الطوواه"  تنوينوا

ل. فو لا ‘ الى أن الوقوه غير ممرو    نه  كان يصل لوافه بصالته. والوقوه ال يسومى لوافوا

لووم يفوورق بووين الصووال  والطووواه بووالوقوه  وهمووا نواووان فايووف يفوورق بووين أنووزال ‘ كووان النوووس 

 م للك.الطواه بالوقوه؟ فافن

 

 ر باب قتل القالئد للودن والوقر8( -86

فيووه حفصووة: قلووت: يووا رسووول هللاو مووا رووان النوواا حلوووا  ولووم تحوول أنووت؟ قووال: انووس لووودت  -126

 رأسس  وقلدت هديس. فال أحل حتى أحل من الح .

يندل من المدينة  فافتل قالئد هديه  ثم ال ي تنب ما ي تنب ‘ وفيه اائمة: كان النوس  -127

 حرم.الم

قلت: رضس هللا انكو لكر فس الترنمة الودن والوقر  والحديث مطلق فس النودل  ولاون قود صوس 

ل. وور  أننما لبس الوقر ان نسوائه فوس ح وة الوو ا . وكول موا يو بس فوس الحو  ‘ أنه  أهداهما نميعا

ل لتمتد من تمتد مننن.  هدل. وقد قيل: انه لبس اننن الوقر هديا

 

 الندل ر باب ال بس قول 9( -87

 لمن حلق قول أن ي بس: ال حرج  ال حرج.‘ فيه ابن اواا: قال النوس  -128

 زرت قول أن أرمس  قال: ال حرج. ‘: وقال رنل للنوس 

 وقال: رميت بعد ما أمسيت. قال: ال حرج.

 قال: حلقت قول أن أنحر  قال: ال حرج. 

-فقوال: أح  وت؟ قلوت: نعوم:    وهوو بالوطحوال.‘وفيه أبو موسى: قال: قدمت الى النووس  -129 

 لم يحل حتى بلغ الندل محله.‘   ف ن النوس ‘وان ناخ  بسنة النوس  -الحديث الى قول امر _:

قلووت: رضووس هللا انووكو مقصووو  الوخووارل التنويووه الووى أن الترتيووب المموورو  تقووديم الوو بس الووى 

 الحلق. ولن ا ترنم له. وساق ه ه ا حا يث.

 قول أن ي بس: "ال حرج".ومءموننا أنه قال لمن حلق 
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واوار  نفس الحرج انما ياون حيث يتوقد الحرج  ولن ا ساله السائل.  ل الوى أن الترتيوب الو ل 

ال يتخيل فيه الحرج  وال يمال الى أحد  وال يسال انه اا   سائل  هو الو بس قوول الحلوق  وهو ا 

 استدالل بالمفنم.

ل محلوه". فاسوتدالل بمنطووق  أل: لوم يحلوق حتوى   لم يحول حتوى بلوغ النود‘أما قوله: "ف ن النوس 

 لبس.

 

 ر باب الخطوة أيام منى10( -88

خطب الناا يوم النحر  فقال: أينا الناا أل يوم ه ا؟ قوالوا: يووم ‘ فيه ابن اواا: أن النوس  -13

حوورام. قووال: فووال بلوود هوو ا؟ قووالوا: بلوود حوورام. قووال: فووال روونر هوو ا؟ قووالوا: روونر حوورام. قووال: فوو ن 

كم وأموالام  وأاراضام اليام حرام  كحرمة يومام ه ا  فس بلودكم هو ا  فوس رونركم هو ا   مال

 فااا ها مرارال. ثم رفد رأسه فقال: هل بلزت. مرتين؟.

قال ابن اواا: فوال ل نفسس بيده اننا لوصيته الى أمته. فليولغ الماهد الزائوب  ال ترنعووا بعودل 

 كفارال يءرب بعءام رقاب بعض.

 يخطب بعرفات.‘ ر بن زيد ان ابن اواا: سمعت النوس وقال ناب

 يوم النحر  ف كر ماله سوال.‘ وفيه أبو بار . قال: خطونا النوس  -131

 بمنى: أتدرون أل يوم ه ا؟ الحديث.‘ وفيه ابن امر: قال النوس  -132

  فوس يووم النحور بوين ال مورات‘ وقال همام بن الزازل: أخورنس نافد ان ابن امر: وقوف النووس 

يقول: اللنم ارند. وو   النواا. ‘ الح ة التس ح  بن ا. وقال: ه ا يوم النحر ا كور. فطفق النوس 

 فقالوا: ه ه ح ة الو ا .

قلت: رضس هللا انكو ا حا يث كلنا مطابقة للترنمة  اال حوديث نوابر اون ابون اوواا  سومعت 

 -وهللا أالوم–يوام منوى  فموا سواقنا يخطب بعرفات. ف ن الترنمة انما وقعت الى الخطووة أ‘ النوس 

موون قويوول ‘ اال ليوور  الووى موون زاووم أن يوووم النحوور ال خطوووة فيووه للحوواج. وأن الوو ل لكووره النوووس 

الوصايا العامة  ال الى أنه خطووة وروعار مون روعائر الحو . كموا لهوب الطحواول وابون القصوار 

ة  كموا سومى التو كر  يووم اليه. فر  الوخارل الى من أنار كوننا خطوة بان الوروال سوماها خطوو

ارفووة خطوووة. وقوود اتفقوووا الووى خطوووة ارفووة  فووالحق المختلووف فيووه بووالمتفق اليووه وانمووا أناوور 

الطحاول كونه خطوة  وكوننا مون روعار الحو    نوه لوم يو كر فوس يووم النحور اال تحوريم الودمال  

الوى ا،وم  نووه‘ وا موال  وا اراض. وه ا أننوس اون الحو . وهوو وهوم مون الطحواول  ف نوه 

اليوم  وبين أنه يوم النحر ا كور. وه ا مون منموات الحو . وفيوه روعار أن المناسوك التوس فيوه مون 

 المنمات كالرمس واإلفاضة  وغير للك. وفيه يتم الح .

 

 ]فضائل المدينة[ -22

 ر باب ما نال فس حرم المدينة1( -89

ال يقطود رو رها  وال يحودث فينوا :المدينوة حورم مون كو ا الوى كو ا  ‘ فيه أنوه: قوال النووس  -133

 حدث. من أحدثه فعليه لعنة هللا  والمالئاة  والناا أنمعين.
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المدينة  وأمر بونال المس د. فقال: يا بنوس الن وارو ثوامنونس بحوائطام هو ا. ‘ وقال أنه: قدم النوس 

وبالنخول  قالوا: ال نطلب ثمنوه  اال الوى هللا. فوامر بقووور المموركين فنوموت  ثوم بوالخرب فسوويت 

 فقطد  فصفوا النخل قولة المس د.

بنوس ‘ حورم موا بوين البتوس المدينوة الوى لسوانس. وأتوى النووس ‘: وفيه أبو هرير : قال النوس  -134

 حارثة. فقال: أراكم يا بنس حارثةو قد خرنتم من الحرم  ثم التفت فقال: بل أنتم فيه.

المدينوة حورم موا بوين ‘: الصحيفة ان النووس  وفيه الس: ما اندنا اال كتاب هللا  وما فس ه ه -135

ل  فعليوه لعنوة هللا والمالئاوة  والنواا أنمعوين. ال  ل  أو آوا محودثا اير الى ] خ من أحدث فينا حدثا

 يقول منه صره وال ادل. الحديث.

. وقود نقول -وسوات اون الننايوة–قلت: رضس هللا انكو ال ل وقد فس ا منات: موا بوين ايور الوى 

مووا بووين ايوور الووى ثووور. وال،وواهر أن الوخووارل أسووقطنا اموودال   ن أهوول المدينووة موون لريووق آخوور 

. وانما هو بماة. فلما تحقوق انود الوخوارل أنوه وهوم   ينارون أن ياون بالمدينة نول يسمى ثورا  ل

أسقطه. ولكر بقية الحديث. وهو مفيد ال الودال  يتعلق بنوا حاوم فوال يتورك إلرواال سونس فوس حاوم 

 النناية.

 

 ]كتاب الجهاد[ -23

 ر باب الداال بال نا  والمنا   للرنال والنسال1( -90

 : ]اللنمخ ارزقنس رنا   فس بلد رسولك.-_-وقال امر 

يدخل الى أم حرام فتطعمه  وكانت تحت اوا   بن الصامت  ‘ فيه أنه: كان النوس  -136

تيقو  وهو يءحك. قلت: ثم اس‘   فالعمته  ونعلت تفلس رأسه  فنام النوس ‘فدخل الينا النوس 

ما يءحاك يا سول هللا؟ قال: ناا من أمتس ارضوا الس غزا  فس سويل هللا يركوون ثو  ه ا 

ل الى ا سر   أو مال الملوك  قالت: فقلت: يا رسول هللاو ا   هللا أن  -رك اسحاق–الوحر  ملوكا

مقالته ا ولى  فقالت: ي علنس مننم. فداا لنا  ثم وضد رأسه  ثم استيقو وهو يءحك فقال مال 

ا   هللا أن ي علنس مننم. قال: أنت من ا ولين  فركوت الوحر فس زمن معاوية بن أبس سفيان  

 فصرات ان  ابتنا حين خرنت  فنلات.

قلت: رضس هللا انكو مدخله فس الفقه أن الداال بالمنا   حاصله أن يداو هللا أن يمان منه 

 كافرال يعصس هللا  فيقتله.

ستمال انزال الداال بالمنا   الوى القوااود ال مقتءواها أن ال يتمنوى معصوية هللا ال لوه وال وقد ا

لزيره. وونه تخري ه الى القوااد أن الداال قصدال انما هو نيل الدرنة الرفيعة المعود  للموندال. 

وأما قتول الاوافر فلويه بمقصوو  الودااس. وانموا هوو مون ضوروات الونوو    ن هللا تعوالى أنورا 

 حامه أن ال ينال تلك الدرنة اال رنيد.

 .-رحمه هللا تعالى –فلن ا أ خل الوخارل ه ه الترنمة  واءدها با حا يث 

 

 ر باب قول هللا تعالى: سقل هل تربصون بنا اال2( -91

 احدا الحسنيينح والحرب س ال.
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تووالام ايوواه؟ فيووه ابوون اووواا: أن أبووا سووفيان أخوووره  أن هرقوول قووال لووه: سووالتك: كيووف كووان ق -137

 فزامت أن الحرب س ال و ول. وك لك الرسل توتلى  ثم تاون لنم العاقوة.

قلت: رضس هللا انكو استمال المارح الترنمة بااية  ومطابقتنا لحديث هرقول  مون حيوث انوه  

روون أن المطابقووة فووس قولووه: "الحوورب بيننووا وبينووه سوو ال" موود قووول هرقوول: "وكوو لك الرسوول". 

 ل ما ساق الحديث اال لقوله: "وك لك الرسل توتلى  ثم تاون لنم العاقوة".والتحقيق أن الوخار

فون ا يتحقق أننم الى احدا الحسنيين: ان انتصروا فلنوم العانلوة  وان انتصور اودوهم  فللرسول 

 العاقوة. والعاقوة خير من العانلة  وأحسن. 

 ففس تمام حديث هرقل ت،نر المطابقة. وهللا أالم.

 

 لعمل الصالس قول القتالر باب ا3( -92

وقال أبو الدر ال: انما تقاتلون باامالام  وقوول هللا تعوالى: سيوا أينوا الو ين آمنووا لوم تقولوون موا ال 

ل اند هللاح ااية.  تفعلون كور مقتا

الى رنل مقنود بالحديود  قوال: يوا رسوول هللاو أقاتول وأسولم. قوال: ‘ وفيه الورال: أتى النوس  -138

 اسلم ثم قاتل  فقتل.أسلم ثم قاتل. ف

 امل قليل وأنر كاير.‘: قال النوس 

قلت: رضس هللا انكو المطابقة بين الترنمة وبين هاتين راهر اال قوله: سيوا أينوا الو ين آمنووا لوم 

تقولون ما ال تفعلونح لان وننه الى ال ملوة أن هللا تعوالى ااتوب مون قوال أنوه يفعول الخيور  ولوم 

لح. فواثمى الوى مون وفوى يفعله. ثم أاقب للك بقولوه:  سان هللا يحوب الو ين يقواتلون فوس سوويله صوفا

 وثوت  ثم قاتل. وهللا أالم.

وفس ااية بالمفنوم الانوال الوى مون قوال وفعول  فقولوه المتقودم  وتاهووه لل نوا  امول صوالس قدموه 

 الى ال نا .

 

 ر باب من اغورت قدماه فس سويل هللا.4( -93

 دينة ومن حولنا من ا ارابح.وقوله تعالى: سما كان  هل الم

 ما اغورت قدما اود فس سويل هللا  فتمسه النار.‘: فيه أبو اوه: قال النوس  -139

ل  قلت: رضس هللا انكو المطابقة بين ااية والترنمة فس آخر اايوة انود قولوه: سوال يطوؤن مولئوا

 يزيو الافارح فاثابنم هللا بخطواتنم وان لم يلقوا قتاالل.

 

 باب الزسل بعد الحرب والزوارر 5( -94

لما رند يوم الخندق اغتسل  فاتاه نوريل وقد اصب رأسه الزوار. ‘ فيه اائمة: أن النوس  -140

]فواين؟خ قووال: هاهنوا. وأومووا الوى بنووس ‘: فقوال: وضوعت السووالح  فووهللا مووا وضوعته. وفقووال النووس 

 ‘.قري،ة  فخرج الينم النوس 

يه لئال يتوهم كراهية غسل الزووار   نوه مون حميود ااثوار كموا قلت: رضس هللا انكو انما بوب ال

 كره بعءنم مسس مال الوضول بالمنديل  فوين نوازه بالعمل الم كور.

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 45 

 ر باب ال نة تحت بارقة السيوه6( -95

 وقال المزير : أخورنا نوينا ان رسالة ربنا: أنه من قتل منا صار الى ال نة.

 النا فس ال نة وقتالهم فس النار؟ قال: بلى.أليه قت‘: للنوس  -_-وقال امر 

 واالموا أن ال نة تحت رالل السيوه.‘: فيه ابن أبس أوفى: وقال النوس  -141

قلت: رضس هللا انكو لم ترنم الى الحديث بلف،ه  ف ما أن ياون لفو الترنمة فس حديث آخر لم 

السيوه"  وأن السيوه لموا  يوافق ررله فنوه اليه فس الترنمة  أو نوه الى معنى "تحت رالل

ل لنا رل بحسونا. وهللا أالم.  كانت لنا بارقة ورعا   كان أيءا

 

 ر باب المنا   سود سوا القتل7( -96

الموندال خمسوة: المطعوون  والموطوون  والزورق  وصواحب ‘: فيه أبو هريور : قوال النووس  -142

 الندم  والمنيد: فس سويل هللا.

 المطعون رنا   لال مسلم. ‘:وفيه أنه: قال النوس  -143

قلت: رضس هللا انكو أرال الى المارح مطابقة الترنمة لحديث: "المندال خمسوة". فقوال: هو ا 

 .-’– ليل أن الوخارل مات ولم ين ب كتابه. وكانه أرا  أن يدخل فس الترنمة حديث مالك 

 وفيه: "أن المندال سوعة سوا القتل فس سويل هللا" فاا لته المنية.

مل اندل أن ياون الوخارل أرا  التنويه الى أن المنا   ال تنحصر فس القتل  بل لنا أسوواب ويحت

ل اختلفت ا حا يث فس اد ها:  أخر. وتلك ا سواب أيءا

 ففس بعءنا خمسة  وهو ال ل صس اند الوخارل  ووافق ررله.

 وفس بعءنا سوعة. ولم يوافق ررل الوخارل.

ل  بووان الوووار  فووس اوود ها موون الخمسووة أو السوووعة  لوويه الووى معنووى فنوووه اليووه فووس الترنمووة  ايوو انا

 التحديد ال ل ال يزيد وال ينقص. بل هو اخوار ان خصو  فيما لكر. وهللا أالم بحصرها.

 

 ر باب اضمار الخيل للسوق8( -97

سابق بين الخيل التس لم تءمر. وكان أمدها من الانية الى مسو د ‘ فيه ابن امر: أن النوس  -144

 زريق. وأن ابن امر كان سابق بنا. بنس

قلت: رضس هللا انكو ان قيل: كيف ترنم الى اضمار الخيل للسوق  ولكر المسابقة للخيول التوس 

 لم تءمر؟.

ل.  ل  وقود ياوون منفيوا قيل: انما كان الوخارل يترنم الوى الموسل مون ال نوة العاموة  فقود ياوون ثابتوا

‘ ل هوو رورل أم ال؟ فووين أنوه لويه بمورل   نوه فمعنى قوله: "باب اضمار الخيل للسووق" أل هو

ل  سابق بنا مءمر  وغير مءمر . وه ا أقعد بمقاصد الوخارل من قول المارح: "انما لكر لرفوا

موون الحووديث ليوودل الووى تمامووه  وقوود سوووق تمامووه"   نووه للقائوول أن يقووول: الا لووم ياوون بوود موون 

  ال سويما والطوره المطوابق هوو االختصا   فو كر ال،وره المطوابق للترنموة أولوى فوس الويوان

بين الخيل التس أضمرت من الحفيوال الوى ثنيوة ‘ أول الحديث: ال أوله: ان ابن امر  سابق النوس 

الو ا . ثم لكر الخيل التس لم تءمر  كما ساقه فس ه ه الترنمة  فحمله الوى تاويلنوا ال معتورض 

 اليه ان رال هللا تعالى.
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 نن مد الرنالر باب غزو النسال  وقتال9( -98

  ولقد رأيوت اائموة وأم سوليم  واننموا ‘فيه أنه: لما كان يوم أحد  اننزم الناا ان النوس  -145

الوى متوننموا  ثوم يفرغانوه فوس أفوواه –لمممرتان أرا خدم سوقنما تنقزان  وقوال غيوره: تونقالن 

 القوم.

تلن  ف موا أن يريود قلت: رضس هللا انكو بوب الى غزوهن وقتالنن  وليه فوس الحوديث أننون قوا

أن ااانتنن للززا  غزو  واما أن يريد اننن ما ثوتن للمداوا  ولسوقس ال رحوى فوس حالوة النزيموة  

 واال هن يدافعن ان أنفسنن. ه ا هو الزالب. فاضاه الينن القتال ل لك. وهللا أالم.

 

 ر باب الخروج آخر المنر10( -99

لخموه بقوين مون لل القعود   وقودم ماوة  ربود ليوال الوى المدينوة ‘ وقال ابن اواا: انطلوق النووس 

 خلون من لل الح ة.

لخمه ليال بقين من لل القعد   وال يرا اال الحو . ولكور ‘ وفيه اائمة: خرننا مد النوس  -146

 الحديث.

 قلت: رضس هللا انكو فيه السفر فس غير يوم الخميه فتامله.

 ويتعين أن ياون ها هنا يوم السوت فتدبره.

الترنمة من الفقه الر  الى من يزام من القائلين بتاثير الاواكوب أن الحركوة أخور المونر  وموقد

 فس محاق القمر م مومة.

 

 ر باب التو يد11( -100

ل فحرقوهمووا بالنووار. ‘ فيووه أبووو هريوور : "بعانووا النوووس  -147 ل وفالنووا فووس بعووث. وقووال: ان لقيووتم فالنووا

ل بالنوار. وان فاتيناه نو اه حين أر نا الخروج. فقال: ا ل وفالنوا نس كنت قود أمورتام أن تحرقووا فالنوا

 النار ال يع ب بنا اال هللا سوحانه. ف ن أخ تموهما  فاقتلوهما".

 ]قلتخ: فيه أن المسافر يو   المقيم. وفيه النس  قول الفعل.

 

 ر باب السمد والطااة لامام ما لم يامر بمعصية12( -101

: السمد والطااة حق  موا لوم يوؤمر بمعصوية  فو لا أمور بمعصوية ‘فيه ابن امر: قال النوس  -148

 فال سمد وال لااة.

قلت: رضس هللا انكو فيه أن المنفس محمول فيه  وفس أمااله  الوى ]الحقيقوةخ الموراية  ال الوى 

الحقيقة الونو ية   ن قوله: "فال سمد وال لااة" يقابل قوله: "السمد والطااة حق" فاانه قوال: 

 بمعصية فال سمد وال لااة ررايين. ف لا أمر

 

 ر باب يقاتل من ورال اإلمام ويتقى به13( -102

 "نحن ااخرون السابقون".‘: فيه أبو هرير : قال النوس  -149
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وبن ا اإلسنا : "من ألاانس فقد ألا  هللا. ومن اصانس فقد اصى هللا. ومون يطود ا ميور  -150

. ف نموا اإلموام ننوة يقاتول مون ورائوه  ويتقوى بوه. فو ن فقد ألاانس. ومن يعص ا مير فقد اصانس

 أمر بتقوا هللا سوحانه وادل  ف ن له ب لك أنرال. وان قال بزيره  ف ن اليه منه".

قلت: رضس هللا انكو ونوه مطابقوة الترنموة لقولوه: "نحون ااخورون السوابقون" أن معنوى قولوه: 

موام   ننوم  وان تقودموه فوس الصوور   فنوم يقاتل من ورائه أل من أمامه  فاللق الورال الوى ا 

 أتوااه فس الحقيقة.

يقوودم اليووه غيووره بصووور  الزمووان  لاوون المتقوودم اليووه موواخول اليووه العنوود  أن يووؤمن بووه ‘ والنوووس 

ل. واموام القووم موننم. فنوم  -اليه السالم -وينصره  كآحا  أمته وأتوااه. ول لك ينزل ايسى ماموموا

 أتوااه وخلفه.الصور  أمامه  وفس الحقيقة 

 

 ر باب الويعة فس الحرب أن ال يفروا14( -103

 وقال بعءنم: الى الموت  لقوله از ونل: سلقد رضس هللا ان المؤمنينح.

فيه ابن امر: رنعنا من العام المقول  فما انتمد منا اثمان الى الم ر  التوس بايعنوا تحتنوا  -151

ل ‘رسول هللا  : الوى أل روسل بوايعنم رسوول هللا ؟ الوى المووت؟   كانت رحمة من هللا فسالنا نافعوا

 قال: ال  الى الصور.

وفيه اودهللا بن زيد: لما كان زمن الحر  أتاه آت فقال له: ان ابن حن،لة يووايد النواا الوى  -152

 ‘.الموت. قال: ال أبايد الى ه ا  بعد النوس 

لناا. قال: يوا ابون ا كوو و ثم ادلت الى رل ر ر . فلما خف ا‘ وفيه سلمة: بايعت النوس  -153

ل  فوايعته الاانية.  اال توايد؟ قلت: قد بايعت يا رسول هللاو قال: وأيءا

 فقلت: يا أبا مسلمو أل رسل كنتم توايعون يومئ ؟ قال: الى الموت.

 وفيه أنه: كانت ا نصار يوم الخندق تقول:  -154

 الى ال نا  ما بقينا أبدال    نحن ال ين بايعوا محمدا 

 انابنم فقال: ف

 فاكرم ا نصار والمنانر   االلنم ال اي  اال ايه ااخر  

  أنا وأخس  فقلوت بايعنوا الوى الن ور و قوال: مءوت ‘وفيه م ارد بن مسعو : أتيت النوس  -155

 الن ر   هلنا. فقلت: االم توايعنا؟ فقال: الى اإلسالم وال نا .

ل قلت: رضس هللا انكو ونه مطابقوة الترنموة ل يو ة قولوه أثمالهوا: سفوانزل السواينة الوينمح مونيوا

 الى قوله: سفعلم ما فس قلوبنمح والساينة: الاووت والطمانينة فس موقف الحرب.

 ل للك الى أننم أضمروا فس قلوبنم الاوووت  وأن ال يفوروا فااواننم الوى للوك  وأنوزل السواينة 

 الينم. وانما أضمروا أن ال يفروا وفال بالعند.

 

 ر باب ال عائل والحمالن فس السويل15( -104

وقال م اهد: قلت البون امور: أريود الزوزو قوال: انوس أريود أن أاينوك بطائفوة مون موالس. قلوت: قود 

 أوسد هللا سوحانه الس. قال: ان غناك لك. وانس أحب أن ياون من مالس فس ه ا الونه.
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ل ياخ ون من ه ا المال  لي اهدوا. ثم ال ي اه دون  فمن فعل فونحن أحوق بمالوه وقال امر: ان ناسا

 حتى ناخ  منه ما أخ .

ل تخرنووه فووس سووويل هللا فاصووند بووه مارووئت وضووعه انوود  وقووال لوواووا وم اهوود: الا  فوود لووك روويئا

 أهلك.

أروتريه؟ قالوك ال ‘: فيه امر: حملت الى فرا فس سوويل هللا  فرأيتوه يووا . فسوالت النووس  -156

 تمتر  ال تعد فس صدقتك.

لوال أن أرق الى أمتس موا تخلفوت اون سورية. ولاون ال أنود ‘: هرير : قال النوس وفيه أبو  -157

 حمولة  وال أند ما أحملنم اليه. ويمق الس أن يتخلفوا. الحديث.

قلت: رضس هللا انكو فيه أن كل من أخ  ماالل من بيت الموال الوى امول  الا أهمول العمول ر  موا 

يواهل لوه. وال يلتفوت الوى تخيول أن ا صول فوس موال أخ  بالقءال. وك لك ا خ  منه الى امل ال 

 بيت المال اإلباحة للمسلمين   نا نقول: ا خ  منه الى وننين: 

 أحدهما: أن ااخ  مسلم  فله نصيب كاه الى ونه.

 وااخر: ااخ  الى امل ف نما يستحق بوفائه.

 

 ر باب ا نير16( -105

 زنم.وقال الحسن وابن سيرين: يقسم ل نير من الم

ل الووى النصووف  فولووغ سوونم الفوورا أربوود مائووة  ينووار  فاخوو  مووائتين   وأخوو  اطيووة بوون قوويه فرسووا

 وأاطى صاحوه مائتين.

غزو  تووك  فحملت الى بار فاسوتانرت أنيورال  فقاتول ‘ فيه يعلى قال: غزوت مد النوس  -158

 رنالل  فعض أحدهما ااخر  فانتز  يده من فيه  فنز  ثميته. الحديث.

رضس هللا انكو مقصو  الترنمة نواز ا نر  الى الززو  واإلسنام ل نير أننوس اننوا. قلت: 

 وهللا أالم.

 

 نصرت بالراب مسير  رنر ‘: ر باب قول النوس 17( -106

 وقول هللا از ونل: سسنلقس فس قلوب ال ين

 كفروا الراب بما أرركوا باهللح.

اموود الالووم  ونصوورت بالراووب  وبينووا أنووا نووائم قووال: بعاووت ب و‘ فيووه أبووو هريوور : أن النوووس  -159

 أوتيت بمفاتيس خزائن ا رض  فوضعت فس يدل.

   وأنتم تنتالوننا.‘قال أبو هرير : وقد لهب النوس 

كاوور انووده ‘ وفيووه ابوون اووواا: أن أبووا سووفيان أخوووره  أن هرقوول لمووا قوورأ كتوواب رسووول هللا  -160

: لقد أمر أمر ابون أبوس كوموة. انوه يخافوه الصخب  وارتفعت ا صوات  فخرننا. فقلت  صحابس

 مالك بنس ا صفر.

 قلت: رضس هللا انكو موضد الترنمة من خور أبس سفيان قوله: "يخافه ملك بنس ا صفر".

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 49 

 ر باب من أخ  بالركاب ونحوه18( -107

كل سالمى من الناا اليه صدقة كول يووم تطلود فيوه المومه. ‘: فيه أبو هرير : قال النوس  -161

دل بوين اثموين صودقة  وتعوين الرنول الوى  ابتوه فيحمول الينوا  أو يرفود الينوا متااوه صودقة. تع

 الحديث.

قلت: رضس هللا انكو موضد الترنمة: "وتعين الرنل الى  ابتوه فيحمول الينوا"  فينودرج تحتوه 

 ا خ  بالركاب  ال من ننة اموم صيزة الفعل ف نه مطلق. ولان بالمعنى المساوق.

 

 اب السفر بالمصاحف الى أرض العدور ب19( -108

 ‘.وك لك يروا ان محمد بن بمر  ان اويدهللا  ان نافد ان ابن امر  ان النوس 

 ‘.وقد تابعه بن اسحاق ان نافد ان ابن امر ان النوس 

 وأصحابه فس أرض العدو  وهم يعلمون القرآن.‘ وقد سافر النوس 

 لقرآن.ننى أن يسافر با‘ فيه ابن امر: أن النوس  -162

الى الترنمة  -وهم يعلمون القرآن–وأصحابه ‘ قلت: رضس هللا انكو االستدال بسفر النوس 

ل  وهو الزالب حينئ . وهللا أالم.  ضعيف.  ننا واقعة اين فلعلنم الموه تلقينا

 

 ر باب ياتب للمسافر ما كان يعمل فس اإلقامة20( -109

ومة فس سفر  فاان يزيد يصوم فس السفر فقال فيه أبو بر  : أنه اصطحب ويزيد بن أبس ك -163

الا مرض العود أو سافر  كتب له مال ما ‘: أبو بر  : سمعت أبا موسى مرارال  يقول: قال النوس 

ل. ل صحيحا  كان يعمل مقيما

ل  بل تدخل فيه الفرائض التس  قلت: رضس هللا انكو حمله بعءنم الى النوافل  وح ر واسعا

حيس. الا ا ز ان نملتنا  أو ان بعءنا بالمرض كتب له أنرال ما رانه أن يعمل بنا وهو ص

ل  حتى صال  ال اله فس الفرض لمرضه  ل أن لو كان صحيحا ا ز انه فعالل   نه قام به ازما

 ياتب له اننا أنر صال  القيام. وهللا أالم. وراهر الترنمة أنه نزله الى الالقه.

 

 ر باب السير بالليل وحده21( -110

ل. فقوال النووس ‘ فيه نابر: ندب النوس  -164 ان لاول نووس ‘: الناا يوم الخندق  فانتدب الزبير ثالثا

ل  وحوارل الزبير.  حواريا

 قال سفيان: الحوارل: الناصر.

لوو يعلوم النواا موا فوس الوحود  موا أالوم  موا سوار راكوب بليول ‘: وفيه ابن امر: قوال النووس  -165

 وحده.

ير الزبيور ليت سوه للمسولمين  فالوحود  فيوه مطلوبوة  بخالفنوا فوس ينما فقلت: رضس هللا انكو س

 السفر.
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 ر باب ال نا  ب لن ا بوين22( -111

  فاسوتالنه فوس ال نوا . فقوال: أحوس والوداك؟ ‘فيه اودهللا بون امورو: نوال رنول الوى النووس  -166

 قال: نعم. قال: ففينما ف اهد.

ما حق يقدم الى ال نا . والقااود  أن لا الحوق ال قلت: رضس هللا انكو ونه الترنمة أنه أثوت لن

 أسقط حقه سقط.

 

 ر باب ا سارا فس السالسل23( -112

 ا ب من قوم يدخلون ال نة فس السالسل.‘: فيه أبو هرير : قال النوس  -167

وضود السالسول فوس ا انواق  فالترنموة مطابقوة.  -حقيقوة–قلت: رضس هللا انكو ان كان المورا  

 را  الم از ان اإلكراه  فليست مطابقة.وان كان الم

 

 ر باب فءل من أسلم من أهل الاتابين24( -113

ثالثة يؤتوون أنورهم مورتين: الرنول تاوون لوه ا موة فيعلمنوا  ‘: فيه أبو موسى: قال النوس  -168

ل  ويحسن تعليمنا  ويؤ بنا فيحسن أ بنا. ثم يعتقنا فيتزوننا. ومؤمن أهل الاتاب الو ل كوان مؤمنوا

 والعود يؤ ل حق هللا  وينصس ليسده.‘. م آمن بالنوس ث

 ثووم قووال المووعوس: أاطيتانووا بزيوور ثموون  وقوود كووان الرنوول يرحوول فووس أهووون مننووا الووى المدينووة.

ل بووه  للعنوود المتقوودم ‘ قلووت: رضووس هللا انووكو ان قيوول: مووؤمن أهوول الاتوواب ال بوود أن ياووون مؤمنووا

 ف يعد  حتى يتعد  أنره؟ف يمانه ا ول يستمر. فاي‘ والميااق ف لا بعث 

ل أن محمدال  هوو الموصووه  ‘ قلت: رضس هللا انكو ايمانه ا ول بان الموصوه ك ا رسول. ثانيا

 وهما معلومان متواينان.

 

 ر باب أهل الدار يويتون  فيصاب25( -114

ل ليالل   الوالدان وال رارل نياما

اووون أهووول الووودار يويتوووون مووون بوووا بوال  أو بوووو ان  وسوووئل ‘ فيوووه الصوووعب: مووور نووووس هللا  -169

المموووركين  فيصووواب مووون نسوووائنم ولرارينوووم؟ قوووال: هوووم موووننم. وسووومعته يقوووول: ال حموووى اال هلل 

 ولرسوله.

ل   ن  ل" وموا هوو فوس الحوديث  اال ضومنا قلت: رضس هللا انكو الع ب لزيا ته فس الترنمة "نياموا

ل  وهوم الزالب أننم الا وقد بنم فس الليل  لم يخلوا من نوائم  وموا الحا ل وأيقاروا نوة الوى كووننم نياموا

ل أ خل فس الزيلة؟ فنوه الى نوازها فس مال ه ا.  سوال الى أن قتلنم نياما

 

 ر باب الا حرق الممرك المسلم هل يحرق؟26(-115

ل من اال ثمانية  قدموا الى النوس  -170   فانتووا المدينة  فقالوا: يا رسول ‘فيه أنه: أن رهطا

قال: ما أنودكم اال أن تلحقووا بالو و . فوانطلقوا فموربوا مون أبوالنوا وألواننوا  حتوى هللا أبزنا رسالل ف

 -الى قوله: فقطد أيدينم وأرنلنم  ثم أمر بمسامير فاحميوت وكحلنوم بنوا–صحوا  وقتلوا الرااس 

 الحديث.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 51 

ل  فوامر بقريوة النمول فاحرقوت. فواوحى هللا‘: وفيه أبو هرير : قال النووس  -171  قرصوت نملوة نويوا

 تعالى اليه  أن قرصتك نملة أحرقت أمة من ا مم تسوس.

قلت: رضس هللا انكو كانه نمد بين حديث: "ال تع بوا بع اب هللا" وبين هو ا  فحمول ا ول الوى 

غيوور سوووب  وحموول الاووانس الووى مقابلووة السوويئة بمالنووا موون ال نووة العامووة  وان لووم تاوون موون نوانووا 

لرهط فعلوا بالراال للك. وهو أحسن مون تقودير ابون بطوال الخا . واال فما فس ه ا الحديث أن ا

 اليه أنه استالل أولول  ننم الا سملوا ولم يفعلوا  فاولى لنم الا فعلوا.

 

 ر باب حرق الدور والنخيل27( -116

ل فووس خوواعم  –"أال تريحنووس موون لل الخلصووة. ‘: فيووه نريوور قووال: قووال لووس النوووس  -172 وكووان بيتووا

قال: فانطلقت فس خمسين ومائة فوارا مون أحموه  وكوانوا أصوحاب خيول  -يسمةا كعوة اليمانية

وكنت ال أثوت الى الخيل  فءرب فس صدرل حتى رأيت أثور أصووعه فوس صودرل وقوال: اللنوم 

لو فانطلق الينا فاسرها وحرقنا. وبعث الى النووس  ل منديا بخووره  فقوال رسوول ‘ ثوته  وانعله ها يا

ما نئتك حتى تركتنوا كاننوا نمول أنووه أو أنورب. قوال: فووارك هللا نرير: وال ل بعاك بالحق  

 فس خيل أحمه ورنالنا خمه مرات.

 حرق نخل بنس النءير.‘ وفيه ابن امر: أن النوس  -173

 قلت: رضس هللا انكو الترنمة أام ال المحرق بيت الصنم فلم تحرق بيوت السانى.

 

 ر باب قتل الممرك النائم28( -117

ل مون ا نصوار الوى أبوس رافود ليقتلووه  فوانطلق رنول موننم ‘ بعوث النووس  فيه الوورال: -174 رهطوا

فدخل حصننم  قال: فدخلت فس موربط  واب لنوم. فخرنووا يطلوونوه فخرنوت فويمن خورج أرينوم 

 أنس أللوه معنم  فوندوا الحمار  فدخلوا و خلت.

 ت المفاتيس ففتحت وأغلقوا باب الحصن  فوضعوا المفاتيس فس كو  حيث أراها. فلما ناموا أخ

باب الحصن. ثم  خلت اليه فقلت: يا أبا رافدو فانابنس فتعمدت الصوت فءربته  فصاح 

فخرت ثم رنعت كانس مزيث. فقلت: ما رانك؟ قال: ال أ رل من  خل الس فءربنس؟ قال: 

ل  فوضعت سيفس فس بطنه ثم تحاملت اليه حتى قر  الع،م. ثم خرنت  وأنا  ه . فاتيت سلما

 نزل منه فوقعت. فوثئت رنلس  فخرنت الى أصحابس فقلت لنم: ما أنا بوارح حتى أسمد لنم: 

الوااية فما برحت حتى سمعت نعال أبس رافد تانر أهل الح از فعمت وما بس قلوة حتى أتيت 

 فاخورناه.‘ النوس 

 وقال الورال: أن اودهللا بن اتيك  خل اليه بيته وهو نائم.

س بالنائم المءط د  ال خاله اليق،ان  واال فال مطابقة بين الترنمة قلت: رضس هللا انكو يعن

 والحديث.

 

 ر باب الا ب فس الحرب29(-118

من لاعوب بون ا روره؟ ف نوه قود ألا هللا ورسووله؟ قوال محمود بون ‘: فيه نابر: قال النوس  -175

قود –عنوس محمودال النووس ي–مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول هللا؟ قال: نعمو قال فاتواه  فقوال ان هو ا 
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ل وهللا ]لتملنهخ. ف نا قد اتوعناه وناره أن نداه حتى نن،ور الوى موا  انانا وسالنا الصدقة. قال: وأيءا

 يصير أمره قال: فلم يزل يالمه حتى استمان فقتله.

ل" أل:  ل. ف ن قوله: "انانا قلت: رضس هللا انكو. الترنمة غير مخلصة  ال يمان نعله تعريءا

 وامر والنواهس تااليف. "وسالنا الصدقة" أل: للونا منا بامر هللا سوحانه. "وناره أن كلفنا  وا

فما فيه  ليل الى نواز ‘. نداه حتى نن،ر ما يصير أمره" معناه: ناره العدول انه مد  بقائه 

 الا ب الصريس  وال سيما الا كان فس المعاريض مندوحة.

 

 ر باب من ال ياوت الى الخيل30( -119

من  أسلمت وال رآنوس اال توسوم فوس وننوس ولقود رواوت اليوه ‘ فيه نرير: ما ح ونس النوس  -176

ل". ل منديا  أنس ال أثوت الى الخيل  فءرب فس صدرل وقال: "اللنم ثوته وانعله ها يا

قلووت: رضووس هللا انووكو ونووه  خووول الترنمووة فووس ا حاووام أن الحووديث يوودل الووى فءوويلة ركوووب 

 ولوال للك لما  اا به.الخيل والاووت الينا. 

 

 ر باب من رأا العدو فنا ا بصوته:31( -120

 ]يا صواحاهخ حت يسمد الناا

ل نحووو الزابووة حتووى ال كنووت باميووة الزابووة لقينووس غووالم  -177 فيووه سوولمة: خرنووت موون المدينووة لاهوووا

قلووت: موون أخوو ها؟ قووال: ‘. لعووودالرحمن بوون اوووه فقلووت: ويحووك مالووك؟ فقووال: أخوو ت لقوواح النوووس 

ان وفزاره. فصورخت ثوالث صورخات أسومعت موا بوين البتينوا ]يوا صوواحاه يوا صوواحاهخ  ثوم فطف

أندفعت حتوى ألقواهم وقود أخو وها  ف علوت أرموينم وأقوول: "أنوا ابون ا كوو  واليووم يووم الرضود 

فقلوت: يوا رسوول هللاو ان القووم ‘ فاستنق تنا مننم قول أن يمربوا  فاقولت بنا أسوقنا. فلقينس النوس 

وانس أا لتنم أن يمربوا سقينم. فابعث فوس اثورهم. فقوال: يوا ابون ا كوو  ملاوت فاسو د   اطاش

 ان القوم يقرون فس قومنم.

قلت: رضس هللا انكو موضعنا من الفقه أن ه ه الداو  ليست من  اوا ال اهلية المننوس اننوا: 

 لة مخصوصة.اما  ننا استزاثة الى الافار. واما  ننا استزاثة اامة تنتدب فينا قوي

 

 ر باب من قال: أنا ابن فالن32( -121

 وقال سلمة خ وها  وأنا ابن ا كو .

لم يول يوم حنين. كان أبو سفيان آخ ال بعنان بزلته  فلموا غمويه ‘ فيه الورال: أما رسول هللا  -178

 الممركون نزل  ف عل يقول: 

 أنا ابن اودالمطلب  أنا النوس ال ك ب

 ئ  أرد منه.فما رئس فس الناا يوم

قلت: رضس هللا انكو موضعنا من الفقه أننا خارنة ان االفتخار المننوس انوه القتءوال الحوال. 

 للك خاله اناارها الى القائل: "أنا" ف عل يقول: "أنا أنا".
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 ر باب الا نزل العدو الى حام رنل33( -122

ل –‘ النوس فيه أبو سعيد: لما نزلت بنو قري،ة الى حام سعد بن معال بعث  -179 وكان قريوا

  فقالوا: ‘قوموا الى سيدكم  ف ال ف له الى النوس ‘: ف ال الى حمار  فلما  نا قال النوس  -منه

ان هؤالل قد نزلوا الى حامك. فقال: ف نى أحام أن يقتل المقاتلة  وأن تسوى ال رية. قال: لقد 

 حامت فينم بحام الملك.

الفقوه لوزوم حاوم المحاوم برضوى الخصومين  وان لوم قلت: رضس هللا انكو موضد الترنموة مون 

ل.  ينتصب اموما

 

 ر باب الخربس الا  خل  ار ا سالم بزير أمان34( -123

الووى اووين موون الممووركين  وهووو فووس سووفر  ف لووه انوود أصووحابه ‘ فيووه سوولمة: أتووى النوووس  -180

 اللووه واقتلوه  فقتلته فنفلنس سلوه.‘: فتحدث ثم انفتل. فقال النوس 

رضس هللا انكو الترنمة أام   ن ال اسوا حامه غير حام الحربس المطلق الداخل قلت :

 بزير أمان.

 

 ر باب الت مل للوفو 35( -124

فيه ابن امر: وند امر حلة من استورق توا  فس السوق. فقال: يا رسول هللا ابتد ه ه  -181

ب وة  يواج ‘ أرسله اليه النوس  الحلة فت مل بنا ه ه لواا من ال خالق له. فلوث ما رال هللا  ثم

فقال: يا رسول هللاو قلت انما ه ه لواا من ال خالق له. ثم أرسلت ‘ فاقول بنا امر الى النوس 

 الى ه ه. قال تويعنا أو تصيب بعض حانتك.

ما أنار اليه للوه للت مل وانما المنار الت مل بنو ه ‘ قلت: رضس هللا انكو موضد الترنمة أنه 

 مننس اننا.ا صناه ال

 

 ر باب كيف يعرض اإلسالم الى الصوس؟36( -125

أقووول فوس رهووط قووول ابون صوويا  حتووى ونوده يلعووب موود ‘ ولكور حووديث ابوون امور: أن النوووس  -182

 الزلمان. ولكر الحديث.

قلت: رضس هللا انكو فائد  صحة العرض اليه ااتووار اسوالمه وكفوره. وهول هوو ااتووار مطلوق 

 أو مقيد؟ مختلف فيهو

 

 ر باب الا أسلم قوم فس  ار الحرب 37( -126

 ولنم مال وأرضون فنس لنم 

فيه أبو أسامة: قلت يا رسول هللا أين تنزل غدال فس ح ته؟ قال: وهل ترك لنا اقيل منوزالل؟  -183

ثم قال: نحن نازلون غدال بخيف بنس كنانة المحصب حيوث تقاسومت قوري  الوى الافور. وللوك أن 

ل   الى بنس هارم  أن ال يوايعوهم وال يؤووهم. بنس كنانة حالفت قريما

 قال الزهرل: والخيف: الوا ل.
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وفيه امر: أنه استعمل مولى له يداى هنيا الى الحمى. فقال: يا هنسو اضمم نناحك اون  -184

المسلمين  واتق  او  الم،لوم  ف ننا مست ابة. وأ خول رب الصوريمة والزنيموة وايوال ونعوم ابون 

ننما ان تنلك ماريتنما يرنعا الى نخل وزر . وان رب الصوريمة والزنيموة اوه وابن افان  ف 

ان تنلك ماريتنما ياتينس بونيه يا أمير المؤمنينو أفاتركنم أنا  ال أبالك. فالموال والاو  أيسور الوس 

من ال هب والورق. وأيم وهللا اننم ليرونس انس قد رلمتنم اننا لوال هم قاتلوا الينوا فوس ال اهليوة  

سوولموا الينووا فووس اإلسووالم. والوو ل نفسووس بيووده  لوووال المووال الوو ل أحموول اليووه فووس سووويل هللا  مووا وأ

 حميت الينم من بال هم رورال.

 مطابقة الترنمة للحديث ا ول الى وننين:  قلت: رضس هللا انكو

سئل هل ينزل بداره بماة؟ وهو موين فس بعض الحديث وقولوه: "وهول تورك ‘ اما أن ياون النوس 

فايوف ال يملوك ‘ ا اقيل منزالل"؟ يون  نه الا ملك ما استولى اليه فوس ال اهليوة مون ملوك النووس لن

ل أصالة؟  مالم يزل له ملاا

ل   ننوا فتحوت انوو ؟ فووين أنوه مون الوى أهلنوا  واما أن ياون سئل هل يترك من منازل ماوة رويئا

رين فاهول ماوة موا أسولموا الوى بانفسنم وأموالنم فتستقر أمالكنم الينوا كموا كانوت. والوى التقودي

أمالكنم. ولاننم مّن الينم ثم أسلموا ف لا ملاووا وهوم كفوار بوالمن  فملوك مون أسولم قوول االسوتيالل 

 وأولى.

وأمووا حووديث اموور فووس المدينووة فمطووابق للترنمووة مطابقووة موينووة  غيوور أن اووودالرحمن واامووان لووم 

نووا فووس ال اهليووة  وأسوولموا الينووا فووس ياونووا موون أهوول المدينووة  وال  خووال فووس قولووه: "قوواتلوا الي

 اإلسالم". فالاالم اائد الى أهل المدينة ال الينما. وهللا أالم.

 

 ر باب كتابة اإلمام الناا38( -127

ل وخمسمائة رنل ‘: فيه ح يفة: قال النوس  -185 اكتووا من تلفو باإلسالم من الناا. فاتونا له ألفا

ل؟ فلقد رأيتنا ابتلينا حتى ان الرنل ليصلس وحده وهو فقلنا له: نخاه ونحن ألف وخمسمائة رن

 خائف.

 رواه سفيان ان ا ام .

 حتى ونده يلعب مد الزلمان. ولكر الحديث.

 وروا أبو حمز  ان ا ام : خمسمائة وقال أبو معاوية: ما بين ستمائة الى سوعمائة.

انس كتوت غزو  ك ا وك ا    فقال: يا رسول هللاو ‘وفيه ابن اواسك نال رنل الى النوس  -186

 وامرأتس حانة. قال: ارند فاح   مد امرأتك.

موضد الترنمة من الفقه أن ال يتخيل أن كتابته الناا احصال لعد هم وقد  قلت: رضس هللا انكو

تاون لريعة الرتفا  الوركة مننم  كما ور  فس الداوات الى الافار: "اللنم أحصنم اد ال" أل: 

ف نما خرج ه ا من ه ا النحو  ن الاتابة لمصلحة  ينية. والمؤاخ   التس ارفد الوركة مننم  

وقعت  ليست من ناحية الاتابة ولان من ناحية اا ابنم باارتنم  فا بوا بالخوه الم كور فس 

 الحديث. ثم ان الترنمة تطابق الاتابة ا ولى وأما ه ه الاانية فاتابة خاصة لقوم بااياننم.

 

 هللا يؤيد الدين بالرنل الفانر ر باب ان39( -128
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فقال لرنل ممن يداس اإلسالم: ه ا من أهل النار. فقاتول ‘ فيه أبو هرير : رندنا مد النوس  -187

الرنل قتاالل رديدال  فاصابته نراحة فلم يصور فقتل نفسه فقال: أرند أنس رسوول هللاو وأمور بوالالل 

 لمة  وأن هللا ه ا الدين بالرنل الفانر.ينا ل فس الناا  أنه ال يدخل ال نة اال نفه مس

قلت: رضس هللا انكو موضود الترنموة مون الفقوه أن ال يتخيول فوس اإلموام أو السولطان الفوانر الا 

حمى حوز  اإلسالم أنه مطرح النفد فس الدين لف وره  فيخرج اليه ويخلد   ن هللا قد يؤيد  ينوه 

 ير المعصية. وهللا أالم.به  في ب الصور اليه والسمد والطااة له  فس غ

ومن ه ا الونه استحسوان الوداال للسواللين بالتاييود والنصور  وغيور للوك مون الخيور  مون حيوث 

تاييدهم للدين  ال من حيث أحوالنم للك من الخير  من حيث تاييدهم للودين  ال مون حيوث أحووالنم 

 الخارنة.

 

 ر باب من تالم بالفارسية والرلانة40( -129

 سواختاله ألسنتام وألوانامحوقوله تعالى: 

ل من رعير  فتعال أنت ونفور.  -188 فيه نابر: قلت: يا رسول هللا لبحنا بنيمة لنا  ولحنت صااا

 يا أهل الخندقو ان نابرال قد صند سؤرال  فحى هال بام.‘: فصاح النوس 

 ه"."سنه سن‘: مد أبس والس قميص أصفر. فقال النوس ‘ وفيه أم خالد: أتيت النوس  -189

 قال ابن الموارك: وهس بالحومة: حسنة.

أبلوس وأخلقوس ثوالث ‘: قالت: ف هوت ألعوب بخواتم النووو . فزبرنوس أبوس. فزبرنوس أبوس. فقوال النووس 

 مرات ]قال اودهللاخ فوقيت حتى لكر.

كو  كو . أموا ‘: وفيه أبو هرير : أن الحسن بن الس أخ  تمر  الصدقة  ف علنا فس فيه فقال النوس 

 تعره أنا ناكل الصدقة. تعره أنا

 السؤر: الوليمة  بالفارسية.

وونوه مناسووته فوس ال ملوة ‘: قلت: رضس هللا انكو موضد الترنمة فس الحديث مطابق اال قوله 

بما يفنم مما ال يوتالم بوه الرنول مود الرنول. فنوو كمخالوتوه الع موس بموا يفنموه مون ‘ أنه خالوه 

 لزته.

 

 بل والزنم فس الزنائمرباب ما ياره من لبس اإل41( -130

ل وكوان ‘ فيه رافد: كنوا مود النووس  -191 بو ل الحليفوة  فاصواب النواا نوو   وأصوونا ابوالل وغنموا

بالقودور فاكفيوت ثوم قسوم  فعودل ‘ فع لوا فنصووا القدور  فامر النوس –فس أخريات الناا ‘ النوس 

فطلوووه فطلوووه فاايواهم  امر  امر  مون الزونم بيعيور  فنود مننوا بعيور  وفوس القووم خيول يسوير  

 فاهوا اليه رنل بسنم فحسوه هللا. فقال: 

 ه ه الونائم لنا أوابد كاوابد الوح .

ل الوى حوق الزيور. وقود  قلت: رضس هللا انكو ونه المطابقة أنه أكفا القدور   ن الو بس كوان تعوديا

ل ميتة وله انتصر الو ل سرقة أو غصوا  خارل. وهللا أالم.لهب بعض العلمال الى أن الم بوح تعديا
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 ر باب الا اضطر الرنل الى الن،ر فس رعور أهل ال مة42(-131

 والمؤمنات الا اصين هللا  وت ريدهن

ل –فيه أبو اودالرحمن  -192 ل: انوس ال أالوم موا الو ل  -وكان اامانيا قوال البون اطيوة  وكوان الويوا

: ائتمووا روضوة خواخ ت ودون وازبير فقال‘ نّرأ صاحوك الى الدمال  سمعته يقول: بعامس النوس 

ل  فاتينا الروضة فقلنا: الاتاب؟ فقالت: لم يعطنس. فقلنا: لتخرنن أو  بنا امرأ  أاطاها حالب كتابا

 لن ر نك  فاخرنت من ح زتنا. الحديث.

موا فوس الحوديث  ليول الوى أننوا كانوت مؤمنوة وال لميوة ولاون لموا اسوتوا  قلت: رضوس هللا انوكو

 الن،ر  لزير الحانة  رملنا الدليل.حامنا فس حرمة الفاحمة و

 

 ]كتاب فرض الخمس[ -24

 رباب أ ال الخمه من الدين1( -132

فيه ابن اواا: قدم وفد اود القيه  فقالوا: يا رسول هللاو انوا هو ا الحوس مون ربيعوة  وبيننوا  -193

ليوه مون وبينك كفار مءر  فلسنا نصل اليك اال فوس المونر الحورام. فمرنوا بوامر ناخو  بوه ونوداو ا

ورائنا. فقال: آمركم باربد  وأنناكم ان أربد: اإليمان باهلل  رنا   أن ال الوه اال هللا  واقود بيديوه  

واقام الصال   وايتال الزكا   وصيام رمءان  وأن تؤ وا هلل خمه ما غنمتم. وأنناكم اون الودبال 

 والنقير والحنتم والمزفت.

ل الخمه من اإليمان"  وفائد  ال مد بين التورنمتين: :ان : وترنم اليه "أ ا-وفقه هللا–قال الفقيه 

قدرنا اإليمان قول وامل  خل الدين. وهو اندل فوس لفوو الحوديث خوارج اون اإليموان  اخول فوس 

الدين  نه لكر أربد خصال: أولنا الصال   وآخرها أ ال الخمه   ل أنه لم يعن بوا ربد اال هو ه 

ه المنا    فخارج ان العد . فلو نعل اإليمان بدل مون ا ربود الفرو . وأما اإليمان ال ل أبدل من

ل. وال ل يخلص من للك اخراج اإليمان مون ا ربود  ونعول المونا   بودالل منوه.  الختل الاالم أيءا

وكانه قوال: آموركم بواربد أصولنا اإليموان الو ل هوو المونا  . ثوم اسوتانف بيوان ا ربود  كانوه قوال: 

 آخره. وال ينت،م الاالم اال ك لك. وهللا أالم.وا ربد اقام الصال   الى 

 

 بعد وفاته‘ ر باب نفقة نسال النوس 2( -133

ال تقتسوم ورثتوس  ينوارال. موا تركوت بعود نفقوة نسوائس  ومؤنوة ‘: فيه أبوو هريور : قوال النووس  -194

 ااملس فنو صدقة.

 روطر روعير فوس ره   وما فس بيتس من رسل ياكله لو كوود  اال‘وفيه اائمة: توفس النوس  -195

 لس  فاكلت منه حتى لال الس  فالته ففنس.

ل تركنووا ‘ وفيووه اموورو بوون الحووارث: مووا توورك النوووس  -196 اال سووالحه  وبزلتووه الويءووال  وأرضووا

 صدقة.

ونه مطابقة الترنمة لحديث اائمة. قولنوا: "فاكلوت منوه حتوى لوال الوس  قلت: رضس هللا انكو

فووس نصوويونا. ال لووو لووم تاوون لنووا النفقووة مسووتحقة لاووان المووعير  فالتووه ففنووس". ولووم توو كر أننووا أخ تووه

ل بين الورثة  وهس احداهن.  المونو  لويت المال  أو مقسوما
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ل تركنووا صوودقة"   ننووا ا رض التووس أنفووق  وونووه مطابقتنووا للحووديث الوو ل بعووده قولووه: "وأرضووا

   الى ما هو ممروح فس الحديث.‘الىنسائه مننا بعد وفاته 

 

   وما ينسب‘ب ما نال فس بيوت النوس ر با3( -134

 من الويوت الينن  وقوله تعالى: سوقرن فس بيوتان

 وال تورنن تورج ال اهلية ا ولىح.

 وقوله: سال تدخلوا بيوت النوس اال أن يؤلن لامح.

استالن أزوانه أن يمرض فس بيتس فالن له. وقالت: ‘ : لما ثقل النوس -~-فيه اائمة  -197

 فس بيتس  وفس نوبتس  وبين سحرل ونحرل  ونمد هللا بين ريقس وريقه.‘ توفس النوس 

تزوره  وهو معتاف فس العمر ا واخر مون رمءوان  ثوم ‘ وفيه صفية: أننا نالت النوس  -198

ل موون بوواب المسوو د  انوود بوواب أم سوولمة زوج النوووس  ‘. قامووت تنقلووب وقووام معنووا حتووى الا بلووغ قريوووا

 الحديث.

 رتقيت فوق بيت حفصة.وفيه ابن امر: ا -199

 يصلس العصر  والممه لم تخرج من ح رتنا.‘ وفيه اائمة: كان النوس  -200

ل فارار نحو مسان اائموة فقوال: الفتنوة هننوا ‘ وفيه ابن امر: قام النوس  -201 ل –خطيوا مون  -ثالثوا

 حيث يطلد قرن الميطان.

ل ‘ وفيه اائمة: أن النوس  -202  يستالن فس بيت حفصة. الحديث.كان اندها  واننا سمعت انسانا

من ‘ قلت: رضس هللا انكو ونه  خول الترنمة فس الفقه  أن ساناهن فس بيوت النوس 

 الخصائص كما استحققن النفقة. والسر فس للك حوسنن اليه أبدال.

ل الى أن ه ه النسوة تحقق  وام  وساق الوخارل ا حا يث التس تنسب الينن الويوت فينا تنوينا

 ن للويوت ما بقين.وهللا أالم.استحقاقن

 

  واصاه وسيفه  وقدحه  وخاتمه  وموا اسوتعمل الخلفوال ‘ر باب ما لكر من  ر  النوس 4( -135

بعده من للك مموا لوم تو كر قسومته  ومون روعره ونعلوه  وآنيتوه مموا يتوورك أصوحابه وغيورهم بعود 

 وفاته.

وكتوب لوه هو ا الاتواب  وكوان نقو   فيه أنه: أن أبوا باور لموا اسوتخلفه بعاوه الوى الوحورين  -203

 الخاتم ثالثة أسطر: محمد سطر  ورسول سطر  وهللا سطر.

 ‘.وفيه أنه: أنه أخرج نعلين نر اوين لنما قوالن  وهما نعال النوس  -204

. -‘النووس –وفيه أبوو بور  : أخرنوت الينوا اائموة كسوال ملوودال. وقالوت: فوس هو ا نوز  روح  -205

ل مما يصند باليمن وكسال ملودال.وقال مر : أخرنت الينا   ازارال غلي،ا

 اناسر  فاتخ  ماان المعب سلسلة من فءة.‘ وفيه أنه: أن قدح النوس  -206

وفيه الس بن حسين: انه لقس المسور بون مخرموة حوين قودموا المدينوة مون انود يزيود مقتول  -207

لوه: ال. فقوال: هول أنوت الحسين بن الس. فقال المسور: هل لوك الوس مون حانوة توامرنس بنوا فقلوت 

  ف نس أخاه أن يزلوك القوم اليه. وايم هللا لئن أاطيتنيوه ال تخلوص اليوه أبودال ‘معطس سيف النوس 

‘ حتى تخلص نفسس. ان الس بون أبوس لالوب خطوب ابنوة أبوس ننول الوى فالموة  فسومعت النووس 
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أنوا أخواه أن تفوتن يخطب الناا فس للك الى منوره  وأنا يومئو  محوتلم. فقوال: ان فالموة منوس  و

 فس  يننا. الى قوله: "وهللا ال ت تمد ابنة رسول هللا وابنة ادو هللا أبدال".

وفيه ابن الحنفية: قال: لو كان الس لاكرال ااموان  لكوره يووم نوال أنواا فمواوا اليوه سوعا   -208

ن بنوا  فمور سوعاتك يعملوو‘ اامان  فقال لس الس: الهب الى اامان فاخوره أننا قصة رسول هللا 

ل فاخورته فقال: ضعنا حيث أخ تنا.   فاتيته بنا. فقال: أغننا انا. فاتيت بنا اليا

ل: أرسلنس أبس  خ  ه ا الاتاب فالهب به الى اامان  فو ن فيوه أمور النووس  ‘ وقال ابن الحنفية أيءا

 بالصدقة.

ث وأن آالتوه لوم يوور‘ ونه  خول الترنمة وأحا يانا فوس الفقوه تحقيوق أنوه  قلت: رضس هللا انكو

ل القتسمنا ورثته.  بقيت اند من وصلت اليه للتورك. ولو كانت ميراثا

 

 ر باب قوله تعالى: سف ن هلل خمسه وللرسولح5( -136

 يعنس للرسول قسم للك.

 "انما أنا قاسم وخازن. وهللا يعطس".‘: قال النوس 

سوموا ‘. مدال  فقال النوس فيه نابر: ولد لرنل منا من ا نصارل غالم  فارا  أن يسميه مح -209

ل. اقسم بينام. ل وبعات قاسما  باسمس وال تانوا بانيتس. انما نعلت قاسما

وقال نابر: ولد لرنل منوا غوالم  فسوماه القاسوم. فقالوت ا نصوار: ال تانيوك أبوا القاسوم وال  -210

ل. فوواخور النوووس  ف نمووا أنووا  فقووال: أحسوونت ا نصووار  سووموا باسوومس وال تانوووا بانيتووس.‘ ننعمووك اينووا

 قاسم.

 من ير  هللا به خيرال يفقنه فس الدين. وهللا المعطس  وأنا القاسم.‘: وفيه معاوية: قال النوس  -211

 انما أنا قاسم أضد حيث أمرت.‘: وقال أبو هرير   ان النوس  -212

ان رنوواالل يتخوضووون فووس مووال هللا بزيوور حووق  فلنووم النووار يوووم ‘: وفيووه خولووة: قووال النوووس  -213

 القيامة.

انما هو ‘ ونه مطابقة ا حا يث ل ية تحقيق أن المرا  فينا ب كر الرسول  قلت: رضس هللا انكو

توليه للقسمة  ال  نه يملك خمه الخمه  كما قالوه بعوض العلموال   نوه حصور حالوه فوس القسومة 

 بـ"انما" فخرج الملك.

 

 ر باب من قاتل للمزنم هل ينتقص من أنره؟6( -137

"للرنول يقاتول للمزونم  والرنول يقاتول للو كر وليورا ‘: ه أبو موسى: قال أارابوس للنووس في -214

 ماانه. فمن فس سويل هللا؟ فقال: من قاتل لتاون كلمة هللا هس العليا فنو فس سويل هللا".

مقتءى الحديث أن من قاتل للمزونم  فلويه فوس سوويل هللا. وهو ا ال أنور لوه  قلت: رضس هللا انكو

 يف تطابق ترنمته اليه بنقص ا نر؟ألوتة. فا

 

 ر باب قسمة اإلمام ما يقدم اليه  ويخوا لمن يحءره أو غاب انه7( -138

أقوية من  يواج مزرر  بال هب فقسمنا فوس نواا مون أصوحابه. ‘ فيه المسور: أهديت للنوس  -215

فسوومد   ‘واووزل مننووا واحوود  لمخرمووة ف ووال مخرمووة  ومعووه ابنووه مسووور بوون مخرمووة  الووى النوووس 
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صوته فاخ  قوال فتلقاه به  واستقوله بازراره. وقال: يوا أبوا المسوور: خووات لوك هو ا مورتين وكوان 

 فس خلقه رد .

فووس الاووالم المموونور بووين النواا "النديووة لموون حءوور" وفووس هوو ا الحووديث  قلوت: رضووس هللا انووكو

 خاله للك. وأن ا مر موكول الى االنتنا .

 

ل ر باب بركة الزازل فس ما8(-139 ل وميتا  له حيا

 ووال  ا مر‘ مد النوس  

فيه ابن الزبير: لما وقف الزبير يوم ال مول  اوانس فقموت الوى ننتوه. فقوال: يوا بنوسو انوه ال  -216

ل  وان مون أكوور هموس لودينس.  يقتل اليوم اال رالم أو م،لوم.وأنس ال أرانس اال ساقتل اليوم م،لوموا

ل؟ قال: يا بن سو بد مالنا واقض  ينس. وأوصى بالالث  وثلاه لونيوه  يعنوس أفترا يوقس من مالنا ريئا

بنس اودهللا بن الزبير. يقول: ثلث الالث  ف ن فءل من مالنا رسل بعد قءال الدين  فالاوه لولودك. 

وكان بعض ولد اودهللا قود وازا بعوض بنوس الزبيور خويوب واووا . ولوه يومئو  تسود بنوينو وتسود 

بوودينس ويقووول: يووابنسو ان ا ووزت اوون رووسل منووه  فاسووتعن  بنووات. قووال اووودهللا: ف عوول يوصووينس

بموالل. قال: فوهللا ما  ريت ما أرا  حتى قلت: يا أبت من موالك؟ قال: هللا. فووهللا موا وقعوت فوس 

كربة من  ين اال قلت: يا مولى الزبيرو اقض انه  ينوه فيقءوه. فقتول الزبيور ولوم يود   ينوارال وال 

ل  اال أرضين: مننا الزا بة واحودا امور   ارال بالمدينوة  و اريون بالوصور   و ارال بالاوفوة   رهما

و ارال بمصر. وانما كان  ينه ال ل اليه أن الرنل كان ياتيه بالمال فيستو اه اياه. فيقول الزبير. 

ل اال أن  ال ولانه سلف  ف نس أخمى اليه الءيعة وما ولوى اموار  قوط  وال نوايوة خوراج  وال رويئا

  أو مد أبس بار  ومد امر وااموان فحسوب موا اليوه مون الودين ألفوس ‘د النوس ياون فس غزو  م

ألف ومئتس ألف. قال: فلقس حايم بن حزام اودهللا  فقال: يوا ابون أخوسو كوم الوى أخوس مون الودين؟ 

فاتمه. وقال: مئة ألف. فقوال حاويم: وهللا موا أرا أمووالام تسود لنو ه. قوال لوه اوودهللا: أفرأيتوك ان 

لف ومئتس ألف؟ قال: موا أراكوم تطيقوون هو ا؟ فو ن ا وزتم اون روسل منوه فاسوتعينوا كانت ألفس أ

بس. وكان الزبير اروترا الزابوة بسووعين ومائوة فواانوا اوودهللا بوالف ألوف وسوتمائة ألوف. ثوم قوام. 

فقال: من كان له الى الزبير حق فليوافنا بالزابة  فاتاه اوودهللا ابون نعفور  وكوان لوه الوى الزبيور 

ة الف. فقال لعودهللا: :ان رئتم تركتنا لاوم. قوال اوودهللا: ال. قوال: فواقطعوا لوس قطعوة. قوال أربد مئ

اووودهللا: لووك موون هننووا الووى هننووا. قووال: فوووا  اننووا فقءووى  ينووه فاوفوواه. وبقووس مننووا أربعووة أسوونم 

فقوال –ونصف. فقدم الى معاوية وانده امرو بن اامان والمن ر بون الزبيور واوودهللا بون زمعوة 

معاوية: كم قومت الزابة؟ قال: كل سنم مئة ألف. قال: كم بقس؟ قال أربعة أسنم ونصف. فقوال له 

ل بمئوة ألوف  ل بمئة ألف. وقوال امورو بون ااموان: قود أخو ت سونما المن ر بن الزبير: قد أخ ت سنما

ل بمئة ألفر. قال معاوية: كم بقس؟ قال سنم ونصوف. قوال:  (وقال اودهللا بن زمعة: قد أخ ت سنما

قد أخ ته بخمسين ومئة ألف. فلما فري ابون الزبيور مون قءوال  ينوه. قوال: بنوو الزبيور: اقسوم بيننوا 

ميراثما. فقال: (وهللار ال أقسم بينام حتى أنا ل بالموسم أربود سونين: أال مون كوان لوه الوى الزبيور 

يوننم. وكوان  ين  فلياتنا فلنقءهو قال: ف عل كل سنة ينا ل بالموسم. فلما قءى أربد سنين قسوم ب

 للزبير أربد نسو   ورفد الالث فاصاب كل امرأ  ألف ألف ومئتا ألف.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 60 

ونه مطابقة الترنمة للحديث أن الزبيور موا وسود اليوه بواليوة وال نوايوة   قلت: رضس هللا انكو

فووارك هللا لوه فوس سونامه مون الزنوائم لطيوب أصولنا  وسودا  معاملتوه ‘. بل بوركة غزو  مد النووس 

 فينا.

رارح الوخارل راول الحديث فس حساب ال ملة  فقال: التحقيق: أننا سوعة وخمسون ألوف ووهم 

ل انما هس "وستمائة ألف".  ألف وتسعمائة ألف. ووهم المارح أيءا

 

 ر باب "من الدليل أن الخمه لنوائب المسلمين.9( -140

 برضااه فينم. فتحلل من المسلمين ‘ ما سال هوازن النوس 

 يعد الناا أن يعطينم من الفسل وا نفال من الخمه.‘ وما كان النوس 

 وما أاطى ا نصار وما أاطى نابر بن اودهللا من تمر خيور".

 

حوين نواله وفود هوووازن مسولمين فسوالوه أن يور  الووينم ‘ فيوه موروان والمسوور: قوال النوووس  -217

الطائفتين اما السووس  أحب الحديث الس أصدقه  فاختاروا احدا‘: أموالنم وسوينم. فقال لنم النوس 

واما المال. وقد كنت أستانيت بنم وقود كوان اسوتن،رهم بءود امور  ليلوة حوين قفول مون الطوائف. 

‘ غيور را  الوينم اال احودا الطوائفتين قوالوا ف نوا نختوار سووينا فقوام النووس ‘ فلما توين لنوم أن النووس 

سوينم. من أحب أن يطيب فليفعول. فقال: اخوانام هؤالل ناؤوا تائوين وانس قد رأيت أن أر  الينم 

ومن أحب أن ياون الى ح،ه حتى نعطيه اياه من أول ما يفسل هللا الينا فليفعل. فقال النواا: قود 

 الحديث.‘. لونا للك لرسول هللا 

ونحن باليمن. فخرننوا منوانرين أنوا واخووان لوس أنوا ‘ وفيه أبو موسى: بلزنا مخرج النوس  -218

  وااخوور أبووو رهووم  امووا فووس بءوود أو ثالثووة وخمسووين (أو اثمووين أصووزرهم. أحوودهما أبووو بوور 

وخمسينر رنالل من قومس. فركونا سفينة  فالقتنا سفينتنا الى الن اروس بالحوموة ووافقنوا نعفور بون 

بعاما هننا وأمرنا باإلقامة فاقيموا معنا. فاقمنوا ‘ أبس لالب وأصحابه انده  فقال نعفر: ان النوس 

ل  فااطنا مننا. وموا قسوم  -أو قال–حين افتتس خيور فاسنم لنا ‘   فوافقنا النوس معه حتى قدمنا نميعا

ل اال أصحاب سفينتنا مد نعفر وأصحابه قسم لنم معنم.   حد غاب ان فتس خيور مننا ريئا

قسوم لنوم ‘ ا حا يث مطابقة للترنمة اال حديث أبس موسى ف ن راهره أنه  قلت: رضس هللا انكو

ل لنم  ال منن الخموه ال لوو كوان منوه لوم  من أصل الزنيمة مد الزانمين وان كانوا غائوين تخصيصا

 ت،نر الخصوصية  ن الخمه لعامة المسلمين. والحديث نالق بنا. وهللا أالم.

 

 ]كتاب الجزية[ -25

 ر باب ال زية والموا اة مد أهل الحرب1( -141

ااخور وال يحرموون موا حورم هللا ورسووله وقوله تعالى: سقاتلوا الو ين ال يؤمنوون بواهلل وال بواليوم 

 وال يدينون  ين الحق من ال ين أوتوا الاتاب حتى يعطوا ال زية ان يد وهم صاغرونح ألالل.

 وما نال فس أخ  ال زية من الينو  والنصارا والم وا والع م.

هول الويمن وقال ابن ايينة: ان ابن ن يس قلت لم اهد: ما ران أهل المام الينم أربعوة  نوانير  وأ

 الينم  ينار. قال: ُنعل للك من قول اليسار.
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ل ل وزل بون معاويوة اوم ا حنوف وأتانوا كتواب  -219 فيه نابر بن زيد: اون ب الوة قوال: كنوت كاتووا

اموور بوون الخطوواب قووول موتووه بسوونة: فرقوووا بووين كوول لل محوورم موون الم وووا ولووم ياوون اموور أخوو  

 خ ها من م وا ه ر.أ‘ ال زية من الم وا حتى رند ابن اوه أن النوس 

‘ بعث أبا اويد  الى الوحرين ياتس ب زيتنا. وكوان النووس ‘ وفيه امرو بن اوه: أن النوس  -220

هووو الوو ل صووالس أهوول الوحوورين وأموور الووينم العووالل بوون الحءوورمس  فقوودم أبووو اويوود  بمووال موون 

ضووا اليوه   فلما انصوره تعر‘الوحرين فسمعت ا نصار بقدومه فوافقت صال  الصوس مد النوس 

فتوسم حين رآهم  وقال: أرنام قد سمعتم أن أبا اويد  قود نوال بموسل. قوالوا: أنول. قوال: فابموروا 

وأملوا ما يسركم. فوهللا ال الفقر أخمى اليام ولان أخمى أن توسط اليام الدنيا كما بسطت الوى 

 من قولام فتتنافسوها كما تنافسوها وتنلاام كما أهلاتنم.

حيووة: بعووث اموور النوواا فووس أفنووال ا مصووار يقوواتلون الممووركين. فاسوولم  وفيووه نويوور بوون -221

النرمزان  فقال: انس مستسرك فس مزازل ه ه  قال نعم مالنا ومال من فينا من النواا مون اودو 

المسلمين مال لائر له رأا وله نناحان وله رنالن. ف ن كسور أحود ال نواحين ننءوت الورنالن 

اخوور ننءووت الوورنالن والوورأا وان روودخ الوورأا لهوووت بال نوواح والوورأا واناسوور ال نوواح ا

ال ناحووان والوورنالن. والوورأا كسوورا وال نوواح قيصوور وال نوواح ااخوور فووارا فموور المسوولمين 

 فلينفروا الى كسرا.

قال نوير: فندبنا امر. واستعمل الينا النعمان بن مقرن حتى الا كنوا بوارض العودو وخورج الينوا 

ل فقال  ترنمان له: ليالمنس رنل مسلم فقال المزيور : سول اموا روئت. اامل كسرا فس أربعين ألفا

قال: ما أنتم؟ قالوا: نحن أناا من العرب كنا فس رقال رديد وبالل رديد نمص ال لود والنووا مون 

ال و  ونلوه الوبر والمعر  ونعود الح ر والم ر. فويننا نحن ك لك ال بعث الينوا رب السوموات 

ل من أنفسنا نعور ه أبواه وأموه فامرنوا نوينوا أن نقواتلام حتوى تعوودوا هللا وحوده  أو ورب ا رض نويا

تؤ وا ال زية. وأخورنا نوينا ان رسالة ربنا أنه من قتل منا صار الوى ال نوة فوس نعويم لوم يور مالوه 

فلوم ينودمك ولوم ‘ قط. ومن بقوس منوا ملوك رقوابام فقوال النعموان: ربموا أروندك هللا مالنوا مود النووس 

كايرال  كان ال لم يقاتل فوس أول الننوار انت،ور حتوى تنوب ‘ القتال مد النوس  يحزنك. ولانس رندت

 ا رواح وتحءر الصلوات.

ان أرا  الوخارل بالموا اة اقد ال مة لنم ياخ  ال زية واافوائنم بعود للوك  قلت: رضس هللا انكو

اانية قول ال،فور من القتل  فن ا حام ال زية. والموا اة غير للك. وان أرا  مماركة قتالنم مد ام

بنم  وهو معنى الموا اة فموا فوس هو ه ا حا يوث موا يطابقنوا اال تواخر النعموان اون مقابلوة العودو 

 وانت،اره زوال الممه فنو موا اة فس ه ا الزمان مد اإلماان لمصلحة. وهللا أالم.

 

 ر باب الا وا   اإلمام ملك القرية هل ياون للك لوقيتنم؟2( -142

بزلوة بيءوال  فاسواها ‘ توووك. وأهودا ملوك أيلوة للنووس ‘ حميد: غزونا مد النووس فيه ]أبوخ  -222

 بر ال  وكتب لنم بوحرهم.

ل أو  قلت: رضس هللا انوكو المسوالة المختلوف فينوا بوين العلموال الا وا   الملوك اون رايتوه اموموا

ل وا صول بقو ل واا   أو ال يودخل اال لف،وا ل ولم ينص الى نفسه. هل يدخل ضمنا اؤه الوى خصوصا

اباحة؟ وما فس حديث صاحب أيلة كيفية للب الموا اة  هل كان لنفسه أو لنوم أو لل موو ؟ لانوه 
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نسب الندية اليه خاصة ونسب الموا اة لل ميد  فاخ  من للك منا نوة الملوك أو غيرهوا ال يودخل 

 فينا الراية اال بنص الى التخصيص.

 

 لموار باب الا قالوا: صوانا  ولم يحسنوا أس3( -143

 اللنم أبرأ اليك مما صند خالد.‘: وقال ابن امر: ف عل خالد يقتل. فقال النوس 

 وقال امر: الا قال: "مترا" فقد آمنه  ان هللا يعلم ا لسنة كلنا. وقال: تالم. ال باا.

مقصو  الترنمة ان المقاصد تعتور با لتنا كيوف موا كانوت ا  لوة لف،يوة أو  قلت: رضس هللا انكو

 لى لفو لزة العرب أو غيرها.غيرها  ا

 

 ر باب لرح نيف الممركين فس الوئر وال يؤخ  لنا ثمن4( -144

ساند وحوله ناا من قري  ال أتى اقوة بن أبس معيط بسوال ‘ فيه ابن مسعو : بينما النوس  -223

فوداا الوينم   -الى قوله–رأسه حتى نالت فالمة ‘ نزور فق فه الى رنره فلم يرفد رسول هللا 

 د رأيتنم قتلوا يوم بدر فالقوا فس بئر. الحديث باماله.فق

ال،وواهر أن الوخووارل بلزووه حووديث ابوون أبووس ليلووى فووس أن الممووركين سووالوا  قلوت: رضووس هللا انووكو

أن يمتروا منه ناث القتلى  فابى  لان لم يوافق ررل الوخارل فتلقى معنواه مون هو ا ‘ رسول هللا 

ل القتلوى لوو فنمووا أنوه موننم فودال أنسوا هم لوو لوا الرغائوب الحديث  ال العا   تمند أن أهل هؤال

 فينا  لاننم يئسوا أن يقول للك مننم. ففنم مقصو  الترنمة من الحديث بن ه الطريقة.

 

 ر باب اثم الزا ر للور والفانر5( -145

 .لال غا ر لوال يوم القيامة ينصب أو يرا يوم القيامة يعره به‘: فيه أنه: قال النوس  -224

 لال غا ر لوال ينصب بزدرته.‘ وفيه ابن امر: قال النوس  -225

يوم فتس ماة: ان ه ا بلد حرمه هللا تعوالى يووم خلوق السوموات ‘ وفيه ابن اواا: قال النوس  -226

وا رض فنو حرام بحرمته الى يوم القيامة وأنه لم يحول القتوال فيوه  حود قولوس  ولوم يحول اال لوس 

وال –ام ال يعءد روكه وال ينفر صويده  وال يلوتقط لقطتوه اال مون ارفنوا سااة من ننار  فنو حر

 يختلس خالها. الحديث.

نوص الوى أننوا اختصوت ‘ ونوه مطابقوة الترنموة لحوديث ماوة  أن النووس  قلت: رضس هللا انوكو

 بالحرمة اال فس السااة المستاما .

س اخصوت بوه حرموة قتول الفوانر وليه المرا  حرمة قتل المؤمن الور فينا  ال كل بقعة ك لك. فوال

المتاهل للقتل. ف لا استقر أن الفانر قد حرم قتله لعند هللا ال ل خصونا بوه. فو لا خوص أحود فوانرال 

بعند هللا فس غيرها لزم نفول العند له وثوووت الحرموة فوس حقوه  فيقووا امووم الحوديث ا ول فوس 

 الزا ر بالور والفانر.

 

 ]كتاب الصيد والذبائح[ -26

 ر باب التسمية الى الصيد1( -146

 وقوله تعالى: سيا أينا ال ين آمنوا ليولونام هللا بمسل من الصيد تناله أيديام ورماحامح.
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وقوله تعالى: سأحلت لام بنيمة ا نعوام اال موا يتلوى الويام غيور محلوس الصويد وأنوتم حورم ان هللا  

 يحام ما يريد. يا أينا ال ين آمنوا ال تحلوا رعائر هللاح.

وقووال ابووون اوووواا: (العقوووو ر العنووو . موووا أحووول مننوووا وموووا حوورم (اال موووا يتلوووى الووويامر الخنزيوووز 

(ي رمنامر يحملنام (رونآن قوومر اودوا  (المنخنقوةر تنخنوق فتمووت (الموقوول ر تءورب بالخموب 

يوق وننا فتمووت (المتر يوةر التوس تتور ا مون ال وول (النطيحوةر تونطس الموا  فموا أ ركتوه يتحورك 

 ينه فالبس وكل.ب نوه أو بع

ان صويد المعوراض  فقوال: موا أصواب بحوده ]فالوه  وموا أصواب ‘ فيه ادل: سالت النوس  -227

بعرضه  وقي   وسالته انخ صيد الالب قال: ما أمسك اليك. فو ن أخو  الالوب لكوا   فو ن ونودت 

ل غيره فخميت أن ياون أخ ه معه   الوى فوال تاكول. ف نموا لكورت اسوم هللا -وقود قتلوه–مد كلوك كلوا

 كلوك  ولم ت كره الى غيره.

قلت: رضس هللا انكو ليه فس نميد ما لكر من اال وا حا يث تعرض للتسمية المترنم الينوا 

ل لما أنملته ا  لة من التسمية. ول لك أ خل ال ميود تحوت الترنموة.  اال آخر حديث ادل فعده بيانا

 وهللا أالم.

بوه قرينوة لف،يوة مونيوة  هول ياوون الودليل الم مول  واند ا صوليين ن،ور فوس الم مول الا اقترنوت

 معنا  أو اياها خاصة؟

 

 ر باب الا أكل الالب2( -147

وقولووه تعووالى: سيسووئلونك مووالا أحوول لنووم قوول أحوول لاووم الطيوووات ومووا المووتم موون ال وووارح مالوووين 

 تعلموننن مما المام هللا فالوا مما أمسان اليام والكروا اسم هللا اليهح.

واا: ان أكل الالب فقد أفسده  انما أمسك الوى نفسوه وهللا سووحانه يقوول: ستعلمووننن وقال ابن ا

 مما المام هللاح فيءرب ويعلم حتى يترك. وكرهه ابن امر.

 وقال اطال: ان ررب الدم ولم ياكل فال.

 فقلت: انا قوم نصيد بن ه الاالب.‘ فيه ادل: سالت النوس  -228

ولكورت اسوم هللا فاول موا أمسوان اليوك وان قوتلن  اال أن ياكول  فقال: الا أرسلت كالبوك المعلموة 

 الالب ف نس أخاه أن ياون انما أمساه الى نفسه. وان خالطلنا كالب من غيرها فال تاكل.

ساق ا حا يث وااية بعدها   ننوا بينوت أن اإلمسواك فوس اايوة رورل فيوه  قلت: رضس هللا انكو

  لمنو  ال ارح. ف لا أكل تحقق امساكه لنفسه  ال لربه.أن ياون الى صاحوه أل وفال بطااته ال

 

 ر باب ما نال فس التصيد3( -148

 فيه ادل: قلت: يا رسول هللاو انا قوم نتصيد بن ه الاالب. الحديث. -229

وفيه أبو ثعلوة: قلت يا رسول هللا انا بارض أهل كتاب ناكل فس آنيتنم وأرض صيد أصويد  -230

 المعلم وال ل ليه بمعلم. الحديث.بقوسس  وأصيد بالوس 

ل بمر ال،نران  فسعوا الينا حتى لزووا فسعيت الينا حتوى أخو تنا   -231 وفيه أنه: أنف نا أرنوا

 بوركنا وفخ ينا فقوله.‘ ف ئت بنا الى أبس للحة فوعث الى النوس 
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ل  ‘ وفيه أبو قتا  : انه كان مد النوس  -232 فاسوتوا الوى بوعض لريق ماة  فرأا حمارال وحميا

 انما هس لعمة ألعماموها هللا.‘: فقال النوس  -الحديث–فرسه 

مقصووو ه بنوو ه الترنمووة التنويووه الووى أن الصوويد لموون ايمووه للووك. أو لموون  قلووت: رضووس هللا انووكو

 ايمه مستقل بدونه  ولانه ارض له للك. كله نائز وممرو . وفس صيد اللنو خاله.

 

 ر باب التصيد الى ال وال4( -149

وهووم محرمووون وأنووا حوول الووى –فيمووا بووين ماووة والمدينووة ‘ فيووه أبووو قتووا  : كنووت موود النوووس  -233

وكنت رقال الى ال ووال  فوينوا أنوا كو لك ال رأيوت النواا يتمووفون بموسل. فو هوت أن،ور  -فرسس

 ف لا هو حمار وح  فعقرته. الحديث.

زوورض صووحيس  وهووو نوووه الووى نووواز ارتاوواب المموواق لنفسووه ولدابتووه  ل قلووت: رضووس هللا انووكو

 الصيد. وهللا أالم.

 

 ر باب آنية الم وسس والميتة5( -150

فيه أبو ثعلوة: قلت: يا رسول هللاو انا بارض أهل الاتاب  ناكل فس آنيوتنم  فقوال: ال تواكلوا  -234

 فس آنيتنم اال أن ال ت دوا أبدال ف ن لم ت دوا أبدال فاغسلوا وكلوا. الحديث.

الوى موا ‘ و : قال: لما أمسوا يوم فتس خيور أوقدوا النيوران  قوال النووس وفيه سلمة بن ا ك -235

أوقدتم ه ه النيران؟ قالوا: لحوم الحمر اإلنسية. فقال: أهريقوا ما فينا وكسروا قدورها فقام رنول 

 أو لاك.‘: من القوم فقال: ننريق ما فينا ونزسلنا فقال النوس 

سس  وا حا يث فس أهول الاتواب   نوه بنوى الوى أن ترنم الى آنية الم و قلت: رضس هللا انكو

المح ور مننا واحود  وهوو اودم تووقينم الن اسوات. ونووه بقولوه فوس الترنموة: "والميتوة" الوى أن 

 الحمر لما كانت محرمة لم تؤثر فينا الزكا .

 

 ر باب ما ي بس الى النصب وا صنام6( -151

نفيول باسوفل بلودح وللوك قوول أن ينوزل الوى زيود بون امورو بون ‘: فيه ابن امر ان النووس  -236

سفر  فينا لحم  فابى أن ياكول ثوم قوال: ال آكول مموا تو بحون ‘ الوحس  فقدم اليه رسول هللا ‘ النوس 

 الى أصنامام. وال آكل اال مما لكر اسم هللا اليه.

حاب قوودم اليوه هو ا الطعوام فابوواه  وقدموه لزيود فابواه زيوود  وأقوول الوى أصوو قلوت: رضوس هللا انوكو

 الطعام. فقال قوله ه ا. وهللا أالم.

 

 "فلي بس الى اسم هللا تعالى"‘ ر باب قول النوس 7( -152

أضووحا  لات يوووم  فوو لا أنوواا قوود لبحوووا ‘ فيووه ننوودب بوون سووفيان  قووال: ضووحينا موود النوووس  -237

ل أننم قد لبحوا قوول الصوال  فقوال: مون لبوس قوو‘ ضحاياهم قول الصال   فلما انصره رأا النوس 

 الصال  فلي بس مااننا أخرا. ومن كان ال ي بس حتى صلينا فلي بس الى اسم هللا.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 65 

فائد  ه ه الترنمة بعد تقدم الترنموة الوى التسومية التنويوه الوى أن الناسوس  قلت: رضس هللا انكو

لبس الى اسم هللا   نه لم يقل فس ه ا الحديث فليسم  وانما نعول أصول لبوس المسولم الوى اسوم هللا 

 صفة فعله ولوازمه. كما ور  لكر هللا الى قلت كل مسلم سمى أو لم يسم.من 

 أما المتعمد للترك فملتحق بالمتناون باسم هللا. وللك كالءد الخا  للتسمية. وهللا أالم.

 

 ر باب ما ند من الوخائم فنو بمنزلة الوح 8( -153

 وأنازه ابن مسعو .

الصيد. وفس بعير تر ا فس الوئور ف كوه مون حيوث وقال ابن اواا: ما أا زك مما فس يدك فنو ك

 قدرت اليه.

 ورأا للك الس وابن امر واائمة.

 -أو أرن-فيه رافد: قلت يا رسول هللاو انا القوا العدو غدال  وليه معنا مدا فقال: "اا ول  -238

 ما أننر الدم  ولكر اسم هللا اليه فال. وليه السن وال،فر.

ان لنو ه اإلبول ‘: ا بعيور  فرمواه رنول بسونم فحوسوه  فقوال النووس وأصونا ننب ابول وغونم فنود مننو

 أوابد كاوابد الوح . ف لا غلوام مننا رسل فافعلوا به ها ا.

فنوم الوخوارل الحوديث مون االقتصوار فوس اباحوة الوعيور الوى السونم الو ل  قلوت: رضوس هللا انوكو

س واقعة اوين. وتمووينه فوس حوسه. وا مر محتمل  ن ياون احتوه ولم تنف  مقاتله حتى لكس وه

 الحديث النعم المار   بالوح  فس الحام. ولانه فس صفة الونو  أل قد تنفر كالوح .

 

 ر باب لحوم الحمر اإلنسية9( -154

 ‘.فيه سلمة ان النوس 

 ان لحوم الحمر ا هلية يوم خيور.‘ وفيه ]ابنخ امر: ننى النوس  -239

 اام خيور وان لحوم الحمر اإلنسية. ان المتعة‘ وفيه الس: ننى النوس  -240

 يوم خيور ان لحوم الحمر  ورخص فس لحوم الخيل.‘ وفس نابر: ننى النوس  -241

 ان لحوم الحمر.‘ وفيه الورال  وابن أبس أوفى: ننى النوس  -242

لحوم الحمر ا هليوة. رواه صوالس والزبيودل واقيول اون ‘ وفيه أبو ثعلوة: حرم رسول هللا  -243

 اب.ابن رن

اون أكول كول ‘ وقال مالك ومعمر والمانمون ويونه وابن اسحاق ان الزهرل. قال ننى النووس 

 لل ناب من السوا .

ناله نال فقال: أكلوت الحمور  ثوم نواله نوال ]فقوالخ: أفنيوت الحمور. ‘ وفيه أنه: أن النوس  -244

ل ينووا ل فووس النوواا: ان هللا ورسوووله يننيووانام اوون لحوووم الحموور ا  هليووة  ف ننووا رنووه فووامر منا يووا

 فاكفيت القدور واننا لتفور باللحم.

ننوى اون الحمور ا هليوة. فقوال: قود ‘ وفيه امرو: قلت ل ابر بون زيود: يزاموون أن النووس  -245

كان يقول للك الحام بن امرو الزفارل اندنا بالوصور . ولاون أبوى للوك الوحور بون اوواا وقورأ: 

لح.  سقل ال أند فيما أوحس الس محرما

This file was downloaded from QuranicThought.com



 66 

ل واكفووال  رضووس هللا انوكو قلوت: لكوور الوخووارل لوريقين فووس الحوديث: احووداهما الننووس اننوا مطلقووا

القدور. وااخرا أنه سمد أننم أكلوها ولم يوا ر الننس فس ا ولوى والاانيوة  فلموا قيول فوس الاالاوة: 

 أفنيت الحمر  ننى. فافنم أن الننس خوه فنوال ال،نور  واال كانوت المسواراة للننوس متعينوة. فمون

 هننا نما الخاله الم كور بين الصحابة فينا. وهللا أالم.

 

 ر باب المسك10( -155

ما من مالوم يالوم فوس هللا اال نوال يووم القياموة وكلموه يودمى  ‘: فيه أبو هرير : قال النوس  -246 

 اللون لون  م  والريس ريس مسك.

حامول المسوك ونواف  الايور. ماول ال لويه الصوالس والسوول ك‘: وفيه أبو موسى: قال النووس  -247

ل ليوة. وناف  الاير اموا أن  فحامل المسك اما أن يح يك  واما أن توتا  منه  واما أن ت د منه ريحا

ل خوياة.  يحرق ثيابك. واما أن ت د منه ريحا

ل  قلت: رضس هللا انكو ونه االستدالل من الحديث ا ول لنار  المسك  وانه من الطيوات روراا

ل لاان من الخوائث وك لك الحديث الاانس.ا‘ تمويه النوس   لمنيد به سياق التع،يم  فلو كان ن سا

 

 رباب الا ند بعير لقوم فرماه بعءنم فرماه بعءنم بسنم فقتله11(-156

 ‘وأرا  اصالحنم فنو نائز لخور رافد ان النوس 

ان لنوا أوابود  فيه رافد: كنا فس سفر فند بعير من اإلبل فرمواه رنول بسونم فحوسوه. ثوم قوال: -248

 كاوابد الوح . فما غلوام مننا فاصنعوا به ها ا.

ل الوى أن لبوس غيور المالوك  قلت: رضس هللا انكو لكر ه ه الترنمة وما بعدها مون الحوديث تنوينوا

ال ل يحيف انما هو لبس تعدل كما فوس الحوديث ا ول. وأموا هو ا الو بس لمصولحتنم وخووه فواتوه 

صيد  وهو فس أيدل ال وارح لم تنف  مقاتله فقدر أن ي كيوه لكوا  الينم فممرو  حتى لو مر مار ب

المقدور اليه  فتركه الى أن مات  تونه اليه ضمانه لصاحوه ال ل أرسل ال وارح بنوال الوى أن 

 التفويت بالترك كالتفويت بالفعل  وفيه خاله.

 

 ]كتاب األضاحي[ -27

 ر باب ما يمتنى من اللحم يوم النحر1( -157

من كان لبس قول الصوال  فليعود. فقوام رنول فقوال: يوا رسوول هللاو ان ‘: أنه: قال النوس فيه  -249

واندل ن اة خير من راتس لحم. فرخص له فوس للوك.  -ولكر نيرانه -ه ا يوم يمتنى فيه اللحم

الوى كوموين فو بحنما. وقوام النواا ‘ فال أ رل أبلزت الرخصة من سواه أم ال؟ ثوم انوه انافوا النووس 

 مة فتوزاوها  أو قال: فت زاوها.الى غني

غرض الترنموة أن رونو  اللحوم فوس ا ضوحى اوا   ممورواة ولويه مون  قلت: رضس هللا انكو

ل بودرهم. فقوال امور: موا هو ا؟  قويل ما نقل اون امور أنوه قوال ل وابر  وقود رأا معوه نمواالل ولحموا

 مح ااية.فقال: قرمنا الى اللحم فقال امر: أين ت هب ان قوله: س ألهوتم ليواتا

 

 ر باب من لبس أضحية غيره2( -158
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 وأاان رنل ابن امر فس بدنته.

 وأمر أبو موسى بناته أن يءحين بايدينن.

بسره وأنا أباوس  فقوال: موا لوك؟ أنفسوت؟ قلوت: نعومو ‘ فيه اائمة  قالت:  خل رسول هللا  -250

ال تطوووفس ابالويووت.  قووال: هوو ا أموور كتوووه هللا اووالى بنووات آ م. فاقءووس مووا يقءووس الحوواج غيوور أن

 ان نسائه بالوقر.‘ وضحى رسول هللا 

الترنموة غيور مطابقوة لحوديث ابون امور  نوه لكور اإلاانوة فلعلوه اقلنوا لوه  س هللا انكوضقلت:ر

 ولبس ابن امر. ولانه رأا االستعانة الا ررات التحقت بنا االستنابة.

ن أهول بيتوه  فنون فينوا توود. هوو المءوحس مون مالوه او‘ فيحتمول أن ياوون ‘ وأما حديث أزوانوه 

 ويحتمل أن ياون أو ملانن ا ايان فتطابق الترنمة.

 

 ]كتاب األشربة[ -28

 ر باب الخمر من العنب وغيره1( -159

 فيه ابن امر: لقد حرمت الخمر  وما بالمدينة مننا رسل. -251

قليالل. وااموة وفيه أنه: قال: حرمت الينا الخمر حين حرمت  وما ن د خمر ا اناب اال  -252

 خمرنا الوسر والتمر.

وفيه ابون امور: قوال: قوام امور الوى المنوور فقوال: أموا بعودو نوزل تحوريم الخمور وهوس مون  -253

 خمسة: العنب  والتمر  والعسل  والحنطة  والمعير  والخمر ما خامر العقل.

فلوم يحرمووا  غرضنا الر  الى الاوفيين ال فرقوا بوين موال العنوب وغيوره. قلت: رضس هللا انكو

 من غيره اال القدر المسار خاصة  وزاموا أن الخمر مال العنب خاصة.

 

 ر باب فيمن يستحل الخمر ويسميه بزير اسمه2( -160

وقال همام بن امار  حدثما صدقة بن خالد  حدثما اودالرحمن بن يزيود بون نوابر  حودثما  -254

 رعرل  قال: حدثمس أبو اوامر أو أبوو اطية بن قيه الاالبس  قال: حدثما اودالرحمن بن غنم ا

يقول:"لياووونن موون أمتووس أقوووام يسووحلون الحوور ‘ مالووك ا رووعرل: وهللا مووا كوو بنس  سوومد النوووس 

والحريوور والخموور والمعووازه  ولينووزلن أقوووام الووى ننووب الووم تووروح الووينم سووارحة لنووم توواتينم 

س  آخرين قر   وخنازيز الوى يووم بحانة  فيقولون: ارند الينا غدال فيويتنم هللا  ويءد العلم. ويم

 القيامة.

الحديث مطابق للترنمة اال قوله: "ويسميه بزيور اسومه" وان كوان قود ور   قلت: رضس هللا انكو

ل فس غير ه ا الطريق. ولانه لما لم يوافق ررل الوخوارل تلوك الزيوا   تورنم الينوا وقنود فوس  موينا

ا موة يوعود معوه أن يسوتحلوها بزيور تاويول وال  االستدالل الينا بقوله: "من أمتس" ف ن كوننم مون

تحريف. ف ن للوك م واهر  بوالخروج اون ا موة ال تحوريم الخمور معلووم ضورور . فنو ا هوو سور 

 مطابقة الترنمة لن ه الزيا  . وهللا أالم.

 

 ر باب من رأا أن ال يخلط الوسر والتمر3( -161

 الا كان مسارال وأن ال ي عل ا امين فس ا ام
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ه أنووه: انووس  سووقس أبووا للحووة  وأبووا  نانووة  وسوونيل بوون الويءووال خلوويط تموور وبسوور ال فيوو -255

 حرمت الخمر  فق تنا وأنا ساقينم وأصزرهم وانا لنعدها يومئ  الخمر.

 ان الزبيب والتمر والوسر والرلب.‘ وفيه نابر: ننى النوس  -256

التمور والزبيوب ولينوو  كول واحود أن ي مد بين التمور والزهوو و‘ وفيه أبو قتا  : ننى النوس  -257

 مننما اى حد .

 وترنم لحديث أنه "باب خدمة الصزار الاوار".

وهوم الموارح الوخوارل فوس قولوه: "الا كوان مسوارال" وقوال: ان الننوس اون  قلت: رضس هللا انكو

 الخليطين اام وان لم يسار كايرهما لسراة سريان اإلساار الينما من حيث ال يمعر به.

لوخوارل للووك  اموا  نوه يوورا نوواز الخليطوين قووول اإلسواار. واموا  نووه تورنم الوى مووا وال يلوزم ا

 يطابق الحديث ا ول

وال رك أن ال ل كان يسقيه حينئ  للقوم مسار. ولن ا  خول انودهم فوس امووم  -أانس حديث أنه-

 التحريم للخمر. وقال أنه: وانا لنعدهم يومئ  الخمر  ل الى أنه مسار.

ن ال ي عل ا امين فوس ا ام" فيطوابق حوديث نوابر وأبوس قتوا   وياوون الننوس معلوالل وأما قوله: "وأ

ل. وامووا اإلسووراه  بعلوول مسووتقلة. امووا تحقووق اسوواار الاايوور. وامووا يوقوود اإلسوواار بوواالختالل سووريعا

والمد . والتعليل باإلسوراه مووين فوس حوديث الننوس اون قوران التمور هو ا. والتمرتوان نوو  واحود 

 فايف بالمتعد ؟.

 

 ر باب ررب اللون4( -162

ل  ل خالصوا وقال از ونل: سوان لام فس ا نعام لعور  نسقيام مما فس بطونه مون بوين فورث و م لونوا

ل للماربينح.  سائزا

 ليلة أسرا به بقدح لون ]وقدح خمرخ.‘ فيه أبو هرير : قال: أتس النوس  -258

 ارسلت اليه بقدح لون فمرب.يوم ارفة ف‘ وفيه أم الفءل: رك الناا فس صيام النوس  -259

أال خمرتوه  ولوو أن ‘: وفيه نابر: نال أبو حميود بقودح فيوه لوون مون النقيود. فقوال لوه النووس  -260

 تعرض اليه او ال.

من ماة  وأبوو باور معوه. قوال أبوو باور: مررنوا بورا  وقود اطو  ‘ وفيه الورال: قدم النوس  -261

 حتى رضيت. الحديث.‘ لنوس فحلوت كاوة من لون فس قدح. فمرب ا‘: النوس 

نعم الصدقة اللعحة الصفس منحة  والما  الصفس منحة تزودو ‘: وفيه أبو هرير : قال النوس  -262

 ب نال وتروح بآخر.

ل فمءمض ومءمءنا.‘ وفيه ابن اواا: ان النوس  -263  ررب لونا

ننوران رواهران  رفعوت الوى السودر  المنتنوى فو لا أربعوة أننوار: ‘: وفيه أنوه: قوال النووس  -264

وننران بالنان. فاما ال،اهران فالنيول والفورات. وأموا الوالنوان فننوران فوس ال نوة. وأتيوت باالثوة 

أقداح: قدح فيه لون  وقدح فيه خمر  وقودح فيوه اسول.فاخ ت الو ل فيوه اللوون فموربت. فقيول لوس: 

 أصوت الفطر   أنت وأمتك.
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ليور  قوول مون تخيول أن اللوون يسوار كايوره.  ألال فس ه ه الترنمة النفه  قلت: رضس هللا انكو

ل. وانما يتفق للوك  فر  ه ا الفقه الوعيد بالنص. ثم هو غير مستقيم  ن اللون بم ر ه ال يسار مطلقا

 نا رال لصفة تحدث اليه. وهللا أالم.

 

 ر باب استع اب المال5( -163

وكووان أحووب أموالووه اليووه فيووه أنووه: كووان أبووو للحووة أكاوور أنصووارل بالمدينووة موواالل موون نخوول  -265

يدخلنا ويمرب مون موال فينوا ليوب  فلموا نزلوت: ‘ بيرحال  وكانت مستقولة المس د  وكان النوس 

 سلن تنالوا الور حتى تنفقوا مما تحوونح. الحديث.

ل فس الزهد  وال  اخالل  قلت: رضس هللا انكو ان التماا المال الع ب الطيب  ون غيره ليه منافيا

ه الماروه  بخاله تطويوب الموال بالمسوك وموال الوور  وغيوره فنوو ماوروه انود فس الترفه والتر

مالك. وقد نص الى كراهة المال المطيب بالاافور للمحرم والحالل. قال  نه من ناحية السوره. 

 وهللا أالم.

 

 ر باب ررب اللون بالمال6( -164

ل. وأتى  اره وحلوت‘ فيه أنه: أنه رأا رسول هللا  -266 مون ‘ را   فميب لرسول هللا  ررب لونا

الوئر. فتناول القدح فمرب وان يساره أبو بار وان يمينه أارابس فااطى ا ارابووس فءوله. ثوم 

 قال: ا يمن فا يمن.

‘:  خل الى رنل من ا نصوار  ومعوه صواحب لوه. فقوال لوه النووس ‘ وفيه نابر: أن النوس  -267

كرانا. قال: والرنل يحوول الموال فوس حائطوه. فقوال  ان كان اندك مال بات ه ه الليلة فس رنة اال

يا رسول هللاو اندل موال بائوت فوانطلق الوى العوري  قوال: فوانطلق بنموا بنموا فسواب فوس قودح ثوم 

 ثم ررب الرنل ال ل نال معه.‘ حلب اليه من  انن له  فمرب النوس 

أنوت وأموس وهوس وترنم لحديث نابر: "باب الار  فس الحووض". وفيوه: فقوال: يوا رسوولو بوابس 

 سااة حار .

 ررب اللون بالمال  هو أصل فس نفسه. وليه من باب الخليطين فس رسل. قلت: رضس هللا انكو

 

 ر باب ررب الحلوال والعسل7( -165

 وقال الزهرل: ال يحل ررب بول الناا لمد  تنزل   نه رنه.

 قال هللا تعالى: سأحل لام الطيواتح. 

 ان هللا ال ي عل رفاكم فيما حرم اليام".وقال ابن مسعو  فس السار: "

 يع وه الحلوال والعسل.‘ فيه اائمة: كان النوس  -268

ترنم الى رسل وأاقووه بءوده. "وبءودها تتووين ا رويال". يموير الوى أن  قلت: رضس هللا انكو

الطيووات هوس الحووالل ال الخوائوث. والحلووال موون الطيووات وأرووار بقوول ابون مسووعو  الوى أن كووون 

ل والعسوول رووفال فونووب أن ياووون حووالالل. ثووم اووا  الووى مووا يطووابق المووس ل رووفال ينووافس كونووه حرامووا

ل. ونووووه بقولوووه: "رووورب الحلووووال" أننوووا ليسوووت الحلووووال المعنوووو   التوووس يتعالاهوووا  الترنموووة نصوووا

 المترفنون. وانما هس رسل حلو يمرب: اما اسل بمال أو غير للك مما يماكله.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 70 

 

 ن فس المربر باب ا يمن فا يم8( -166

أتوس بلوون قود رويب بمووال. واون يمينوه أارابوس واون روماله أبوو باوور ‘ فيوه أنوه: أن النووس  -269

 فمرب ثم أاطى ا ارابس وقال: ا يمن فا يمن.

ل فوس كوان روسل اال أن  قلت: رضس هللا انكو الحديث مطابق للترنمة. والتيامن وان كوان مسوتحوا

لمال خاصة. فلعل الوخارل احترز من هو ا فخوص الترنموة المنقول ان مالك أن ه ه الودال  فس ا

ل ك لك. وملتحق به كل ما يقسم الوى هو ا  بالمرب موافقة للواقعة. والقياا أن مناولة الطعام أيءا

ل.  الونه مطلقا

 

 ر باب المرب من فم السقال9( -167

 ابن اواا ماله.ان المرب من فم القمربة أو السقال. و‘ فيه أبو أبو هرير : ننى النوس  -270

 لم يسزن بالترنمة التس قولنا  وهس قووله:  قلت: رضس هللا انكو

"بوواب اختنوواث ا سووقية  واوودل اننووا الحتمووال أن ي،وون أن الننووس اوون صووور  اختنائنووا. فوووين 

 بالترنمة الاانية أن الننس مطلق فيما يختنث وفيما ال يختنث كالفخار  ماالل.

 

 ثالثة ر باب المرب بنفسين أو10( -168

 كان يتنفه ك لك.‘ فيه أنه: أنه كان يتنفه فس اإلنال مرتين أو ثالثة. وزام أن النوس  -271

رضووس هللا انووكو أور  المووارح سوؤال التعووارض بووين هوو ا الحووديث وبووين  قلوت: رضووس هللا انووكو

لقود الننس ان التنفه فس اإلنال. وهو الحديث المتقدم الى ه ه الترنمة. وأناب بوال مد بيننموا. و

ل للتونفه   أغنى الوخارل ان للك ف نه تورنم الوى ا ولوى: "بواب التونفه فوس اإلنوال: اإلنوال ررفوا

ل تنفسين  أل: ال يمرب فس نفوه واحود خووه الربوو  بول  وهو المننى انه. ونعل المرب مقرونا

 يفصل بين المربين بنفه أو أكار.

 

 ر باب ررب الوركة  والمال الموارك11( -169

وقوود حءوورت العصوور  ولوويه معنووا مووال غيوور فءووله. ‘ ر: رأيتنووس موود رسووول هللا فيووه نوواب -272

به  فا خل يده فيه وفورج أصوابعه  ثوم قوال: حوس الوى أهول الوضوول. ‘ ف عل فس انال فاتس النوس 

والوركة من هللا. فلقد رأيت المال يتف ر من بين أصابعه فتوضا الناا ورربوا. ف علوت ال آلوو موا 

 فعلمت أنه بركة.نعلت فس بطنس منه. 

ل وأربد مائة" وقال نابر مر : "خمه امر مائة". قلت  ل ابر: كم كنتم يومئ ؟ قال: "ألفا

مقصو ه وهللا أالم أن ررب الوركة يزتفر فيوه اإلكاوار ال كالمورب المعتوا   قلت: رضس هللا انكو

 ال ل ور  أن ي عل له الالث  لقوله: "ونعلت ال آلو ما نعلت فس بطنس منه".

 

 ]كتاب األيمان والنذور[ -29

 ر باب ال تحلفوا بآبائام1( -170
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أ رك امور وهوو يسوير فوس ركوب يحلوف بابيوه. فقوال: أال ان هللا ‘ فيه ابون امور: أن النووس  -273

ل فليحلف باهلل أو ليصمت.  ينناكم أن تحلفوا بآبائام  فمن كان حالفا

 وال آثرال. لاكرال ‘ قال امر: فوهللا ما حلفت بنا من  سمعت النوس 

ل.  وقال م اهد: سأو أثار  من المح قال: ياثر الما

 "وهللا ال أحلف الى يمين فارا غيرها خيرال مننا". الحديث.‘: فيه ابن امر: قال النوس  -274

أخور أيمانه كلنوا أننوا قابلوة للتحلول بالافوار . وانموا تافور اليموين ‘ اور أنه  قلت: رضس هللا انكو

لم يحلف اال باهلل فيخرج الحلف باابوال. وقود كوان لاوم فوس ‘ فدخل فس للك أنه باهلل تعالى خاصة. 

 رسول هللا أسو  حسنة.

 

 ر باب من حلف الى المسل وان لم يحلف2( -171

ل من لهب. وكان يلوسوه  في عول فصوة فوس بوالن ‘ فيه ابن امر: أن النوس  -275 ]اصطندخ خاتما

: انوس كنوت ألووه هو ا الخواتم وأنعول فصوه مون  اخول كفه. ثم انه نله الى المنوور فنزاوه  فقوال

 فرمى به  ثم قال: وهللا ال ألوسه أبدال. فنو  الناا خواتيمنم.

قلت:رضووس هللا انووكو مقصووو  الترنمووة أن يخوورج ماوول هوو ا موون قولووه تعووالى: سوال ت علوووا هللا 

ل مرتاب للننس.  فووين أن اليموين ارضة  يمانامح  ن ال يتخيل أن الحالف قول أن يستحلف مطلقا

 لمال ه ا القصد الصحيس ممرواة. والقصد تاكيد الاراهة اندهم للتختم بال هب.

 

 ]من حلف بالالت فليقل: ال اله اال هللاخ ولم ينوه بالافر.‘: ر وقال النوس 3( -172

من حلف بزيور ملوة اإلسوالم  فنوو كموا قوال. ومون قتول ‘: فيه ثابت بن الءحاك: قال النوس  -276

ل بافر فنو كقتله.نفسه   بمسل ا ب به فس نار نننم. ولعن المؤمن كقتله. ومن رمى مؤمنا

قصد بنو ه الترنموة وبموا أاقونوا مون حوديث "الحلوف بوالالت" أن يووين أن  قلت: رضس هللا انكو

من حلف بزير ملة اإلسالم  فنو كما قال. ليه الى رواهره فوس نسووته الوى الافور  بول هوو ‘ قوله 

 ه مال ك ب المع،م لالت من ال نة العامة الا حلف بنا.كما قال فس ك ب

 

 ر باب قول هللا تعالى: سوأقسموا باهلل نند أيماننمح4( -173

 وقال أبو بار: فوهللا يا رسول هللاو لتحدثمس بال ل أخطات فس الرؤيا.

 قال: ال تقسم.

 ب برار المقسم".‘ فيه الورال: "أمرنا رسول هللا  -277

 أرسلت اليه أن ابنس قد احتءر. فارندنا وقمنا معه. الحديث.‘ : أن ابنة النوس وفيه أسامة -278

ال يموت  حد من المسلمين ثالثوة مون الولود فتمسوه النوار اال ‘: وفيه أبو هرير : قال النوس  -279

 تحلة القسم.

أال أ لاوم الوى أهول ال نوة؟ كول ضوعيف متءوعف  لوو ‘ وفيه حارثة بن وهوب: قوال النووس  -280

 قسم الى هللا ] برهخ  وأهل النار كل خواض اتل متاور.أ

مقصو ه مون هو ا الوواب وهللا أالوم الور  الوى مون لوم ي عول القسوم بصويزة  قلت: رضس هللا انكو

ل حتوى تو كر معنوا اسوم هللا  أو  ل منعقد  كالموافعس وكمالوك فوس قولوه باننوا ليسوت يمينوا "أقسم" يمينا
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ل ينووول. فوو كر الوخووارل اايووة  وقوود قوور ن القسووم فينووا بوواهلل. ثووم بووين أن هوو ا االقتووران لوويه روورلا

ل تتصف بالور مون غيور الحوالف  وهوو المحلووه  با حا يث  ف نه نعل ه ه الصيفة بم ر ها يمينا

 اليه.

 

 ر باب الحلف بعز  هللا وصفاته وكالمه5( -174

 يقول: أاول بعزتك.‘ وقال ابن اواا: كان النوس 

يوقوى رنول بوين ال نوة والنوار  فيقوول: يوا رب اصوره وننوس اون ‘: وقال أبو هرير  ان النوس 

 النار. وازتك ال أسالك غيرها.

 وقال أيوب: وازتك بس ان بركتك.

ال تزاك نننم تقول: هل من مزيد؟ حتى يءد رب العز  فينوا قدموه  ‘ فيه أنه: قال النوس  -281

 فتقول: قط قط وازتك. ويزوا بعءنا الى بعض.

مقصوو  الترنموة أن الحلوف بالصوفات القديموة بصويزة المصودر كوالحلف  نوكوقلت: رضوس هللا ا

با سمال. ولابقت الترنمة قوله: "أاول بعزتوك" مود أن هو ا  اوال ولويه بقسوم مون ناحيوة أن ال 

يستعال اال بالقديم. فاثوت ه ا أن العز  من الصفات القديمة  ال من صوفة الفعول فتنقود اليموين. وهللا 

 أالم.

 

ل  ر6( -175  باب الا حنث ناسيا

 وقوله تعالى: سليه اليام نناح فيما أخطاتم بهح وقال: سال تواخ نس بما نسيتح.

ان هللا ت اوز  متس اموا وسوسوت أو حودثت بنوا ‘: فيه أبو هرير : يرفعه: قال رسول هللا  -282

 أنفسنا مالم تعلم به أو تتالم.

يخطب يوم النحر ال قام اليه رنل  فقال: كنوت  بينما هو‘ وفيه اودهللا بن امرو: أن النوس  -283

افعول وال ‘: أحسوت ك ا (قول ك ار ثم قام آخر فقال: يوا رسوول هللاو كنوت أحسوب كو ا. فقوال النووس 

 حرج. الحديث.

 وفيه ابن اواا ماله.

فووس ناحيووة المسوو د ف ووال فسوولم ‘ وفيووه أبووو هريوور : أن رنووالل  خوول المسوو د يصوولس والنوووس  -284

ارند فصل ف نك لم تصل. فقال فس الاالاة: المنس. فقال: الا قمت الى الصال  فاسووغ  اليه. فقال:

ل  ثوم  الوضول. ثم استقول القولة وكور واقرأ بما تيسر معك من القرآن. ثم اركد حتى تطموئن راكعوا

ل ثم افعل للك فس صالتك كلنا.  ارفد رأسك حتى تعتدل قائما

حود هزيموة تعوره فينوا. فصورخ ابلويه أل اووا  هللاو وفيه اائموة: هوزم المموركون يووم أ -285

أخراكم فرنعت أوالهم فانتلدت هس وأخراهم فن،ر ح يفة ف لا هو بابيه. فقال: أل أبس  فوهللا موا 

انح زوا حتى قتلوه. فقال ح يفة: غفور هللا لاومو فقوال اورو : فووهللا مازالوت فوس ح يفوة مننوا بقيوة 

 خير حتى لقس هللا.

ل وهوو صوائم فليوتم صوومه ف نموا ألعموه هللا ‘ر: رير  (: قال النوس وفيه أبو ه -286 من أكول ناسويا

 وسقاه.
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بنا فقام فوس الوركعتين ا ولتوين قوول أن ي لوه (فمءوى فوس ‘ فيه ابن بحينة: ]صلىخ النوس  -287

صالته  فلما قءى صالته انت،ر الناا تسليمه فاور  فس د قول أن يسلمر ثم رفد ثم كوور وسو د. 

 رأسه ثم سلم. ثم رفد

صوولى بنووم ال،نوور  فووزا  ونقووص مننووا فقووال: يووا رسووول هللا ‘ وفيووه ابوون مسووعو : أن النوووس  -288

أقصرت الصال  أم نسيت؟ فقال: وما لاك؟ قوالوا: صوليت كو لك. قوال: فسو د بنوم ثوم قوال: هاتوان 

 تين".الس دتين لمن لم يدر زا  فس صالته أو نقص فيتحرا الصواب فليتم ما بقس ثم يس د س د

يقول: سال تؤاخ نس بما نسويت وال ترهقنوس مون أمورل ‘ وفيه أبس بن كعب: أنه سمد النوس  -289

ل.  اسرالح قال: كانت ا ولى من موسى نسيانا

وفيه الورال: كان اندهم ضيف فامر أهله أن ي بحوا قوول أن يرنود لياكول ضويفنم. فو بحوا  -290

 عيد ال بس.فامره أن ي‘ قول الصال . ف كروا للك للنوس 

 ]صلىخ يوم ايد  ثم خطب.‘ وفيه نندب: رندت النوس  -291

ل فينا  وك لك ال اهول هول يلحوق بالناسوس  قلت: رضس هللا انكو لما كان حام الناسس قااد  مختلفا

ل. ومننوا  أو العامد؟ ألال الوخارل ا حا يث المتعارضة فيه. فمننا ما قام النسيان فيه او رال مطلقوا

فيه ملزى  وألحق صاحوه بالتعمد. ومننا موا او ر بوه مون ونوه  ون ونوه. والتودبر ما كان الخطا 

 يوين للك. وهللا أالم.

 

 ر باب اليمين فيما ال يملك وفس المعصية  واليمين فس العءب7( -176

اسواله الحموالن فقوال: وهللا ال أحملاوم الوى ‘ فيه أبو موسوى: أرسولنس أصوحابس الوى النووس  -292

هو غءوان فلما انتوه  قال: انطلق الوى أصوحابك. فقوال: ان هللا اوز ونول  أو ان رسل. ووافقته و

 رسوله يحملام.

وفيه اائمة: حين قال لنا أهل ا فك ما قالوا  فورأها هللا. وكان أبو بار ينفق الوى مسوطس  -293

ل بعود الو ل قوال لعائموة فوانزل هللا سوو حانه: سوال لقرابته منه. فقال: وهللا ال أنفق الى مسوطس رويئا

ياتل أولوا الفءول مونام والسوعة أن يؤتووا أولوس القربوىح. قوال أبوو باور: بلوى وهللا انوس  حوب أن 

 يزفر هللا لس.

 فرند الى مسطس النفقة التس كان ينفق اليه. وقال: وهللا ال أنزانا منه أبدال.

فاسوتحملته  فوس نفور مون ا روعريين فوافقتوه وهوو غءووان‘ وفيوه أبوو موسوى: أتيوت النووس  -294

فحلوف أن ال يحملنوا. ثوم قوال: وهللا ان روال هللا ال أحلوف الوى يموين فوارا غيرهوا خيورال مننووا  اال 

 أتيت ال ل هو خير. وتحللتنا.

حديث أبس موسى يطوابق اليموين فيموا ال يملوك. قوال الموارح:  نوه لوم ياون  قلت: رضس هللا انكو

. وفنم ان الوخارل أنه نحا ناحية تعليوق الطوالق يملك رنرال يحملنم اليه. فلما لرأ الملك حملنم

قول ملك العصومة  أو الحريوة قوول ملوك الرقووة. وال،واهر مون قصود الوخوارل غيور هو ا  وهوو أن 

حلف أن ال يحملنن  فلما حملنم ورانعوه فس يمينه. قال: ما أنا حملوتام ولاون هللا حملاوم. ‘ النوس 

ل أنوه يملوك حمالنوا فوين أن يمينه انما انعقدت فيما يملاه    ننم سالوه أن يحملنم. وانما سوالوه رنوا

 فحلف ال يحملنم الى رسل يملاه لعدم الملك حينئ .

 وهللا ما أملات حمالنا فايف أحملام؟ -اليه السالم-كانه قال 
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 وال ل حملام اليه مال هللا ال ملاه الخا .

روسل ولويه فوس ملاوه أنوه ال يفعول فلو حملنم الى ما يملاه لافر. وال خاله فيما الا حلوف الوى 

ل ب لك المسل مال قوله: "وهللا ال ركووت هو ا الوعيور" ولوم ياون الوعيور فوس ملاوه. فلوو  فعالل ل متعلقا

 ملاه وركوه حنث وكفر. وليه ه ا من تعليق العتق الى الملك. وهللا أالم.

 

 ر باب الا حلف أن ال ياتدم  فاكل تمرال بخوز 8( -177

 موما ياون من ا  

 من خوز بر ما وم ثالثة أيام حتى لحق باهلل.‘ فيه اائمة: قالت: ما رود آل محمد  -295

ل فيوه ال وو . فنول ‘ وفيه أنوه: قوال أبوو للحوة  م سوليم: لقود سومعت صووت النووس  -296 ضوعيفا

ل مون رووعير ثوم أخوو ت خموارال لنووا  فلفوت الخوووز  انودك مون رووسل؟ فقالوت: نعوومو فاخرنوت أقراصووا

فس المس د ومعه النواا (الحوديثر فاتوت ‘ ف هوت فوندت النوس ‘ لتنس الى النوس بوعءه  ثم أرس

موا روال أن يقوول. ‘ ففت  واصرت ااة لنوا  فا متوه ثوم قوال فيوه النووس ‘ بالخوز  وأمر به النوس 

 الحديث.

مقصووو ه أن يوور  الووى موون زاووم أنووه ال يقووال ائتوودم اال الا اصووطوغ فوو كر  قلووت: رضووس هللا انووكو

ل فوس سوياق وبيوان رو،ف العوي  فودخل فيوه التمور حديث اائمو ة. والمعلووم أننوا نفوت اإل ام مطلقوا

 وغيره. وحديث أنه أننا اصرت العاة الى ا قرا  فلم يان اصطواي  قال: فا مته.

 

 ر باب الوفال بالن ر وقوله از ونل: سيوفون بالن رح9( -178

ل وال يوؤخره. وانموا يسوتخرج بالنو ر مون "ان النو ر ال يقودم روي‘: فيه ابن امر: قال النوس  -297 ئا

ل.  الوخيل". وقال مر : ال ير  ريئا

]قال هللا تعالى:خ ال ياتس ابن آ م فيستخرج هللا به من الوخيول ‘: وفيه أبو هرير : قال النوس  -298

 فيؤتينس اليه مالم يان يؤتينس اليه من قول.

ه الوخيول"  (وانموا يخورج الوخيولر موا موضد االستمنا  قوله: "يستخرج ب قلت: رضس هللا انكو

 ي ب اليه  ال ما هو متور  به  واال كان نو ال.

 

 ر باب الن ر فيما ال يملك وال ن ر فس معصية10( -179

 "من ن ر أن يطيد هللا فليطعه  ومن ن ر أن يعصيه فال يعصه".‘: فيه اائمة: قال النوس  -299

 ان ]تع يبخ ه ا نفسه. ورآه يممس بين ابنيه. ان هللا لزنس‘: وفيه أنه: قال النوس  -300

 رأا رنالل يطوه بالاعوة بزمام أو غيره فقطعه.‘ وفيه ابن اواا: أن النوس  -301

ل انوه فقوال: أبوو اسورائيل نو ر ‘ وقال مر : ]أن النوس  مر وهو يطوه بالاعوة ب نسانخ يقوو  انسوانا

موره فليوتالم  ويسوت،ل  وليقعود ‘: ال النووس أن يقوم وال يقعد  وال يست،ل  وال يتالم  ويصووم. فقو

 وليتم صومه.

نفى المارح ترنمته هننا الى الن ر فيما ال يملك  وقال: "ال مدخل له فوس  قلت: رضس هللا انكو

ه ه ا حا يث  وانما يودخل فينوا نو ر المعصوية". والصوواب مود الوخوارل  ف نوه تلقوى اودم لوزوم 
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ملوك الزيور  وهوو معصوية. فمون هننوا أ خلوه فوس الترنموة. الن ر فيما ال يملك ن ر المتصره فوس 

 وهللا أالم.

ولن ا لم يقل: "باب الن ر فس ما ال يملك". ثم قال: "وال ن ر فس معصوية"  انودرج النو ر فوس ملوك 

 الزير فس الن ر فس المعصية ال ل نفاه ان العموم فتامله.

 

 ]كتاب كفارات األيمان[ -30

 قد فرض هللا لام تحلة أيمانامحر باب قوله تعالى: س1( -180

 ومتى ت ب الافار  الى الزنس والفقير؟

فقووال: هلاووت  قووال: مووا رووانك؟ قووال: وقعووت الووى ‘ فيووه أبووو هريوور : نووال رنوول الووى النوووس  -302

امرأتس فس رمءوان. قوال: تسوتطيد أن تصووم رونرين متتوابعين. قوال: ال. قوال: تسوتطيد أ  تطعوم 

ل. قال: ال. فانله  . الحديث.ستين مساينا

مقصو ه التنويه الى أن الافار  انما ت ب بالحنث  كموا أن كفوار  اإلفطوار  قلت: رضس هللا انكو

الم فقره  ومود للوك ‘ انما كانت بعد اقتحام ال نب. وأ رج فس للك اي ابنا الى الفقير   ن النوس 

 أاطاه ما يافر به  كما لو أاطى الفقير ما يزطس به  ينه.

 

 يعطى فس الافار  امر  مساكين أقربال كانوا أو بعدالر باب 2( -181

 قال له: ألعم أهلك.‘ ولكر فس حديث أبس هرير  أن النوس 

أاا  الحديث فس الترنمة وما فيه اال "ألعموه أهلوك" لاون الا نواز أاطوى  قلت: رضس هللا انكو

س اناز  الصره الوى ا قربال فالوعدال أنوز. وقاا الوخارل كفار  اليمين الى كفار  اإلفطار ف

 ا قربال.

 

 ر باب اتق المدبر وأم الولد والمااتب فس الافار   واتق ولد الزنا3( -182

 وقال لاوا: ي زال المدبر وأم الولد.

ل  ولوم ياون لوه موال غيوره. فولوغ النووس  -303 فقوال: ‘ فيه نابر: أن رنالل من ا نصار  بر مملوكوا

 حام بامان مائة  رهم.من يمتريه منس؟ فارتراه نعيم بن الن

ونه مطابقوة الترنموة لويود المودبر أنوه بااوه. وبيعوه يودل الوى ملاوه  فنوو  قلت: رضس هللا انكو

كالقن, وقول لاوا ب ناز  أم الولد تونب اناز  المااتب بطريوق ا ولوى. وال أالوم مناسووة بوين 

ه خالف فس اتق ما لكره اتق ولد الزنا وبين ما أ خله فس الترنمة اال أن ياون المخالف فس اتق

فاستدل اليه الوخارل بطريق ال قابل بالفءل  أو  ن ال ل مند اتق المااتب ونحوه فوس الافوار  

بنى الوى نقوص قيمتوه فوس الاتابوة. فوال ي وزال فوس الافوار  كعيوب العوين. فونقض اليوه الوخوارل 

 بنقص ولد الزنا فس القيمة  ومد للك ناز اتقه فس الافار  وهللا أالم.

 

 ر باب الا اتق اودال بينه وبين آخر فس الافار  لمن والؤه4( -183

‘ر فيووه اائمووة أننووا أرا ت تمووترل بريوور   فارووترلوا الينووا الوووالل  (فوو كرت للووك للنوووس  -304

 فقال: (ارترينا ف نمار الوالل لمن أاتق.
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راك فيوه. تورنم الوى العوود المموترك بعتوق أحودهما وحوديث بريود  ال اروت قلت: رضوس هللا انوكو

لاننم لما ارترلوا الوالل وكانت الرقوة لعائمة صار الحق فس ا مة مدخوالل فيه الى االروتراك. 

فاسقط المر  حق الووالل اون غيور المعتوق  وخوص بوه المعتوق. فاو لك أحود المورياين الا أاتوق 

 ’.يريد وكان موسرال. وي زيه فس الافار  اند مالك 

 

 مينر باب االستامال فس الي5( -184

فووس رهووط موون ا رووعريين أسووتحمله. فقووال: وهللا ال أحملاووم. ‘ فيووه أبووو موسووى: أتيووت النوووس  -305

فاخورناه. فقوال: ‘ فلواما ما رال هللا. ثم أتس ب بل فامر لنا باالث لو  فقلنا: ال يوارك لنا فاتينا النوس 

ا غيرهوا خيورال مننوا  اال ما أنا حملوتام بول هللا حملاوم. وأنوا ان روال هللا ال أحلوف الوى يموين فوار

 كفرت ان يمينس. وأتيت ال ل هو خير  وأتيت ال ل هو خير وكفرت ان يمينس.

ل يقاتول فوس  -306 وفيه أبو هرير : قال سليمان:  لوفن الليلة الى تسعين امرأ   كلنن تلود غالموا

 واحود  نوالت سويل هللا. فقال له صاحوه يعنس الملوك: قول: ان روال هللا. فنسوس فلوم يوات موننن  اال

ل لوه فوس حانتوه وقوال  بمق غالم. فقال أبو هرير  يرويه: لو قال: ان رال هللا لم يحنث  وكان  ركا

 "لو استامى..".‘: مر : قال النوس 

‘: ترنم الى االسوتامال فوس اليموين ولويه فوس حوديث أبوو موسوى اال قولوه  قلت: رضس هللا انكو

ما حديث سليمان اليوه السوالم ففيوه: " لووفن". وهو ا "وانس ان رال هللا"  وه ه ليست بيمين. وأ

وان لم يان فيه يمين ولان فيه ما يتعين أن ياون نوواب قسوم. وكوان الوخوارل يقوول: الا اسوتامى 

من ا خوار فايف ال يستامى من ا خوار المؤكد  بالقسم وهو أحوج للتفوويض الوى الممويئة   نوه 

 ب المستقول؟ وهللا أالم.أ خل فس التالس الى هللا تعالى بالزي

وفس حديث سليمان لطيفة تدل الى أن الفصل اليسير بين اليموين واالسوتامال ال يءور   نوه قوال: 

"فقال له الملك  قل: ان رال هللا فنسس". فمقءى ه ا أنه لو قالنا الاتور اسوتاماؤه. وللوك الفصول 

اند العلمال اروترال االتصوال فوس  بقول الملك بين اليمين وبين االستامال. ولان الم هب الصحيس

االستامال  فيحمل الى أن الملك قال له للك خالل يمينه بحيث لو لم ينه لاان االسوامال متصوالل. 

ففيه  ليل الى أن حدوث نية االستامال خالل اليمين كاه وهو الصحيس اند مالوك   نوا ال نعتوور 

 ل مننا ناز وااتور. هللا أالم.مقارنة النية  ول اليمين بل لو حدثت متصلة بآخر نز

 

 ر باب الافار  قول الحنث وبعده6( -185

انس وهللا ان رال هللا ال أحلف الوى يموين فوارا غيرهوا ‘: فيه حديث أبس موسى: الى قوله  -307

 خيرال مننا اال أتيت ال ل هو خير  وتحللتنا.

لوى قولوه والا حلفوت الوى يموين ال تسال اإلمار  ا‘: وفيه اودالرحمن بن سمر : قال النوس  -308

 ورأيت غيرها خيرال مننا فات ال ل هو خير وكفر ان يمينك.

ان قيل: ترنم الى التافير قول وبعد. وساق الحوديث الم مول فوس الترتيوب  قلت: رضس هللا انكو

ل بحيث ال تمور    ن الواو ال تدل الى ال مد المطلق. فال واب أنه لو كان الترتيب بيننما ررايا

 افار  اال بعد الحنث لنوه المر  اليه فلما لم تلتفت فنم التساول فيه. وهللا أالم.ال
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 ]كتاب البيوع[ -31

 ر باب ما نال فس قوله از ونل: سف لا قءيت الصال 1( -186

 فانتمروا فس ا رض وابتزوا من فءل هللاح

ل قل ما اند  سوالا رأوا ت ار  أو لنوال انفءوا الينا وتركوك قائما

 ر من اللنو ومن الت ار  وهللا خير الرازقينح.خي

 وقوله توارك وتعالى: سال تاكلوا أموالام بينام بالوالل اال

 أن تاون ت ار  ان تراض منامح

  وتقولوون: ‘فيه أبو هرير : قال: انام تقولون: ان أبا هرير  ياار الحديث اون رسوول هللا  -309

بماول حوديث أبوس هريور ؟ وان اخووانس ‘ رسوول هللا ما بال المنانرين وا نصار ال يحدثون اون 

الى ملل بطنس  فاروند الا ‘ من المنانرين كان يمزلنم صفق با سواق  وكنت ألزم رسول هللا 

"انه لن يوسط أحدكم ثوبه حتى أقءس مقوالتس هو ه ‘: غابوا  وأحفو الا نسوا  وقد قال رسول هللا 

مقالته نمعتنوا ‘ نمير  الس حتى الا قءى رسول هللا ثم ي مد اليه ثوبه اال واى ما أقول" فوسط 

 تلك من رسل.‘ الى صدرل فما نسيت من مقالة رسول هللا 

بينس وبين سعد بن الربيود فقوال سوعد: انوس ‘ وفيه اودالرحمن: لما قدمنا المدينة آخى النوس  -310

ا  فو لا حلوت أكار ا نصار ماالل فاقسم لك نصف موالس وان،ر أل زرنتوس هويوت نزلوت لوك اننو

تزونتنا. فقال اودالرحمن: ال حانة لس فس للوك  هول مون سووق فيوه ت وار ؟ قوال: سووق قينقوا . 

 فزدا اليه فاتى باقط وسمن .... الحديث.

ل فوس ال اهليوة  فلموا نوال اإلسوالم  -311 وفيه ابن اواا: كانت ااار وم نوة ولو الم واز أسوواقا

 أن توتزوا فءالل من ربامح فس مواسم الح . كاننم تاثموا فيه فنزلت: سليه اليام نناح

نميوود مووا لكووره روواهر فووس اباحووة الت ووار  اال قولووه:سوالا رأوا ت ووار  أو  قلووت: رضووس هللا انووك

لنوال...ح ااية ف ننوا اتوب الوى الت وار  وهوس أ خول فوس الننوس مننوا فوس اإلباحوة لنوا لاون مفنووم 

ل بنا يمعر أننا لو  ل اهتماما خلت من المعارض الورانس لنوم يودخل فوس العتوب الننس ان تركه قائما

 بل كانت حينئ  مواحة.

 

 ر باب قول هللا تعالى: سوالا رأوا ت ار  أو لنوال انفءوا اليناح2( -187

ل فوانقلووا الينوا ‘ فيه نابر: بينا نحن نصلس مد النوس  -312 ال أقولوت ايور مون الموام تحمول لعاموا

 نالل  فنزلت: سوالا رأوا ت ار  أو لنوالح ااية.اال اثمس امر ر‘ حتى ما بقس مد النوس 

انما لكر ااية فس ه ه الترنمة بمنطوقنا وهوو الو م. وتقودم لكوره فوس بواب  قلت: رضس هللا انكو

 اإلباحة بمفنومنا. وهو تخصيص لمنا بحالة ارتزل بنا ان الصال  والخطوة. وهللا أالم.

 

 اتحر باب: سيمحق هللا الربا ويربس الصدق3( -188

 "الحلف ممحقة للوركة  منفقة للسلعة".‘: فيه أبو هرير : قال النوس  -313

و لكر الحديث كالتفسير ل ية   ن الربا الزيا    فيقال: كيف ي تمد المحواق قلت: رضس هللا انك

والزيا  ؟ فوين بالحديث أن اليمين مزيود  فوس الوامن وممحقوة للوركوة منوه  والوركوة أمور زائود فوس 

ل الى ما كان.العد     فتاويل قوله: سيمحق هللا الرباح يمحق هللا الوركة منه وان كان اد ه باقيا
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 ر باب الت ار  فيما ياره لوسه للرنال والنسال4( -189

الى امر بحلة حرير أو سيرال فرآهوا اليوه فقوال "انوس ‘ فيه ابن امر: أرسلنس رسول هللا  -314

 ا من ال خالق له  انما بعات اليك لتستمتد بنا يعنس تويعنا".لم أرسل بنا اليك لتلوسنا انما يلوسن

قوام الوى الوواب فلوم يدخلوه ‘ فيه اائمة: أننا ارترت نمرقة فينا تصاوير  فلما رآها النووس  -315

فعرفت فس وننه الاراهية  فقلت: يا رسول هللا  أتوب الى هللا والى رسوله  فموالا ألنووت؟ فقوال: 

قلت: ارتريتنا لك لتقعد الينوا وتوسودها فقوال: "ان أصوحاب هو ا الصوور  "ما بال ه ه النمرقة؟"

 يوم القيامة يع بون  فيقال لنم: أحيواما خلقتم. وان الويت ال ل فيه الصور ال تدخله المالئاة".

"انموا يلوسونا مون ال خوالق لوه" ‘: فس ترنمة الوخارل اروعار بحمول قولوه  قلت: رضس هللا انكو

 وللنسال. والحق أن الننس خا  بالرنال.الى العموم للرنال 

 أما النمرقة المصور  ف ن الصور  الماروهة يستول فينا الرنال والنسال فس المند.

 

 ر باب كم ي وز الخيار؟5( -190

]انخ المتوايعين بالخيار فس بيعنموا موا لوم يفترقوا أو ياوون الويود ‘: فيه ابن امر: قال النوس  -316

 خيارال".

ل يع وه فارق صاحوه. وكان ابن امر  الا ارترا ريئا

 "الويعان بالخيار ما لم يفترقا".‘: وفيه حايم بن حزام: قال النوس  -317

توورنم الووى قوودر أموود الخيووار  هوول يسووتول فيووه السوولد أو تتفوواوت بحسووب  قلووت: رضووس هللا انووكو

 الحانة الى الترول فينا؟

ول فيووه السوولد أو تتفوواوت بحسووب توورنم الووى قوودر أموود الخيووار  هوول يسووت قلووت: رضووس هللا انووكو

الحانة الى الترول فينا؟ وليه فس الحديث ال ل أور ه تعرض لواحد من الم هوين  اللنوم اال أن 

’ ياخ  من ادم تحديده فس الحوديث تفوويض ا مور الوى الحانوة فوس اروتراله  وهوو مو هب مالوك 

 فيحتمل.

 

 ر باب الا لم يوقت فس الخيار  هل ي وز الويد؟6( -191

]قوالخ: "الويعوان بالخيوار موالم يفترقوا أو يقوول أحودهما لصواحوه: ‘ فيه ابن امر: أن النووس  -318

 أختر" وربما قال "أو ياون بيد خيار".

ال،اهر أنه قصد ت ويز الويد  وتفويض ا مر بعد ارترال الخيار المطلوق  قلت: رضس هللا انكو

ل لمون منود الويود   وهو ’الى العا   فس مال السلعة  وه ا م هب مالك  أسعد ب لالق الحديث خالفوا

ل بالع ر. وهللا أالم.  ك لك الحاقا

 

ل فوهوه من سااته قول أن يفترقا7( -129  ر باب الا ارترا ريئا

 ولم ينار الوائد الى الممترل أو ارترا اودال فااتقه

 وقال لاوا فيمن يمترل السلعة الى الرضا ثم باانا: ونب له الويد.
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فس سفر فانت الى بار صوعب لعمور  فاوان يزلونوس فيتقودم ‘ امر: كنت مد النوس  فيه ابن -319

لعمور: "بعنيوه" قوال: هوو لوك يوا رسوول هللا. قوال: ‘ أمام القووم  فيزنوره امور ويور ه. فقوال النووس 

 فقال: "هو لك يا اودهللا بن امر  تصند به ما ريت".‘ "بعنيه" فوااه من النوس 

أميور الموؤمنين ااموان مواالل بووا ل القورا بموال لوه بخيوور. فلموا  وفيه ابن امور: بعوت مون -320

توايعنا نعت الى اقوس حتى خرنت مون بيتوه حموية لوه بخيوور. فلموا توايعنوا رنعوت الوى اقووس 

حتى خرنت من بيته خمية أن يرا نس فس الويد  وكانت السنة أن المتوايعين بالخيار حتى يفترقوا. 

يعه رأيت أنس قد غونته بانس قد سقته الى أرض ثمو  بواالث ليوال  قال اودهللا: فلما ونب بيعس وب

 وساقنس الى المدنية ليال.

أرا  الوخارل اثوات خيار الم له بحديث ابن امر مود ااموان. ولموا الوم  قلت: رضس هللا انكو

ل  ‘ أن الحديث ا ول يعارضه  ن النوس  يصره فس الوار تصره المالوك بونفه تموام العقود لف،وا

ه ال واب ان للك بقوله فس الترنمة: "ولم ينار الوائد الى الممترل"  يعنس أن ه ه النووة استا

انما مءت ب مءال الوائد  وهو سواوته النوازل منزلوة قولوه: أمءوت العقود   ال بلفوو العقود ا ول 

 خاصة. وهللا أالم.

 

 ر باب لكر ا سواق8( -193

من سوق فيه ت وار ؟ وقالوك  لوونس الوى السووق.  وقال اودالرحمن: لما قدمنا المدينة ]قلتخ: هل

 وقال امر: ألنانس الصفق با سواق.

 "يززو ني  الاعوة فيخسف باولنم وآخرهم".‘: فيه اائمة: قال النوس  -321

قلنا: يا رسول هللا  كيف يخسف باولنم وآخرهم؟ ]وفينم أسواقنم  ومن لويه موننم؟ قوال: يخسوف 

 نم.باولنم وآخرهمخ ثم يوعاون نيات

"صووال  أحوودكم فووس نمااووة تزيوود الووى صووالته فووس سوووقه ‘: وفيووه أبووو هريوور : قووال النوووس  -322

 وبيته" الحديث.

فس السوق وقال مر  بوالوقيد فقوال رنول: يوا أبوا القاسوم فالتفوت اليوه ‘ وفيه أنه: كان النوس  -323

 تس"."تسموا باسمس وال تانوا باني‘: النوس فقال: "انما  اوت ه ا"  فقال النوس 

فس لائفة من الننار وال يالمنس حتى أتى سوق نوس قينقوا . ‘ وفيه أبو هرير : خرج النوس  -324

ل أو  ل ف،ننوت أننوا تلوسوه سووخابا ف لوه بزنوال بيوت فالموة فقوال: "أثوم لاود  أثووم لاود؟" فحسووته رويئا

 تفلسه ف ال يمتد حتى اانقه وقوله ... الحديث.

فيوعث الوينم مون ‘ ون الطعام من الركوان الى اند النوس وفيه ابن امر: أننم كانوا يمتر -325

 يمنعنم أن يويعوا حيث ارتروه حتى يولزوه حيث يوا  الطعامز

انما أرا  ب كر ا سواق اباحة المتانر و خول السوق والمرال فيه للعلموال  قلت: رضس هللا انكو

واق  وخيرهوا المسواند". والفءالل. وكانه لم يصس انده الحوديث الو ل روا: "رور الوقوا  ا سو

وه ا انموا خورج الوى ا غلوب  ن المسواند يو كر فينوا اسوم هللا تعوالى  وا سوواق قود غلوب الوى 

أهلنا الزلط واللنو واالرتزال ب مد المال والالب الى الودنيا مون الونوه الموواح وغيوره  وأنوه الا 

 لكر هللا فس سوق فنو من أفءل ا امال.
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قال:"سمعت سالم بن اودهللا ]يحدث اون أبيوه اون نوده  أن النووس  ورول ان محمد بن واسد أنه

يقول: من  خل السوق فقال ال اله اال هللا وحده ال رريك له له الملوك ولوه الحمود يحيوى ويميوت ‘خ 

وهو الى كل رسل قدير كتوت له ألف ألف حسنة وتمحى انه ألوف ألوف سويئة وبنوس لوه بيوت فوس 

 ال نة.

ولزط فيه أو اصى ربه لم يءور المسو د وال نقوص مون فءوله وانموا  وك لك الا لزى فس المس د

 أضر نفسه  وبالغ فس ائمه.

وقد رول ان الس بن أبس لالب _ أنه قال: "من اصى هللا فس المس د فاانما اصاه فوس ال نوة. 

ومن اصاه فس الحمام فاانم اصاه فس النار. ومن اصاه فس المقور  فاانما اصاه فس ارصوات 

 من اصاه فس الوحر فاانما اصاه الى كف المالئاة".القيامة. و

ل  ولهب المنلب فس حديث اائمة الى ]أنخ من كار سوا  العصا  لزمتوه العقوبوة معنوم. وأن مالاوا

استنوط من الحديث معاقوة نليه رارب الخمر وان لوم يمورب. وهو ا انودل مور و  فو ن العقوبوة 

ن السوماوية ال يقواا بنوا العقوبوات الموراية. الم كور  فوس الحوديث هوس المحنوة السوماوية والمحو

"ويوعقون الى نياتنم"  ل الى أن المقاتلة اوقووا والسوقة امتحنوا معنم فوس الودنيا ‘: ولن ا قال 

خاصة. ثم ورال للك ن،ر فس مصاحوة أهل الفتنة للت ار  معنوم هول هوس مون قويول ااوانتنم الوى 

معوواملتنم  وكوول الووى روواكلته  والمفووتن يوووول مووا هووم اليووه؟ أو يقووال: ان ضوورور  الونووو  تونووب 

 ب ثمه. وه ا راهر الحديث.

 

 ر باب هل يويد حاضر لوا  بزير أنر وهل يعينه أو ينصحه؟9( -194

 "الا استنصس أحدكم أخاه فليصس له" ورخص فيه اطال.‘: وقال النوس 

 لال مسلم" مختصر.الى رنا   أن ال اله اال هللا والنصس ‘ فيه نرير: بايعت رسول هللا  -326

"ال تلقوا الركوان وال بيد حاضر لوا " فقلت البن اواا: موا ‘: وفيه ابن اواا: قال النوس  -327

 قوله "ال يود حاضر لوا "؟ فقال: ال ياون له سمسارال.

سوواق الوخووارل العموووم والخصووو  الووى صوويزة التعووارض ليرروود الووى  قلووت: رضووس هللا انووكو

ى الويد بانر  نوه حينئو  ال ياوون غرضوه للووا ل بزيور أنور مون ال مد. وحمل الننس الخا  ال

 باب النصس لال مسلم.

 وترنمته التس تلس ه ه تحقق مقصو ه الى ه ا الونه.

 

 ر باب بيد ال مار وأكله10( -195

وهووو ياكوول نمووارال فقووال: "موون الموو ر  روو ر  كالرنوول ‘ فيووه ابوون اموور: كنووت انوود النوووس  -328

 النخلة. ف لا أنا أحدثنم فقال: "هس النخلة". المؤمن" فار ت أن أقول

ليه فس الحوديث موا يودل الوى بيود ال موار اال بالقيواا الوى أكلوه  ال يودل  قلت: رضس هللا انكو

الى أنه مواح. واتزرب المارح لكره لويد ال مار بنال منه الوى أنوه م مود اليوه  وأنوه ال يتخيول 

ل مون أكول أحد فيه المند. وقد وقد فوس اصورنا لوعءونم ان اوار الوى مون نمور نخلوة لياكلوه تحرنوا

 غيره مما لم يصف من المونة ونسوه إلضااة المال ولهل ان كونه حفو ماله بماله.
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 ر باب من أنرا أمر ا مصار الى ما يتعارفون11( -196

 بيننم فس الويد واإلناز  والايل والوزن وسنتنم

 الى نياتنم وم اهونم الممنور 

 ين: سنتام بينام.وقال رريس للززال

ل.  وقال ابن سرين: ال باا العمر  ب حدا امر وياخ  للنفقة ربحا

لننود: "خو ل موا يافيوك وولودك بوالمعروه" وقوال تعوالى: سومون كوان فقيورال فلياكول ‘ وقال النوس 

بالمعروهح واكترا الحسن مون اوودهللا بون مور اا حموارال. قوال: باوم؟ قوال: بودانقين  فركووه ثوم 

 . وقال الحمار الحمار فركوه ولم يمترل فوعث اليه بنصف  رهم.نال مر  أخرا

أبووو ليوووة فووامر لووه بصووا  موون تموور  وأموور أهلووه أن يخففوووا انووه ‘ فيووه أنووه: "ح ووم النوووس  -329

 خرانه".

لننود حوين قالوت لوه: ان أبوا سوفيان رنول روحيس  فنول الوس مون ‘ وفيه اائموة: قوال النووس  -330

 ال: "خ ل أنت وبنيك ما يافيك بالمعروه".نناح أن آخ  من ماله سرال؟ فق

وقالووت اائمووة ~: سوموون كووان فقيوورال فلياكوول بووالمعروهح أنزلووت فووس ولووس اليتوويم الوو ل يقوويم اليووه 

 ويصلس فس ماله. ان كان فقيرال أكل منه بالمعروه.

مقصو ه بن ه الترنمة اثووات ا اتموا  الوى العوره وأنوه يقءوس بوه الوى  قلت: رضس هللا انكو

ا لفار. وير  الوى موا خوالف ال،واهر مون العوره  ولنو ا سواق: "ال بواا العمور  ب حودا رواهر 

اموور"  أل: يويعووه سوولعة مرابحووة للعموور  ب حوودا اموور. وروواهره أن ربووس العموور  احوودا اموور 

ل فيقءوس بوالعره الوى  فتاون ال ملة أحدال وامرين . ولاون العوره فيوه أن للعمور   ينوارال ربحوا

ل أولى.اللفو. ف لا صس االاتم ل بال،اهر فاالاتما  اليه مطلقا  ا  الى العره معارضا

وونه  خول حديث أبس ليوة فس الترنمة أنه اليه السوالم لوم يموارله ااتموا ال الوى العوره فوس 

 ماله.

 

 ر باب بيد المريك من ررياه12( -197

الطورق  المفعة فس كل ما لم يقسم  فو لا وقعوت الحودو   وصورفت ‘ فس نابر: نعل النوس  -331

 فال رفعة.

ل غير مقسوم".  وترنم له "باب بيد ا رض  والدور  والعروض ممااا

أ خوول حووديث المووفقة فووس الويوود   نووه الا كووان المووريك ياخوو  المووقص موون  قلووت: رضووس هللا انووكو

ل.  الممترل قنرال بالامن. فاخ ه له من ررياه موايعة نائز  قطعا

 لم هوين فينا.وفيه ارار  الى أن المفعة بيد  وهو أحد ا

 

 ر باب ررال المملوك من الحربس  وهوته واتقه13( -189

 لسلمان: "كاتب  وكان حرال  ف،لموه وبااوه. وسوس امار  وصنيب  وبالل.‘ وقال النوس 

وقال تعالى: سوهللا فءل بعءام الى بعض فوس الورزق  فموا الو ين فءولوا بورا ل رزقنوم الوى 

 ماملات أيماننم فنم فيه سوالح.
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هانر ابراهيم بسار   فدخل بنا قرية فينا ملوك مون الملووك  ‘: وفيه أبو هرير : قال النوس  -332

أو نوار من ال وابر . فقيل:  خل ابراهيم بامرأ   هس من أحسن النسال. فارسل اليه من ه ه التوس 

ن الوى معك؟ قال: أختس. ثم رند الينا  فقال: ال تا بس حودياس. فو نس أخوورتنم أنوك أختوس. وهللا ا

ا رض مؤمن غيرل وغيرك ]فارسل بنا اليوه  فقاموت تتوضوا وتصولس  فقالوت: اللنوم انوس كنوت 

آمنت بك وبرسولك  وأحصنت فرنس اال الى زونس  فال تسلط الس الاافر  فزوط حتوى ركوض 

 برنله.

 قال ا ارج: قال أبو سلمة: ان أبا هرير  قال  قالت: اللنم ان يمت  يقال: هس قتلته.

ل  ارنعوهوا الوى ابوراهيم. فقالوت:  فارسل فس الاانية والاالاوة  فقوال: وهللا موا أرسولم الوس اال رويطانا

 أرعرت أن هللا كوت الاافر وأخدم وليد .

فيه اائمة: اختصم سعد واود]هللاخ بن زمعة ]فس غالم فقال اودخ ه ا يا رسوول هللا أخوس   -333

ل بعتووة فقوال: هوو لوك يوا اوود. الوى روو‘ ولد الى فراش أبس من وليدته. فن،ر النوس  نه  فورأا بينوا

 الولد للفراش  وللعاهر الح ر. واحت وس منه يا سو  . فلم ير سو   قط.

وفيووه اووودالرحمن بوون اوووه: أنووه قووال لصوونيب: اتووق هللا وال توود  الووى غيوور أبيووك. فقووال  -334

 صنيب: ما يسرنس أن لس ك ا وك ا  وأنس قلت للك  ولانس سرقت وأنا صوس.

فيه حايم بن حزام: قلت: يا رسوول هللاو أرأيوت أموورال كنوت أتحنوث بنوا فوس ال اهليوة  مون  -335

 أسلمت الى ما سلف لك من خير.‘: صلة واتاقة وصدقة  هل لس فينا أنر؟ قال النوس 

مقصو ه من ه ه ا حا يث وااية صحة ملك الحربس  وملك المسولم انوه.  قلت: رضس هللا انكو

الممركون وبخوا الى قسوتنم بين هللا أرزاقنم  فاثوتوا  نفسنم الميز  الوى والمخالب فس ااية 

مماليانم  ولم ياوتوا هلل التفر  ان ا صونام بموا ي وب لوه مون حوق  فاخو  مون اايوة أن للمموركين 

ل   ل أن اإلرراك ال ينافس الملك.  أمالكا

 

 ]كتاب السلم[ -32

 ر باب السلم الى من ليه انده أصل19( -199

فيه اودهللا بن أبس أوفى: كنا نسلم نووط أهول الموام فوس الحنطوة والموعير والزبيوب فوس كيول  -336

معلوم الى أنل معلوم. قلت: الى من كان انده أصل؟ قال ما كنا نسوالنم اون للوك ثوم بعاوانس الوى 

  فلوم يسوالنم ألنوم ‘يسولفون الوى انود النووس ‘ ابن أبس أبوزا  فسوالته فقوال: كوان أصوحاب النووس 

 حرث أم ال؟

 وقال نرير ان الميوانس: فس الحنطة والمعير والزبيب.

اون بيود الخلوة حتوى يؤكول ‘ وفيه ابن اواا: سئل ان السلم فس النخول. فقوال: ننوى النووس  -337

 منه وحتى يوزن فقال رنل: وأل رسل يوزن؟ فقال رنل الى نانوه: يحرز.

اوواا فوس هو ا الوواب فحملوه الوى  أرال الوى الموارح  خوول حوديث ابون قلت: رضس هللا انكو

غلط الناس   وحقق أنه من الواب الاانس. والتحقيق أنه من هو ا الوواب. وقول أن يفنوم للوك اال ماول 

 الوخارل.

والفءل للمتقدم. وونه مطابقته أن ابن اواا لما سئل ان السلم الى من له نخل. فس للوك النخول 

 لا كان السلم فس النخل ال ي وز لم يووق لونو هوا اد للك من قويل بيد الامار قول بدو صالحنا. ف
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فس ملك المسلم اليه فائد  متعلقة بالسلم فتعين نواز السلم الى من لويه لوه انوده أصول واال يلزموه 

ل  وهو خاله اإلنما .  سد باب السلم مطلقا

 

 ر باب الافيل فس السلم2( -200

ل من ينو ل ب‘ فيه اائمة: ارترا رسول هللا  -338 ل من حديد.لعاما  نسيئة  ورهنه  راا

ونووه المطابقووة أنووه قوواا السوولم الووى الويوود  والافيوول الووى الوورهن ب ووامد  قلووت: رضووس هللا انووكو

 التوثيق.

 

 ]كتاب الشفعة[ -33

 ر باب ارض المفعة الى صاحونا قول الويد 1( -201

 وقال الحام: ان ألن له قول الويد فال رفعة له.

 و راهد ال يزيرها فال رفعة لنزوقال المعوس: من بيعت رفته وه

أنه قال لسوعد: ابتود منوس بيتوس فوس  ارك. فقوال سوعد: وهللا (موا ‘: فيه أبو رافد مولى النوس  -339

أبتاانمووا  فقووال مسووور: وهلل لتوتااننمووا  قووال سووعد: وهللار ال أزيوودك الووى أربعووة آاله من مووة أو 

ال وار أحوق ‘ ولو أنس سومعت رسوول هللا  مقطعة. فقال أبو رافد: لقد أاطيت بنا خمسمائة  ينار.

 بصقوه ما أاطيتانما باربعة آاله.

"ال وار أحوق بصوقوه" فوس ‘: ر  المارح الى أهول العوراق تمسوانم بقولوه  قلت: رضس هللا انكو

اثوات رفعة ال ار. وحمل ال وار الوى الموريك. وأناور الوينم امتنواانم مون هو ا التفسوير بوان أبوا 

يه الى اثووات الموفعة لمورياه وهوو سوعد. قوال: وكوان أبوو رافود روريك رافد استدل به  وهو روا

سعد بويتيه وهو فس للك كله واهوم  فو ن أبوا رافود كوان يملوك بيتوين متميوزين مون نملوة المنوزل ال 

ل فنو نار ال رريك. وه ا بان يدل  هل العراق أولى منه بان يدل الينم فتامله. ل رائعا  رقصا

فود حمول الحووديث الوى المووريك ل وواز أن ياوون الحووديث انوده الووى ثوم ال يلوزم موون قوول أبووس را

 راهره فس ال ار المالصق  ولانه قاا المريك اليه بطريق ا ولى. وهللا أالم.

 

 ]كتاب اإلجازة[ -34

نوواز  وهمووا الووى –ر بوواب الا اسووتانر أنيوورال بعوود ثالثووة أيووام أو بعوود روونر  أو بعوود سوونة 1( -202

 ا نل ررلنما ال ل ررلاه الا نال

ل وهوو الوى  يون ‘فيه اائمة: استانر النووس  -340 ل خريتوا   وأبوو باور رنوالل مون بنوس الوديل ها يوا

كفار قري  فدفعا اليه راحلتينما واوداه غوار ثوور  وبعود ثوالث أميوال  فاتاهموا براحلتينموا صووس 

 ثالث.

الفصول  ف عول قاا الوخارل ا نل الوعيود الوى القريوب بطريقوة ال قائول ب قلت: رضس هللا انكو

ل. واند مالوك تفصويل بوين ا نول الو ل ال تتزيور السولعة فوس  الحديث  ليالل الى نواز ا نل مطلقا

 ماله وبين ا نل تتزير فس ماله فتمتند.

 

 ر باب من استانر أنيرال فوين له االنر ولم يوين له العمل2( -203
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نرنس ثموانس ح و . فو ن أتمموت لقوله: سانوس أريود أن أناحوك احودا ابنتيوى هواتين الوى أن أن توا

 امرال فمن اندك ]الى قولهخ قال للك بينس وبينك أيما ا نلين قءيت فال ادوان السح.

ل انوودهم بالعووا  . وروون  قلووت: رضووس هللا انووكو ر  المنلووب اليووه ترنمتووه بووان العموول كووان معلومووا

ل انودهم بالعوا  . ورون الوخوارل  أنوه أنواز أن ياوون الوخارل أنه ناز أن ياون العمل كان معلوما

العمل م نوالل. وليه كما رن  انما أرا  الوخارل أن التنصيص الى العمل باللفو غيور مموترر. 

ل لمون غلوب التعوود  وأن المتود المقاصد ال ا لفار  فتافس  اللة العوائد الينا كداللوة النطوق  خالفوا

 الى العقو  فرااى اللفو.

 

 ]كتاب الحوالة والكفالة[ -35

 ]بابخ هل يرند أحال فس الحوالة؟ ر1( -204

ل ناز.  وقال الحسن وقتا  : الا كان يوم أحال اليه مليا

ل. فو ن توول  حودهما  ل وهو ا  ينوا وقال ابن اواا: يتخارج المرياان وأهل الميراث فياخ  ه ا اينا

 لم يرند اليه صاحوه.

 لى ملس فليتود.مطل الزنس رلم والا أتود أحدكم ا‘: فيه أبو هرير : قال النوس  -341

ل   قلت: رضوس هللا انوكو ل وهو ا  ينوا أ خول قسومة الوديون والعوين تحوت الترنموة الا كوان هو ا اينوا

ل فتوول فوس ضومانه. وقواا الحولوة  فتوا الدين ال ل لم ينتقص القسمة   نوه رضوس الودين اوضوا

 اليه. وهللا أالم.

 

 ر باب ان أحال  ين الميت الى رنل ناز2( -205

ل ‘ بن ا كو : كنا اند النووس  فيه سلمة -342 ال أتوس ب نواز . فقوالوا: صول الينوا  فقوال: هول اليوا

ل؟ قوالوا: ال. فصولى اليوه. ثوم أتوس ب نواز  أخورا. فقوالوا: يوا رسوول   ين؟ قالوا: ال. فنل ترك ريئا

 هللاو صل الينما.

ل؟ قوالوا: ثالثوة  نوانير  فصولى  الينوا. ثوم أتوس قال: هل اليه  ين؟ قيول: نعومو قوال: فنول تورك رويئا

ل؟ قووالوا: ال. قووال: فعليووه  يوون؟ قووالوا: ثالثووة  نووانير.  بالاالوث قووالوا صوول الينووا. قووال: هوول توورك رويئا

]فقالخ: صلوا الى صاحوام. قال أبو قتوا  : صول اليوه يوا رسوول هللاو والوس  ينوه. فصولى اليوه 

 ‘.النوس 

موا انوده متقاربتوان يماون ن،وم ترنم الى الحوالة والحديث فس الافالة  نن قلت: رضس هللا انكو

 قياا احداهما الى ا خرا.

 

 ر باب الافالة فس القرض والديون با بدان وغيرها3( -206

ل فوقد رنل الى نارية امرأته. فاخ  حمز  من الرنل كفالل حتوى  وبعث حمز  بن امرو مصدقا

وا روعث البون قدم الى امر. وكان امر قد نلوده مائوة فصودقنم واو ره بال نالوة. وقوال نريور 

مسعو  فس المرتدين: استتونم وكفلنم امائرهم. وقال حما : الا تافل بنفه فمات فال رسل اليوه. 

 وقال الحام: يءمن.
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أنه لكر رنالل من بنس اسرائيل سال ]بعوضخ بنوس اسورائيل أن ‘ فيه أبو هرير : ان النوس  -343

بواهلل رونيدال. قوال: ائتنوس بالافيول. قوال:  يسلفه ألف  ينار. قال: أئتنس بالموندال أروندهم. قوال: كفوى

كفى باهلل وكيالل. فدفعنا اليه الوى أنول مسومى فخورج فوس الوحور فقءوى حانتوه  ثوم الوتمه مركووا 

فقدم الى ا نل ال ل أنله فلم ي د. فاخ  خمووة فنقرهوا فا خول فينوا ا لوف  ينوار  وصوحيفة منوه 

سلفت منه وسالنس رونيدال وكفويالل فرضوس بوك. ولكور اليه  ثم أتى بنا الوحر. فقال: اللنم تعلم أنس ت

 الحديث.

أخ  الوخارل مون الافالوة با بودان فوس الحودو  الافالوة با بودان فوس الوديون  قلت: رضس هللا انكو

بطريق ا ولى. فمون هنوا وقعوت المطابقوة. وقولوه: "وغيرهوا" يعنوس غيور ا بودان. أل وبوالحقوق 

 المالية لحديث صاحب الخموة.

 

 صيونمحر باب قول هللا تعالى: سوال ين ااقدت أيمانام فآتوهم ن4( -207

فيه ابن اواا: سولال نعلنا مووالسح قوال: ورثوة سوالو ين اقودت أيموانامح كوان المنوانرون لموا 

فلموا ‘ قدموا المدينة يرث المنانرل ا نصارل  ون لول رحموه ل خوو  التوس أخوى بيوننم النووس 

 ويوصى له. -وقد لهب الميراث–يمانامح اال بالنصر  والرفا   نزلت: سوال ين ااقدت أ

 بينه وبين سعد بن الربيد.‘ وفيه أنه: قدم الينا ابن اوه  فآخى النوس  -344

بوين ‘ قال: ال حلف فس اإلسالم؟ فقال: قد حالف النووس ‘ وفيه أنه: قيل له: أبلزك أن النوس  -345

 قري  وا نصار فس  ارل.

ونوه  خوول هوو ه الترنموة فووس الافالوة والحوالوة أن الافيوول والزوريم الوو ل  انووكوقلوت: رضوس هللا 

وقعت الحوالة اليه ينتقل الحق اليه  كما ينتقل هننا حق الوارث انوه الوى الحليوف. فمووه انتقوال 

 الحق المالف بانتقال انه وله. وفيه القياا الى أصل قد نس   وهس قااد  اختاله.

 

 واقده‘ ار فس اند النوس ر باب نوار أبس ب5( -208

‘ فيه اائمة: لم أاقل أبول اال وهموا يودينان الودين ولوم يمور الينوا يووم اال ياتينوا فيوه النووس  -346

ل. فلما ابتلس المسلمون خرج أبو بار منانرال قول الحومة حتى بلوغ بورك  لرفس الننار بار  واميا

يد؟ قال أبوو باور: أخرننوس قوومس فانوا أريود الزمام. ولقيه ابن الدغنة وهو سيد القار . فقال أين تر

أن أسوويس فووس ا رض فااووود ربووس. قووال ابوون الدغنووة: ان مالووك ال ي خوورج وال يُخوورج ف نووك تاسووب 

المعدوم  وتصل الرحم  وتحمل الال  وتقرل الءيف  وتعين الى نوائوب الحوق. وأنوا لوك نوار  

فوس أروراه قوري   فانفو ت  وفارند فااود ربوك بووال ك فرنود ابون الدغنوة مود أبوس باور فطواه

قوري  نوووار ابوون الدغنووة وأمنوووا أبووا باوور. وقووالوا لوه: موور أبووا باوور أن يعووود ربووه فووس  اره فليصوول 

وليقرأ ما رال  وال يؤلينا ب لك وال يستعلن به. ف نا قود خموينا أن يفوتن أبنالنوا ونسوالنا. فقوال للوك 

بالصوال  وال القورال   ثوم بودا  بوس  ابن الدغنة  بوس باور. فطفوق يعوود ربوه فوس  اره. وال يسوتعلن

باوور. فووابتنى مسوو دال بفنووال  اره وبوورز. فاووان يصوولس فيووه ويقوورأ القوورآن  فتتقصووف اليووه نسووال 

الممووركين وأبنووالهم يع وووون وين،وورون. وكووان أبووو باوور باووال ال يملووك  معووه حووين يقوورأ القوورآن  

بار أن يعوود ربوه فوس  اره. وفعول فااز  للك أرراه قري  فقالوا البن الدغنة: انا كنا أنرنا أبا 

كوو ا  فوو ن أحووب أن يعووود ربووه فووس  اره فعوول وان أبووى فاسوواله أن يوور  اليووك لمتووك  ف نووا كرهنووا أن 
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نخفرك ولسنا مقرين االستعالن. فاتاه ابن الدغنة فقال: قد المت ال ل اقدت لك. ف ما أن تقتصور 

 أنس أخفرت فس رنل اقدت له.اليه واما (أن تر ر الس لمتس ف نس ال أحب أن تسمد العرب 

قود ‘: فقوال النووس –قال أبو بار: فو نس أر  اليوك نووارك وأرضوى ب ووار هللا والنووس يومئو  بماوة 

أريت  ار ه رتام. فنانر من هانر قول المدينة. ورند الوى المدينوة بعوض مون كوان هوانر الوى 

أرنووو أن يووؤلن لووس. الووى رسوولك. فوو نس ‘: أرض الحومووة. وت نووز أبووو باوور منووانرال فقووال النوووس 

 والف راحلتين كانتا انده أربعة أرنر.‘ فحوه أبو بار نفسه الى النوس 

أ خل ه ا الواب فوس الافالوة وينوزوس أن يناسوب كفالوة ا بودان  كموا ناسوب:  قلت: رضس هللا انكو

 سوال ين ااقدت أيمانامح كفالة ا موال.

مون ننوة مون أنواره موننم وضومن لمون  وونه المناسوة أن الم ير كان ياف للم وار أن ال يءوام

 أناره امن أناره منه أن ال يؤليه فتاون العند  اليه. وهللا أالم.

 

 ]كتاب الوكالة[ -36

 ر باب الا أبصر الرااس أو الوكيل را  تموت1( -209

ل يفسد فاصلس ما يخاه الفسا    أو ريئا

اريوة لنوا بموا  مون غنمنوا فيه كعب بن مالك: أنه كانوت لنوم غونم تراوى بسولد  فابصورت ن -347

ل. فاسرت ح رال ف بحتنا به. فقال لنم: ال تاكلوها حتى أسال النوس  فامر باكلنا فيع ونوس أنوه ‘ موتا

 أمة وأننا لبحت.

توورنم الووى أن ال بيحووة الا تعووب الينووا قصوود اإلصووالح فووس محوول يخوواه  قلووت: رضووس هللا انووكو

ل. ثوم أتو ى بحوديث ال اريوة وموا فيوه تعورض لحاوم فعلنوا الينا الفسا   لم ياون الفااول لو لك متعوديا

ابتدال هل حام بانه تعد أم ال؟ وغايتوه أنوه أبواح أكول الموا  لمالانوا. فقوال: "كلوهوا". لاون قود تقودم 

ل ف بيحته ميتة.  الوخارل أن من لبس متعديا

يف  فموا فمن هننا يؤخ  غير متعدية ب بحنا  نه حللنا  وأما الا بنينا الى أن لبيحة التعدل ال ت 

 فيه  ليل الى الترنمة. وهللا أالم.

 

 ]كتاب الحرث والمزارعة[ -37

 ر باب الا قال: اكفنس مؤنة المخل أو غيره وتمركنس فس الامر 1( -210

 فيه أبو هرير : قالت ا نصار: اقسم بيننا وبين اخواننا النخل. -348

 : سمعنا وألعنا.قال: ال. قالوا: فتافوننا المؤنة ونمركام فس الامر . قالوا

أرار فس الترنمة الى ح ة المساقا  ونزلنا المارح الوى للوك  ولويه فوس  قلت: رضس هللا انكو

ل العموال الينوا  فلويه فيوه اال م ور   ل ل نصوار وهوم أيءوا الحديث حقيقتنا  ن الرقاب كانوت ملاوا

سومة  فنزلووا تمليانم إلخواننم نصف الامر  بوال اووض  غيور أننوم ارضووا الوينم الملوك ثوم الق

ان الملك المتعلق الى الامر   وكاننم ساقوا نصيونم المعوروض الوينم ب وزل مون الامور   وكوان 

ل اما بالنص أو العوره  أو بوان الوالق المورك منوزل اون النصوف  وهوو  -وهللا أالوم–ال زل موينا

وال ووزل المنسوووب الووى ا صوول هننووا هووو الاوول بالنسوووة الووى النصوويب  -’–مموونور موو هب مالووك 

 المعروض.
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 وم هونا أن المساقا  الى أن كل الامر  للمالك نائز . وهللا أالم.

 

 ر باب الا زر  بمال قوم بزير الننم وكان فس للك صالح لنم2( -211

–بينمووا ثالثووة نفوور يممووون  فاخوو هم المطوور فووآووا الووى غووار. ‘ فيووه ابوون اموور: قووال النوووس  -349

أنيرال بفرق أرز  فلما قءوى املوه قوال: أاطنوس حقوس فقال الاالث: اللنم انس استانرت  -الحديث

 فعرضت اليه فرغب منه. فلم أزل أزراه حتى نمعت منه بقرال ورااينا ف النس فقال: اتق هللا.

فقلت: الهب الى للوك الوقور ورااينوا فخو . قوال: فواتق هللا وال تسوتنزال بوس فقلوت: ال أسوتنزال 

 بك. فخ   فاخ ه كله. الحديث.

ل.   انووكوقلووت: رضووس هللا ر  المووارح الترنمووة وقووال ال يصووس اال بووان ياووون الووزرا  متطواووا

والترنمة صحيحة ومطابقة  نه قد اين له حقه ومانه منه وبرئوت لمتوه منوه. فلموا تورك القووض 

ل الووى الفوورق  فنووو وضوود مسووتانف الووى ملووك الزيوور. ثووم تصوورفه فيووه  ووضوود المسووتانر يووده ثانيووا

ل ومعصوية. ومود للوك فلوو هلوك الفورق لاوان الوزار  اصالح ال تءييد فاغتفر للك  و لم يعد تعديا

ل له  ال لم يؤلن له فس زرااته.  ضامنا

فمقصو  الترنمة انما هو خال  الزار  من المعصية وان تقرض للءمان. ويدل الى أنه فعله 

بوة لم يان معصية أن توسل الى هللا به بنال الى أنه أفءل ا امال وأقر الوى للوك ووقعوت اإلنا

ل مون قويول حسون  بحسوه. أو يقال أن توسله انما كوان بوفوال الحوق انود حءوور المسوتحق مءواافا

القءال  ال من كونه زر  الفرق المستحق  كما أن ال ل نله بين رعب المرأ  توسول لموا لكوره 

ل. وهللا أالم. ل من هللا  ال ب لوسه ا ول. ف نه معصية اتفاقا  من القيام اننا خوفا

 

 كتاب إحياء الموات[]ومن  -38

 ر باب1( -212

أتى فس معرسه وهو ب ل الحليفوة. فقيول لوه:انك بوطحوال مواركوة. ‘ فيه ابن امر: أن النوس  -350

 ]الحديثخ.‘. قال موسى: وقد أناخ بنا سالم بالمناخ ال ل كان رسول هللا 

ونول  وهوو  قوال: "أتوانس الليلوة آت مون ربوس اوز‘ وفيه ابن اواا: ان امر  اون النووس  -351

 بالعقيق أن صل فس ه ا الوا ل الموارك" ثم قال: امر  فس ح ة.

رن المارح أنه أرا  الحواق المعورا با وقواه النوويوة فقوال: هو ا ال يقووم  قلت: رضس هللا انكو

الى ساق  ووهم المارح. وغرضه غيور هو ا  وهوو أنوه لموا لكور احيوال المووات والخواله فينوا. 

ل الى ا لن اإلمام أو ال  ويفصل بين القريب والوعيد؟ نوه الوى أن هو ه الوطحوال وهل يتوقف مطلقا

  وأمر بالصال  فينا  وأالم أننا مواركة ال تودخل فيوه المووات التوس ‘التس ارا فينا الرسول هللا 

يحيس ويملك لما ثوت لنا من خصوصية التعريض فينا  فصارت كاننا وقف الى أن يقتودا فينوا 

 حيال لمند مالانا الناا من التعريه بنا.فلو ملات باإل‘. به 

 

 ]كتاب المساقاة[ -39

ل كان أو غير مقسوم1( -213  ر باب من رأا صدقة المال وهوته نائز  مقسوما
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بقوودح فموورب منووه  واوون يمينووه غووالم أصووزر القوووم واوون يسوواره ‘ فيووه سوونل: أتووس النوووس  -352

قال: موا كنوت  وثور بفءولس منوك  فااطواه ا رياخ. فقال: يا غالمو أتالن لس أن أاطيه ا رياخ ف

 اياه.

ل ‘ وفيه أنه: حلوت لرسول هللا  -353 ورويب لوننوا بموال مون الوئور  -وهو فس  ار أنه–را   اننا

القدح فمرب منوه حتوى نوز  القودح مون فيوه. واون يسواره ‘ التس فس  ار أنه. فااطى رسول هللا 

أاوط أبوا باور يوا رسوول  -يعطيه ا ارابوس وخاه أن-أبو بار  (وان يمينه أارابسر فقال امر: 

 هللا اندك. فااطى ا ارابس ال ل ان يمينه. ثم قال: ا يمن فا يمن.

بعووض ‘ مدخلووه فووس الفقووه تحقيووق أن المووال يملووك. ولنوو ا اسووتالن النوووس  قلووت: رضووس هللا انووكو

ترتوووت  المووركال فيووه. ورتووب قسوومته يمنووة ويسوور  ولووو كووان ]ا صوولخ اباحتووه لووم يدخلووه ملووك وال

 قسمته. 

والحديث الاانس لابق الترنمة لقوله: "ريب بمال" واالستدال له ضعيف. ولعل ه ا الترتيوب  ن 

 اللون هو ال ل يملك ال المال.

 

 ر باب من حفر بئرال فس ملاه لم يءمن 2( -214

المعوودن نوووار والوئوور نوووار والع مووال نوووار. وفووس الركوواز ‘ فيووه أبووو هريوور : قووال النوووس  -354

 الخمه.

الحووديث مطلووق والترنمووة مقيوود  بالملووك. والا كووان الحووديث تحتووه صووور  قلووت: رضووس هللا انووكو

ل  فاسووتقام  احووداهما الملووك  وهووو أقعوود الصووور بسووقول الءوومان  كووان  خولنووا فووس الحووديث محققووا

 االستدالل.

 

 ر باب من قال: أن صاحب الحوض والقرية أحق بمائه3( -215

بقودح فمورب  واون يمينوه غوالم وهوو أحودث القووم  وا روياخ اون ‘ فيه سنل: أتس النووس  -355

يسوواره  فقووال: يووا غووالم أتووالن لووس أن أاطووس ا رووياخ؟ فقووال: مووا كنووت أوثوور بنصوويوس منووك أحوودال  

 فااطاه اياه.

قال: وال ل نفسس بيده  لو ن رناالل ان حوضوس  كموا تو ا  ‘ وفيه أبو هرير : ان النوس  -356

 الحوض. الزربية من اإلبل ان

أو لوم تزوره مون –رحوم هللا أم اسوماايلو لوو تركوت زموزم ‘: وفيه ابن اواا: قوال النووس  -357

ل. وأقول نرهم فقالوا: أتالنين أن ننزل اندك؟ قالت: نعمو وال حق لام فوس  -المال ل معينا لاانت اينا

 المال  قالوا: نعم.

ورنول منود فءول موال فيقوول  -الحديث– ثالثة ال يالمنم هللا‘: وفيه أبو هرير : قال النوس  -358

 هللا: "اليوم أمنعك فءلس كما منعت فءل ما لم تعمل يداك".

انتقد المنلب اليه االستدال بحديث الزالم وا رياخ الى أن صاحب الموال  قلت: رضس هللا انكو

أحق بوه. وقوال: لويه فيوه اال أن ا يمون أحوق مون صواحب القودح فوس أن يعطيوه غيوره. واسوتدالل 

لوخارل ألطف من للك   نه الا استحقه ا يمن فس هو ه الحالوة بوال لوا  واخوتص بوه فايوف ال ا

يختص به صواحب اليود والمتسووب فوس تحصوليه؟ ورون أن ونوه الودليل مون حوديث القياموة قولوه: 
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" لو ن رناالل اون حوضوس" فقوال: هو ا ونوه الودليل الوى اختصوا  صواحب الحووض بمائوه. 

 اام التااليف الى وقائد ااخر  غير ممان.وهو وهم. ف ن تنزيل أح

وانما استدالل الوخارل منه بقوله: "كما ت ا  الزربية من اإلبل ان الحوض" فما رووه بو و ها فوس 

ل لما روه به للوك  الدنيا اال ولصاحب الحوض مند غير ابله من مائه. ولو كان المند فس الدنيا تعديا

 المند ال ل هو حق.

 

 ل ياون له ممر فس حائط أو نخلر باب الرن4( -216

 من با  نخالل بعد أن تؤبر  فامرتنا للوائد اال أن يمترل الموتااز‘ وقال النوس 

 أن توا  العرايا بخرصنا تمرال.‘ فيه زيد: رخص النوس  -359

ونه  خوله فس الفقه التنويه الى اماان انتما  الحقوق فس العين الواحود :  قلت: رضس هللا انكو

الملووك  وهوو ا لووه االنتفووا . وفنووم الوخووارل موون اسووتحقاق الوووائد الاموور   ون ا صوول أن لووه هوو ا لووه 

التطرق بعد الويد وانتقال الملك انه الى أخ  الامر  الواقية لوه. وألحوق بوه كول لل حوق فوس أرض 

 مملوكة للزير.

 

 ]ومن كتاب االستقراض والديونخ -40

 نه أو ليه بحءرتهر باب من ارترا بالدين  وليه انده ثم1( -217

فقال: كيف ترا بعيرك؟ أتويعنيه؟ قلت: نعم. فوعتوه ايواه. فلموا ‘ فيه نابر: غدوت مد النوس  -360

 قدم المدينة غدوت اليه بالوعير. فااطانس ثمنه.

وفيه ا ام : ت اكرنا اند ابراهيم الرهن فس السولم. فقوال حودثمس ا سوو  اون اائموة أن  -361

ل ‘ النوس  ل من حديد.ارترا لعاما  من ينو ل الى أنل. وأرهنه  راا

فس الترنمة حيف.  ن مءموننا نواز االستقراض واالنتفا  بالدين لمون  قلت: رضس هللا انكو

ال انده وفال. ويدخل فيه للك مون ال قودر  لوه الوى الوفوال  الا لوم يعلوم الووائد أو المقورض حالوه  

 الى الوفال بما اقد اليه.‘ درته وه ا تدليه. وال ل فس الحديث غير ه ا  لتحقق ق

 

 ر باب من أخ  أموال الناا يريد أ الها أو اتالفنا.2( -218

مون أخو  أمووال النواا يريود أ الهوا أ ا هللا انوه. ومون أخو ها ‘ فيه أبو هرير : ان النووس  -362

 يريد اتالفنا أتلفه هللا.

ل واز بالقودر  الوى التحصويل   نوه ه ه الترنمة توين أن االستدانة مقيد  ا قلت: رضس هللا انكو

ل والتمنوس  الا الم من نفسه الع ز  فقد أخ  ال يريد الوفال. وكيف يريد ما هوو اوانز انوه اال تمنيوا

 غير اإلرا  .

 

 ر باب الا قءى  ون حقه  أو حلله فنو نائز3( -219

‘ وقنم. فاتيت النووس فيه نابر: ان أباه قتل يوم أحد رنيدال واليه  ين. فارتد الزرمال فس حق -363

حوائطس. وقوال: سونزدو اليوك. ‘ فسالنم أن يقولوا تمر حائطس ويحللوا أبس فابوا. فلم يعطنم النوس 
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فزدا اليك حين أصوس  فطاه فس النخل  و اا فس ثمرهوا بالوركوة. ف ود تنا فقءويتنم. وبقوس لنوا 

 من ثمرها.

هوس بوالواو  وان كانوت النسو  كلنوا خطا المارح قولوه: "أو حللوه". وقوال:  قلت: رضس هللا انكو

 بـ"أو".

والصواب ما فس النس . والمقصو  "أو حلله" من نميعوه. وأخو  الوخوارل  قلت: رضس هللا انكو

ه ا من نواز قءال الوعض والتحلل من الوعض. ف لا كان لصواحب الحوق أن ينءوم بعوض حقوه 

 فيطيب للمديان. فا لك ال ميعز

 

 فه فس  ين فنو نائز تمرال بتمر أو غيرهر باب الا قاصه أو ناز4( -220

ل لرنل مون الينوو . فاسوتن،ره نوابر  فوابى  -364 فيه نابر: أن أباه توفس وترك اليه ثالثين وسقا

وكلوم الينوو ل لياخو  تمور نخلوه ‘ ليموفد لوه اليوه ف واله النووس ‘ أن ين،وره. فالوم نوابر رسوول هللا 

  ثم قال ل ابر: نود لوه فواوه الو ل لوه ف وده بعودما النخل فممى فينا‘ بال ل له فابى. فدخل النوس 

ل. ف ال نابر النووس ‘ رند النوس  ل. وفءلت له سوعة امر وسقا ليخووره بموا ‘ فاوفى له ثالثين وسقا

كان فونده يصلس العصر  فلما انصره أخوره بالفءل. قال أخور للك ابن الخطاب. فقال امور: 

 ليواركن فينا.‘ المت حين ممى فينا النوس 

ونه  خولوه فوس الفقوه التنويوه الوى أنوه يزتفور فوس القءوال موا ال يزتفور فوس  قلت: رضس هللا انكو

المعارضووة   ن بيوود الم نووول بووالمعلوم موون ننسووه مزابنووة  وان كووان فووس التموور ونحوووه فمزابنووة 

قءى صاحب  ين نابر م نوالل ان تمر الحائط فوس أوسواق معينوة   نوه قءوال. ‘ وربا. والنوس 

ل   فالتفاوت متحقق وهو يرفد المزابنة خاصة. وأيءا

 

 ر باب الا وند ماله اند مفله فس القرض والو يعة فنو أحق به5( -221

 وقال الحسن: الا أفله وتوين لم ي ز اتقه وال بيعه وال رراؤه.

وقال ابن المسيب: قءى اامان قال: من اقتءى من حقه قول أن يفله  فنو له. ومن اره مالوه 

 أحق به.بعينه فنو 

مون أ رك مالوه بعينوه انود رنول قود أفلوه  فنوو أحوق بوه مون ‘: فيه أبو هرير : قال النووس  -365

 غيره.

أ خل الوخارل القرض والو يعوة مود الويود: اموا  ن الحوديث مطلوق  واموا  قلت: رضس هللا انكو

ينتقول. وأموا  نه وار  فس الويد. والحاوم فوس القورض والو يعوة أولوى: أموا الو يعوة فملوك ربنوا لوم 

 القرض فانتقال ملاه انه معروه.

وهو أضعف من تمليك المعارضة. ف لا أبطل التفليه ملوك المعارضوة القوول بمورله فالءوعيف 

 أولى.

 

ر باب من با  مال المفله أو المعدم فقسمه بوين الزرموال أو الا أاطواه حتوى ينفوق الوى 6( -222

 نفسه

This file was downloaded from QuranicThought.com



 91 

ل له  -366 من يمتريه منوس؟ فاروتراه نعويم ‘: ان  بر. فقال النوس فيه نابر: أاتق رنل منا غالما

 بن اودهللا فاخ  ثمنه فدفعه اليه.

خ احتمول انود الوخوارل  فود الوامن اليوه أن ياوون بااوه اليوه   ن لوم ياون قلت: رضس هللا انكو]

بيعوه بنفسوه   نول تعلوق حوق التودبير. والحقووق الا ‘ يملك سواه. فلما أنحوف بنفسوه توولى النووس 

لت احتوي  فوس فسوخنا الوى الحاوم. فعلوى هو ا التاويول  ياوون  فود الوامن اليوه حتوى ينفقوه الوى أبط

 نفسه.

واحتمل انده أن ياون بااه اليه  نه مديان. ومال المديان يقسم بين الزرمال. وياوون سولمة اليوه 

 ليقسمه بين غرمائه. ولن ا ترنم الى التقدير. والمارح بعيد ان ه ا كله. فتامله.

 

 ]الخصومات[ -41

 ر باب من ر  أمر السفيه والءعيف العقل وان لم يان ح ر اليه اإلمام1( -223

 ر  الى المتصدق قول الننس ثم نناه.‘ وي كر ان نابر أن النوس 

 وقال مالك: الا كان لرنل الى رنل مال وله اود ال رسل له غيره. فااتقه لم ي ز اتقه.

نه وأمره باإلصوالح والقيوام بموانه فو ن أفسود بعود منعوه  ومن با  الى الءعيف ونحوه ثم  فد ثم

ننى ان اضااة المال. وقال لل ل يخد  فوس الويود: الا بايعوت فقوال: "ال خالبوة" ولوم ‘  ن النوس 

 ماله.‘ ياخ  النوس 

الا بايعوت فقول: "ال خالبوة". ‘: فيه ابون امور: كوان رنول يخود  فوس الويود  فقوال لوه النووس  -367

 فاان يقول.

فابتعااوه منوه نعويم بون ‘ وفيه نابر: أن رنالل أاتق اوودال لويه لوه موال غيوره  فور ه النووس  -368

 النحام.

ه ه الترنمة وما ساقه معنا من محاسنه اللطيفة. وللك أن العلموال اختلفووا  قلت: رضس هللا انكو

ل ر هوا  فس سفيه الحال قول الحام هل تر  اقو ه؟ واختلف قوول مالوك فوس للوك  فاختوار الوخوار

واستدل بحديث المدبر. ولكر قول مالوك فوس ر  اتوق الموديان قوول الح ور الا أحوال الودين بمالوه. 

ل ر  أفعال سفيه الحال  ن الح ر فس السفيه والمديان مطر . ثم فنم الوخارل أنوه يور   ويلزم مالاا

تقولية فنووه اللود الوى أنوه يخود . وأمءوى أفعالوه الماضوية والمسو‘ اليه حديث حووان فو ن النووس 

الى أن ال ل تر  أفعاله هو ال،اهر السفه  الوين اإلضااة  ك ضااة صواحب المودبر. والتفصويل 

ل. وأن المخدو  فس الويوت يمانوه االحتوراز  بين ال،اهر السفه والخفس السفه أحد أقوال مالك أيءا

منه ولو كوان منعوه أاطى صاحب المدبر ث‘ ثم فنم أنه ير  اليه كون النوس ‘ وقد نونه رسول هللا 

 نوول السووفه لمووا سوولم اليووه الووامن. فنوووه الووى أنووه انمووا أاطوواه بعوود أن المووه لريووق الرروود  وأمووره 

ل. وانما نموا مون الزفلوة واودم الوصوير  بمواقود  باإلصالح والقيام بمانه. وما كان السفه حينئ  فسقا

  أنه لم يتنوه ولوم يررود لمنعوه من حاله بعد للك‘ المصالس فلما بيننا له كفاه للك. ولو رنر للنوس 

ل  وح ووور اليوووه ح ووورال مطووور ال. وقووود أغنوووى الوخوووارل الموووارح ب رووواراته الوووى  التصوووره مطلقوووا

 التطويالت الوعيد   ان مقصو  صاحب ال امد  فتاملنا.

 

 ]ومن كتاب اللقطة[ -42
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 ر باب الا نال صاحب اللقطة ر ها اليه  ننا سنة.1( -224

ان اللقطة فقال: ارفنا سنة. ثم ااوره وكالهوا وافاصونا ‘ سال النوس فيه زيد: ان رنالل  -369

 ثم استنفق ف ن نال صاحونا فا ها اليه. الحديث.

فس بعض لرقه أننا و يعة من رواية سليمان ابون بوالل. ولاون روك يحيوى  قلت: رضس هللا انكو

ل. ؟ فاسوقطنا الوخوار‘بن سعيد بن يزيد: هل الزيا   من الراول  أو من النوس  ل مون الترنموة لف،وا

وضمننا معنى فس صويزة التعليول بقولوه: " ننوا و يعوة" ال ر هوا الوى صواحونا أو ارفنوا لوه. ان 

ل لمن أباحنا بعد الحول  بال ضمان.  استنفقنا يدل الى بقال ملاه  خالفا

 

 ر باب هل ياخ  اللقطة وال يدانا تءيد حتى ياخ ها من ال يستحق؟2( -225

ل فيه سويد بن  -370 غفلة: كنت من سليمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فس غزا . فونودت سوولا

فقوواال لووس: ألقووه  قلووت: ال  ولانووس ان ونوودت صوواحوه  واال اسووتمتعت بووه. فلمووا رنعنووا ح  نووا. 

(فينوا مئوة  ينوار  ‘ فمررت بالمدينة فسالت أبس بون كعوب  فقوال: ونودت صور  الوى انود النووس 

ا حوالل. ثم أتيته الرابعة  فقال: ااوره اودتنا ووكالهوا وواالهوا. فقال: ارفن‘ر. فاتيت بنا النوس 

 ف ن نال صاحونا واال استمتد بنا.

اإلناار الى أبوس فوس أخو ها   ل الوى أنوه ‘ موضد الح ة منه ترك النوس  قلت: رضس هللا انكو

ل فووس ملووك الزيوور. وتلوو ل ويلووزم ارووتماله الووى المصوولحة واال كووان تصوورفا ك خووال موون المفسوود  رووراا

 المصلحة يتعين أن ياون الحفو لنا وصيانتنا ان أيدل الخونة. فمن هاهنا أخ  الترنمة.

 

 رباب 3( -226

فيه أبو بار: انطلقت ف لا برااس غنم يسوق غنمه فقلنا: لمن أنت؟ فقال: لرنول مون قوري   -371

 .-فسماه فعرفته–

 فقلت له: هل فس غنمك من لون؟ قال: نعم.

 ؟ قال: نعم.قلت: فنل أنت حالب لنا

فامرته فااتقل را  من غنمه  ثم أمرته أن ينفض ضرانا من الزوار. ثوم أمرتوه أن يونفض احودا 

ا او   الوى فينوا خرقوة  فصوووت ‘ كفيه بوا خرا. فحلوب كاووة مون لوون. وقود نعلوت لرسوول هللا 

 ضيت.فمرب حتى ر‘ فقلت:اررب يا رسول هللا ‘ الى اللون حتى بر  أسفله فانتنيت الى النوس 

ل الوى أن الموويس للوون  قلت: رضس هللا انكو أ خل الوخارل ه ا الحديث فس أبو اب اللقطة  تنوينوا

أن اللووون فووس حاووم الءووائد المسووتنلك   ن الزوونم فووس الصووحرال  -والحالووة هوو ه–‘ فووس حووق النوووس 

وليه معنا سوا را  وما اسى ه ا الرااس يمرب مون لوننوا. فالفاضول اون روربه مسوتنلك  ال 

لية فيه لصاحوه. فنو كالسوول الو ل اغتفور التقالوه  وكوالتمر  وأالوى أحوالوه أن ياوون كالموا  ما

 اللقطة فس المءيعة. وقد قال فينا: هس لك  أو  خيك أو لل ئوز

وك لك ه ا اللون هو ان لم يحتلب مسوتنلك الوى كول حوال. فلنو ا اسوتواحه  ال  نوه موال حربوس ال 

 نوه بالعوا   مسوموح فيوه   ن هو ا لويه الوى الالقوه اوا  . وهللا  الزنائم لوم تاون أحلوت بعود. وال

 أالم.
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 ]ومن كتاب المظالم[ -43

 ر باب الا حلله من م،لمة فال رنو 1( -227

ل فوال ننواح الينموا أن يصوالحا  -372 فيه اائمة: سوان امرأ  خافت من بعلنا نمووزال أو ااراضوا

لح قالت: الرنل تاون انده المرأ    ليه بمستاار مننا يريد أن يفارقنا.بيننما صلحا

 فتقول: انعلك من رانس فس حل  فنزلت ه ه ااية فس للك.

ما الترنمة فس ال،اهر مطابقة   ننوا تتنواول اسوقال الحوق المسوتقول حتوى  قلت: رضس هللا انكو

أنفو  ال ياون ادم الوفال به م،لمة لسقوله. وانما الوخارل تلطف فوس االسوتدالل وكانوه يقوول الا 

 اإلسقال فس الحق المتوقد ف ن ينف  فس الحق المحقق أولى.

ولنوو ا اختلووف العلمووال فووس اسووقال الحووق قووول ونوبووه هوول ينفوو  أو ال؟ ومووا اختلووف فووس نفوووله بعوود 

 الونوب.

 

 ]ومن كتاب الهبة[ -44

 ر باب النوة للولد1( -228

ل لم ي ز حتى يعدل بيننم  ويعطس ااخر  ين مننم. وال يمند اليه.والا أاطى بعض ولده ريئا

 "."اادلوا بين أوال هم فس العطية‘: وقال النوس 

 وهل للوالد أن يرند فس اطيته؟ وما ياكل من مال ولده بالمعروه وال يتعدا؟

 من امر بعيرال ثم أاطاه ابن امر. وقال اصند به ما رئت.‘ وارترا النوس 

ل  فقوال: أكول ولودك نحلوت فقال: انس ‘ فيه النعمان: أن أباه أتى النوس  -373 نحلت ابنس هو ا غالموا

 ماله؟ قال: ال. ]قال:خ فارنعه. 

 وقد لكره الوخارل فس كتاب المنا ات  وقال فيه: ال أرند الى نور.

نميد ما فس الترنمة ي،نر استخرانه من حديث النعموان. اال قولوه: "وموا  قلت: رضس هللا انكو

وونووه مناسوووة هوو ه الزيووا   للحووديث  أن االاتصووار ياكوول موون مووال ولووده بووالمعروه وال يتعوودا" 

انتزا  من ملك الولد بعد تحققه  فنو كاكله من ماله بوالمعروه  ف نوه انتوزا   وكانوه حقوق معنوى 

االاتصار من الحديث وتمان ا ب منه بالوفاق الى أن له أن ياكل من ماله. ف لا انتز  ما ياكلوه 

   ف ن ينتز  ما وهوه لحقه السابق فيه أولى.من ماله ا صلس  ولم يتقدم له فيه ملك

 

ر باب هوة المرأ  لزير زوننا  واتقنا الا كان لنا زوج  فنو نوائز الا لوم تاون سوفينة  2( -229

 ف لا كانت سفينة لم ي ز قال تعالى: سوال تؤتوا السفنال أموالامحز

لزبير فاتصدق؟ قال: تصودقس فيه أسمال: قالت: يا رسول هللاو مالس مال اال ما أ خل الس ا -374

 وال تواس فيواس هللا اليك  وقال مر : أنفقس وال تحصس  فيحصس هللا اليك.

فلمووا كووان يومنووا الوو ل يوودور ‘ أننووا أاتقووت ولووم تسووتالن النوووس ‘: وفيووه ميمونووة زوج النوووس  -375

ال: أموا اننوا الينا فيه قال: أرعرت يا رسول هللا انس أاتقت وليدتس. قوال: أو فعلوت؟ قوال: نعوم. قو

 لو أاطيتنا أخوالك كان أاطم  نرك.

توتزوس بو لك ‘ وفيه اائمة: أن سو   بنوت زمعوة وهووت يومنوا وليلتنوا لعائموة زوج النووس  -376

 ‘.رضى النوس 
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الا هوت المرأ  يومنا لءورتنا فقيول: النووة للوزوج. وقيول: للءور  وتورنم  قلت: رضس هللا انكو

 الوخارل الى القول الاانس.

 

ل أو غير مقسموم3( -230  ر باب الا وهب نمااة لقوم أو رنل ل مااة مقسوما

حووين نوواله وفوود هوووازن مسوولمين فسووالوه أن يوور  الووينم ‘ فيووه مووروان  والمسووور: أن النوووس  -377

 ]أموالنم وسويتنم  فقال لنم:خ اما السوس واما المال؟ فاختاروا السوس. الحديث.

‘ ارل أن ياووون الصووحابة وهووووا الوفوود مواروور  والنوووس احتموول انوود الوخوو قلووت: رضووس هللا انووكو

 رفيد.

 وهو وهب الوفد. فترنم الى االحتمال.‘ واحتمل أن ياونوا وهووا النوس 

 

ر باب من أهدل لوه هديوة وانوده نلسواؤه فنوو أحوق ويو كر اون ابون اوواا أن نلسواله 4( -231

 رركاؤه ولم يصس.

 له يتقاضاه: أاطوه أفءل من سنه. الحديث.قال لل ل نا‘ فيه أبو هرير  أن النوس  -378

‘ فوس سوفر الوى باور صوعب لعمور  وكوان يتقودم النووس ‘ وفيه ابن امر: أنه كان مد النوس  -379

بعينيه. قال امر: هو لوك يوا رسوول هللاو فاروتراه  ‘ أحد. فقال له النوس ‘ فقال أبوه: ال يتقدم النوس 

 فقال: هو لك يا اودهللا: فاصند به ما رئت.

ونووه مطابقووة الترنمووة لحووديث التقاضووس أنووه وهوووه الفءوول بووين السوونين   قلووت: رضووس هللا انووكو

 فامتاز به بين الحاضرين.

 

 ]كتاب النكاح[ -45

 ر باب تزوي  المعسر ال ل معه القرآن واإلسالم1( -232

 ‘.فيه سنل: ان النوس  -380

فقلنا: يا رسول هللاو أال نستخصوس؟ ليه معنا نسال. ‘ وفيه ابن مسعو : كنا نززو مد النوس  -381

 فننى ان للك.

مطابقة الترنموة لحوديث ابون مسوعو  أنوه ننواهم اون االسخصوال  ووكلنوم  قلت: رضس هللا انكو

ل ال  -وهو ممنو –الى النااح. ولو كان المعسر ال يناس وهو ممنو  من االسخصال  لالوف روططا

 يطاق. وهللا أالم.

 

 ر باب نااح الايب2( -233

 ال تعرضن الس بناتان وال أخواتان.‘: النوس قال 

من غزو   فتع لت الى بعير لوس قطووه ]فلحقنوس راكوب ‘ فيه نابر: قفلنا مد رسول هللا  -382

من خلفسخ قال: ما يع لك؟ قلوت: كنوت حوديث انود بعورا: قوال: باور أم ثيوب؟ قلوت: ثيوب. قوال: 

 فنال نارية تالاونا وتالاوك؟ الحديث.

ل: مالك  والع ارا ولعابنن؟ وقال أيءا
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خالوب ‘ "ال تعرضون الوس بنواتان" للترنموة  نوه ‘: ونوه مطابقوة قولوه  قلت: رضس هللا انوكو

 ب لك أزوانه  ونناهن أن يعرضن اليه ربائوه لحرمتنن.

 تزوج الايب لات الونت من غيره.‘ وه ا تحقق أنه 

 

 ر باب اتخال السرارل  ومن أاتق نارية ثم تزوج بنا3( -234

أيموا رنول كانوت انوده وليود  فعلمنوا فاحسون تعليمنوا  وأ بنوا ‘ فيه أبو موسوى: قوال النووس  -383

 فاحسن تا يونا  ثم أاتقنا وتزوننا فله أنران. الحديث.

لم يا ب ابراهيم اال ثالث ك بات. بينموا ابوراهيم مور ب ووار  ‘: وفيه أبو هرير : ان النوس  -384

   قالت: كف هللا يد الاافر  وأخدمنس هانر.فااطاه هانر -ولكر الحديث–ومعه سار  

ل  بنووى الووى صووفية بنووت حيووس. فووداوت ‘ وفيووه أنووه: أقووام النوووس  -385 بووين خيووور والمدينووة ثالثووا

المسلمين الى وليمة  فما كان فينا مون خووز وال لحوم  اال التمور وا قوط والسومن. فقوال المسولمين: 

نوا فنوس مون أمنوات الموؤمنين وان لوم يح ونوا احدا أمنات المؤمنين أو ما ملاوت يمينوه؟ ان ح ت

 فنس ما ملات يمينه. فلما ارتحل ولى لنا خلفه  ومد الح اب بيننا وبين الناا.

ونه مطابقة حديث هانر للترنمة أننا كانت أمة مملوماة. ثم قود صوس أن  قلت: رضس هللا انكو

 أبراهيم اليه السالم أولدها بعد أن ملانا  فنس سرية.

 

 باب ا كفال فس الدينر 4( -235

ل وصنرالح.  سوهو ال ل خلق من المال بمرال ف عله نسوا

ل  ‘ وكوان روند بودرال مود النووس –فيه اائموة: أن أبوا ح يفوة بون اتووة بون ربيعوة  -386 تونوى سوالما

وأناحه ابنة أخيه: هند بنت الوليد بنت اتوة بن ربيعة  وهو مولى المرأ  من ا نصار. كموا تونوى 

 دال. الحديث.زي‘ النوس 

الوى ضووااة بنوت الزبيور فقوال لنوا: لعلوك أر ت الحو . قالوت: ‘ وفيه اائمة:  خول النووس  -387

وهللا مووا أنوودنس اال ونعووة. قووال: ح ووس  وارووترلس  وقووولس: اللنووم محلووس حيووث حوسووتنس. وكانووت 

 تحت المقدا  بن ا سو .

ا وحسوونا ونمالنوا و يننوا. فوارفر تناس المرأ   ربود: لمالنو‘: وفيه أبو هرير : قال النوس  -388

 ب ات الدين تربت يداكز

فقوال: موا تقولوون فوس هو ا؟ قوالوا: حورل ان خطوب أن ‘ وفيه سنل: مور رنول الوى النووس  -389

يوناس  وان رووفد أن يموفد  وان قووال أن يسووتمد. قوال: ثووم سوات. فموور رنوول مون فقوورال المسوولمين. 

أن ال يوناس  وان روفد أن ال روفد  وان قوال أن فقال: ما تقولون فس ه ا؟ فقالوا: حورل ان خطوب 

 ه ا خير من ملل ا رض مال ه ا.‘: ال يستمد. فقال النوس 

موضوود الترنمووة االستموونا  موون حووديث ضوووااة قولووه: "وكانووت تحووت  قلووت: رضووس هللا انووكو

 المقدا ".

فووث والمقودا : موولى حليوف ا سوو  بون اوود ي‘ وضوااة بنت الزبير بن اودالمطلب: بنوت اموه 

 توناه  ونسب اليه.
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 ر باب الحر  تحت العود5( -246

 الوالل لمن أاتق.‘: فيه اائمة: كانت فس برير  ثالث سنين اتقت فخيرت  فقال النوس  -390

 وبرمة الى النار  فقيل: تصدق به الى برير  فقال: هو الينا صدقة  ولنا هدية.‘ و خل النوس 

   ه ا ما يدل الى أن زوننا كان اودال.ليه فس حديث برير قلت: رضس هللا انكو

ل تحوت الحور والعوود. وقود  واثوات الخيوار لنوا ال يودل انود المخوالف  ن المعتقوة تخيور انوده مطلقوا

 حديانا أتم من ه ا  وفيه التصريس بانه اود.

 

 ر باب تفسير ترك الخطوة6( -237

فقلووت: ان رووئت أناحووك فيووه ابوون اموور: حووين تايمووت حفصووة لقووس ]اموورخ أبووا باوور  ]قووال:خ  -391

فلقينووس أبووو باوور  فقووال: لووم يمنعنووس أن أرنوود اليووك فيمووا ‘ حفصووة  فلواووت ليووالس ثووم خطونووا النوووس 

  ولووو ‘قوود لكرهووا  فلووم أكوون  فمووس سوور رسووول هللا ‘ ارضووت الووس اال أنووس قوود المووت أن النوووس 

 تركنا لقولتنا.

حتوى يوناس أو يود " ولكرهوا  تقدم له "الننس ان الخطوة الى خطووة أخيوه قلت: رضس هللا انكو

أالوم امور بالخطووة ‘ هنا فس "تفسير تورك الخطووة" حوديث حفصوة  فواور  الموارح أنوه لوم ياون 

فءالل ان التراكن. فايف توقف أبو بار ان الخطوة  أو قوولنا مون الوولس؟ وأنواب بوان أبوا باور 

 الحال  فلن ا امتند.ويرغب الى للك. فاانه قد حصل التراكن بلسان ‘ الم أن امر ي يب النوس 

 وبنى المارح ا مر الى أن الوخارل انما ترنم الى ه ا التنزيل.

أنه أرا  أن يحقق امتنا  الخطووة بامتنوا  أبوس باور هو ا  ولوم ينوورم ا مور اون  -اندل–وال،اهر 

 الخالب والولس  فايف لو تراكنا؟ وكانه من الوخارل استدالل باولى. وهللا أالم.

 

 وله تعالى: سوآتوا النسال صدقاتنن نحلةحر باب ق7( -238

وكار  المنر  وأ نى ما ي وز من الصداق  وقوله تعالى: سوآتيتم احداهن قنطارال فال تاخو وا منوه 

لح وقوله تعالى: سأو تفرضوا لنن فريءةح.  ريئا

بمارووة ‘ فيووه أنووه: أن ابوون اوووه تووزوج اموورأ  الووى وزن نوووا  موون لهووب فوورأا النوووس  -392

 اله فقال انس تزونت امرأ  الى وزن نوا  من لهب.العروا  فس

 الترنمة مطابقة اال قوله: "وأ نى ما ي وز من الصداق". قلت: رضس هللا انكو

وال،وواهر انوودل أن الوخووارل اختووار أن ال حوود  كاووره  وال أقلووة. وهووو قووول مموونور للعلمووال أن 

 المعتور فيه التراضس. 

آتيتم احداهن قنطوارالح  والوى القليول بقولوه: سأو تفرضووا فاستدل الوخارل الى الااير بقوله: سو

 لنن فريءةح ف لالق (للكر  ل أنه غير محدو . وهللا أالم.

 

ل ‘ ر باب حق انابة الوليمة والداو   ومن أولم بسوعة أيام ونحوه. ولم يوقوت النووس 8( -239 يوموا

 وال يومين

 الوليمة فلياتنا. (الا  اس أحدكم الى‘: فيه ابن امر: قال النوس  -393

 فالوا العانس  وأنيووا الداااس  واو وا المريض.‘ر: وفيه أبو موسى: قال النوس  -394
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 بسود  وننانا ان سود. مننا: انابة الدااس. ولكر الحديث.‘ وفيه الورال: أمرنا النوس  -395

وهوس العوروا فس ارسه  وكانت امرأته يومئ  خوا منم  ‘ وفيه سنل:  اا أبو أسيد النوس  -396

 أنقعت لنم تمرات من الليل  فلما أكل سقته اياه.–

ترنم الوى نوواز الوليموة سووعة أيوام  ولوم يوات فيوه بحوديث. وقصوده الور   قلت: رضس هللا انكو

الى من أنار اليوم الاالث  وقال: الاانس فءل  والاالث سمعة. فاستدل الوخارل الى نوازه الوى 

ابوة الودااس غيور مقيود بنو ه: فانودرج فيوه السووعة الموداى أننوا سووعة  ونحوهوا بو لالق ا مور ب ن

 ممنواة.

 

 ر باب حسن المعارر  مد ا هل9( -240

لز -397  فيه اائمة: نله احدا امر  امرأ  فتعاهدن أن ال ياتمن من أخوار أزواننن ريئا

 قى.]قالتخ ا ولى: زونس لحم نمل غث الى رأا نول واث  ال سنل فيرتقى  وال سمين فينت

 قالت الاانية: زونس ال أبث خوره  انس أخاه أن ال ألره  ان ألكر ألكر ا ره وب ره.

 قالت الاالاة: زونس العمنق  ان أنطق أللق  وان أسات أالق.

 قالت الرابعة: زونس كليل تنامة ال حر وال قر  واال مخافة وال سالمة.

 اما اند. قالت الخامسة: زونس ان  خل فند  وان خرج أسد  وال يسال

قالت السا ا: زونس ان أكل لف  وان رر اروتف  وان اضوط د التوف  وال يوول  الاوف  لويعلم 

 الوث.

 لواقال. كل  ال له  ال. ر ك أفلك  أو نمد كال لاز -أو ايايال–قالت السابعة: زونس غيايال 

 قالت الاامنة: زونس المه مه أرنب  والريس ريس زرنب.

 لعما   لويل الن ا   ا،يم الرما   قريب الويت من النا .قالت التاسعة: زونس رفيد ا

قالت العارر : زونوس مالوك  وموا مالوك  مالوك خيور مون للوك. لوه ابول قلويالت المسوارح كايورات 

 الموارك  والا سمعن صوت المزهر أيقن أننن هوالك.

روحم قالت الحا ية امور : زونوس أو زر   وموا ]أبووخ زو ؟  أنواا مون حلوس ألنوس  ومو  مون 

اءوودل  ب حنووس فو حووت الووس نفسووس  ونوودنس فووس أهوول غنيمووة بمووق  ف علنووس فووس أهوول صوونيل 

 وأليط و ائه ومنق. فعنده أقول فال أقوس  وأرقد فاتصوس  وأررب فاتصوس.

 أم أبس زر  فما أم أبس زر ؟ ااومنا ر اح  وبيتنا فساح.

 فر .ابن أبس زر  فما ابن أبس زر ؟ مء عه كمسل رطوة  ويموعه لرا  ال 

 بنت أبس زر  فما بنت أبس زر ؟ لو  أبينا ولو  أمنا  وملل كسائنا  وغيو نارتنا.

لر  وال تمو   ل (وال تنقوث ميرتنوا تنقياوا نارية أبس زر  فما ناريوة أبوس زر ؟ ال تووث حودياما تواياوا

ل.  بيتنا تعميما

لعووان مون تحوت قالت: خرج أبو زر  وا ولاب تمخض  فلقس امرأ  معنا ولدان لنوا كالفنودين ي

ل  وأراح  ل  وأخو  خطيوا ل. ركوب روريا خصرها برمانتين  فطلقنس وناحنا. فناحت بعده رنوالل سوريا

ل. وقال: كلس أم زر   وميرل أهلك. ل  وأاطانس من كل رائحة زونا ل ثريا  الس نعما

 قالت: فلو نمعت كل رسل أاطانيه ما بلغ أصزر آنية أبس زر .

 كنت لك يا اائمة كابس زر   م زر .‘: قالت اائمة فقال لس رسول هللا 
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وأنووا أن،وور. فمووا زلووت ‘ وفيووه اائمووة: كووان الحووو  يلعوووون بحوورابنم. فيسووترنس رسووول هللا  -398

 أن،ر حتى كنت أنا أنصره  فاقدروا قدر ال ارية الحدياة السن تسمد اللنو.

ل اون ‘ س نووه بنو ه الترنموة الوى أن ايورا  هو ه الحاايوة مون النوو قلت: رضس هللا انكو لويه خليوا

فائد  رراية  بل ممتمالل الينا. وتلك الفائد : اإلحسوان فوس معارور  ا هول كموا نودب هللا سووحانه 

 اليه. وفس بعض لرقه أنه قال لنا: كنت لك كابس زر   م زر  غير أنس ال أللقك.

 

ر  انود ر باب قول الرنل لصاحوه: هل أارستم الليلة؟ ولعن الرنل ابنته فس الخاص10( -241

 العتاب

فيه اائمة: ااتونس أبو بار  ونعل يطعن بيده فس خاصورتس. فوال يمنعنوس مون التحورك اال  -399

 الى فخ ل.‘ ماان رسول هللا 

أول الترنمة من حديث أبس للحة لما توفس ابنه أخرنه فس "العقيقة" ولوم  قلت: رضس هللا انكو

 يخرنه هنا. وساقه مد لعن الرنل ابنته فس الخاصر .

وال ووامد بيننمووا أن كووال ا موورين مسووتامى فووس بعووض الحوواالت. ف مسوواك الرنوول بخاصوور  ابنتووه 

ممنو  اال لمال ه ه الحانوة. وسوؤال الرنول صواحوه اموا فعلوه فوس كسور بيتوه ممنوو . وقود ور  

الننوس فيووه اال فووس ماوول هو ه الحالووة المقتءووية للوسووط  ولتسولية المصوواب  وال سوويما موود الصووالح  

 نة  وسقط المزاح.وانتفال ال،

 

 ]كتاب الطالق[ -46

 ر باب من أناز لالق الاالث1( -242

 لقوله تعالى: سالطالق مرتان ف مساك بمعروه أو تسريس ب حسانح

وقووال ابوون الزبيوور فووس مووريض للووق: ال أرا أن توورث موتوتووة. وقووال المووعوس: ترثووه. وقووال ابوون 

قلت: أرأيوت ان موات الوزوج ااخور   -سيعنس المعو–رورمة: تتزوج الا انقءت العد ؟ قال: نعم 

 فرند ان للك؟.

–فيه سنل بن سعد: ان اويمرال نال الى ااصم فقال: أرأيت رنالل وند مد امرأتوه رنوالل  -400

ل -الحديث   فتالانا  فلما فرغوا  قوال اوويمر: كو بت الينوا يوا رسوول هللا ان أمسواتنا فطلقنوا ثالثوا

 ناب: فاانت تلك سنة المتالانين.قال ابن ر‘. قول أن يامره رسول هللا 

فقالوت: يوا رسوول هللا: ان رفااوة ‘ وفيه اائمة: أن امرأ  رفااة القررس نالت الى النوس  -401

للقنس  فوت لالقس  وانس ناحت بعده اودالرحمن بون الزبيور  وأنموا معوه ماول الندبوة. فقوال لنوا 

 سيلتك  وت وقس اسيلته.لعلك تريدين أن ترنعس الى رفااة؟ ال  حتى ت وق ا‘ النوس 

ل  فتزونوت فطلوق  فسوئل النووس  أتحول لو ول؟ ‘: وقالت اائمة مور : ان رنوالل للوق امرأتوه ثالثوا

 قال: ال  حتى ي وق اسيلتنا كما لاق ا ول.

لزوم الاالث الا وقعت مفترقات ال خاله فيه ف ن وقعت فس كلموة واحود    قلت: رضس هللا انكو

ل ك لك اللزو  م  ونقل ادم اللزوم رالال اند الح اج بن أرلا  وابن اسحاق. فالم اهب أيءا

وانمووا سوواق الوخووارل الترنمووة للوور  الووى المخووالف. فوو كر أحا يووث فينووا ارسووال الوواالث  فعووة  

 وأحا يث فينا لزوم الاالث والوتات  ولم ي كر الايفية: هل م تمعات أو مفترقات؟
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 لدليل فس بعءنا  ليالل فس ال ميد. وهللا أالمزولما قام الدليل انده الى تساول الصور كفاه ا

 وكانه أثوت حام ا صل بالنص  وألحق الفر  به بقياا نفس الفارق.

 

 ر باب المقاق  وهل يمير بالخلد اند الءرور ؟ 2( -243

ل  ل مون أهلنوا ان يريودا اصوالحا وقوله تعالى: سوان خفتم رقاق بيننما فابعاوا حاما من أهلوه وحاموا

 بيننماح ااية. يوفق هللا

 ان بنس المزير  استالنونس فس أن يناس الس ابنتنم فال آلن لنم.‘: فيه المسور: قال النوس  -402

يحتمول أن ياوون اسوتدالله بقولوه: "اال أن يريود الوس أن يطلوق ابنتوس" كموا  قلت: رضس هللا انكو

 قال المارح.

أرووار الووى الووس بعوودم ناوواح لونووتنم. ويحتموول أن يسووتدل بقولووه: "فووال آلن لنووم". وونووه الوودليل أن 

اليوه –لءورور  صويانة فالموة ‘ ومنعه من للك ال الم من للك أنه موقوه الى النه  فلم يوالن 

 ان التقرض لما نولت اليه النفوا من المزير   وأحوالنا. -السالم

 أالمز ف لا استقر نواز اإلرار  بعدم التزوي  التحق نواز اإلرار  بقطد النااح لمصلحة. وهللا

 

 فس زوج برير ‘ ر باب رفااة النوس 3( -244

فيه ابن اواا: أن زوج برير  كوان اوودال يقوال لوه: مزيوث  كوانس أن،ور اليوه يطووه خلفنوا  -403

لعوواا: أال تع وب مون حوب مزيوث بريور   ومون ‘ يواس و مواوه تسويل الوى لحيتوه. فقوال النووس 

ل؟ فقوال النوووس  ت: يووا رسووول هللاو توامرنس؟ قووال: انمووا أرووفد. لووو رانعتووهو فقالو‘ بزوض بريوور  مزياووا

 قالت: فال حانة لس فيه.

مدخله فس الفقه تسوويغ الموفااة للحواكم انود الخصوم فوس خصومه الا رنور  قلت: رضس هللا انكو

 حقه  وأرار اليه بالترك أو الصلس  الا سلم له القصد. وال يعد من التء يد فس ا حاام.

 

 أهلهر باب حام المفقو  فس 4( -245

وقال ابن المسيب: الا فقد فس الصف اند القتال تتربص امرأته سنة. وارترا ابن مسعو  ناريوة 

فالتمه صاحونا فلم ي ده وفقد. فاخ  يعطس الدرهم والدرهمين  وقال: اللنوم اون فوالن  فو ن أتوى 

م فلووس والووس وقووال: هاوو ا فعلوووا باللقطووة. وقووال ابوون اووواا نحوووه. وقووال الزهوورل فووس ا سووير يعلوو

 ماانه: ال تزوج امرأته  وال يقسم ماله. ف لا انقطد خوره فسنته سنة المفقو .

سئل ان ضالة الزنم. فقال: خو ها ف نموا هوس لوك أو  خيوك أو ‘ فيه زيد بن خالد: أن النوس  -404

للو ئب. وسووئل اوون ضوالة اإلبوول  فزءووب حتووى احمورت وننتوواه. فقووال: مالوك ولنووا؟ معنووا الحوو ال 

المال وتاكل الم ر  حتى يلقاها ربنا. وسئل ان اللقطة  فقوال: ااوره وكالهوا والسقال  فتمرب 

 وافاصنا  وارفنا سنة  ف ن نال من يعرفنا ]واالخ اخلطنا بمالك...".

ه ه الترنمة  وما ساقه فينا من ااثار والحديث  ليول واضوس الوى فءوله  قلت: رضس هللا انكو

ة بالنسووة الوى المقصوو . فحوديث ضوالة الزونم يودل و قة ن،ره. وللك أنه وند ا حا يث متعارضو

الى نواز التصره فس ماله فس ال ملة وان لم تتحقوق وفاتوه. وينقواا اليوه تصوره المورأ  فوس 

 نفسنا بعد ايقاه الحاكم  ووتليقه بمروله.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 100 

والحووديث اوون ابوون مسووعو  ومووا معووه يؤيووده. ويقابوول هوو ا الووى المعارضووة حووديث ضووالحة اإلبوول. 

 ملاه أبدال حتى تتحقق وفاته بالتعمير أو غيره.فمقتءاه بقال 

وبحسب ه ا التعارض اختلف العلمال فس ال ملة  واختار الوخوارل ايقواه ا هول أبودال الوى الوفوا  

ل أو التعمير. ونووه الوى أن الزونم انموا يتصوره فينوا خموية الءويا  بودليل التعليول فوس اإلبول.  يقينا

 مة ممان كوقال اإلبل مملوكة له.فاإلبل فس معنى ا هل   ن بقال العص

 

 ر باب اإلرار  فس الطالق وا مور5( -246

. وقوال -وأرار الى لسانه–ال يع ب هللا بدمد العين  ولان يع ب بن ا ‘: وقال ابن امر: قال النوس 

–أل: خ  النصف. وقالت أسمال: قلت لعائمة: موا روان النواا؟ آيوة ‘ كعب بن مالك: أرار النوس 

 فاومات برأسنا أل: نعمو. -وهس تصلس

بيووده: ال ‘ بيوده ]الوىخ أبوس باور أن يتقودم. وقوال ابون اوواا: أوموا النووس ‘ وقوال أنوه: أوموا النووس 

 حرج.

فس الصيد للمحرم: "آح  مونام أموره أن يحمول الينوا  أو أروار الينوا؟ ‘ وقال أبو قتا  : قال النوس 

 قالوا: ال  قال: فالوا".

 الى بعيره  فاان كلما أتى الى الركن أرار اليه وكور.‘ لنوس قال ابن اواا: لاه ا -405

 فتس من ر م يانوج ومانوج مال ه ه. واقد تسعين.‘: وقالت زينب: قال النوس 

يمووير الووى لووالق ا خوورا وغيووره باإلرووار  الووى ا صوول. والعوود  نافوو   قلووت: رضووس هللا انووكو

و ه. وااتووار المور  لنوا  لويالل كوالنطق كاللفو  بدليل أن اإلرار  مفنمة  فساوت اللفوو فوس مقصو

 يحقق للك. وهو مقصو  ا حا يث الم كور . وهللا أالم.

 

 ر باب الا ارض ينفس الولد6( -247

فقال: يا رسول هللاو ولد لس غالم أسو . فقال: هل لوك ‘ فيه أبو هرير : أن رنالل أتى النوس  -406

. قوال: هول فينوا مون أورق؟ قوال: نعوم. قوال: فوانى من ابل؟ فقال: نعم. قال: ما ألواننوا؟ قوال: حمور

ل نزاه. قال: فلعل ابنك ه ا نزاه ارق.  للك؟ قال: لعل ارقا

لكوور الوخووارل التعووريض اقووب اإلرووار   وقوود تقوودم لووه فينووا أننووا كوواللفو  قلووت: رضووس هللا انووكو

س المقصوو  الرتراكنا فس افنام المقصو . وقد كان ينوزس أن ياون التعريض مال اللفو ال،اهر ف

 .-’–بطريق  لمماركته اياهما فس افنام المقصو   وهو م هب مالك 

وتوويب الوخارل الى الحديث أنه تعريض يدل أن م هوه اهدار التعريض وللوك منواقض لم هووه 

 فس اإلرار .

والتحقيق أن الحديث الم كور ليه بتعريض. ف ن التعريض هو افنام الوت بالقو ه. وهو ا السوائل 

ل  فلما ضرب له المال زالت الربية. وهللا أالم. انما نال  مستريوا

 

ر بوواب المطلقووة الا خمووس الينووا فووس بيووت زوننووا أن يقووتحم الينووا أو تووو و الووى أهلووه 7( -248

 بفاحمة
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وزا  ابن أبوس الزنوا  اون هموام بون اورو  اون أبيوه -فيه اائمة: أننا أنارت الى فالمة ( -407

لت: ان فالموة كانوت فوس ماوان وحو   فخيوف الوى ناحيتنوا. : اابت اائمة أرد العيب  وقا-قال

 ‘ر.فا لك أرخص لنا رسول هللا 

 لكر الوخارل فس الترنمة التين: قلت: رضس هللا انكو

 احداهما: الخوه من الزوج الينا.

 وا خرا: الخوه مننا الى أهل الزوج  أن تو و الينم بفاحمة.

وقود ور  قوول اائموة لنوا: أخرنوك هو ا اللسوان. ولكر حديث فالمة وموا فيوه اال الخووه الينوا. 

ولاوون الوخووارل لمووا لووم توافووق هوو ه الزيووا   روورله أسووقطنا موون الحووديث وضوومننا الترنمووة.  ن 

الخوه الينا الا اقتءى خروننا  فمالنا الخوه مننا. ولعله ا ولى فوس اخراننوا. فلموا صوحت 

 انده الزيا   بالمعنى ضمننا الترنمة.

 

 له از ونل: سوال يحل لنن أن ياتمن ما خلق هللا فس أرحامننح من الحيضر باب قو8( -249

أن ينفوور  الا صووفية الووى بوواب خوائنووا كئيوووة  فقووال لنووا: ‘ فيووه اائمووة: لمووا أرا  رسووول هللا  -408

 انك لحابستنا  أكنت أفءت (يوم النحرر  قالت: نعم.  قال: فانفرل الال. -أو حلقى–اقرا 

رتوب الوى م ور  ‘ تدالله بالحديث الى الترنمة لطيف وللك أن النووس اس قلت: رضس هللا انكو

قول صفية: اننا حاضت  لزوم أن يحتوه الينا. وه ا حاوم متعود اننوا الوى الوزوج. فقواا اليوه 

تصديقنا فس الحيض والحام والحمل بااتوار رنعة الزوج  وسوقولنا  والتحواق الحمول بوه. وهللا 

 أالم.

 

 دخول الينا  وكيف الدخول؟ لو للقنا قول الدخولر باب المنر للم9( -250

–بووين أخووول بنووس الع ووالن وقووال: هللا يعلووم أن أحوودكما كووالب ‘فيووه ابوون اموور: فوورق النوووس  -409

ل فنوو  -الحديث ل فقود  خلوت بنوا. وان كنوت كالبوا قال الرنل: مالس. قال: ال مال لك. ان كنت صا قا

 أبعد منك.

نعول الودخول الوة اسوتحقاقنا ل ميود المنور. ‘ للترنموة أنوه  ونه المطابقة قلت: رضس هللا انكو

فاستحقاق المدخول بنا المنر كامالل من المنطوق. وادم استحقاق غير المدخول بنا مون المفنووم. 

ل. وهللا أالم.  فالمنطوق والمفنوم  يطابق الحديث قسمس الترنمة نميعا

 

 ]كتاب النفقات[ -47

 وهر باب كسو  المرأ  بالمعر1( -251

حلوة سويرال  فلوسوتنا فرأيوت الزءوب فوس وننوه  فموققتنا بوين ‘ فيه الس: آتوى الوى النووس  -410

 نسائس.

 موضد المطابقة تمقيقه للحلة بين نسائه. قلت: رضس هللا انكو

الينوا –وه ا من االقتصا  بالمعروه بحسب الحال ال باإلسراه والزالس   ن ال ل نواب فالموة 

 قة رضيت بنا  قولتنا.من ه ه الحلة خر -السالم
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 ر باب نفقة المعسر الى أهله2( -252

رنوول فقووال: هلاووت: قووال: ولووم؟ قووال: وقعووت الووى أهلووس فووس ‘ فيووه أبووو هريوور : أتووى النوووس  -411

رمءان. قال: أاتق رقوة. قال: ليه اندل. قوال: فصوم رونرين متتواليين. قوال: ال أسوتطيد. قوال: 

بعوورق فيووه ثموون. فقووال: أيوون السووائل؟ قووال: أنووا  قووال: ‘ س فووالعم السووائل؟ قووال: ال أنوود. فوواتى النووو

فتصوودق بنوو ا. قووال: الووى أحوووج منووا؟ فوالوو ل بعاووك بووالحق مووا بووين البتينووا أهوول بيووت أحوووج منووا. 

 حتوووووووووووووووووى بووووووووووووووووودت أنيابوووووووووووووووووه. قوووووووووووووووووال: فانوووووووووووووووووت الال.‘ فءوووووووووووووووووحك النووووووووووووووووووس 

 ونووه االسووتدالل أن الافووار  وانوووة  وموود هوو ا أسووقطنا انووه فووس الحووال قلووت: رضووس هللا انووكو

لمعارضة ما هو أونب مننوا  وهوو االنفواق الوى الزونوة  وان كوان معسورال. ولوو لوم تاون النفقوة 

 وانوة اليه ما سقط بنا الوانب.

 

 ر باب: سوالى الوارث مال للكح وهل الى المرأ  منه رسل؟3( -253

ال سوضرب هللا ماالل رنلين أحدهما أبام ال يقدر الى روسل  وهوو كول الوى موواله أينموا يوننوه 

 يات بخيرح

فيه أم سولمة: هول لوس مون أنور فوس بنوس أبوس سولمة أنفوق الوينم  ولسوت بتواركتنم هاو ا أو  -412

 ها ا. انما هم بنس. قال: نعم  لك أنر ما أنفقت الينم.

فيه هند: قالت: يا رسول هللاو ان أبا سفيان رنل رحيس  فنل الوس ننواح أن آخو  مون مالوه  -413

 بالمعروه. ما يافينس وبنس؟ قال: خ ل 

ونووه المطابقوة يتوووين بمقصوو ه. وانمووا قصود الوور  الوى موون زاووم أن ا م  قلوت: رضووس هللا انوكو

ي ب الينا نفقة ولدها بعد أبيه  وارضااه لدخولنا فس الالق: "والوى الووارث ماول للوك" فووين 

الووى  الوخوارل أن ا م كانوت كوالل الوى ا ب وانووة النفقوة اليوه. ومون هوو كول با صوالة ال يقودر

رسل فس الزالب. كيوف أن يتونوه اليوه أن ينفوق الوى غيوره؟ وبحوديث أم سولمة ف نوه صوريس فوس 

ل. وبحوديث هنود ف نوه أونوب لنوا أن تاخو  مون موال زوننوا نفقوة  انفاقنا الى بنينوا فءوالل  وتطواوا

بنيه  من حيث ال يمعر. ف لا كانت ساقطة اننا فس حياته  فا صل استصحاب حال السوقول بعود 

 ا .الوف

 

 ر باب المراضد من المواليات وغيرهن4( -254

قالت: يا رسول هللاو اناس اختس بنت أبس سوفيان. قوال: وتحووين ‘: فيه أم حويوة: زوج النوس  -414

للك؟ قالت: نعم  لست لك بمخلية  وأحوب مون رواركتنس فوس الخيور أختوس. فقوال: ان للوك ال يحول 

ريود أن توناس  ر  بنوت أبوس سولمة قوال: ابنوة أم سولمة؟ لس. فقلت: يا رسوول هللاو انوا نتحودث أنوك ت

فقلت: نعم. قال: وهللا لو لم تان ربيوتوس فوس ح ورل موا حلوت لوس  اننوا ابنوة أخوس مون الرضوااة. 

 أرضعتنس وأبا سلمة ثويوة. فال تعرضن الس بناتان وال أخواتان.

 وقال ارو : ثويوة أاتقنا أبو لنب.

المواليوات وغيورهن" الوى أن حرموة الرضوا  تنتمور. كانوت يمير بقوله: " قلت: رضس هللا انكو

 المرضعة حر  أصلية  أو موال   أو أمة  ن ثويوة كانت موال  أبس لنب.
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 ]كتاب الشهادات[ -48

 ر باب ما نال فس الوينة الى المداس1( -255

سوهللا باول  وقول هللا از ونل: سيا أينا ال ين آمنوا الا تداينتم بودين الوى أنول مسومىح الوى قولوه:

رسل اليمح وقولوه: سيوا أينوا الو ين آمنووا كونووا قووامين بالقسوط روندال هلل  ولوو الوى أنفسوام أو 

 الوالدين وا قربينح الى قوله: سبما تعملون خويرالح.

ل بوال بينوة لوم  قلت: رضس هللا انكو ونه االستدالل باال الى الترنمة أن المداس لو كان مصدقا

  وال الى كتابة الحقوق وامالئنا. فاإلررا  الى للك يدل الى الحانة اليوه. تان حانة الى اإلرنا

 وفس ضمن للك أن الوينة الى المداس.

 

 ر باب رنا   المختوىل2( -256

وأنازه امرو بن حريث قال: وكو لك يفعول بالاوالب الفوانر وقوال الموعوس وابون سويرين واطوال 

 س الى رسل  ولانس سمعت ك ا وك ا.وقتا  : السمد رنا  . وقال الحسن: لم يمندون

وأبوس بون كعوب يؤموان النخول التوس فينوا ابون صويا  حتوى الا ‘ فيه ابن امور: انطلوق النووس  -415

ل قول أن يوراه. وابون ‘  خل النوس  لفق يتقس ب  و  النخل. وهو يختل أن يسمد من ابن صيا  ريئا

وهوو ‘ فرأت أم بن صيا  النوس صيا  مءط د الى فراره فس قطيفة له فينا رمرمة أو زمزمة. 

لوو ‘: يتقس ب  و  النخل. فقالت البن صيا : أل صاهو ه ا محمد. فتناهى ابن صيا . فقال النوس 

 تركته لوين. 

فقالوت: كنوت انود رفااوة فطلقنوس. ‘ وفيه اائمة: نالت امرأ  رفااوة القرروس الوى النووس  -416

معووه ماوول هدبووة الاوووب. فقووال أتريوودين أن فابووت لالقووس. فتزوننووس اووودالرحمن بوون الزبيوور وانمووا 

ترنعس الى رفااة. ال  حتى ت وقين اسيلته وي وق اسويلتك. وأبوو باور نواله  وخالود بون سوعيد 

بن العاصس بالواب ين،ر أن يؤلن له. فقال: يا أبا بارو أال تسمد الى ما ت نر به هو ه  انود النووس 

.‘ 

رفااوة أن خالودال نقول اننوا وأناور الينوا موضود الودليل مون حوديث زونوة  قلت: رضس هللا انكو

ل انه. وه ا حاصل رنا   المختوىل. وهللا أالم.  بم ر  سما  صوتنا  وان كان رخصنا محت وا

 

 ر باب الا رند راهد أو رنو  بمسل فقال آخرون: ما المنا للك فيحام بقول من رند3( -257

وة. وقال الفءل: لم يصل وأخ  النواا صلى فس الاع‘ قال الحميدل: ه ا كما أخور بالل أن النوس 

بمنا   بالل. ك لك ان رند راهدان أن لفالن الى فالن ألف  رهمن ورند آخرون بالف وخموه 

 مائة يقءس بالزيا  .

ل  بووس اهوواب بوون ازيوور  فاتتووه اموورأ . فقالووت: قوود  -417 فيووه اقوووة بوون الحووارث: أنووه تووزوج بنتووا

موا أالوم أنوك أرضوعتنس  وال أخورتنوس. فارسول الوى أرضعت اقوة  والتس تزوج. فقال لنا اقوة: 

بالمدينوة فسواله. فقوال ‘ آل أبس اهاب فسالنم فقالوا: ما المنا أرضعت صاحوتنا. فركب الى النووس 

 كيف وقد قيل؟ ففارقنا وناحت غيره.‘: النوس 
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رتوب الوى قوول الماوتوة للرضوا  ‘ ونه مطابقة حديث اقووة للترنموة أنوه  قلت: رضس هللا انكو

ل  اررا ه الى الفراق  والى التزام الور  ورفد المونة. ولوال للك  بقى النااح الى موا كوان تزليووا

 لقول النافس. ووقد للمارح فس ه ا الواب وهم. فتامله.

 

 ر باب رنا   القاله والسارق والزانس4( -258

 تابواح. وقوله تعالى: سوال تقولوا لنم رنا   أبدال. وأولئك هم الفاسقون اال ال ين

ل بقوو ه المزيوور . ثووم اسووتتابنم. فقووال: موون توواب قولووت  ونلوود اموور أبووا باوور  ورووول بوون معووود ونافعووا

 رنا ته.

وأنووازه اووودهللا بوون اتوووة واموور بوون اووودالعزيز وسووعيد بوون نويوور ولوواوا وم اهوود والمووعوس 

 واارمة والزهرل ومحارب بن  ثار ورريس ومعاوية بن قر .

 ا بالمدينة الا رند القاله ان قوله  فاستزفر ربه قولت رنا ته. وقال أبو الزنا : ا مر اندن

 وقال المعوس وقتا  : الا أك ب نفسه نلد وقولت رنا ته.

 وقال الاورل: الا نلد العود ثم أاتق نازت رنا ته. أو ان استقءس المحدو  فقءاياه نائز .

 ووز ناواح بزيور رواهدين. وان وقال بعض الناا: ال ت وز رنا   القاله  وان تاب. ثم قال: ال ي

تزوج بمونا   محودو ين نواز. وان توزوج بمونا   اوودين لوم ي وز وأنواز رونا   المحودو  والعوود 

الزانس سنة. وننى ان الاوالم كعوب ‘ وا مة لرؤية رمءان. وكيف تعره توتوة؟ وقد نفى النوس 

 ابن مالك وصاحويه حتى مءى خمسون ليلة.

  القاله  وان تاب. ثم قال: ال ي ووز ناواح بزيور رواهدين. وان وقال بعض الناا: ال ت وز رنا 

تزوج بمونا   محودو ين نواز. وان توزوج بمونا   اوودين لوم ي وز وأنواز رونا   المحودو  والعوود 

الزانس سونة. وننوى اون كوالم كعوب ‘ وا مة لرؤية رمءان. وكيف تعره توتوه؟ وقد نفى النوس 

 ابن مالك وصاحويه حتى مءى خمسون ليلة.

فوامر بنوا فقطعوت يودها. ‘ فيه اائمة: أن امرأ  سرقت فس غزو  الفتس فاتس بنا الوى النووس  -418

 ‘.قالت اائمة: فحنت توبتنا. وتزونت  وكانت تاتنس بعد للك. فارفد حانتنا الى النوس 

 أمر فيمن زنى ولم يحصن ب لد مائة وتزريب اام.‘ وفيه زيد بن خالد: أن النوس  -419

قوله فس الترنمة: وكيوف تعوره توبتوه؟ كالترنموة المسوتقلة المعطوفوة ثوم   انكوقلت: رضس هللا

بين كيفية المعرفة بالتوبوة بتزريوب مون يزورب مود  معلوموة  وبن وران الاالثوة مود  معلوموة حتوى 

تتحقق التوبة ويحسن الحال  يمير الى أن التوبوة قود ت،نور بقورائن ا حووال وبا سوواب المءويقة 

 ننا زوانر تندمه الى نريمته فس الزالب. الى المعاصس ف 

وأرال ما فس للك توبة القاله المحق الا لم يامل النصاب. أما القواله القو ه فتوبتوه بينوة. وأموا 

الصا ق فس ق مه كيف يتوب فيما بينه وبين هللا تعالى؟ وأروه ما للوك انودل أن المعواين للفاحموة 

مال النصاب معه. فو لا حيوث ال نصواب فقود اصوى ال ي وز ال أن يامف صاحونا اال الا تحقق ك

ل فيتوب من المعصية فس اإلاالن  ال من الصدق. وهللا أالم.  هللا  وان كان صا قا

 

 ر باب رنا   ا امى وأمره ونااحه وميايعته5( -259

 وقووله فس التا ين. وما يعره با صوات.
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 وأناز رنا ته القاسم والحسن وابن سيرين والزهرل واطال.

 وقال المعوس: ت وز رنا ته الا كان ااقالل.

 وقال الحام: رب رسل ت وز فيه.

وقال الزهرل: أرأيت ابن اواا لو رند الى رنا   أن كنت تر ه؟ وكان ابن اواا يوعث رنالل 

 الا غابت الممه أفطر. ويسال ان الف ر ف لا قيل له للد  صلى ركعتين.

فعرفت قالوت: سوليمانو ا خول ف نوك مملووك موا بقوس  وقال سليمان بن يسار: استالنت الى اائمة

 اليك رسل.

 وأناز سمر  بن نندب رنا   امرأ  منتقوة.

لقد ألكرنس ك ا آيوة أسوقطتنن مون ’و رنالل يقرال فس المس د فقال: ‘ فيه اائمة: سمد النوس  -420

 د. فوس بيتوس فسومد صووت اووا  يصولس فوس المسو‘ سور  ك ا وكو ا. وقالوت اائموة: ه ود النووس 

 فقال: يا اائمة أصوت اوا  ه ا؟ قلت: نعم. قال: اللنم ارحم اوا ال. 

ان بالالل يؤلن بليل. فالووا واروربوا حتوى يوؤلن بون أم ماتووم. ‘: وفيه ابن امر: قال النوس  -421

 وكان أامى  ال يؤلن حتى يقول له الناا: أصوحت.

أُبس: انطلوق بنوا اليوه اسوى أن يعطينوا أقوية فقال لس ‘ وفيه المسور: قدمت الى رسول هللا  -422

ل. فقام أبس الى الواب  فتالم. فعره النوس  ومعه قوال وهوو يريوه ‘ صوته. فخرج النوس ‘ مننا ريئا

 محاسنه ويقول: خوات ه ا لك  خوات ه ا لك.

ال ووامد بووين هوو ه ا حا يوث معرفووة الصوووت وتمييووز صوواحوه بووه  كتميووزه  قلوت: رضووس هللا انووكو

, ويقتءس للك صحة رنا   ا اموى الوى الصووت. وأموا كوون ابون اوواا كوان بمخصه لو رآن

يوعث رنالل يخوره بزيووبة الممه وان لم يعايننا اكتفوال بخوور الواحود مود قورائن ا حووال. ولعول 

الوخارل يمير بحديث ابن اواا الى رنا   ا امى الى التعريف  أل يعره أن ه ا فالن. فو لا 

وكوو لك الوصووير الا لووم يعووره نسووب  -’–يووف مختلووف فينووا انوود مالووك اووره رووند  وروونا   التعر

الموخص  فعرفووه بنسوووه موون وثووق بووه. فنوول يمووند الووى فووالن ابوون فووالن بنسوووه أو ال؟ مختلووف فيووه 

ل.  أيءا

 

 ر باب الا زكى رنل رنالل كفاه6( -260

لصوالس قوال: وقال أبو نميلة: وندت منوولال فلما رآنس امر كانه يتنمنس: قال اريفس: انه رنول ا

 ك لك. قال: الهب والينا نفقته.

فقال: ويلوك قطعوت انوق صواحوك مورارال. ‘ فيه أبو بار : أناى رنل الى رنل اند النوس  -423

ل وهللا حسويوه. وال أزكوس الوى هللا  ل أخاه ال محالوة  فليقول: أحسوب فالنوا ثم قال: من كان منام ما حا

 .أحدال. أحسوه ك ا وك ا ان كان يعلم للك منه

‘ اسوتدالله الوى الترنموة بحوديث أبوس باور  ضوعيف فو ن غايتوه أن النووس  قلت: رضس هللا انوكو

ااتور تزكية الرنل أخاه الا اقتصد ولم يتزال. واالاتوار قد ياون  نه نزل النصاب  وقود ياوون 

  ن كاه فن ا مساوت انه.

 

 ر باب اليمين الى المداى اليه فس ا موال والحدو  7( -261
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 راهداك أو يمينه.‘: النوس  وقال

وقال ابن رورمة: كلمنس أو الزنا  فس رنا   الماهد ويمين الموداس فقلوت: قوال هللا: سواستموندوا 

رنيدين من رنالام فو ن لوم ياونوا رنلوين فرنول وامرأتوان ممون ترضوون مون الموندال أن تءول 

 احداهما فت كر احداهما ا خراح ما كان يصند ب كر ه ه ا خرا؟.

 قءى باليمين الى المداى اليه. ‘ فيه ابن اواا: أن النوس  -424

 قال: راهداك أو يمينه.‘ وفيه اودهللا: أن النوس  -425

 ا حا يث وااثار مطابقة لترنمته من حيث اإللالق. قلت: رضس هللا انكو

 

 ر باب الا ا اى أو ق ه فله أن يلتمه الوينة8( -262

الوينوة أو حود فوس ‘: فقوال النووس ‘ أمية ق ه امرأتوه انود النووس فيه ابن اواا: أن هالل بن  -426

رنرك. فقال: يا رسول هللاو الا رأا أحدنا الى امرأته رنالل ينطلوق يلوتمه الوينوة؟ ف عول يقوول: 

 الوينة واال حد فس رنرك. ف كر حديث اللعان.

المق وه أنوه زنوا  رأا الوخارل أن القاله يمان من السعس فس الوينة الى قلت: رضس هللا انكو

وال ير  اليه أن الحديث فس الزونين. والزوج له مخورج مون الحود باللعوان ان ا وز اون الوينوة  

انطلووق قوول نووزول اللعوان  حيووث كوان الووزوج ‘: بخواله ا ننووس  نووا نقوول انمووا كوان هوو ا وقولوه 

 وا ننوس سوال. فاستقام الدليل.

 

 ر باب من أقام اليمين بعد الوينة9( -236

 لعل بعءام ألحن بح ته من بعض.‘: قال النوس و

 وقال رريس ولاووا وابراهيم: الوينة العا لة أحق من الوينة الفانر .

قال: انام تختصمون الس. ولعول بعءوام ألحون بح توه مون بعوض. ‘ فيه أم سلمة: أن النوس  -427

ل بقوله  ف نما أقطد له قطعة من النار  فال   ياخ ها.فمن قءيت له من حق أخيه ريئا

لوم ي عول اليموين الاالبوة ‘ موضد االستمنا  من حوديث أم سولمة أن النووس  قلت: رضس هللا انكو

ل لحق المحق. بل نناه بعد يمينوه اون القووض  وسوارا بوين حالتيوه بعود اليموين  مقيد  حالل وال قطعا

ه بوينوة فنوو وقولنا فس التحريم. فيؤلن للك بوقال حق صاحب الى ما كان اليه. ف لا رفور فوس حقو

 باق الى القيام بنا  لم يسقط أصل حقه من لمة مقتطعة باليمين.

 

 ]كتاب الصلح[ -49

 ر باب الا اصطلحوا الى نور فنو مر و 1( -264

فيه أبو هرير  وزيد بن خالد: نال أارابس فقال: يا رسول هللاو اقض بيننا باتواب هللا  فقوام  -428

ل الى هو ا   خصمه  فقال: صدق  فاقض بيننا باتاب هللا  فقام ا ارابس  فقال: ان ابنس كان اسيفا

فزنا بامرأته  فقالوا لس: الى ابنك الرنم. ففديت ابنس منه بمائة مون الزونم ووليود . ثوم سوالت أهول 

 قءين بيناما باتاب هللا. أما الوليود  ‘: فقالوا: انما الى ابنك نلد مائة  وتزريب اام. فقال النوس 

يك  والى ابنك نلد مائوة وتفريوب اوام. وأموا أنوت يوا أنويه فاغود الوى امورأ  هو ا  والزنم فر  ال

 فارنمنا  فزدا الينا أنيه فرنمنا.
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 من أحدث فس أمرنا ما ليه منه فنو مر و .‘ وفيه اائمة: قال النوس  -429

س الصلس الى ال ور قد ياون من ال انوين  وقد ياون من أحدهما. مااله فو قلت: رضس هللا انكو

ل في حده ويصالحه الى بعض. فن ا يقول الدامغ أنه نور. وال ير  بول  أحدهما أن يداس اليه  ينا

يمءس. وقد ينفقان الى أنه نوور. وللوك بوان ي،ون الودافد أن الوداوا لوو ثوتوت لزموه مننوا حوق  

فيامف العيب لنما ان حام المر  أن هو ه الوداوا لوو ااتوره بنوا  أو ثوتوت بوينوة لوم يلوزم فينوا 

-حق. وأننا غير متوننة الى مال الصلس وال بعءه. فن ا نور يور  فوس مالوه خواله انود مالوك 

ل للحديث. وقيل: يلزم لقوله: "المؤمنون اند ررولنم". وقد فرل الدافد فاانوه -_ . قيل: ير  اتوااا

 تطو . والتطو  يلزم الى أصله بالمرو  فيه.

 

 بيننمر باب فءل اإلصالح بين الناا والعدل 2( -265

كل سالمى من الناا اليه صودقة كول يووم تطلود فيوه المومه  ‘ فيه أبو هرير : قال النوس  -430

 يعدل بين الناا صدقة.

توورنم الووى اإلصووالح والعوودل. والحووديث لوويه فيووه اال العوودل. ولاوون لمووا  قلووت: رضووس هللا انووكو

كوان اودل الحواكم الا خالب الناا كلنم بالعدل بين النواا. وقود الوم أن النواا الحاوام وغيورهم  

 حام  وادل غيره الا أصلس.

 

 ]كتاب الشروط[ -50

 ر باب الا ارترل فس المزراة: الا رئت أخرنتك1( -266

ل  فقال: ان النووس  -431 كوان اامول ينوو  خيوور ‘ فيه لما فد  أهل خيور ابن امر. قام امر خطيوا

خورج مالوه هنواك فعودل اليوه مون الى أموالنم. وقوال: نقوركم الوى موا أقوركم هللا. وان ابون امور 

الليل. ففدات يداه ورناله. وليه لنا هناك ادو غيرهم. ولقد رأيت اناللهم. فلما ازم للك. أتواه 

أحد بنس أبس التحقيق فقال: يا أمير المؤمنينو فلما ازم الى للك. أتاه أحد بنس أبوس الحقيوق فقوال: 

نا الى ا موال  ورورل للوك لنوا. فقوال امور: يا أمير المؤمنينو أتخرننا  وقد أقرنا محمد. واامل

كيوف بوك الا أخرنوت مون خيوور تعودو بوك قلوصوك ليلوة بعود ليلوة ‘: أرننت أنس نسيت قول النوس 

فقال: كانت هزيلة من أبس القاسم. فقال: ك بت يا اودو هللا. فوانالهم امور فااطواهم قيموة موا كوان 

ل من أقتاب وحوا  ل وغير للك.لنم من الامر ماالل وابالل واروضا

ان قيل: الترنمة ارترال الخيار من المالك الى غير أمد. والحوديث ال يودل  قلت: رضس هللا انكو

الى للك. قلنا: الصحيس أن الخيار ال بد من تقييده بمد  ي وز لمالنوا الخيوار. وان أللوق نوزل فوس 

ر متنواول للترنموة  كل اقد الى ما يليق به مون المود   التوس فوس مالنوا يقود الخيوار. والحوديث غيو

الحتمووال أن يريوود: نقووركم مووا لووم يمووا هللا اناللكووم مننووا   ن المقوودور كووائن  وال ينووافس ونووو  

استرسووال ا حاووام المووراية. وقوود تنفسوو  العقووو  الالزمووة باسووواب لارئووة  وقوود ال تنفسوو   ولاوون 

لوى المسواقا  وخيانتوه. تمتند موارر  أحد المتعاقدين الستيفال المنفعة  كما لو رنر فسوا  العامول ا

مورا  الحوديث. أل  -وهللا أالوم–ف ن م هب مالوك اخرانوه. وكو لك مسوتانر الودار الا أفسود. فنو ا 

تسوووتقرون فينوووا موووالم ت ووواهروا بفسوووا . فووو ن روووال هللا اناللكوووم مننوووا تعووواليتم السووووب المقتءوووس 

 لاخراج  فاخرنتم وك لك وقد صدق هللا ورسوله.
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مد  معينة  اما  ننم كانوا اويدال للمسوليمن. ومعاملوة السويد لعووده ال  وليه فس الحديث أنه ساقاهم

يمترل فينا ما يمترل فس ا ننووس   ن العوود موال السويد. ولوه الوى مالوه سولطنة االنتوزا  فاوان 

 ال ميد ماله. واما  ن المد  لم تنقل مد تحررها حينئ . وهللا أالم.

 

 ]كتاب الوصايا[ -51

 صاياخر ]باب الو1( -267

"وصية الرنل ماتوبة انده"  وقول هللا از ونل: سكتب اليام الا حءور أحودكم ‘: وقول النوس 

 الموتح ااية.

قال: ما حق امرال مسولم لوه روسل يوصوس فيوه  يويوت ليلتوين اال ‘ فيه ابن امر: أن النوس  -432

 ووصيته انده ماتوبة.

انود موتوه ‘ ت الحارث: ما تورك النووس أخو نوير  بن‘ وفيه امرو بن الحارث ختن النوس  -433

ل نعلنووا  ل  وال اووودال  وال أمووة  وال رووا   اال بزلتووه الويءووال  وسووالحه  وأرضووا  ينووارال وال  رهمووا

 صدقة.

؟ فقوال: ال. فقلوت: كيوف كتوب الوى ‘وفيه اودهللا بن أبس أوفى: قيل لوه: هول أوصوى النووس  -434

 هللا. الناا الوصية  وأمر بالوصية؟ قال: أوصى باتاب

ل  -435 ل. فقالووت: متووى أوصووى اليووه وقوود كنووت  -_-وفيووه اائمووة: لكوور انوودها أن اليووا كووان وصوويا

مسندته الى صدرل  فداا بالطست. فلقد انخنث فس ح ورل فموا روعرت أنوه موات. فمتوى أوصوى 

 اليه؟ز

ا حا يوث كلنوا مطابقوة اال حوديث امورو بون الحوارث. فلويه فيوه وصوية.  قلت: رضس هللا انوكو

قة الم كور يحتمل أن تاون قوله فس حدياه. ويحتمل أن ياون موصى بنا. ولنو ا االحتموال والصد

 أ خلنا فس الترنمة. وهللا تعالى أالم.

 

 ر باب تاويل قوله: سمن بعد يوصى بنا أو  ينح2( -268

ات قءى بالدين قول الوصية. وقول هللا تعالى: سان هللا يوامركم أن توؤ وا ا مانو‘ وي كر أن النوس 

 ال صدقة اال رنر غنى.‘: الى أهلناح ف لا ا مانة أحق من تطو  الوصية. وقال النوس 

 وقال ابن اواا: ال يوصى العود اال ب لن أهله.

 العود را  فس مال سيده.‘: وقال النوس 

ل. ثم قال لس: يا حايم ان ه ا المال خءر  حلوو  فمون ‘ فيه حايم: سالت النوس  -436 فااطانس ثلاا

بسخار  نفه بورك له فيوه. ومون أخو ه ب روراه نفوه لوم يووارك لوه. وكوان كالو ل ياكول وال  أخ ه

ل حتوى  يمود. واليد العليا خير من اليود السوفلى فقلوت: والو ل بعاوك بوالحق ال أرزال أحودال بعودك رويئا

ل  ليعطيه العطال  فيابى أن يقوله منه ثم ان امر  -_-أفارق الدنيا. فاان أبو   اواه  -_-يداو حايما

ليعطيه فابى أن يقولوه. فقوال: يوا معمور المسولمينو انوس أاورض اليوه حقوه الو ل قسوم لوه مون هو ا 

 حتى توفس.‘ الفسل  فيابى أن ياخ   فلم يرزأ حايم أحدال من الناا بعد النوس 
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كلاوم را  وكلاوم مسوئول اون رايتوه  والرنول را  فوس أهلوه ‘: وفيه ابن امر: قال النوس  -437

يتووه (والموورأ  فووس بيووت زوننووا راايووة ومسووؤولة  والخووا م فووس مووال سوويده را  ومسووئول اوون را

 ومسؤول ان رايته" وحسوت أنه قال: والرنل را  فس مال أبيه.

ان قيل: ترنم الى تقديم الدين الى الوصية  فموا ونوه لكور حوديث العوود   قلت: رضس هللا انكو

 وحديث حايم.

صو  الترنمة   نوه لموا تعوارض فوس مالوه حقوه وحوق قلنا: أما حديث العود فاصل يندرج تحته مق

 السيد  قدم ا قوا وهو حق السيد  ونعل العود مسئوالل انه مؤاخ ال بحف،ه.

 وك لك حق الدين لما اارضه حق الوصية. والدين وانب والوصية تطو  ونب تقديمة.

 وأما حديث حايم فيحتمل مطابقته وننين: 

تنفيورال اون قوولنوا. ولوم –العطية  ونعل يد آخ ها اليد السوفلى  زهده فس قوول‘ أحدهما: أن النوس 

 ير  مال فس تقاضس الدين.

فالحاصل أن قابض الوصية يده السفلى. وقابض الدين استيفال لحقه  اما أن تاون يوده العليوا  نوه 

 المتفءل واما أن تاون يده السفلى. ه ا أقل حاليه فتحقق تقديم الدين الى الوصية ب لك.

انتنود أن يوفيوه حقوه فوس بيوت الموال   -_-ونه ااخر فس المطابقة لكره المنلب  وهو أن امر ال

ل فس ال ملة. ل  ولان فيه رونة بالدين لاونه حقا  وبالغ فس خالصه من اندته. وه ا ليه  ينا

 والونه ا ول أقوا فس مقصو  الوخارل اند الفطن. وهللا أالم.

انتند أن يوفيوه حقوه فوس بيوت الموال   -_–منلب  وهو أن امر الونه ااخر فس المطابقة لكره ال

 وبالغ فس خالصة من اندته.

ل فس ال ملة. ل  ولان فيه رونة بالدين لاونه حقا  وه ا ليه  ينا

 والونه ا ول أقوا فس مقصو  الوخارل اند الفطن  وهللا أالم.

 

 ر باب هل ينتفد الوقت بوقفه؟3( -269

ح الوى مون وليوه أن ياكول وقود يلوس الواقوف وغيوره. وكو لك كول مون ال ننوا -_-وقد ارترل امر 

ل هلل  فله أن ينتفد بنا كما ينفد غيره  وان لم يمترل.  نعل بدنة أو ريئا

رأا رنالل يسوق بدنة فقال له: اركونا. فقال: يا رسول هللاو اننا بدنوة. ‘ فيه أنه: أن النوس  -438

 أو يحك. -ويلك اركونا -فس الاالاة أو فس الرابعة–فقال 

فس مطابقة حديث امر للترنمة أن المخالب يدخل فوس  -’–بنى الوخارل  قلت: رضس هللا انكو

فووس ماوول هوو ا يحاووم بووالعره  حتووى يخوورج غيوور  -’–خطابووه  وهووو أصوول مختلووف فيووه. ومالووك 

ن  للمساين  ولوه أوال   فلوم يقسوم حتوى افتقور أوال ه. فوابن القاسوم يمنود ا وال  وان كوانوا مسواكي

  ن العره فس اإللالق ا نانب.

 ولمطره أننم يعطون.

 والبن المانمون أننم يعطون وان كانوا يوم أوصى أغنيال ثم افتقروا. 

 وال يعطون الا كانوا وان كانوا يوم أوصى أغنيال ثم افتقروا.

 وال يعطون الا كانوا يوم الوصية مساكين.
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لوف قوولنم أن يعطوون بالمسوانة  ولاون قوال: ي وب ولو وقف الى المساكين فافتقر أوال ه فلوم يخت

ل أننووم بالمسووانة العامووة  ا خووال ا نانووب معنووم  لووئال ينوودرا الوقووف  وياتووب الووى ا وال  كتابووا

 قوءوا  ال بخصو  القرابة.

ور ت قاادته هو ه الوى كايور مون أهول العصور. فقوارب مموايخنم الصوواب وأبعود غيورهم غايوة 

 اإلبعا . وهللا الموفق.

 

ر باب قوله تعالى: سوابتلوا اليتامى حتى الا بلزوا النااح ف ن آنستم موننم ررودال فوا فعوا 4( -270

ل فليسوتعفف ومون كوان فقيورال  ل وبودارال أن ياووروا. ومون كوان غنيوا الينم أمووالنم وال تاكلوهوا اسورافا

لح وما للوصس أن يعمول فوس موال الي–فلياكل بالمعروه  ل مفروضا تويم  وموا الى قوله تعالى: نصيوا

 ياكل منه بقدر امالته

 

وكوان يقوال ]لوهخ: "ثموغ". وكوان نخوالل. ‘ فيه ابن امر: تصدق امر بماله الى اند النووس  -439

 فقال امر: يا رسول هللاو انس استفدت ماالل  وهو اندل نفيه  فاور ت أن أتصدق به. 

ثموره. فتصودق بوه امور.  تصدق باصله  ال يوا  وال يوهب  وال يورث  ولان ينفق‘: فقال النوس 

فصدقته تلك فس سويل هللا  وفس الرقاب  والمساكين  والءيف  وابن السوويل  ولو ل القربوى. وال 

 نناح الى من وليه أن ياكل منه بالمعروه  أو يؤكل صديقه غير متمول به.

ل فليسوتعفف ومون كوان فقيورال فقيورال فلياكول بوالمعروه-~-وفيه اائموة  -440 ح : سومون كوان غنيوا

ل بقدر ماله بالمعروه.  قالت: أنزلت فس والس اليتيم أن يصيب من ماله ان كان محتانا

ال يطوابق حوديث امور مقصوو  الترنموة   ن امور _ هوو المالوك لمنوافد  قلوت: رضوس هللا انوكو

وقفووه  موون رووال فلووه للووك. وال كوو لك الموصووس الووى أوال ه  فوو ننم انمووا يملاووون المووال بقسوومة هللا 

 حق لمالاه فيه بعد موته. وتملياه  وال

فا لك كان المختار أ  وصس اليتيم ليه له ا كل ما ماله اال ان ياوون فقيورال فياكول. ومختلوف فوس 

 قءائه الا أيسر. وهللا أالم.

 

ل ولم يوين الحدو  فنو نائز  وك لك الصدقة5( -271  ر باب الا وقف أرضا

مواالل مون نخول. وكوان أحوب أموالوه اليوه  فيه أنوه: كوان أبوو للحوة أكاور أنصوارل بالمدينوة -441

 يدخلنا ونمرب من مال فينا ليب.‘ بيرحال. وكانت مستقولة المس د. وكان النوس 

قال أنه: فلما نزلت: سلن تنالوا الور حتى تنفقوا مما تحوونح قام أبو للحة  فقال: يوا رسوول هللاو 

وان أحوب أمووالس الوس بيرحوال. واننوا  ان هللا تعالى يقول: ستنالوا الور حتوى تنفقووا مموا تحووونح 

أرنو برها ولخرها انود هللا فءوعنا حيوث أراك هللا. فقوال: بو   للوك موال  -از ونل–صدقة هللا 

وقد سمعت ما قلت  وانس أرا أن ت علنا فس ا قربين. قال: أبو للحة: أفعول يوا  -أو رايس–رابس 

 رسول هللا  فقسمنا أبو للحة فس أقاربه وبنس امه.

وفيووه ابوون اووواا: أن رنووالل قووال: يووا رسووول هللاو ان أمووه توفيووت   قلووت: رضووس هللا انووكو -442

ل. فانا أرندك أنس تصدقت به اننا.  أينفعنا ان تصدقت اننا؟ قال: نعم. قال: ف ن لس مخرافا
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الوقف الزم بالوينة  واللفو الممار به الى المقصو  فقد يوتلفو باسومه العلوم  قلت: رضس هللا انكو

 ه. وقد يتلفو باسمه المتوالىل خاصة. وقد ي كر العلم وال ي كر المحدو ية. فويرحوال الوم وبحدو

ل. لاون الا  ل  ينوا الى حائط بعينه  ولم ي كر حدو ه. والمخراه: الحوائط. وقود لكوره مناورال متوالئوا

أرووند احتوواج فووس المتوووالىل الووى لكوور االسووم العلووم زيووا   الووى للووك  أو الحوودو . وهوو ا كلووه بعوود 

اللزوم. ترنموة الوخوارل مطابقوة صوحيحة  وانتقودها المنلوب فقوال: ان كوان الوفوق غيور لل اسوم 

 يعره  فال ي وز حتى ي كر الحدو .

 نووه انمووا  -وهللا أالووم–قووال: "وال خوواله فووس هوو ا" ووهووم  بوول ال خوواله فيمووا الا أرا ه الوخووارل 

له. ولو استفتى من وقف بنو ه تعرض ل واز الوقف. ولقد ثوت أن الوقف الى ه ه الصور  الزم 

ل المعين مقصو ها نية  هول ي وب اليوه تنفيو  الوقوف  لزمنواه للوك  وأونونوا  الصيفة المنار  لف،ا

 اليه اإلرنا  بصيفة  الة (الى المقصو ر بنص أو راهر.

 

ل ممااة فنو نائز6( -272  ر باب الا وقف نما  أرضا

يوا بنوس الن وار ثوامنونس بحوائطام هو ا. قوالوا: ال  بونوال مسو د  فقوال:‘ فيه أنه: أمر النوس  -443

 وهللا يا رسول هللا ال نطلب ثمنه اال الى هللا از ونل.

فس الترنموة. وانموا اودل اون قولوه: الا وقوف المموا    -’–نو  الوخارل  قلت: رضس هللا انكو

 تنقسوم ال يمءويه الوى الموريك ان كانوت ال -’–لئال يدخل فيه وقف أحد المركال حصته. ومالك 

نورال لءورر الموريك ااخور بوالحوه. فالترنموة بوقوف ال مااوة للمموا  بيوننم تخلوص المسوالة. 

 وهللا أالم.

 

ل أو بئرال  وارترل لنفسه مال ما للمسلمين7( -273  ر باب الا وقف أرضا

وأوقف أنه بن مالك  ارال  فاان الا قدم نزلنوا. وتصودق ابون الزبيور بودوره. وقوال للمور و   مون 

 اته: أن تسان غير مءر  وال مءر بنا. ف ن استزنت بزوج فليه لنا حق.بن

 ونعل ابن امر نصيوه من  ار امر سانى ل ول الحانة من آل اودهللا.

فيه أبو اودالرحمن: أن اامان حين حوصر أرره الينم  وقال: أنمودكم هللا وال أنمود اال  -444

ن حفور بئور روموة فلوه ال نوة. فحفرتنوا؟ ألسوتم قوال: "مو‘ ألستم تعلمون أن النوس ‘ أصحاب النوس 

 تعلمون أنه قال: "من ننز ني  العسر   فله ال نة ف نزته؟ قال: فصدقوه بما قال.

 وقال امر فس وقفه: ال نناح الى من وليه أن ياكل منه".

 ويليه الواقف وغيره  فنو واسد لال.

ترنمة اال وقف أنه خاصة. ووقف ما فس حديث الواب ب ملته ما يوافق ال قلت: رضس هللا انكو

 بالطريقة المتقدمة من  خول المخالب فس خطابه. -_-امر 

بعود اتموام التصونيف مقصوو  الوخوارل مون بقيوة حوديث الوواب  -وفقنوه هللا–قلت: ولقد رنر للفقيه 

 فيطابق الترنمة ان رال هللا.

كالتس لم تزوج لصوزر مواالل. فونه المطابقة لوقف الزبير أن ياون قصد من يلزمه نفقته من بناته 

والتس زونوت ثوم للقوت قوول الودخول   ن تنواول هواتين أو احوداهما مون الوقوف انموا يحمول انوه 

 اإلنفاق الوانب  فقد  خل فس الوقف ال ل أوقفه بن ا االاتوار. وهللا أالم.
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ول: نعوم. وونه مطابقة الترنمة لقوله: "من آل اودهللا" يقال: كيف يدخل ابن امر فوس وقفوه. فيقو

‘ يدخل  ن اال يطلق الى الرنل نفسه   ن الحسن الوصرل كان يقول فس الصال  الوى النووس 

اللنم صل الى ]آلخ أبس أوفس. وقال تعوالى: سأ خلووا ‘: "اللنم صل الى آل محمد". وقال النوس 

 آل فراون أرد الع ابح.

 فقوله واضس. وهللا أالم. -_-وأما اامان 

 

هللا تعالى: سيا أينوا الو ين آمنووا رونا   بيونام الا حءور أحودكم المووت حوين  ر باب قول8( -274

الوصية اثمان لوا ادل منام أو آخران من غيركم ان أنتم ضربتم فوس ا رض فاصوابتام مصويوة 

 الموتح الى قوله: سال يندل القوم الفاسقينح.

فموات السونمس بوارض  فيه ابن اواا: خرج من بنس سنم مد تميم الدارل وادل بن بودان -445

ل مون لهوب. فاحلفنموا النووس  ل مون فءوة مخوصوا ثوم ‘ ليه بنا مسلم. فلما قودما بتركتوه  فقودوا ناموا

وند ال ام بماة. فقالوا: ابتعناه من تميم وادل. فقام رنوالن مون أوليائوه  فحلفوا: لمونا تنا أحوق م 

لوو ين آمنوووا روونا   بيوونام ..ح روونا تنما. وان ال ووام لصوواحونم. وفووينم نزلووت هوو ه اايووة: سيووا أينووا ا

 اايات.

لكوور المووارح الوخووارل أن موو هب ابوون اووواا قووول روونا   الافووار الووى  قلووت: رضووس هللا انووكو

المسلمين فس الوصية فس السفر. ورن أن ابن اواا احت  بحدياه ه ا الى م هوه. وهو وهوم مون 

 المارح. وهللا أالم.

وال خاله أن يمينوه مقوولوة  الا ا اوس اليوه فوانار  ف ن رنا   الاافر فس الواقعة اوار  ان يمينه

 وال بينة.

ل  وا اى أنه ملاه منه بمورال أو غيوره. (ماوان ولوس الميوت  ل ااتره أن ال ام كان ملاا ولعل تميما

 الاافر مداى اليه  فحلف واستحقر.

ل فوس اسوقال االسوتدالل  ننوا  وفس بعض الحديث التصريس بن ا. ولو لم يصس لاان االحتموال كافيوا

 واقعة اين.

 

 ]كتاب األحكام[ -52

 ر باب هل يقءس القاضس أو يفتس وهو غءوان؟1( -275

بان ال تقءس بين اثمين وأنت غءووان   -وكان بس ستان–فيه أبو بار : أنه كتب الى ابنه  -446

 يقول: "ال يقءس حام بين اثمين وهو غءوان".‘ ف نس سمعت النوس 

فقال: وهللا انس أتاخر ان صال  الزدا  من أنل موا ‘ ل الى النوس وفيه أبو مسعو : نال رن -447

ل فس موا،ة منوه يومئو   ثوم قوال: أينوا النوااو ‘ يطيل بنا فالن فينا فما رأيت النوس  قط أرد غءوا

 ان فيام منفرين فايام ما صلى بالناا فليونز ف ن فيام الاوير والصزير ولا الحانة. 

  ثوم ‘فتزويو فيوه النووس ‘ ف كر امر للنووس  -وهس حائض–امرأته وفيه ابن امر: انه للق  -448

 قال: ليرنعنا  ثم ليمسانا ... الحديث.

أ خوول فووس ترنمووة الووواب الحووديث ا ول  وهووو  ليوول الووى منوود الزءووب.  قلووت: رضووس هللا انووكو

ل منه الى ال مود. ف موا أن يحمول  وأ خل الحديث الاانس وهو  ليل نواز القءال مد الزءب تنوينا
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الى الخصوصية به للعصمة  وا من من التعدل. واما أن يقوال: ان غءوب للحوق ‘ قءال النوس 

ل  فنو ا هوو المواند ‘. فال يمنعه للك من القءال مال غءوه  ل معتا ال  نيويا وهللا –وان غءب غءوا

هللا . كما قيول فوس رونا   العودو أننوا تقوول ان كانوت العوداو   ينيوة  وتور  ان كانوت  نيويوة. و-أالم

 سوحانه أالم.

 

 ر باب من لم ياترث لطعن من ال يعلم فس ا مرال2( -276

ل وأمر الينم أسامة بن زيود فطعون فوس امارتوه  فقالوك "ان ‘ فيه ابن امر: بعص النوس  -449 بعاا

ل لامور   (وان  تطعنوا فس امارته فقد كنتم تطعنون فس امار  أبيه من قوول. وايوم هللا ان كوان لخليقوا

 ن أحب الناار وان ه ا لمن أحب الناا الس بعده".كان لم

لعله انى بقوله: "باب من لم ياترث لطعن من ال يعلوم" واودل اون قولوه:  قلت: رضس هللا انكو

"باب ادم االكتراث" للتنويه الى أن الحال يختلف فالمنقول انه أنوه اكتورث بوالطعن الوى سوعد  

اموور لمووا ااتوو ر وتووورأ: للووك ال،وون بووك يووا أبووا  وسووعد ماانتووه موون الوودين مموونور . و لنوو ا قووال لووه

 اسحاق.

قطوود بحووال أسووامة  وبسووالمة العاقوووة  ون احنووا فووس واليتووه فلووم ‘ والفوورق بووين الحووالين أن النوووس 

 يعارض العلم لعن.

 ف ن حاله ال،ن  وال،ن ال يوعد انه الطعن فعمل باالحتيال. وهللا أالم. -_-وأما امر 

 

   وهل ي وز ترنمان واحدر باب ترنمة الحاكم3( -377

  وأقورأه ‘أمره أن يوتعلم كتواب الينوو  حوين حتوب للنووس ‘ وقال خارنة بن زيد بن ثابت أن النوس 

 : مالا تقول ه ه؟-_م-كتونم الا كتونم الا كتووا  وقال امر وانده الس واودالرحمن واامان 

 قال اودالرحمن بن حالب: فقلت: تخورك بصاحونا ال ل صند بنا.

 أبو حمز : كنت أترنم بين يدل ابن اواا وبين الناا. وقال

 وقال بعض الناا: ال بد للحاكم من مترنمين.

فيه ابن اواا: أن أبا سفيان أخوره أن هرقل أرسل اليه فوس ركوب مون قوري . ثوم قوال لترنمانوه: 

يقوول  وقال للترنمان قول لوه: ان كوان موا -ف كر الحديث–قل لنم انس سائل ه ا ف ن ك بنس فا بوه 

ل فسيملك موضد قدمس هاتين.  حقا

(أن ماوول هوو ار  -موود أن فعلووه ال يحووت  بووه–ونووه الوودليل موون قصووة هرقوول  قلووت: رضووس هللا انووكو

 صوب من رأيه. وكاير مما رآه فس ه ه القصة صواب موافق للحق.

 فموضد الدليل تصويب نملة المريعة لن ا وأمااله من رأيه  وحسن تفطنه  ومناسوة استدالله. 

 

 ر باب بيعة الصزير4( -278

ولهووت بوه ‘ فيه أبو اقيل زهر  بن معود: ان نده اودهللا بن همام  وكان قد أ رك النووس  -450

"هوو صوزير"  ‘: فقالوت: يوا رسوول هللاو بايعوه. فقوال رسوول هللا ‘ أمه زينب بنت حميد الى النوس 

 فمسس رأسه  و اا له.
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ل   نووه يعنووس بقولووه: "بوواب ب قلووت: رضووس هللا انووكو لووم ‘ يعووة الصووزير" أل اوودم انعقا هووا رووراا

 يوايعه. فالترنمة موهمة  والحديث يزيل اينامنا.

 

 ر باب بيعة النسال5( -279

 رواه ابن اواا.

ل  وال ‘ فيه اوا  : قال لنا النووس  -451 ونحون فوس م لوه: بوايعونس الوى أن ال تموركوا بواهلل رويئا

م  وال توواتوا بونتووان تفترونووه بووين أيووديام وأرنلاووم  وال تسوورقوا  وال تزنوووا  وال تقتلوووا أوال كوو

 تعصوا فس معروه. فمن وفى منام فانره الى هللا. الحديث.

لح ‘ : كووان النوووس -~–وفيووه اائمووة  -452 يوووايد النسووال بووالاالم بنوو ه اايووة: سال يمووركن بوواهلل روويئا

 يد امرأ   اال امرأ  ملانا.‘ قالت: وما مست يد رسول هللا 

ل  وال يسرقنح وننانا اون ‘ فيه أم اطية: بايعنا النوس و -453 فقرأ: سالى أن ال يمركن باهلل ريئا

 النياحة. الحديث.

]قلتخ: رضس هللا انكو أ خل حديث اوا   فس الترنمة الى بيعة النسال  ف ننوا ور ت فوس نوص 

بنون. وهللا  الاتاب العزيز فس حق النسال  ثم استعملت فس حوق الرنوال  فصوارت الويعوة معروفوة

 أالم.

 

 ]كتاب اإلكراء[ -53

 ر باب فس بيد الماره فس الحق وغيره1( -280

فقوال: انطلقووا الوى ينوو   ‘ فيه أبو هرير : بينما نحن فس المس د ال خرج الينوا رسوول هللا  -454

ا: فنا اهم: يا معمر ينو و أسولموا تسولموا فقوالو‘ فخرننا معه حتى نئنا بين المدارا. فقام النوس 

ل. فقال: االموا أنما ا رض هلل ولوسووله  وأنوس  فقد بلزت يا أبا القاسم. قال: للك أريد ثم قالنا ثالثا

ل فليوعه  واال فاالموا أن ا رض هلل ورسوله.  أريد أنليام فمن وند منام بماله ريئا

الينوو   ان قيل: ترنم الى بيد الماوره فوس الحوق وغيوره ولوم يو كر اال بيود قلت: رضس هللا انكو

 أموالنم مارهين الى ال الل واإلكراه بحق ال غير. فما موقد قوله: "وغيره"؟.

قلت: يحتمل أن يريد: "باب بيد الماره الى بيد أموالنم  ال لحق والال حق ولكر الحوديث  ننوم 

ل. فواإلكراه الوى الويود فوس الحوق   أكرهوا الى بيد أموالنم  ال لحق الينم  ولان كان اإلكراه حقوا

ولسوب آخر غير مالس سووال فوس نفوول الويود  كموا نقول اون مالوك أن المفسود يلوزم بيود  اره لحوق 

 ناره فس ابعا ه انه الى تفصيل اند الفقنال.

 

ر باب الا استارهت المرأ  الى الزنا فال حد الينم لقوله: سومون ياورهنن فو ن هللا مون 2( -281

 بعد اكراهنن غفور رحيمح.

فد أن صوفية بنوت أبوس اويود  أخورتوه أن اوودال مون رقيوق اإلموار  وقود الوى وقال الليث: حدثما نوا

وليد  من الخمه. فاستارهنا حتى افتءنا  ف لده امر (بون الخطواب _ر الحود  ونفواه  ولوم ي لود 

 الوليد   نه استارهنا.
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وي لود. وقال الزهرل فس ا مة الوار يفترانا الحر: يقيم للك الحام من ا مة الع رال يقدر ثمننا 

 وليه فس الايب فس قءال ا ئمة غرم  ولان اليه الحد.

أو نووار مون –فيه أبو هرير : هانر ابراهيم بسار    خل بنوا قريوة فينوا ملوك مون الملووك  -455

فارسل اليه أن أرسول بنوا الوس. فارسول بنوا. فقوام الينوا. فقاموت توضوا وتصولس. فقالوت:  -ال وابر 

 فال تسلط الس الاافر. فزط حتى ضرب برنله. اللنم انس كنت آمنت بك وبرسولك

ا خووال حووديث سووار  فووس الترنمووة غيوور حسوون  وال مطووابق اال موون ننووة  قلووت: رضووس هللا انووكو

 سقول المالمة اننا فس خلوته بنا  ننا مارهة. 

رأيووه فووس سووقول المالمووة رنووور الارامووة فووس انابووة الووداو   ولووم ياوون موون ا  ب الحسوون ا خووال 

 نمة بال ملة. وهللا الموفق.الحديث فس التر

 

 ]كتاب ترك الحيل[ -54

 ر باب ا امال بالنيات  وأن لال امرال ما نوا فس اإليمان وغيرها1( -282

]يقولخ: انموا ا اموال بالنيوات وان لاول امورال موا نووا. ‘ فيه امر  يقول: سمعت النوس  -456

وموون هووانر الووى  نيووا يصوويونا أو  فمون كانووت ه رتووه الووى هللا ورسوووله فن رتووه الوى هللا ورسوووله.

 امرأ  يتزوننا  فن رته الى ما هانر اليه.

أ خل الترك فس الترنمة ح رال من اينام اناز  الحيل  وهو رديد الى مون  قلت: رضس هللا انكو

لوم يوايعوه ‘ أنازه  فت رل فس الترنمة خاله الالقه فس قوله: "بواب بيعوة الصوزير"  وان كوان 

ل. ول ان ال تدخل بيعته اإلناار كالحيول  ولنو ا اوضوه اون الويعوة أن  اوا لوه  ومسوس كما تقدم آنفا

 رأسه. وهللا أالم.

 

 ر باب فس الصال 2( -283

 ال يقول هللا صال  أحدكم الا أحدث حتى يتوضا.‘ فيه أبو هرير : ان النوس  -457

 ان قلت ما موقعنا؟. قلت: رضس هللا انكو

امدال فس أثمال ال لوا ا خير كالمسلم  من التحيل لصوحيس  اد قول أبس حنيفة أن المحدثقلت: 

بنى الوى أن التحلول مون الصوال  ركون مننوا  فوال يقوول مود  -’–الصال  مد الحدث   ن الوخارل 

 الحدث. وال ل قوله بنى الى أن التحلل ضدها  ال ركننا  فتحيل لقووله بن ا الرأل.

 

 ]كتاب الفرائض[ -55

 فرائضر باب تعليم ال1( -284

 قال اقوة: تعلموا قول ال،انين  يعنس ال ين يتالمون بال،ن.

 اياكم وال،ن ف ن ال،ن أك ب الحديث.‘: فيه أبو هرير : قال النوس  -458

انما خص الوخارل تعليم الفرائض بان أ خل فس ترنمة بابه لقوله: "ايواكم  قلت: رضس هللا انكو

لم يليق ا خال ه ا الحديث فس الحوث الوى تعلموه وال،ن أك ب الحديث". وان كان كل باب من الع

ولاوون بخصوصووية الفوورائض أن الزالووب الينووا التعووود  وانحسووام ونوووه الوورأل المناسوووات فوو ن لووم 
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يفرض الفارض بنص وقد فس مختووط ال،نوون التوس ال تنءووط  وهوو ال،ون المننوس انوه  ولويه 

ل واستنا ال.ك لك غيره من أبواب العلم   ن للرأل فينا م االل  ولل،ن   ضابطا

 

ر بوواب ال يوورث المسوولم الاووافر  وال الاووافر المسوولم والا أسوولم قووول أن يقسووم الميووراث فووال 2( -285

 ميراث له

 قال: ال يرث المسلم الاافر وال الاافر المسلم.‘ فيه أسامة: أن النوس  -459

ات مسولم  ولوه أوال  قوله: "والا أسلم أن يقسم فال ميراث له"  يعنوس الا مو قلت: رضس هللا انكو

مسلمون  وولد كافر فلم يقسم ميراثه حتى أسلم الاافر  وونه ا خاله فس الترنمة أن اموم قولوه: 

"ال يوورث الاووافر المسوولم" يتناولووه. والوو ل يقووول: يوورث الا أسوولم قووول القسوومة  ورثووه فنووو كووافر ال 

 الميراث انما ينتقل حالة الموت  وقد كان كافرال.

 

 راث العود النصرانس والمااتب النصرانسر باب مي3( -286

ل  وكانوه أ رننوا تحوت  قلت: رضس هللا انكو أ خل الوخارل ه ه الترنموة  ولوم يودخل فينوا حودياا

الحديث المتقدم  ليفنم أن الن،ر فينا محتمول أن يقوال: ال يرثوه  اموالل بعمووم الحوديث. وأن يقوال: 

ل؟.ياخ  المال  ن العود المال  وله انتزا  ماله ح ل  فايف ال ياخ ه ميتا  يا

 ه ا ان قلنا: انه يملك. وان قلنا: ال يملك العود ألوتة فاولى.

 

 ]كتاب المحاربين[ -56

 ر باب المحاربين من أهل الافر والر  1( -287

 وقوله تعالى: سانما نزال ال ين يحاربون هللا ورسوله ويسعون فس ا رض فسا الح

‘ نفر اون ااول  فاسولموا  فوانتووا المدينوة فوامرهم النووس ‘ وس فيه أنه: قال: قدم الى الن -460

أن يوواتوا ابوول الصوودقة فيمووربوا موون ألواننووا وأبوالنووا. ففعلوووا فصووحوا  فارتوودوا فقتلوووا رااينووا  

واستاقوا اإلبل. فوعث فس آثارهم  فاتى بنم فقطد أيدينم وأرنلنم  وسمل أايوننم  ثوم لوم يحسومنم 

 حتى ماتوا.

ترنم الى المحواربين الافوار  وأ خول اايوة وهوس ااموة ال تخوص الاوافر.  انكوقلت: رضس هللا 

بنوى الوى قوول مون قوال:  -وهللا أالوم–وبنا استدل الفقنال الى أحاام المحاربين المسلمين. ولاون 

 اننا نزلت فس هؤالل النفر المرتدين. وهو قول قتا  .

 

 ر باب الرنم بالوالل2( -288

ل. فقوال لنوم: موا ت ودون فوس ‘ لنووس فيه ابن امر: أتس ا -461 بينوو ل وينو يوة  قيول: زنيوا نميعوا

 كتابام؟ فقالوا: ان أحوارنا أحدثوا تحميم الونه  والت وية.

قال ابن سالم: ا انم يا رسول هللا بالتورا . فاتى بنا  فوضد بيده الى آية الرنم  ونعل يقرأ موا 

رفود بيوده  فو لا آيوة الورنم تحوت يوده  فوامر بنموا قولنا وما بعدها. فقال له ابون سوالم: ارفود يودك ف

 فرنما اند الوالل. فرأيت الينو ل أننا الينا.‘ النوس 
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قلت: رضس هللا انكو استمال ابن بطال ترنمته ه ه  وقال: الووالل وغيوره سووال. أل فوال فائود  

الوى  لالحت اج الى صور  هس غير مقصو  . ويحتمل اندل فائدتين تقصودان: احوداهما أن نووه

أن الورنم ال يخووتص بماوان مخصووو   نوه موور  رنووم بوالوالل  وموور  بالمصولى  وهووو الحووديث 

 ال ل ترنم اليه يلس ه ه الترنمة.

ويحتمل أن نوه الوى أنوه لوم يحفور باوون الينوو ل أكوب الينوا يقينوا بنفسوه الوى أن الووالل ماوان 

 دمناه.معروه اندهم بالمدينة وباق الى العره المعنو  فس الالقه كما ق

 

 ]كتاب الديات[ -57

 ر باب من أخ  حقه واقتص  ون السلطان1( -289

فيه أبو هرير : لوو اللود أحود فوس بيتوك ولوم يوالن لوه ح فتوه بحصوا  ففقوات اينوه  موا كوان  -462

 اليك من نناح.

ل.‘ وفيه أنه: أن رنالل اللد فس بيت رسول هللا  -463  فسد  اليه ممقصا

ا ول مطووابق للترنمووة  والاووانس يوور  اليووه أن يقووال: المووومىل  الحووديث قلووت: رضووس هللا انووكو

وهو اإلمام ا ا،م  فايف يسوتدل بنو ا الوى أن آحوا  النواا لنوم للوك  ون ‘ بالممقص هو النوس 

 اإلمام؟

أسوو  فوس حقوقوه المتعلقوة بوه. ولوو لوم ياون هو ا احوا  النواا ‘ ويمانه اإلنابة ان للك بان النوس 

ل التمسوه منوه فوس لفعل فيه كما فعل فس  غيوره مون التحواكم الوى  ونوه  كفصوته مود الو ل أناوره حقوا

 الموايعة فس فرا.

 

 ر باب الا قتل نفسه خطا فال  ية له2( -290

الى خيور  فقال رنل موننم: أسومعنا يوا اوامر مون ‘ فيه سلمة بن ا كو : خرننا مد النوس  -464

ائق؟ قوالوا: اوامر  قوال: يرحموه هللا فقوالوا: يوا مون السو‘: هناتك. فحدا بنم. فحدا بنوم. فقوال النووس 

–رسول هللا هال أمتعتا به؟ فاصيب صويحة ليلته. فقال القوم: حوط امله  قتل نفسه. فلما رنعوت 

 -فوداك أبووس وأمووس-. فقلوت: يووا نوووس هللا: -‘نئوت الووى النوووس  -وهوم يتحوودثون أن اوامرال حوووط املووه

قالنا. ان له  نورين اثموين: انوه ناهود م اهود  وأل زاموا أن اامرال حوط امله. فقال: ك ب من 

 قتل يزيد اليه.

انما يتم مقصو  الترنمة ب كر القصة التس مات فينا اامر. وللك أن سويفه  قلت: رضس هللا انكو

كان قصيرال. فرند الى ركوته مون ضوربته. فموات مننوا. وقود بينوه فوس غيور هو ا الموضود فواكتفى 

 ب لك.

 

 اب قوم من رنل  هل يعاقب أم يقتص مننم كلنم؟ر باب الا أص3( -291

قال مطره ان المعوس فس رنلين رندا الى رنل أنه سرق  فقطعوه الوس ثوم نوال بوآخر  قواال: 

 أخطانا  فابطل رنا تنما. وأخ  بدية ا ول. وقال: لو المت أناما تعمدتما لقطعتاما.

ل قتل غيلة  فقال امر: لو ارتر -465  ك فيه صنعال لقتلتنم به.فيه ابن امر: أن غالما
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ل. فقووال اموور مالووه. وأقووا  أبووو باوور   -466 وفيووه مزيوور  بوون حاوويم اوون أبيووه: أن أربعووة قتلوووا صووويا

والس  وابن الزبير  وسويد بن مقرن من اللطمة وأقا  امر من الءوربة بالودر . وأقوا  الوس مون 

 ثالثة أسوال. واقتص رريس من سول وخموش.

فس مرضه  ونعل يمير الينا: ال تلودونس. فقلنوا كراهيوة الموريض ‘ وس فيه اائمة: لد نا الن -467

ال يوقوى مونام أحود ‘: للدوال. فلما أفاق  قال: ألم أننام أن تلدونس؟ قلنا: كراهية الدوال. فقال النوس 

 اال لد. وأنا أن،ر  اال العواا ف نه لم يمندكم.

لمحقوورات  وأن ال يقنوود فينووا توورنم الووى القصووا  فووس هوو ه الصووزائر ا قلووت: رضووس هللا انووكو

با  ب العام أنراه الوى الموركال فوس ال نايوة  كالقتول وغيوره.  ن نصويب كول واحود موننم سونم 

 ا،يم معدو  من الاوائر  فايف ال نقتص منه  وقد اقتصصنا من الصزائر؟ وهللا أالم.

 

 ر باب القسامة4( -292

 راهداك أو يمينه.‘: وقال ا رعث: قال النوس 

 ابن أبس ملياة: لم يقلد بنا معاوية.وقال 

فوس قتيول ونود انود  -وكوان أموره الوى الوصور –وكتب امر بن اودالعزيز الى اودل بون أرلوا  

بيت من بيوت السمانين: ان وند أصحابه بينة  واال فال ت،لم الناا  فو ن هو ا ال يقءوى فيوه الوى 

 يوم القيامة.

بموير بون يسوار  زاوم أن رنوالل مون ا نصوار  حدثما أبو نعيم  حدثما سعيد بون اويود  اون -468

يقال له: سنل بن أبس حاموة أخووره أن نفورال مون قوموه انطلقووا الوى خيوور  فتفرقووا فينوا  وونودوا 

أحدهم قتيالل. وقالوا لل ل وند فينم: قتلتم صاحونا  قالوا: ما قتلنوا  وال المنوا قواتالل  فوانطلقوا الوى 

لقنووا الووى خيووور فونوودنا أحوودنا قتوويالل. فقووال: الاووور  الاووور. فقووال: فقووالوا: يووا رسووول هللا انط‘ النوووس 

تاتونس بالوينة الى من قتله. قالوا: مالنا بينة؟ قال: فيحلفون. قالوا: ال نرضى بايمان الينو . فاوره 

 أن يوطل  مه  فو اه بمائة من ابل الصدقة.‘ رسول هللا 

ل للناا. ثم ألن لنوم  فودخلوا فقوال وقال أبو قالبة: ان امر بن اودالعزيز أبرز س -469 ريره يوما

لنم: ما تقولوا فس القسامة؟ قالوا: نقول: القو  بنا حق. وقد أقوا ت الخلفوال بنوا. فقوال: موا تقوول يوا 

 أبا قالبة؟ ونصونس للناا.

فقلووت: يووا أميوور المووؤمنينو انوودك رؤوا ا ننووا   وأرووره العوورب. أرأيووت لووو أن خمسووين مووننم 

 صن بدممق أنه قد زنى  ولم يروه أكنت ترنمه؟ قال: ال.رندوا الى رنل مح

قلت: أرأيت لو أن خمسين مننم رندوا الى رنل مننم بحمص أنه قود سورق أكنوت تقطعنون ولوم 

 يروه؟ قال: ال.

أحدال قط اال فس احدا ثالث خصال: رنل قتل ب رير  نفسه ‘ فقلت: وهللا ما قتل رسول هللا 

 أو رنل حارب هللا ورسوله  وارتد ان اإلسالم.فقتل  أو رنل زنى بعد احصان  

قطد فس السرق  وسمر ا اين  ثم نو هم ‘ فقال القوم: أوليه قد حدث أنه بن مالك أن النوس 

 فس الممه؟

‘ فقلت: انا نحدثام حديث أنه بن مالك  حدثنس أنه: أن نقرأ من اال ثمانية قدموا الى النوس 

  قال: أفال ‘رض فسقمت أنسا هم  فماوا للك الى النوس فوايعوه الى اإلسالم  فاستوخموا ا 
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تخونون الى رااينا فس ابله  فتصيوون من ألواننا وأبوالنا  فخونوا فمربوا مننا  فصحوا 

  فارسل فس آثارهم. فا ركوا ف سل فقطعت أيدينم وأرنلنم  وسمر أايننم. ‘فقتلوا رااس النوس 

 ثم نو هم فس الممه حتى ماتوا.

 ل رسل أرد مما صند هؤالل: ارتدوا ان اإلسالم  وقتلوا وسرقوا؟قلت: وأ

 وقال انوسة بن سعيد: وهللا ان سمعت كاليوم قط.

 فقلت: أتر  الس حدياس يا انوسة؟

قال: ال  ولان نئت بالحديث الى وننه  وهللا ال يزال ه ا ال ند بخير ما ااش ه ا المي  بين 

 أرنرهم.

   خل اليه نفر من ا نصار  فتحدثوا انده  فخرج ‘رسول هللا قلت: وقد كان فس ه ا سنة من 

‘ رنل مننم بين أيدينم فقتل. فخرنوا بعده ف لا هم بصاحونم يتمحط فس الدم. فرنعوا الى النوس 

من ‘: فقالوا: يا رسول هللاو صاحونا خرج بين أيدينا  ف لا نحن به يتمحط فس  مه. فقال النوس 

؟ قالوا: نرا أن الينو  قتلته. فارسل الى الينو   فدااهم فقال: آنتم قتله -أو من ترون-ت،نون 

 قتلتم ه ا؟ يقالوا: ال. قال: أترضون نفل خمسين من الينو : ما قتلوه؟.

 قالوا: ما يوالون أن يقتلونا أنمعين ثم ينفلون أنمعين.

 قال: أفتستحقون الدية بايمان خمسين منام؟

 انده.قالوا: ما كنا لنحلف. فو اه من 

ل فس ال اهلية  فطرق أهل بيت من اليمن بالوطحال. فانتوه له  قلت: وقد كانت ه يل خلعوا خليعا

رنل مننم. فخ فه بالسيف فقتله. ف الت ه يل فاخ وا اليمانس فرفعوه الى امر بالموسم وقالوا: 

قسم مننم قتل صاحونا. قال: اننم قد خلعوا. قالوا: يقسم خمسون من ه يل: ما خلعوا. قال: فا

تسعة وأربعون رنالل وقدم رنل مننم. فسالوه أن يقسم  فافتدا يمينه مننم بالف  رهم  فا خلوا 

ماانه رنالل آخر. فدفعه الى أخس المقتول. فقرنت يده بيده. قال: فانطلقوا والخمسون ال ين 

زار الى أقسموا. حتى الا كانوا بنخلة أخ تنم السمال  فدخلوا فس غار فس نول  فانن نم ال

ل وأفلت القرينان  وأتوعنما ح ر فاسر رنل أخس المقتول   الخمسين ال ين أقسموا  فماتوا نميعا

 فعاش حوالل  ثم مات.

قلت: وقد كان اودالملك بن مروان أقا  رنالل بالقسامة  ثم ندم بعد ما صند  فامر بالخمسين 

 ال ين أقسموا فمحوا من الديوان  وسيرهم الى المام.

م هب الوخارل تءعيف القسامة. فلن ا صدر الواب با حا يث ال ارية  س هللا انكوقلت: رض

الى اليمين من نانب المداى اليه. ولكر حديث سعيد بن اويد  وهو نار الى قوااد 

الدوااس  والزام المداس الوينة  وليه من خصوصية القسامة فس رسل. ثم لكر الوخارل حديث 

ن القوااد بطريق العرض فس كتاب الموا اة وال زية ح رال من القسامة الدال الى خروننا ا

أن ي كره هننا  لئال يعتمد الى راهره فس االستدالل الى القسامة  وااتوارها  فيزلط المستدل 

به الى ااتقا  الوخارل. وه ا اإلخفال مد صحة القصد ليه من قويل كتمان العلم  بل هو من 

 غير أهلنا فتل،موها"  فالنصيحة تونب توقس الزلط. وهللا أالم.قويل ما ور : "ال تعطوا الحامة 

ل به  ووهم المنلب  ف،ن أن أبا قالبة ااترض الى حديث القسامة بحديث العرنيين معارضا

لحديث القسامة. فقال: ال تعارض  ن العرنيين ارتنر أمرهم وقتلنم الرااس وارتدا هم ان 
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بعد ثووت للك الينم ‘ ه وال نحو ه  انما قتلنم النوس اإلسالم. ولم يان ه ا بحيث يمان اخفاؤ

ل بطريقه.  رراا

وه ا وهم من المنلب وانما أبو قالبة لما ااترض اليه فس ابطال القسامة بالحديث العام ال ل 

 ل الى حصر القتل المراس فس الاالثة: قتل  أو كفر  أو زنى  بحديث العرنيين   ن 

نيين لم ياوت الينم أحد الاالثة  ومد ه ا قتلوا. أناب أبو قالبة المعترض سوق الى لهنه أن العر

ل القتل والر   والمحاربة. وكالم أبس قالبة فس ه ا ال واب  ل واضحا بانه قد ثوت الينم ثووتا

 مستقيم. وهللا أالم.

 

 ]كتاب استتابة المرتدين[ -58

 و قوله: "السام اليك"ولم يصرح. نح‘ ر باب الا ارض ال مس أو غيره بسب النوس 1( -293

واليك. ثم قال: أتدرون ما ‘:   فقال: السام اليك  فقال النوس ‘فيه أنه: مر ينو ل بالنوس  -469

يقول: قال: السام اليك. قالوا: يا رسول هللا أال نقتله؟ قال: ال. الا سلم اليام أهل الاتاب فقلوا: 

 "واليام".

فقالوا: السام اليام. فقلت: بل اليام ‘ ى النوس وفيه اائمة: استالن رهط من الينو  ال -470

 السام واللعنة.

فقال: يا اائمةو ان هللا رفيق يحب الرفق فس ا مر كله  قلت: أو لم تسمد ما قالوا؟ قال: قلت: 

 واليام.

ان الينو  الا سلموا الى أحدكم انما يقولون: سام اليام. فقل: ‘: وفيه ابن امر: قال النوس  -471

 اليك.

ل من ا نويال ضربه قومه  فا موه ‘ وفيه ابن مسعو : قال: كانس أن،ر الى النوس  -472 يحاس نويا

 وهو يمسس الدم ان وننه  ويقول: رب اغفر لقومس ف ننم ال يعلمون.

كان الوخارل كان الى م هب الاوفيين فس ه ه المسالة  وهو أن ال مس  قلت: رضس هللا انكو

 الا سب يعزر  وال يقتل.

ن ا أ خل فس الترنمة حديث ابن مسعو . ومقتءاه: أن خلق ا نويال الينم السالم الصور ول

ضربه قومه فا موه  وهو يداو لنم بالمزفر . فاين ه ا من السب؟ ‘ والصفس  أال ترا الى النوس 

 وكان حديث ابن مسعو  يطابق الترنمة با ولوية.

 

 ]كتاب االستئذان[ -59

ل غير بيوتام حتى تستانسوا ر باب قوله تعال1( -294 ى: سيا أينا ال ين آمنوا ال تدخلوا بيوتا

 ستاتمونح -الى–وتسلموا الى أهلناح 

وقال سعيد بن أبس الحسن للحسن: ان نسال الع م يامفن رؤؤسنن وصدورهن. قال: اصره 

 بصرك.

ال يحل وقوله تعالى: سقل للمؤمنين يزءوا من أبصارهم ويحف،وا فروننمح. قال قتا  : اما 

 لنم.
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سوقل للمؤمنات يزءءن من أبصارهن ويحف،ن فرونننح خائنة ا اين: الن،ر الى ما يننى 

 انه.

وقال الزهرل فس الن،ر الى التس لم تحل من النسال: ال يصلس الن،ر الى رسل مننا وأن كانت 

 صزير .

 وكره اطال الن،ر فس ال وارل يوعن بماة اال أن يريد أن يمترل.

الفءل بن اواا يوم النحر خلفه الى ا ز راحلته  وكان ‘ ن اواا: أر ه النوس فيه اب -473

ل. فوقف النوس  ‘ للناا يفتينم. وأقولت امرأ  من خاعم وضيئة تستفتس النوس ‘ الفءل رنالل وضيئا

والفءل ين،ر الينار فاخلف يده فاخ  ب قن ‘ فطفق ين،ر الينا (فاا وه حسننا  فالتفت النوس 

 وننه ان الن،ر الينا. الحديث. الفءل  فعدل

قال: اياكم وال لوا بالطرقات. قالوا: يا رسول هللاو ما لنا من ‘ وفيه أبو سعيد: ان النوس  -474

م السنا بد نتحدث بنا. قال: ف لا أبيتم اال الم اله فااطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق 

 بالمعروه  والننس ان المنار. الطريق؟ قال: غض الوصر  وكف ا لا  ور  السالم  وا مر

ونه ال مد بين الترنمة بااية وبين ااثار واايات الم كور  بعدها  أن  قلت: رضس هللا انكو

االستئناا هو االستئ ان. انما نعل من أنل الن،ر خمية أن ترا العور  ف ا . فقرر بااثار أن 

ان لريعة اليه ونب تحريمه   ائه رؤية العور  محرم ومننس انه. ف لا كان الن وم بال استئ 

 الى محرم.

 

 ر باب الا  اس ف ال  هل يستالن؟2( -295

 قال: هو النه. -اليه السالم–فيه أبو هرير : انه 

 وفيه: أنه  اى أهل الصفة فاقولوا  فاستالنوا. -476

ه أور  الوخارل الحدياين  راهرهما التعارض لينوه الى ال مد. وونن قلت: رضس هللا انكو

أن الحديث ا ول فيمن  اس بالواب ماالل  فن ا ال يستالن  (والحديث ااخر فيمن  اس وهو 

 غائب  ف ال  فن ا يستالنر والعا   ب لك. وهللا أالم.

 

 ر باب كيف ياتب الى أهل الاتاب؟3( -296

 اا  ثم–فيه ابن اواا: ان أبا سفيان أخوره أن هرقل أرسل اليه فس نفر  وكانوا الحديث  -377

 والا فيه:‘ باتاب رسول هللا 

"بسم هللا الرحمن الرحيم  من محمد بن اودهللا ورسوله  الى هرقل ا،يم الروم. سالم الى من 

 اتود الندا. أما بعد ..."

وهم ابن بطال فاستدل بالاتاب الى نواز بدال  أهل الاتاب بالسالم   قلت: رضس هللا انكو

الندا. فاانه سالم معلق الى اسالمنم  والمعلق الى ررل وليه فيه اال: سالم الى من اتود 

 ادم  اند ادم المرل. ولو كان رن لقال: سالم اليام.

 

 ر باب المعانقة  وقول الرنل: كيف أصوحت؟4( -297
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ل خرج من اند رسول هللا  -478 فس ونعه ال ل توفس فيه. فقال الناا: ‘ فيه ابن اواا: ان اليا

ل. فاخ  بيده العواا  فقال: أال –؟ فقال: أصوس بحمدهللا ‘رسول هللا  يا أبا الحسن: كيف أصوس بارئا

سيتوفى فس ونعه وانس ‘ وهللا بعد ثالث اود العصا. وهللا انس  را رسول هللا –تراه؟ أنت 

فنساله فيمن ياون ا مر؟ ف ن ‘  اره فس ونوه بنس اودالمطلب الموت. فالهب بنا الى النوس 

‘ لك. وان كان فس غيرنا أمرناه. فاوصى بنا. فقال الس: وهللا لئن سالنا النوس كان فينا المنا ل

 أبدال.‘ فمنعناها ال يعطيناها الناا أبدال. وانس ال أسالنا رسول هللا 

‘ المعانقة ترنم الينا  ولم ي كر حديانا. وان كان قد لكر معانقة النوس  قلت: رضس هللا انكو

ره فس باب "ما لكر فس ا سواق" وكان ال ل منعه من لكره للحسن فس غير ه ا الاتاب. لك

هننا أن اا ته ال يارر الحديث  اال الا اختلفت ألفاره  أو اسنا ه. فلما لم ي د لن ا الحديث انده 

 اسنا ال آخر كان فس منلة التماسه فاحترم قول للك. وهللا أالم.

 

 ر باب ال لوا كيفما تيسر5( -298

ان لوستين: ارتمال الصمال  واالحتوال فس ثوب واحد ليه فس ‘ ننى النوس  فيه أبو سعيد: -479

 فرج اإلنسان منه رسل.

مطابقة الترنمة للحديث من ننة المفنوم   نه انما ننى ان حالة واحد   قلت: رضس هللا انكو

 من حاالت ال لوا  فافنم بالتخصيص أن الحام فيما ادا ه ه الحالة اإلباحية. وهللا أالم.

 

 ر باب كل لنو بالل الا أرزل ان لااة هللا از ونل ومن قال لصاحوه: تعال أقامرك6( -299

وقوله تعالى: سومن الناا من يمترل لنو الحديث ليءل ان سويل ]هللاخ بزير الم  ويتخ ها 

 ازوالح

اله  من حلف منام فقال فس حلفه: بالالت والعزا  فليقل: ال‘: فيه أبو هرير : قال النوس  -480

 اال هللا. ومن قال: أقامرك  فليتصدق. 

ونه استفا   الترنمة من ااية أن هللا از ونل نعل اللنو  ااية الءالل  قلت: رضس هللا انكو

ان سويل هللا. وسويل هللا هس الحق. فال رسل ضا ها وحا ها بالل. وه ا االنتزا  أحسن من 

 الزنال بالل  والوالل فس النار".قول المؤلف: انه انتزاه من قول ]ابنخ القاسم: "

 

 ]كتاب اللباس[ -60

 ر باب الحرير للنسال1( -300

حلة سيرال  فخرنت بنا  فرأيت الزءب فس وننه فمققتنا ‘ : كسانس النوس -_-فيه الس  -481

 بين نسائس.

 ف كر -: أنه رأا حلة سيرال توا   فقال: يا رسول هللاو لو ابتعتنا للوفد-_-وفيه امر  -482

 انما بعات بنا اليك لتويعنا أو تاسوها. -الحديث الى قوله

 بر  حرير سيرال.‘ وفيه أنه: أنه رأا الى أم كلاوم بيت النوس  -483

This file was downloaded from QuranicThought.com



 123 

قلت: ا حا يث مطابقة للترنمة  اال حديث امر فليه فيه اال "لتويعنا أو تاسوها", ولم يقل: 

ه اننا. والناا فس الدين رر   فلم يوق اال للنسال. ولان قد الم أنه ال ياسوها للرنال   نه ننا

 النسال. فتعين نواز لواسنن له.

ل فس حديث امر  اال أن  وير  اليه احتمال أن يويعنا أو ياسوها كافرال. وقد ور  ه ا صريحا

وبنى الى أن الاافر ‘ ياون الوخارل ما صس انده أن امر كساها  خ له ممرك ب لن النوس 

 ا  النسال. وهللا أالم.مخالب فتعين كون المر

 

 يتخ  من اللواا والوسط؟‘ ر باب ما كان النوس 2( -301

ف لا هو الى حصير قد أثر فس ننوه  ‘ فيه ابن اواا: ان امر:  خلت الى النوس  -484

 وتحت رأسه مرفقة من أ م حموها ليف  والا أهب معلقة وقرر.

من الليل  وهو يقول: ال اله اال هللا  ‘ س وفيه هند بنت الحارث: ان أم سلمة  استيقو النو -485

مالا أنزل الليلة من الفتنة؟ مالا أنزل من الخزائن؟ من يوقو صواحب الح رات؟ كم من كاسية 

 فس الدنيا اارية يوم القيامة.

 قال الزهرل: وكانت هند لنا ازار فس كّمينا ]بينخ أصابعنا.

 الترنمة من وننين: المطابقة بين حديث هند وبين قلت: رضس هللا انكو

  ثم ح رهن من لواا -يعنس أزوانه–قال: أيق،وا صواحب الح رات. ‘ أحدهما: أن النوس 

 ‘.المفوه  ن ال سد بنا موصوه. ف لا ح ر نساله منه فما ال،ن به 

 الاانس: أن هندال راوية الحديث فنمت ه ا المعنى ف علت أزرارال الى كمينا خمية رنور لرفنا.

ارل بن ا أن الحديث الى غير ما رنه بعءنم من أن المرا : رب كاسية من الاياب وأفنم الوخ

 اارية من التقور  فنس اارية يوم القيامة.

وه ا المعنى يموه لوال فنمته هند منه. وهللا أالم. وتاويل راول الحديث فس سياق التفسير مقدم 

 الى غيره.

 

ل نديدال 3( -302  ر باب ما يداى به لمن لوه ثوبا

باياب فينا خميصة سو ال. فقال: من ترون ناسو ه ه الخميصة؟ ‘ فيه أم خالد: أتس النوس  -486

-مرتين–  فالوسنينا بيده وقال: أبلس وأخلقس ‘فاسات القوم. قال: ائتونس بام خالد. فاتى بس النوس 

 . ف عل ين،ر الى الم الخميصة  ويمير بيده الس ويقول: يا أم خالد: ه ا سنا. 

 سنا بالحومة: الحسن.وال

كان ه ا من قويل التننئة بلواا ال ديد. وأ خله الوخارل لئال ي،ن أن مال  قلت: رضس هللا انكو

 ه ا من قويل ما اختلف فيه من التننئة بالمواسم المراية. وهللا أالم.

 

 ر باب الوصل فس المعر4( -303

: أين -ر كانت فس يد حرسسوتناول قصة من رع–فيه معاوية: أنه قال الى المنور  -487

يننى ان مال ه ا. ويقول: انما هلات بنو اسرائيل حين اتخ  ه ه ‘ الماؤكم؟ سمعت النوس 

 نسالهم.
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 لعن هللا الواصلة والمستوصلة. ‘ وفيه أبو هرير : ان النوس  -488

  فقالت: انس أناحت ابنتس  ثم أصابنا راوا‘ وفيه أسمال: أن امرأ  نالت الى النوس  -489

 الواصلة والمستوصلة.‘ فتمزق رأسنا  وزوننا يستحانس بنا. أفاصل رعرها؟ فسب النوس 

 قال نافد: الورم فس اللاة.

ا حا يث مطابقة اال قول نافد: الورم فس اللاة. لان ونه  خوله أن الورم  قلت: رضس هللا انكو

 كره  ن يزير الخلقة بمعنى التحسين  فساواه الوصل فس للك.

 

 ر باب التصاوير5( -304

ل فيه كلب وال تصاوير.‘: فيه ]أبوخ للحة: قال النوس  -490  ال يدخل المالئاة بيتا

أتود الوخارل حديث الوصل والورم باحا يث التصاوير  الرتراك ال ميد  قلت: رضس هللا انكو

 فس مءاها  خلق هللا.

 

 ]كتاب األدب[ -61

 أو مازحنار باب من تناول صوية غيره حتى تلعب 1( -305

سنه سنه. ‘: النوس  مد أبس  والس قميص أصفر. قال‘ فيه أم خالد بنت خالد: أتيت النوس  -491

أبلس وأخلقس  ثم ‘:  انا  ثم قال النوس ‘: ف هوت ألعب بخاتم النوو   فزبرنس أبس. فقال النوس 

 . فوقيت حتى لكر.-ثالث مرات–أبلس وأخلقس 

لنا من للك يتنزل منزلة ابتدائه بتناولنا لتعلب  وقاا ‘ نوس نعل تماين ال قلت: رضس هللا انكو

 قولة الصزير  الى المماسة.

 

 ر باب رحمة الناا والونائم2( -306

ونحن رويوة متقاربون. فاقمنا انده امرين ليلة. ف،ن ‘ فيه مالك بن الحويرث: أتينا النوس  -492

ل. فقال: ارنعوا الى أنا ارتقنا أهلنا. وسالنا امن تركنا فس أهلينا فاخو ل رحيما رناه وكان رفيقا

 أهليام والموهم .. الى آخر الحديث.

بينما رنل يممس فس لريق ارتد اليه العط   فوند بئرال ‘: (وفيه أبو هرير : قال النوس  -493

فنزل فينا  فمرب ثم خرج  ف لا كلب يلنث  ياكل الارا من العط   فقال الرنل: لقد بلغ ه ا 

لعط  مال ال ل كان بلغ لس  فنزل الوئر  فم  خفه  ثم أمساه بفيه  فسقى الالب  الالب من ا

فمار هللا له  فزفر له  فقالوا: يا رسول هللا  وان لنا فس الونائم  نرال؟ قال: "فس كل كود رلوة 

 أنر".

نم فس صال  وقمنا معه  فقال أارابس وهو فس الصال : الل‘ وفيه أبو هرير : قام النوس  -494

ل ‘ ارحمنس ومحمدال  وال ترنم معنا أحدال. فلما سلم النوس  يريد –قال ل ارابس: لقد ح رت واسعا

 .-رحمة هللا

ترا المؤمنين فس تراحمنم وتوا هم وتعالفنم كمال ‘: وفيه النعمان بن بمير: قال النوس  -495

 ال سد. الا استاى اءو تدااى له سائر نسده بالسنر والحمى.
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ل فاكل منه انسان أو  ابة اال كان له ‘: أنه: قال النوس وفيه  -496 ما من مسلم غرا غرسا

 صدقة.

 من ال يرحم ال يرحم.‘: وفيه نرير: قال النوس  -497

ا حا يث كلنا راهر  المطابقة للترنمة  اال حديث الزرا. ولانه أ خله   قلت: رضس هللا انكو

اساه يتناول من ثمره. وفس ه ا حث الى رمول   نه لكر فيه الصدقة الى الناا والونائم بما

 الرحمة حتى للونائم  وترغيب فس للك.

 

 ر باب ما ي وز من لكر الناا نحو قولنم: الطويل والقصير3( -307

 "ما يقول لو اليدين"؟. وما ال يرا  به رين الرنل.‘: وقال النوس 

وكان فس القوم رنل كان  -ديثالح–ال،نر ركعتين ثم سلم ‘ فيه أبو هرير : صلى النوس  -498

 يداوه لا اليدين. فقال: أصدق لو اليدين؟.‘ النوس 

أرار الوخارل فس الترنمة الى أن لكر مال ه ا ان كان للويان والتمييز   قلت: رضس هللا انكو

 كما ور  فس الحديث  فنو ال ائز.

ارار  اائمة فس بعض وان كان فس غير ه ا السياق كالتنقيص والتزييب فن ا ال ل ال ي وز. و

الحديث الى المرأ  التس  خلت الينا  ثم خرنت فارارت اائمة بيدها أننا قصير . فقال النوس 

ل. وانما قصدت الى اإلخوار ان صفتنا خاصة ففنم ‘:  "اغتوتنا"  ن اائمة لم تفعل ه ا بيانا

 التزييب  فننيت.

 

لح ر باب الزيوة. وقوله تعالى: سوال يزتب بعءام 4( -308  بعءا

الى قورين  فقال: اننما ليع بان. وما يع بان من كوير. أما ه ا ‘ فيه ابن اواا: مر النوس  -499

 فاان ال يستتر من بوله  وأما ه ا فاان يممس بالنميمة. الحديث.

ل الى انتماانما فس المعنى. وهو  قلت: رضس هللا انكو بوب الى الزيوة  ولكر النميمة تنوينا

زيب بما ياره اإلنسان أن ي كر انه. وألحق الزيوة بالنميمة بطريق ا ولى  ال ال كر ب،نر ال

 النميمة ال ياون فينا تنقيص. والزيوة ال تخلو منه  فنس أحرم.

 

 خير  ور ا نصار‘: ر باب قول النوس 5( -309

 خير ا نصار بنو الن ار.‘: فيه أبو أسيد: قال النوس  -500

لى خير  ور ا نصار  وفس الحديث خير ا نصار  لينوه الى أن ترنم ا قلت: رضس هللا انكو

المرا  بالدور أهلنا الى ح ه المءاه. وقد ور  فس حديث: "خير  ور ا نصار" لم ي كره 

 الوخارل  لئالل يتخيل راهره  وهو التفءيل بين الدور  ال بين أهلنا وهللا أالم.

 

 ر باب من أخور صاحوه بما يقال فيه6( -310

قسمة  فقال رنل من ا نصار: وهللا ما أرا  محمد بن ا ونه ‘ فيه ابن مسعو : قسم النوس  -501

 فاخورته  فتمعر وننه. فقال: رحم هللا موسىو لقد أولل باكار من ه ا فصور. ‘ هللا. فاتيت النوس 
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ه الحاقه لما ترنم الى النميمة استانى ه ا النحو. وترنم اليه بما يفنم من قلت: رضس هللا انكو

 الى الناقل.‘ بالنصيحة ال ائز . ولن ا لم ينار النوس 

 

 ر باب من أثنى الى أخيه بما يعلم؟7( -311

يقول  حد يممس الى ا رض: انه من أهل ال نة اال لعود هللا بن ‘ وقال سعد: ما سمعت النوس 

 سالم.

بار: يا رسول هللاو ان  حين لكر فس اإلزار ما لكر. قال أبو‘ فيه ابن امر: أن النوس  -502

 ازارل يسقط من أحد رقيه. قال: انك لست مننم.

بين بن ه الترنمة وبما ارتملت اليه أن الحديث ا ول وهو قوله: "قطعتم  قلت: رضس هللا انكو

هننا ‘ رنر الرنل" انما كان  ننم نازفوا فس الانال  أو  ن الممدوح كان ممن يفتتن   نه 

سالمته من الخيالل  نه الم منه للك  وأبو بار ال يفتتن.وما  حد بعد النوس أثنى الى أبس بار ب

 ال زم.‘ 

 

 ر باب ما ي وز من ال،ن الى ررار الخلق8( -312

ل".‘: فيه اائمة: قال النوس  -503 ل يعرفان من  يننا ريئا ل وفالنا  "ما أرن فالنا

 قال الليث: كانا رنلين من المنافقين.

ل يعرفان  يننا ال ل نحن اليه. وقال مر : ما "أرن ل وفالنا  فالنا

الترنمة الى ال،ن  والحديث صيزته بنفس ال،ن. لان نفس ال،ن فيه وفس  قلت: رضس هللا انكو

ل للنصفة   ل. وانما ادل ان الحقيقة ا صلية فس اإللالق تحقيقا أمااله موضو  ل،ن النفس ارفا

لن ا قول مالك فس المنا   صيزة "ال أالم له وأن صاحوه برلل من الم ازفة حرل بالمناصفة. و

ل فيه. لاننما  ل لنفس العلم بزائد الى الولد. وقد ياون راكا ل سوا ولده" وه ه الصيزة وضعا وارثا

ل. ل وترنيحا ل للوت بالنفس تزليوا  ارفا

 

 ر باب ستر المؤمن الى نفسه9( -313

اهرون. وان من الم اهر  أن يعمل كل أمتس معافى اال الم ‘ فيه أبو هرير : قال النوس  -504

الرنل امالل بالليل ثم يصوس وقد ستره هللا. فيقول: يا فالنو املت الوارحة ك ا وك ا. وقد بات 

 يستره ربه  ويصوس فيامف ستر هللا انه.

يقول فس الن وا؟ قال: يدنو أحدكم ‘ وفيه ابن امر: أن رنالل ساله  كيف سمعت النوس  -505

نفه اليه فيقول: املت ك ا وك ا؟ فيقول: نعم. فيقرره ثم يقول: سترت اليك من ربه حتى يءد ك

 فس الدنيا  وأنا أغفرها لك اليوم.

ترنم الى ستر المؤمن الى نفسه  ثم لكر حديث الن وا. وما فيه  قلت: رضس هللا انكو

و "سترت الى نفسك"  "بل سترت اليك"   ن ستر العود الى نفسه هو ستر هللا اليه ال ه

 خالق اويده وأفعالنم.

 

 ر باب من كفر أخاه بزير تاويل فنو كما قال10( -314
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قال: الا قال الرنل  خيه: يا كافر  فقد بال بنا ‘ فيه أبو هرير : وابن امر: أن النوس  -506

 أحدهما.

ل فنو كما قال. ومن ‘: وفيه ثابت بن الءحاك: قال النوس  -507 من حلف بملة غير اإلسالم كالبا

ل بافر فنو كقتله.  قتل نفسه بمسل ا ب به فس نار نننم. ولعن المؤمن كقتله. ومن رمى مؤمنا

حمل الوخارل قوله: "فقد بال بنا أحدهما" الى تحقيق الافر أحدهما  نه  قلت: رضس هللا انكو

ل فقد نعل الرامس اإليمان كفرال. ومن نعل اإل ل قد فالمرمس كافر وان كان كالبا يمان ان كان صا قا

 كفرال فقد كفر  و نل ه ا ترنم اليه مقيدال بزير تاويل.

 

 ر باب من لم ير اكفار من قال للك متاوالل أو ناهالل 11( -315

وما يدريك لعل هللا قد اللد الى أهل بدر فقال: ‘: قال امر لحالب: انه نافق: فقال النوس 

 "ااملوا ما رئتم فقد غفرت لام".

  ثم ياتس خفيفة  بنم صال   فيقرأ بنم ‘بن نول كان يصلس مد النوس فيه نابر: أن معال  -508

الوقر . فت وز رنل فصلى صال  خفيفة  فولغ للك معالال  فقال: انه منافق. فولغ للك الرنل  فاتى 

  فقال: يا رسول هللاو انا قوم نعمل بايدينا  ونستقس بنواضحنا  وان معالال صلى بنا ‘النوس 

 وقرأ فت وزت  فزام أنس منافق.الوارحة  فقرأ ال

ل –يا معالو أفتان أنت ‘: فقال النوس  اقرأ سوالممه وضحاهاح  وسسوس اسم ربك ا الىح  -ثالثا

 ونحوها.

من حلف منام فقال فس حلفه: "بالالت والعزا  فليقل: ال ‘: وفيه أبو هرير : قال النوس  -509

 دق".اله اال هللا. ومن قال لصاحوه: تعال أقامرك فليتص

أال ان ‘: وفيه ابن امر: أنه أ رك امر  وهو فس ركب وهو يحلف بابيه. فنا اهم النوس  -510

ل فليحلف باهلل  أو ليصمت.  هللا ينناكم أن تحلفوا بآبائام. فمن كان حالفا

لان لما كان الحلف  -_-ا حا يث مطابقة للترنمة اال حديث امر  قلت: رضس هللا انكو

ل للمحلوه به. ل للاافر  ولان ا ر بالتاويل. تع،يما ل كان الحلف تع،يما  ولم يان الخطاب مؤمنا

 

 ر باب ما ال ستحيى منه من الحق للتفقه فس الدين12( -316

فيه أم سلمة: ان أم سلمة قالت: يا رسول هللا ]ان هللاخ ال يستحيس من الحق. هل الى  -511

 مال.المرأ  من غسل الا هس احتملت؟ قال: نعم  الا رأت ال

قال: مال المؤمن مال الم ر  خءرال ال يسقط ورقنا  وال ‘ وفيه ابن امر: أن النوس  -512

 فاستحييت  فقال: هس النخلة. -وأنا غالم راب–يتحات. فار ت أن أقول: هس النخلة 

 فقال امر: لو كنت قلتنا كان أحب الس من ك ا وك ا.

 ه نفسنا.تعرض الي‘ وفيه أنه: نالت امرأ  الى النوس  -513

فقالت: هل لك فس حانة؟ فقالت ابنته: ما أقل حيالها فقال: هس خير منك ارضت الى رسول 

 نفسنا.‘ هللا 
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ونه مطابقة الترنمة لحديث التس ارضت نفسنا  أننا انما فعلت للك  قلت: رضس هللا انكو

ل  ال لحو نفه  ولما ترتب الى تزوي ه  روال الح ب  بنا حملنا للمريعة انه  ولما بطن‘  ينا

 فطلونا ل لك  اخل فس للب التفقه فس الدين والعلم. -رضس هللا اننن –أسو  نسائه 

 

 ر باب ه ال الممركين13( -317

 فايف بنسوس؟.‘: فس ه ال الممركين  فقال النوس ‘ فيه اائمة: ~: استالن النوس  -514

 فقال حسان:  سلنك مننم كما تسل المعر  من الع ين. 

 ‘.ارو : لهوت أسب حسان اند اائمة  فقالت: ال تموه ف نه كان ينافس رسول هللا وفيه  -515

ل لام (ال يقول الرفثر يعنس ابن ‘ وفيه أبو هرير  فس قصصه ي كر للنوس  -516 يقول: ان أخا

 . قال: -رواحة

 الا انمق معروه من الف ر سالد  وفينا رسول هللا يتلو كتابه

 به موقنات أن ما قال واقدر بنا(أرانا الندا بعد العمى فقلو

 الا استالقت بالاافرين المءاند يويت يحافس ننوه ان فراره

وفيه أبو سلمة: انه سمد حسان بن ثابت يستمند أبا هرير  يقول: أناردنك هللا  هل سمعت  -517

 .اللنم أيده بروح القدا؟ قال أبو هرير : نعم‘ يقول: ياحسان أنب ان رسول هللا ‘ رسول هللا 

 ونوريل معك. -أو قال هاننم–لحسان: اه نم ‘ وفيه الورال: قال النوس  -518

ل: "الا استاقلت  قلت: رضس هللا انكو كل ه ه ا حا يث مطابقة  ورعر ابن رواحة أيءا

 بالاافرين المءاند"ز

 

ر باب ما ياره أن ياون الزالب الى اإلنسان المعر حتى يصده ان لكر هللا  والعلم  14( -318

 والقرآن

ل خير له من أن يمتلىل رعرال.‘: فيه ]ابنخ امر: قال النوس  -519   ن يمتلىل نوه أحدكم قيحا

ل حتى يريه  خير له ان أن ‘: وفيه أبو هرير : قال النوس  -520  ن يمتلىل نوه أحدكم قيحا

 يمتلىل رعرال.

االمتالل ال ل ال متسد معه يطابق الحديث الترنمة بالمفنوم   نه انما لم  قلت: رضس هللا انكو

 لزيره. فدل أن ما  ون للك ال يدخله ال م.

 

 ر باب االمة الحب فس هللا لقوله تعالى: سان كنتم تحوون هللا فاتوعونس يحووام هللاح15( -319

 المرل مد من أحب.‘: فيه اودهللا: قال النوس  -521

هللاو كيف تقول فس رنل أحب  فقال: يا رسول‘ وقال ابن مسعو  مر : نال رنل الى النوس 

ل  ولم يلحق بنم؟  قوما

 المرل مد من أحب.‘: قال النوس 

فقال: متى السااة يا رسول هللا؟ قال: ما أاد ت لنا؟ ‘ وفيه أنه: أن رنالل سال النوس  -522

 ]قال: ما أاد ت لناخ من كوير صال   وال صوم  وال صدقة. ولانس أحب هللا ورسوله.

 حووت.قال: أنت من من أ
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قد نعله هللا االمة لحوه ال ‘ ااية مطابقة للترنمة   ن اتوا  الرسول هللا  قلت: رضس هللا انكو

 واد المحوة اليه. ومطابقة الترنمة ل حا يث اسير فتامله.

 

 انما الارم قلب المؤمن‘: ر باب قول النوس 16( -320

ا الصراة ال ل يملك نفسه اند وقال: "انما المفله ال ل يفله يوم القيامة" كقوله: "انم

الزءب". وكقوله: "ال ملك اال هللا" فوصفه بانتنال الملك  ثم لكر الملوك فقال: سان الملوك الا 

  خلوا قرية أفسدوهاح

 "ويقولون: ]الارمخ  انما الارم قلب المؤمن".‘: فيه أبو هرير : قال النوس  -523

 العامة. وهننا وقف المارحر. (قال: الموالزة ب ميد ه ه ا حا يث من ال نة

وال نة الخاصة التس انتمعت فينا ا خوار وقو  الاالم الى الم از   قلت: رضس هللا انكو

ل   وااه العرفية والوضعية. وفائد  الم از تحقيق المعنى وتاكيده فس النفه. وال يعد للك خلفا

 وانما هو وضد بان اللفو. وهللا أالم.

 ل لصاحوه: يا أبار ]فالن وخ أحب ا سمال الى هللا از ونلر باب (قول الرن17( -321

فيه نابر: ولد لرنل منا غالم  فسماه القاسم  فقلنا: ال نانيك أبا القاسم وال كرامة  فاخور  -524

   فقال: اسم ابنك اودالرحمن.‘النوس 

 أصل الانية  ال‘ مطابقة الترنمة أننم أناروا اليه أن كناه بانية النوس  قلت: رضس هللا انكو

أرار اليه بعودالرحمن. انما يمير بما هو خير اند هللا. وقد ور  حديث الى لفو ‘ وأن النوس 

 الترنمة فس اودالرحمن واودهللا.

 

 ر باب الانية للصوس  وقول أن يولد للرنل18( -322

ل. وكان لس أخ يقال له: أبو امير  قال‘ فيه أنه: كان النوس  -525  -أحسوه -:أحسن الناا خلقا

فطيم قال: وكان الا نال قال: أبا امير ما فعل النزير؟ نزر كان يعلب به فربما حءر صالته 

 وهو فس بيتنا  فيامرنا بالوسال ال ل تحته فيانه  وينءس  ثم يقوم ونقوم خلفه  ثم يصلى بنا.

فة التس خ يريد أن الانية اسم نامد مرت ل مركب  ال الى حقيقة اإلضاقلت: رضس هللا انكو]

 يتوقف صدقنا الى أن للمانى ولدال  وهو أبوه.

 

 ر باب المعارض مندوحة ان الا ب19( -323

وقال أنه: مات ابن  بس للحة فقال: كيف الزالم؟ قال: ]قالت: أم سليمخ هدأ نفسه  وأرنو أن 

 ياون قد استراح  ف،ن أننا صا قة.

 -ويحك–ارفق يا أن مة ‘: ل  فقال النوس فس مسير له  فحدا الحا ‘ فيه أنه: كان النوس  -526

 بالقوارير".

 قال أبو قالبة: يعنس النسال. وقال أنه مر : ال تاسر القوارير.

 قال قتا  : يعنس ضعفة النسال.

ل  بس للحة  فقال: ما رأينا من رسل. ‘ فيه أنه: كان بالمدينة فز   فركب النوس  -527 فرسا

 وان وندناه لوحرال.
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 قال: ان فس المعارض لمندوحة ان الا ب. -_- سنا ه ان امر بن الخطاب(لكر الطورل ب

قال: ما أحب أن لس بمعاريض الاالم ك ا وك ا. ومعنى مندوحة  أل متسد.  -_-وان ابن اواا 

ل الا اتسد به.  ويقال: منه انتدح فالن با ا  ينتدح انتداحا

 وقال ابن ا نوارل: يقال: ندحت المسل الا وسعته.

طورل: انتدحت الزنم فس مرابءنا  الا تود ت واتسعت ان الوطنة  واندح بطن فالن  قال ال

 واندحى يعنى استرخى واتسدر

مطابقة الترنمة للحديث ا ول بينة  وأما ما بعده فليه من المعاريض  قلت: رضس هللا انكو

يه الا ناز لكره التس يفز  الينا ان الا ب. وانما هو تمويه وموالزة. لان ونه  خوله أن التمو

ل وال  ات اليه حانة. فالمعاريض اند الحانة أولى.  بصيزة اإلناز  بال آلة تمويه  ولم يعد حلفا

 

 ر باب تمميت العاله الا حمد هللا20( -324

 بتمميت العاله. الحديث.‘ فيه أبو هرير   وفيه الورال: أمرنا رسول هللا  -528

حمد  والحديث مطلق. فنوه الوخارل الى أن الحديث الترنمة مقيد  بال قلت: رضس هللا انكو

ليه الى الالقة  بل هو مقيد با حا يث التس أور ها قول ه ه الترنمة  وقد تءمنت ارترال 

 الحمد.

 

 ]كتاب المرضى[ -62

 ر ]بابخ ما نال فس كفار  المريض وقوله تعالى: سمن يعمل سولال ي ز بهح.1( -325

ما من مصيوة تصيب المسلم اال كفر هللا بنا انه حتى الموكة ‘: وس قال الن -~-فيه اائمة  -529

 يماكنا.

ما يصيب المسلم من نصب وال وصب  وال هم ‘: فيه أبو سعيد وأبو هرير : قال النوس  -530

 وال حزن  وال ألا وال غم  حتى الموكة يماكنا اال كفر هللا بنا من خطاياه.

مؤمن كالخامة من الزر  (تفيئنا مر  وتعدلنا مر   ومال مال ال‘: وفيه كعب: قال النوس  -531

 المنافق كا رز  ال تزال حتى ياون ان عافنا مر  واحد .

"مال المؤمن كمال خامة الزر ر من حيث أتتنا الريس ‘: وفيه أبو هرير : قال النوس  -532

 كفاتنا  ف لا ااتدلت تافا بالوالل.

 منا هللا الا رال".والفانر كا رز  صمال معتدلة حتى يقص

 من ير  هللا به خيرال يصب منه.‘: وفيه أبو هرير : قال النوس  -533

ونه مطابقة الترنمة ل ية التنويه الى أن المرض كما ياون مافرال  قلت: رضس هللا انكو

 للخطايا فقد ياون نزال لنا. والمعنى فس تع يل نزائه بالمرض  وتافير سيئاته متقارب.

 

 ب ايا   المزمى اليهر با2( -326

  وهما ماريان  فوندانس أغمس -_-يعو نس وأبو بار ‘ فيه نابر: مرضت فاتانس النوس  -534

 الس فافقت ... الحديث.
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ترنم الى ه ا لئال يعتقد أن ايا   المزمى اليه ساقط الفائد  ال ال يفيق  قلت: رضس هللا انكو

 يه قول ايا ته. فلعله وافق حءورهما.لعائده. وما فس الحديث أننما الما أنه مزمى ال

وزام بعءنم أن ايا   المريض بعينه غير ممرواة   ن اائده يرا فس بيته ما ال يراه هو  

 فالمزمى اليه أرد.

 

 ]كتاب الطب[ -63

 ر باب ررب السم  والدوال به  وما يخاه منه1( -327

ه ]فنو فس نار نننم يتر ا فيه من ترنى من نول فقتل نفس‘: فيه أبو هرير : قال النوس  -535

ل فقتل نفسهخ فسمه فس يده يتحساه ]فس نار نننم خالدال  خالدال مخلدال فينا أبدال  ومن تحسى سما

مخلدال فينا أبدال  ومن قتل نفسهخ بحديد   فحديدته فس يده  ي ال بنا فس بطنه فس نار نننم خالدال 

 مخلدال فينا أبدال.

(من اصطوسر بسود تمرات ا و   لم يءره للك اليوم سم وال ‘: وفيه سعد: قال النوس  -536

 سحر.

الحديث ا ول مطابق  ول الترنمة والحديث الاانس مطابق اخرها   نه  قلت: رضس هللا انكو

 ما بين  واله اال وهو  ال. وقد أثوت أنه مءر بقوله: "لم يءره للك اليوم سم".

 ا سواب  والءار والنافد هو هللا حقيقة. ومدخله فس الفقه نواز اضافة الءرر الى

 ]كتاب األطعمة[ -64

 ر باب من أكل حتى رود1( -328

ل أاره فيه ال و   ‘ قال أبو للحة  م سليم: لقد سمعت صوت النوس  -فيه أنه: -537 ضعيفا

ل من رعير  ثم أخرنت خمارال لنا فلفت الخور بوعءه   فنل اندك من رسل؟ فاخرنت له أقراصا

  معه ‘ف هوت به  فوندت النوس ‘ ته تحت ثوبس  ور تنس بويعءه. ثم أرسلتنس الى النوس ثم  س

آرسلك أبو للحة؟ فقلت: قال: لطعام؟ فقلت: نعم فقال ‘: ناا  فقمت الينم فقال لس رسول هللا 

لمن معه: قوموا  فانطلق  وانطلقت بين أيدينم ]حتىخ نئت أبا للحة. فقال أبو للحة: يا ‘ النوس 

 م سليمو قد نال رسول هللا بالناا  وليه اندنا من الطعام ما نطعمنم. فقالت: هللا ورسوله أالم.أ

حتى  خال. فقال  ‘ فاقول أبو للحة ورسول هللا ‘ قال: انطلق أبو للحة حتى لقس رسول هللا 

م هلمس يا أم سليم ما اندك. فاتت ب لك الخوز. فامر به ففت  واصرت ]اليهخ أ‘: رسول هللا 

ما رال هللا أن يقول: ائ ن ائ ن لعمر  فالن لنم فاكلوا ‘ سليم ااة لنا فا مته. ثم قال فيه النوس 

 حتى روعوا ثم خرنوا. ثم قال: ائ ن لعمر  ... فاكل القوم كلنم فموعوا. والقوم ثمانون رنالل.

هل مد أحد ‘: نوس ثالثين ومائة. فقال ال‘ وفيه اودالرحمن بن أبس بار: قال: كنا مد النوس  -538

منام لعام؟ ف لا مد رنل صا  من لعام أو نحوه  فع ن ثم نال رنل ممعان لويل بزنم 

 ؟ قال: ال  بل بيه. فارترا منه را  فصنعت. -أو قال: هوة–أبيد أم اطية ‘: يسوقنا. فقال النوس 

حز  من سوا   بسوا  الوطن فمول. وايم هللاو ما من ثالثين ومائة اال قد حز له‘ فامر النوس 

ل خواها له. ثم نعل  بطننا. ان كان راهدال أاطاه اياها  وان كان راهدال أاطاه اياها  وان كان غائوا

 .-أو كما قال–فينا قصتين فاكلنا أنمعون وروعنا  وفءل فس القصعتين فحملته الى الوعير 
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أنه: "ف علت ال  وفيه اائمة: تقدم له فس نملة الترانم: "باب ررب الوركة" وساق قول -539

آلو ما نعلت فس بطنس منه  ونوه ثم الى أن ررب أنه ليه من اإلكاار الماروه   ن ه ا 

ل ال تاارال. ولم يتعرض فس ترنمة المود هنا لن ا المعنى.  ررب خا  لوركته  فرغب فيه توركا

ل المود فيحتمل أن روعنم منه كان الى اا تنم فس االقتصار الى ما يم  ثلث المعس. ويحتم

 ال ل هو امتالل   نه لعام بركة  فنو كمرب الوركة. وهللا أالم.

 

ر باب: سليه الى ا امى حرج وال الى ا ارج حرج وال الى المريض حرجح 2( -329

 الى قوله: سلعلام تعقلونح والنند واالنتما  الى الطعام

بطعام  ‘ ا بالصنوال  اا النوس الى خيور  فلما كن‘ فيه سويد بن النعمان: خرننا مد النوس  -540

فما أتس اال بسويق. فلاناه  فاكلنا منه بمال فمءمض  ومءمءنا  وصلى بنا المزرب ولم 

 يتوضا.

 قال سفيان: سمعت منه او ال وبدلال.

 وترنم له "باب السويق".

قلت: رضس هللا انكو موضد المطابقة من الترنمة وسط ااية وهو قوله: سليه اليام نناح أن 

لح ولكر الحديث  وهو أصل فس نواز أكل المخارنة فس حق ا سخيال ال  ل أو رتاتا تاكلوا نميعا

 السفنال.

 

 ر باب لعام الواحد يافس االثنين3( -330

 لعام االثنين كافس الاالثة.‘: فيه أبو هرير : قال النوس  -541

 ان قلت: كيف تطابق الترنمة الحديث. قلت: رضس هللا انكو

ن الواحد الا قند بنصف روعه توفر نصف لعامه ل خر. والحديث ال يقتءس للك. ومقتءاها أ

وانما يقتءس أن ال ل يانه تركه من روعه انما هو الالث. وما يلزم من اماان ترك الالث اماان 

 ترك النصف  نه ي حف.

أ معناه قد ور  حديث بلفو الترنمة لانه لم يوافق ررل الوخارل. فاستقر قلت: رضس هللا انكو

الى ال ملة من ه ا الحديث. ورأا أن من أمانه ترك الالث أمانه ترك النصف لتقاربنا. وهللا 

 أالم.

 

 ر باب الما  المسمولة  والاتف ال نب4( -331

ل حتى ‘ فيه ناتس أنه من مالك  وخوازه قائم  (قال: كلوار فما أالم النوس  -542 ل مرققا رأا رغيفا

ل بعينه قط.لحق باهلل. وال رأا را    سميطا

يحتز من كتف را  فاكل مننا  فداس الى ‘ وفيه امرو بن أمية: قال: رأيت النوس  -543

 الصال   فقام فطرح الساين  فصلى ولم يتوضا.

رن المارح أن مقصو  الترنمة تحقيق أنه أكل السميط. فاور  اليه حديث ‘و قلت: رضس 

ل قط. وااتقد أن الوخا رل أرا  للك وتلقاه من "حزها بالساين" وانما أنه  أنه ما راا سميطا

 تحز الا رويت ب لدها. 
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 ونمد بيننما بان النفس سمط نميد الما   والماوت سمط رعءنا.

 وللك كله وهم  ليه فس حز الاتف ما يدل الى أننا كانت مسمولة.

 حون بل انما حزها  ن اا   العرب فس الزالب أن ال تنء  اللحم  والموال المنءب يتما

 باكله  وهو ال ل لم ينء . فلعدم نء نا احتي  الى حزها. والحدياان متفقان.

 

 ر باب الحلوال والعسل5( -332

 يحب الحلوال والعسل.‘ كان النوس  -~-فيه اائمة:  -544

لمود بطنس  حين ال آكل الخمير  وال ألوه الحرير  ‘ وفيه أبو هرير : كنت ألزم النوس  -545

كس  -هس معس–ن وال فالنه وألزق بطنس بالحصير  وأستقرال الرنل ااية وال يخدمنس فال

 ينقلب بس فيطعمنس.

وخير الناا للمساكين نعفر بن أبس لالب ينقلب بنا ويطعمنا ما كان فس بيته  حتى ان كان 

 ليخرج الينا العاة ليه فينا رسل فيمقنا ونلعق ما فينا.

لحديث أبس هرير  أنه أرا  التنويه الى أن الحلوال ونه مطابقة الترنمة  قلت: رضس هللا انكو

ليست المعنو ه اان الى ونه اإلسراه  وانتما  المفر ات الااير . وانما هس الحلو ولو نوي  

 التمر. 

 وبين بحديث أبس هرير  خمونة العي  التس يناسب ه ه الحلوال المعنو  .

 

 ر باب الرنل يتالف إلخوانه الطعام 6( -333

يه أبو مسعو : كان من ا نصار رنل يقال له: أبو رعيب  وكان له غالم لحام. فقال: ف -546

ل أ او النوس  خامه خمسة فتوعنم  ف ن رئت ألنت له  وه ا رنل قد توعنا  ف ن ‘ اصند لس لعاما

 رئت ألنت له  وان رئت تركته. فقال: بل ألنت له.

ف  ولم يترنم ك لك لحديث أبس للحة  ترنم لن ا الحديث بصيزة التال قلت: رضس هللا انكو

ل لخمسة فاانت نيته فس ا صالة التحديد  ولن ا لم يالن  وسر للك أنه قال لزالمه: اصند لس لعاما

 للسا ا حتى ألن له أبو رعيب.‘ النوس 

وأما حديث أبس للحة ف نه استصحب معه أمة كوير  لم يدانا أبو للحة  السترسال نية أبس 

 للحة ا ول.

معروه أن التحديد ينافس الوركة  واالسترسال يالئمة. والتحديد فس الطعام حال المتالف. وال

 وهللا أالم.

 

 ]ومن كتاب الرؤيا[ -65

 ر باب كمف المرأ  فس المنام1( -334

أريتك فس المنام مرتين  قول أن أتزونك الا رنل فس سرقة ‘: : قال النوس -~-فيه اائمة -547

امرأتك فاكمفنا ف لا هس أنت  فاقول: ان يان ه ا من اند هللا يمءه. من حرير  فيقول: ه ه 

 وترنم له: "باب الحرير فس المنام".
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فير  اليه  -وهللا أالم–كان الوخارل يقف الى كالم من ال يوافقه كالمه  قلت: رضس هللا انكو

يمير  –دل" بالرمز فس ه ه الترانم. ففس الناا من قال: "ما احتملت قط اال بولس وراهدل ا

ل  وه ا غير الزم. ف ن النائم  –الى أنه ال يرا فس المنام  اال مال ما ما ي وز فس اليق،ة رراا

رأا اائمة  وكمف اننا قول أن يتزوننا بنا ‘ يرا أمااالل هو فينا غير مالف  أال ترا أنه 

 الى سويل التمايل.

ياون الءمير فس قوله: "فاكمفنا" ويحتمل أن ياون انما رأا مننا ما ي وز للخالب أن يراه  و

 للسرقة.

 وحديث السوارين يامف اإلراال. وهللا أالم.

 

 ر باب امو  الفسطال تحت وسا ته  و خول ال نة فس المنام2( -335

فيه ]ابنخ امر: رأيت فس يدل سرقة من حرير  ال أهول بنا الى ماان فس ال نة اال  -548

  فقال: ان أخاك رنل ‘تنا حفصة الى النوس لارت بس اليه. فقصصتنا الى حفصة  فقص

 صالس.

خ وروا غير الوخارل ه ا الحديث بزيا   "امو  الفسطال" ووضد ابن قلت: رضس هللا انكو]

ل. وهللا أالم.  امر له تحت الوسا    ولان لم توافق الزيا   ررله  فدرننا فس الترنمة تنوينا

 

 ر باب الطواه بالاعوة فس المنام3( -336

بينما أنا نائم رأيت أنس ألوه بالاعوة  ف لا رنل آ م سوط ‘: فيه ابن امر: قال النوس  -549

المعر بين الرنلين ينطف رأسه مال. فقلت: من ه ا؟ فقالوا: ابن مريم. ف هوت ألتفت ف لا رنل 

 آخر نسيم (نعد الرأار أاور اين اليمنى: فقالوا: ه ا الدنال.

 ن الاعوة ماال اإلمام ا ا،م.لكر المار أ قلت: رضس هللا انكو

كانس فس –حرز هللا المسليمن ان مصيوتنا –ومصداق للك اندل  أنس رأيت قول واقعة بزدا  

ل مننا. وكان للك قول الواقعة بنحو السنة. وهللا أالم.  الحرم ررفه هللا. وكان ماان الاعوة خاليا

 

 ]كتاب الرقاق[ -66

 ر باب ال اي  اال اي  ااخر 1( -337

 "نعمتان مزوون فينما كاير من الناا: الصحة والفراي".‘: : قال النوس -_-فيه ابن اواا  -550

بالخندق  وهو يحفر ونحن ننقل التراب  ويمر بنا. ‘ وفيه أنه وسنل: كنا مد النوس  -551

 فيقول: 

 فاغفر ل نصار والمنانر   اللنم ال اي  اال اي  ااخر  

ل الحديث ا ول فس الترنمة أن الناا غون كاير مننم فس ونه  خو قلت: رضس هللا انكو

هاتين النعمتين اياارال مننم لعي  الدينا الى اي  ااخر . فوين بحديث الترنمة أن العي  ال ل 

 رزفوا به ليه بمسل  انما العي  هو ال ل رزلوا انه.

 

 ر باب من بلغ ستين فقد أا ر اليه فس العمر2( -338
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 لم نعمركم ما يت كر فيه من ت كر ونالكم الن يرح يعنس الميب.لقوله از ونل: سأو

 أا ر هللا الى امرال أخر أنله حتى بلغ ستين سنة.‘: فيه أبو هرير : قال النوس  -552

ل فس اثنين: حب الدينا  ولول ا مل. -553  وفيه أبو هرير : ال يزال قلب الاوير رابا

ن يوافس اود يوم القيامة يقول: ال اله اال هللا  يوتزس ل‘: وفيه اتوان بن مالك: قال النوس  -554

 بنا ونه هللا اال حرم هللا اليه النار.

يقول از ونلو ما لعودل نزال الا قوءت صفيه من أهل ‘: وفيه أبو هرير : قال النوس  -555

 الدنيا الا احتسوه اال ال نة.

يه الى أن ه ا اإلا ار ال يقطد ونه مطابقة حديث اتوان للترنمة التنو قلت: رضس هللا انكو

التوبة بعد للك. وانما هو اا ار لقطد الح ة الوالزة قول ه ا السن ( وبعده  واستدل الى قوول 

 التوبة بعد ه ا السنر وبقال الرنال با حا يث التس ساقنا مد حديث الترنمة.

أنه ال حق له الى هللا قول فقوول هللا التوبة لعوده بعد ه ا السن من فءله  ال من حق العود  الى 

 وال بعد.

 

 ر باب ما يح ر من زهر  الدنيا والتنافه فينا 3( -339

بعث أبا اويد  الى الوحرين ياتس ب زيتنا فقدم بالمال ‘ فيه امرو بن اوه: ان النوس  -556

فلما انصره تعرضوا له فتوسم. قال: ‘ فسمعت ا نصار بقدومه  فوافت صال  الصوس مد النوس 

نام سمعتم بقدوم أبس اويد   قالوا: أنل. قال فابمروا وأملوا ما يسركم. فوهللاو ما الفقر أخمى أر

اليام  ولان أخمى اليام أن توسط اليام الدنيا  كما بسطت الى من كان قولام  فتنافسوا كما 

 تنافسوا  وتلنيام كما ألنتنم.

ل. فصلى الى ‘ وفيه اقوة بن اامر: خرج النوس  -557 –أهل أحد صالته الى الميت يوما

. ثم قال: وانس وهللا ما أخاه اليام أن تمركوا بعدل  (ولانس أخاه اليام أن تنافسوا -الحديث

 فينا.

ان أكور ما أخاه اليامر ما يخرج هللا لام من بركات ‘: وفيه ابن مسعو : قال النوس  -558

 يا. الحديث.ا رض  قيل: ما بركات ا رض يا رسول هللا؟ قال: زهر  الدن

 الى ما فس "كتاب الزكا  فس باب الصدقة الى اليتامى".

قال: خير القرون قرنس  ثم ال ين يلوننم  ثم ال ين يلوننم. ثم ‘ وفيه امران: أن النوس  -559

 ياون بعدهم قوم يمندون وال يستمندون  ويخونون وال يؤتمنون  وي،نر فينم السمن.

ل. وانما أصونا من الدنيا وفيه خواب: قال ان أصحاب مح -560 مد مءوا  ولم تنقصنم الدنيا ريئا

ل اال التراب.  ما ال ن د له موضعا

ونه مطابقة ه ه الترنمة لحديث امر قوله: "وي،نر فينم السمن" ف لك  قلت: رضس هللا انكو

 اليه–سلموا من فتنة الدنيا   نه  -_م-من زهر  الدنيا. ويحتمل أن ياون ساقه الى أن السلف 

السالم وصفنم باننم خير القرون  الى القرن الاالث  ح رال من أن يتخيل الينم افتتنوا بزهر  

 الدنيا  وأن ال ل خمس الينم وقد مننم فورأهم بحديث امرو ويؤيده حديث خواب.

 

 ]كتاب فءائل القرآنخ -67
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 ر باب: نزل بلسان القرآن بلسان قري  والعرب1( -340

لح سبلسان اربس موينحوقول هللا: سقرآنا اربي  ا

فيه أنه: قال: وأمر اامان زيد بن ثابت  وسعيد بن العاصس  واودهللا بن الزبير   -561

 واودالرحمن بن الحارث بن همام أن ينسخوها فس المصاحف.

 وقال لنم: الا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فس غربية من غربية القرآن فاكتووها بلسان قري .

 بلساننم  ففعلوا.ف ن القرآن أنزل 

حين ينزل اليه الوحس. فلما كان ‘ فيه يعلى بن أمية: انه كان يقول: ليتنس أرا النوس  -562

بال عرانة واليه ثوب قد أرل اليه  ومعه ناا من أصحابه  ال ناله رنل متءم  بطيب  

 ‘فقال: يا رسول هللاو كيف ترا فس رنل أحرم فس نوة بعد ما تءم  بطيب  فن،ر النوس 

سااة  ف اله الوحس فارار امر الى يعلى أن تعال. ف ال يعلى  فا خل رأسه  ف لا هو محمر 

ل؟. الحديث.  الونه يزط ك لك سااة  ثم سرل انه  فقال: أين ال ل يسالنس ان العمر  آنفا

ل.  قلت: رضس هللا انكو حديث يعلى أقعد بالترنمة المتقدمة التس ضمننا نزول الوحس مطلقا

 بالقرآن. وكانه قصد التنويه الى أن القرآن والسنة كلينما بوحس واحد ولسان واحد.وه ه خصنا 

 

 ر باب نزول السانية والمالئاة اند القرال 2( -341

فيه محمد بن ابراهيم: ان أسيد بن حءير  بينا هو يقرأ من الليل سور  الوقر  وفرسه  -563

 مربولة  ال نالت الفرا فسات فسانت.

ل مننا فارفق أن فقرأ ف الت (ف سات  فسانت  ثم قرأ ف التر فانصره  وكان ابنه يحيى قريوا

فقال: اقرأ يا ابن حءير  اقرأ يا ابن حءير. قال: فارفقت يا ‘. تصيوه. فلما أصوس حدث النوس 

رسول هللاو أن تطا يحيى. فرفعت رأسس الى السمال ف لا مال ال،لة  فينا أماال المصابيس 

ا وقال: وتدرل ما لاك؟ قال: ال. قال: تلك المالئاة  نت لصوتك. ولو فخرنت حتى ال أراه

 قرأت  صوحت ين،ر الناا الينا ال تتوارا مننم.

ترنم الى نزول الساينة والمالئاة  ولم ي كر فس ه ا الحديث اال  قلت: رضس هللا انكو

أخور ان نزولنا المالئاة  لان فس حديث الورال فس سور  الانف: "تلك الساينة نزلت" فلما 

اند سما  القرآن  نوه الوخارل ]الىخ تالزمنا  وفنم من ال،لة أننا الساينة. فلن ا ساقنا فس 

 الترنمة. وهللا أالم.

 

 ر باب فءل القرآن الى سائر الاالم3( -342

مال ال ل يقرأ القرآن كمال ا ترنة لعمنا ليب وريحنا ‘: فيه أبو موسى: قال النوس  -564

ل ال يقرأ القرآن كالتمر  لعمنا ليب وال ريس لنا. ومال الفانر ال ل يقرأ القرآن ليب. وال 

كمال الريحانة ريحنا ليب ولعمنا مر. ومال الفانر ال ل ال يقرأ القرآن كمال الحن،لة لعمنا 

 مر وال ريس لنا. 

العصر  انما أنلام فيما خال من ا مم  كما بين صال ‘: وفيه ]ابنخ امر: قال النوس  -565

ومزرب الممه. ومالام ومال الينو  والنصارا كمال رنل استعمل اماالل  فقال: من يعمل لس 

من نصف الننار الى العصر الى قيرال. فعملت النصارا. ثم أنتم تعلمون من العصر الى 
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: نحن أكار امالل وأقل قطال. قال: هل رلمتام من -الينو –المزرب بقيرالين قيرالين. قالوا 

 ؟ قالوا: ال. قال: ف لك فءلس أوتيه من أرال.حقام

ونه مطابقة الحدياين للترنمة أنه وصف حامل القرآن والعامل بالامال   قلت: رضس هللا انكو

وهو انتما  المن،ر والمخور. ولم ياوت ه ا الامال لحامل غيره من (الاالم  ووصف فس 

ما اختصت اال بالقرآن   ل الى أنه الحديث الاانس فءل ا مة وخصوصيتنا الى سائر ا مم  و

 السوب فس فءلنا  ويؤخ  من للك فءل القرآن الى غيره منر الاتب  فياف بالاالم؟.

 

 ر باب من لم يتزن بالقرآن وقوله: 4( -343

 سأولم يافنم أنا أنزلنا اليك الاتاب يتلى الينمح

وس أن يتزنى بالقرآن. وقال لم يالن هللا لمسل ما ألن لن‘: فيه أبو هرير : قال النوس  -566

 صاحب له. يريد ي نر به.

 وقال مر : ما ألن لنوس أن يتزنى بالقرآن.

 قال سفيان: تفسيره: يستزنى به.

قال: "ليه منا من لم يتزن بالقرآن"  ‘ ولكر فس كتاب االاتصام حديث أبس هرير  ان النوس 

 وزا  غيره: "ي نر به".

 قولام أو اننروا بهح.لكره فس باب قوله تعالى: سوأسروا 

يفنم من ترنمة الوخارل أن يحمل التزنس الى االستزنال ال الى الزنال  قلت: رضس هللا انكو

 باونه أتود الحديث فس الترنمة بااية.

ومءموننا اإلناار الى من لم يستزن بالقرآن ان غيره من الاتب السالفة ومن المع زات التس 

ويل ابن ايينة. لان ابن ايينة حمله الى االستزنال ال ل هو كانوا يقترحوننا  وهو موافق لتا

ل. ويندرج  ضد الفقر. والوخارل يحمله الى االستزنال ال ل هو أام من ه ا  وهو االكتفال مطلقا

فس للك ادم االفتقار الى االست،نار والستزنال بالحق  ن فيه من الموااو واايات والزوانر ا 

 وأهلنا. يز  صاحوه ان حوائ  الدنيا

وألال ابن بطال فس نقل الر  الى من فسره باالستزنال  وأن للك مخالف للزة  وقدح فس ااثار 

 التس استمند بنا المفسر البن ايينة.

ل".‘واندل أن التفسير صحيس لزة  يدل اليه قوله  ل وتعففا    فس الخيل: "ورنل ربطنا تزنيا

عد أن تزنى بنا. وه ا بمعنى استزنى بنا وال خاله لزة أنه مصدر "تزنى"  ثم ال اراال ب

 وتعفف.

 ولم أقف الى ه ا االستمنا  لزيرل. وهللا الموفق.

 

 ر باب اغتوال صاحب القرآن5( -344

يقول: "ال حسد اال الى اثنين  رنل آتاه هللا الاتاب  فقام به ‘ فيه ابن امر: سمعت النوس  -567

 فنو يتصدق بنا آنال الليل والننار".آنال الليل والننار. ورنل آتاه هللا ماالل 
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"ال حسد اال فس اثنتين: رنل آتاه هللا القرآن فنو يتلو آنال ‘ : فيه أبو هرير : قال النوس  -568

الليل والننار  فسمعه نار له  فقال: ليتنس أوتيت مال ما أوتس  فعملت مال ما يعمل. ورنل آتاه 

 هللا ماالل فنو ينلاه فس الحق.

 ليتنس أوتيت مال ما أوتس فالن فعملت مال ما يعمل.فقال رنل: 

بين بالترنمة أن الحسد الم كور فس الحديث هو االغتوال. وقد فسره فس  قلت: رضس هللا انكو

 الحديث بتمنس المماثلة فس الخير  ال بتمنس سلب الخير ان الزير ونره اليه.

 

 ر باب: خيركم من تعلم القرآن والمه6( -345

 قال: خيركم من تعلم القرآن والمه.‘ مان: ان النوس فيه اا -569

 وقال أبو اودالرحمن: وللك ال ل أقعدنس مقعدل ه ا.

 وقال مر : "ان أفءلام من تعلم القرآن والمه".

  وقالت: اننا قد هوت نفسنا هلل از ونل ‘وفيه سنل بن سعد: أن امرأ  أتت النوس  -570

 زونتانا بما معك من القرآن. -الى قوله–نا . فقال ]رنلخ: زونني-الحديث–ولرسوله 

 مطابقة ا حا يث للترنمة بينة اال حديث سنل. قلت: رضس هللا انكو

‘: ورن ابن بطال أن ونه مطابقته أنه زونه المرأ  لحرمة القرآن  وليه ك لك. بل معنى قوله 

قويل التزوي  الى "زونتانا بما معك من القرآن" أل: بان تعلمنا ما معك من القرآن  فنو من 

  -’–المنافد التس ي وز اقد اإلنار  الينا. والى ه ا حمله اائمة. وهو ال ل فنمه الوخارل 

 فا خله فس باب تعليم القرآن. وهللا أالم.

وقد رنر بن ا الحديث فءل القرآن الى صاحوه فس الدين والدنيا  ينفعه فس  ينه بما فيه من 

ياه   نه قام له مقام المال ال ل يتوصل به الى النااح وغيره من الموااو واايات  وينفعه فس  ن

 المقاصد.

 

 ر باب تعليم الصويان القرآن7( -346

 فيه ابن نوير: قال: ان ال ل يداونه المفصل هو المحام.  -571

وأنا ابن امر سنين. وقد قرأت المحام. قيل له: وما المحام؟ ‘ وقال ابن اواا: توفس رسول هللا 

 المفصل.قال 

انما لكر قول ابن نوير تولئه لتفسير ابن اواا المحام بالمفصل  وأنه  قلت: رضس هللا انكو

 تعلمه وهو صوس.

ولو استمند بمال "غطوا است قارئام"  وكان لفالل لم يلتزم ستر اورته بعد  لاان أقعد بتعليم 

 الصويان.

 

  ا؟ر باب نسيان القرآن  وهل يقول: نسيت آية ك ا وك8( -347

 وقوله تعالى: سسنقرئك فال تنسىح

رنالل يقرأ فس المس د  فقال: يرحمه هللا  لقد ألكرنس ‘ قالت: سمد النوس  -~–فيه اائمة  -572

 آية ك ا وك ا أسقطتنن من سور  ك ا.
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س.‘: وفيه اودهللا: قال النوس  -573  ما  حدهم يقول: نسيت آية كيت وكيت  بل هو نّسِّ

ترنم الى نسيان القرآن  فاضاه النسيان اليه  ولكر ا حا يث التس  قلت: رضس هللا انكو

أسقطتنن من سور  ك ا  يدل الى ال واز  ن اإلسقال نسيان  وقد ‘ راهرها التعارض. فقوله 

 أضافه الى نفسه الى أنه الفاال  والى القرآن الى أنه المتعلق.

إللالق  فافنم أن محمل المند غير محمل وقوله: ما  حدهم يقول: نسيت آية ك ا  اناارال لن ا ا

ل من كتاب هللا   ن "نسس" ممترك بين "سنا"  اإللن. فال ل مند أن يوهم ب لالقه أنه ترك ريئا

ل مند من الالقه. فاما قوله: "ألكرنس آية أسقطتنا"  فنو  وبين "ترك" قصدال. فلما كان موهما

 لوهم ف از اإللالق.صريس فس السنو بقرينة قوله: "لقد ألكرنس" فزال ا

ورن المارح أن الننس ان قوله: "نسيت" من قويل الزام اضافة ا فعال الى هللا  نه خالقنا 

 حقيقة  واضافتنا الى الزير م از.

وه ا وهم منه   نه لو كان ك لك ال لر  فس كل فعل  ولعارض قوله: "أسقطتنن" ثم هو 

ينم مد العلم باننا مخلوقة هلل  فليه اال ما قدمته. خاله اإلنما  فس نواز اضافة أفعال العوا  ال

 وهللا أالم.

 ولن ا خلص الوهم بقوله: "هو نسس"  ن ه ا ال يوهم الترك من نفسه امدال  فتامله.

 

 ر باب الترتيل فس القرال 9( -348

ل فرقناه لتقرأه الى الناا ال ى وقوله از ونل: سورتل القرآن ترتياللح وقوله تعالى: سوقرآنا

 ماث ونزلناه تنزياللح. وما ين  ه ِّّ المعر.

 قال ابن اواا: فرقناه: فصلناه.

فيه اودهللا: ان رنالل قال: قرأت المفصل الوارحة  فقال: ه ال كن  المعر. انا قد سمعنا  -574

ثمانس امر سور  من المفصل  ‘ القرال   وانس  حفو القرنال التس كان يقرأ بنا رسول هللا 

 آل حاميم. وسورتين من

 وفيه ابن اواا: فس قوله تعالى: سال تحرك به لسانك لتع ل بهح. -575

الا نزل نوريل بالوحس  وكان مما يحرك به لسانه ورفتيه  فيمتد اليه. فانزل ‘: قال: كان النوس 

 هللا سوحانه: سال تحرك به لسانك لتع ل بهح. الحديث.

ل  قلت: رضس هللا انكو ل ال نملة  الصحيس فس قوله: سوقرآنا فرقناهح أن المرا  "نزلناه" ن وما

واحد   بخاله الاتب المتقدمة  ف ننا نزلت نملة  وها ا معنى: سلتقرأه الى الناا الى ماثح 

 فقرأه الينم بحسب نزوله فس ثالث وامرين سنة.

ل  ناسب ه  ل مفرقا ا والى ه ا التاويل يخرج ان مقصو  الترنمة اال أن يقال: لما أنزله من ما

 ا نا  فس تالوته  وهو معنى الترتيل.

 

 ر باب حسن الصوت بالقرال 10( -349

 قال له: لقد أوتيت مزمارال من مزامير آل  او ".‘ فيه أبو موسى: "أن النوس  -576

 حسن الصوت يطلق الى وننين: قلت: رضس هللا انكو

 تاليف به. يطلق الى الزنة الخلقية  فن ا ال يترنم اليه  نه غير ماتسب  وال
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ل  وممن ليه خلقة فيه  فيتسلق  ويطلق الى تعالس حسن الصوت  فمن هو خلقه فيه فيزيده حسنا

 الى أن ياتسوه. وه ا يدخل تحت التاليف والترنمة.

ل  أو أصل الفءل ان كان  وليح ر أن يتالف من للك ما يفسد اليه أصل صالته ان كان مصليا

ل. فقد رأينا بعءنم ياار من ال تنحنس  يزام أن يصقل حلقه ب لك فس أثنال الصال   فيوطل تاليا

 الى نفسه والى ماموميه.

 

 ر باب قول المقرال للقارال: حسوك11( -350

اقرأ الس: قلت: يا رسول هللاو اقرأ اليك  واليك أنزل؟ قال: ‘: فيه اودهللا: قال النوس  -577

ى الا ئنا من كل أمة بمنيد ونئنا بك نعم. فقرأت سور  النسال  حتى أتيت الى ه ه ااية: سحت

 الى هؤالل رنيدالح.

 قال: حسوك. فالتفت اليه  ف لا ايناه ت رفان.

مدخل ه ه الترنمة فس الفقه ازاحة المونة امن يستمد الى قارال قرآن  قلت: رضس هللا انكو

د اليه أو حديث. يعررض له ماند من ملل أو غيره  فله أن ياف القارال  وال يخرج باونه قط

 التالو . وال يعد فيمن استخف باتاب هللا   ن الدين يسر.

 

 ]كتاب التمنسخ -68

 ر باب ما ي وز من اللو  وقوله: سلو أن لس بام قو ح1( -351

لو كنت ‘ فيه ابن اواا: ولكر المتالانين  فقال اودهللا بن ردا  هس التس قال النوس  -578

ل امرأ  بزير بينة؟ فقال: ال. ت  لك امرأ  أالنت.رانما

بالعمال فخرج امر  فقال: الصال  يا رسول هللا رقد النسال ‘ وفيه ابن اواا: أاتم النوس  -579

 والصويان. فخرج ورأسه يقطر يقول: لوال أرق الى أمتس  مرتنم بالصال  ه ه السااة.

 لوال أرق الى أمتس  مرتنم بالسواك.‘: وفيه أبو هرير : قال النوس  -580

فقال: لو مد ‘ آخر المنر  وواصل ناا من الناا  فولغ النوس ‘ وفيه أنه: واصل النوس  -581

 .-الحديث–بس المنر لواصلت وصاالل يد  المتعمقون تعمقنم 

 وقال مر : لوال تاخرل لز تام كالمنال لنم.

نم لوال أن قومك حديث اندهم بال اهلية فاخاه أن تنار قلوب‘: وفيه اائمة: قال النوس  -582

 أن أ خل ال در بالويت  وأن ألصق بابه با رض.

لوال الن ر  لانت امرلال من ا نصار  ولو سلك الناا ‘: وفيه أبو هرير : قال النوس  -583

ل  ل وسلات ا نصار وا يا ل –وا يا  .-أو رعب ا نصار–لسلات وا ل ا نصار  -أو رعوا

  وللمنى. فالتس للمرل خارنة ان "لو" الى وننين: للمرل فس المءس قلت: رضس هللا انكو

الترنمة بالتمنس. وانما االرتراك بيننما لف،س  ونميد ما أور ه الوخارل هننا من قويل المرلية 

 ال التمنس  اال قوله تعالى: سلو أن لس بام قو ح  ف  خاله تلك فس الترنمة منتقد. وهللا أالم.

 

 ]كتاب القدر[ -69

 هللا.  ر باب نف القلم الى الم1( -352
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 سوأضله هللا الى المح

 نف القلم بما أنت الق.‘: قال أبو هرير : قال النوس 

 قال ابن اواا: سلنا سابقونح: سوقت لنم السعا  .

التاويل فس ااية محتمل لما أرا  الوخارل وهو اضافة العلم الى هللا. أل  قلت: رضس هللا انكو

 أضله هللا الى المه القائم بانه سياون ضاالل.

ويحتمل: سوأضله هللا الى المح من ه ا الءال بالحق ولانه حا  ان المه انا ال من قويل: 

 سونحدوا بنا واستيقنتنا أنفسنمح والى ه ا يخرج ان الترنمة. وهللا أالم.

 

 ]كتاب االاتصام بالاتاب والسنةخ -70 

مد اليه الحرمان ماة   وحض اليه من اتفاق أهل العلم  وما انت‘ر باب ما لكر النوس 1( -353

والمنور ‘ والمنانرين وا نصار  ومصلى النوس ‘ والمدينة وما كان بنما من مماهد النوس 

 والقور

ل بايد النوس  -584 . -الحديث–فقال: أقلنس بيعتس  -الحديث–الى اإلسالم ‘ فيه نابر: أن أارابيا

 انما المدينة كالاير تنفس خوانا  وتنصد ليونا.‘: فقال النوس 

وفيه ابن اواا: كنت أقرال ابن اوه  فلما كان آخر ح ة ح نا امر. قال اودالرحمن  -585

ل يقول: لو مات أمير المؤمنين فوايعنا  بمنى: لو رندت أمير المؤمنين أتاه رنل. فقال: ان فالنا

ل. فقال امر:  قومن العمية فاح ر هؤالل الرهط ال ين يريدون يزصووننم.  فالنا

ف ن الموسم ي مد راا  الناا  ويزلوون الى م لسك. فاخاه أن ال ينزلوها  قلت: ال تفعل 

الى ونننا. ويطيروا به كل مطير. فامنل حتى تقدم المدينة  ار الن ر  و ار السنة. فتخلص 

 من المنانرين وا نصار  ويحف،وا مقالتك  وينزلوها الى ونننا. الحديث.‘ باصحاب النوس 

أبس هرير   واليه ثوبان مممقان من كتان  فتمخط فقال: ب  ب   أبو  وفيه محمد: كنا اند -586

ل الس  في سل ‘ هرير : لقد رأيتنس وانس  خر فيما بين منور النوس  الى ح ر  اائمة مزميا

 ال ائس فيءد رنله الى انقس  ويرا أنس م نون  وما بس ننون  ما بس اال ال و .

؟ فقال: نعمو ولوال منزلتس منه من ‘يد مد النوس وفوه ابن اواا: قيل له: أرندت الع -587

 الصزر ما رندته. أتى العلم ال ل اند  ار كاير بن الصلت فصلى  ثم خطب. الحديث.

ل.‘ وفيه ابن امر: أن النوس  -588 ل وماريا  كان ياتس قوال راكوا

فس الويت  ‘  وفيه اائمة: قلت لعودهلل بن الزبير: ا فنس مد صواحوس  وال تدفنس مد النوس -589

 ف نس أكره أزكى.

وفيه أن امر أرسل الى اائمة: ائ نس لس أن أ فن مد صاحوس  فقالت: أل وهللاو وكان  -590

 الرنل الا أرسل الينا من الصحابة  قالت: ال وهللا  ال أوثرهم باحد أبدال.

 كان يصلس العصر  فياتس العوالس  الممه مرتفعة.‘ وفيه أنه: أن النوس  -591

 يونه: وبعد العوالس أربعة أميال أو ثالثة. قال

ل بمدكم اليوم وقد زيد ]فيهخ.‘ وفيه السائب: كان الصا  الى اند رسول هللا  -592  مدال وثلاا

ل من ‘ وفيه أنه: أن الينو  نالوا الى النوس  -593 برنل وامرأ  زنيا فامر بنما فرنما قريوا

 حيث موضد ال نائز اند المس د.
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للد الى أحد  فقال: ه ا نول يحونا ونحوه اللنم ان ابراهيم حرم ‘ نهخ: أن النوس وفيه ]أ -594

 ماة  وانس أحرم ما بين البتينا.

 وفيه سنل: انه كان بين ندار المس د مما يلس القولة وبين المنور ممر الما . -595

ومنورل  ما بين بيتس ومنورل روضة من رياض ال نة.‘: وفيه أبو هرير : قال النوس  -596

 الى حوضس.

وأمدها ]الىخ –بين الخيل  فارسلت التس أضمرت مننا ‘ وفيه ابن امر: سابق النوس  -597

 الى ثنية الو ا . ]والتس لم تءمر أمدها ثنية الوا  خ الى مس د بنس زريق. -الحفيال

 ‘ ...".وفيه ابن امر: سمت امر الى منور النوس  -598

ل.‘ لرسول هللا وفيه اائمة: كا يوضد لس و -599  ه ا المان فنمر  فيه نميعا

بين ا نصار وقري  فس  ارل التس بالمدينة. وقنت رنرال يداو ‘ وفيه أنه: حالف النوس  -600

 الى أحيال من بنس سليم.

فيه أبو بر  : قدمت المدينة فلقينس اودهللا بن سالم  فقال لس: انطلق الى المنزل فاسقيك  -601

ل  ‘خ. وتصلس فس مس د صلى فيه ]النوس ‘. وس فس قدح ررب فيه الن فانطلقت معه فسقانس سويقا

 وألعمنس تمرال. وصليت فس مس ده.

قال: أتانس الليلة آت من ربس  وهو بالعقيق  أن صل فس ه ا ‘ وفيه امر: أن النوس  -602

 الوا ل الموارك  وقل: امر  وح ة.

و ب ل الحليفة  فقيل له: انك بوطحال أرل فس معرسه  وه‘ وفيه ابن امر: ان النوس  -603

 مواركة.

ل  هل ]ن دخ  وال حفة  هل المام  ولا الحليفة  هل ‘ وفيه ]ابنخ امر: وقت النوس  -604 قرنا

 المدينة.

 قال: و هل اليمن يلملم  ولكر له العراق  فقال: لم يان اراق يومئ .‘ وبلزنس أن النوس 

ة فس "كتاب االاتصام" فساق فينا ا حا يث وااثار لكر ه ه الترنم قلت: رضس هللا انكو

التس تءمنت لكر ما يستحق أن يعتصم به  ويتيمن من بقعة تختار للسانى  وتقصد للوركة  

 ويعتمد الى أهلنا فس أحاام الملة  ونوازل الدين كالمدينة.

ل ‘ لنوس وحديث ابن اوه أقعد بن ا المعنى  ف ن المدينة اا ت الينا والى أهلنا بركة ا حيا

ل  حتى (كانتر حركاته ال ولية  فءالل ان المراية تفيدها خصوصية  وتزيدها مزية  مال  وميتا

ل من معالم الصال . ول كر  ار فالن  خرونه للعوالس الى الونه ال ل صارت مسافتنا معلما

 ال ل ارتنرت موانينا فس ه ا الحديث فصارت ممندال للصال .

والننا ومساكننا مفءلة مقتدا بنا فس ا حاام مواقيت ومماهد. والى ال ملة ف لا كانت م

 فايف ساكننا واالمنا.

ف لا كان نولنا قد تميز الى ال وال. فايف ال يتميز االمنا الى العلمال فس مزية الامال؟ والا 

الى ال ما ات بالسعا ات  فايف ال تعو  بركته الى أهل الديانات ‘ اا ت بركة كون النوس 

 يا والزيا ات؟.بالمزا

فرحمة هللا الى مالك  لقد أنزلنا منزلنا  وافا هللا امن كار اليه فس االحت اج ب نماانا  ولقد 

 تريب بالمونة وقند بسماانا واسماانا.
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رنر لس من ترنمة الوخارل أن هللا ررح صدره لما ررح له صدر مالك من تفءيلنا  ومن 

 وتفءلينا. وهللا أالم. قاادته فس االاتوار ب نماانا الى نملتنا

 

 ر باب قول از ونل سليه لك من ا مر رسلح 2( -354

ثم –يقول فس صال  الف ر: اللنم ربنا لك الحمد فس ااخر  ‘ فيه ابن امر: سمد النوس  -605

ل فانزل هللا تعالى: سليه لك من ا مر رسل أو يتوب الينم أو -قال ل وفالنا : اللنم العن فالنا

 رالمونح.يع بنم ف ننم 

أ خل الوخارل ه ه الترنمة فس كتاب االاتصام بالسنة ليحقق أن  قلت: رضس هللا انكو

معتصم بامر هللا  ‘ الا الرسول هللا ‘. االاتصام فس الحقيقة انما هو باهلل  ال ب ات الرسول هللا 

ل من فءل هللا واونه. أال الى هللا   تصير ا مور.ليه له من ا مر رسل اال التوليغ. والتوليغ أيءا

 

ر باب قول هللا از ونل: سوكان اإلنسان أكار رسل نداللح وقوله تعالى: سوال ت ا لوا 3( -355

 أهل الاتاب اال بالتس هس أحسنح.

فقال لنما: أال تصلون؟ فقلنا: يا ‘ لرقه وفالمة بنت رسول هللا ‘ فيه الس: أن النوس  -606

ل. ‘ رال أن يوعانا بعانا. فانصره النوس رسول هللا انما أنفسنا بيد هللا  ف لا  ولم يرند اليه ريئا

 وهو مدبر يءرب فخ ه وهو يقول: سوكان اإلنسان أكار رسل نداللح.

انطلقوا الى ينو   فخرننا معه حتى نئنا الى بيت ‘: وفيه أبو هرير : قال النوس  -607

لوا: بلزت يا أبا القاسمو فقال: للك يا معمر الينو : أسلموا تسلموا. فقا‘ المدارا. فنا اهم النوس 

ل –أريد  أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلزت  . قال: االموا أنما ا رض هلل ولرسوله. وانما -قالنا ثالثا

ل فليوعه  واال فاالموا انما ا رض هلل  أريد أن أنليام من ه ه ا رض  فمن وند منام بماله ريئا

 ولرسوله.

دال الم كور فس ااية فس كتاب "االاتصام" لينوه الى أن أ خل ال  قلت: رضس هللا انكو

الم موم منه ضد االاتصام في ب تركه. والمحدو  معدو  من االاتصام. ومال ا ول بااية 

 ا ولى  والاانس بالاانية.

 

كانت راهر . وما كان يزيب بعءنم ان ‘ ر باب الح ة الى من قال: ان أحاام النوس 4( -356

 وأمور اإلسالم ‘مماهد النوس 

فيه أبو موسى: انه استالن الى امر فونده ممزوالل  فرند. فقال امر: ألم تسمد صوت  -608

اودهللا بن قيه؟ ائ نوا له  فداس له. فقال: ما حملك الى ما صنعت؟ فقال: انا كنا نؤمر بن ا. 

 قال: لتاتينس الى ه ا بوينة أو  فعلن بك.

ا: ال يمند اال أصاغرنا  فقام أبو سعيد الخدرل  فقال: كنا فانطلق الى مس د ا نصار  فقالو

 ألنانس الصفق با سواق.‘ نؤمر بن ا. فقال امر: خفس الس ه ا من أمر النوس 

وهللا المواد  انس ‘ وفيه أبو هرير : انام تزامون أن أبا هرير   ياار الحديث ان النوس  -609

ل ألزم النوس  طنس. وكان المنانرون يمزلنم الصفق با سواق  الى ملل ب‘ كنت امرلال مساينا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 144 

لات يوم  قال: من يوسط ر اله ‘ وكانت ا نصار يمزلنم القيام الى أموالنم  فمندت النوس 

ل سمعه منس.  حتى أقءس مقالتس ثم يقوءه فلن ينسى ريئا

ل سمعته منه.  فوسطت بر   كانت الس. فوال ل بعاه بالحق ما نسيت ريئا

ر  بن ه الترنمة وما معنا قول من زام أن التواتر ررل قوول الخور  كوقلت: رضس هللا ان

 وحقق بما لكره قوول خور ااحا   وأ خله فس االاتصام   ن التمسك به وانب.

 

 ر باب ا حاام التس تعره بالدالئل  وكيف معنى الداللة وتفسيرها؟5( -357

الى قوله: سفمن يعمل ماقال  ر  خيرال  بامر الخيل  ثم سئل ان الحمر فدلنم‘ وقد أخور النوس 

 يرهح.

  فاستدل ابن اواا أنه ‘وسئل ان الءب  فقال: ال آكله وال أحرمه. وأكل الى مائد  النوس 

 ليه بحرام.

قال: الخيل لاالثة: لرنل أنر  ولرنل ستر  الى رنل وزر ‘ فيه أبو هرير : ان النوس  -610

 .-الحديث–

ل: ما أنزل هللا الس فينا اال ه ه ااية الفال  ال امعة: سفمن يعمل ان الحمر  فقا‘ وسئل النوس 

 ماقال لر  خيرال يرهح.

ان الحيض كيف تزتسل منه؟ قال: تاخ ين قرصة ممساة ‘ وفيه اائمة: أن امرأ  سالت النوس 

 "توضئس بنا"ر.‘: فتوضئس بنا  (قالت: كيف أتوضا بنا؟ قال النوس 

 ف  بتنا الس فعلمتنا.‘  قالت: فعرفت ال ل يريد النوس

ل  فداا بنن النوس ‘ وفيه ابن اواا: ان أم حفيد أهدت الى النوس  -611 ل  وأضوا ل وأقطا ‘ سمنا

 ‘ فاكلنن الى مائدته. فتركنن النوس 

ل أو بصالل فليعتزلنا وليعتزل مس دنا ‘: وفيه نابر: قال النوس  -612 وليقعد فس –من أكل ثوما

 بيته.

ل فيه خءرات من بقولقا–وانه أتس بودر  ل فسال اننا  -ل ابن وهب: يعنس لوقا فوند لنا ريحا

فاخور بما فينا من الوقول. فقال: قربوها الى بعض أصحابه كان معه. فلما رآه كره أكلنا. قال: 

 "كل  ف نس أنانس من ال تنانس".

 وقال ابن وهب: "بقدر فيه خءرات".

وكلمته بمسل  فامرها بامر  فقالت: أرأيت يا ‘ وس وفيه نوير بن مطعم: أن امرأ  أتت الن -613

 رسول هللاو ان لم أندك. فقال: ان لم ت دينس فائتس أبا بار.

 وزا  لنا الحميدل ان ابراهيم بن سعد: "كاننا تعنس الموت".

أ خل ه ه الترنمة فس كتاب االاتصام تح يرال من االستودا  بالرأل فس  قلت: رضس هللا انكو

ل الى الرأل المحمو  فينا  وهو المستند الى قول النوس المريعة  وتن أو ارارته  أو قرينة ‘ وينا

حاله  أو فعله  أو ساوته ان فعل اقرارال اليه. ويندرج فس ه ا االستنوال والتعلق بما ورال 

ال،اهر وادم ال مو  اليه  فدخل فس للك تصحيس الرأل المنءوط  والر  الى ال،اهرية 

 وغيرهم.

 وين ما هو ااتصام مما هو استودا  واسترسال.وب لك ت
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 ر باب الننس ان التحريم اال ما تعره اباحته6( -358

 وك لك ا مر نحو قوله حين حلوا: "أصيووا من النسال".

 قال نابر: ولم يعزم الينم ولانه أحلنن لنم.

 وقالت أم اطية: ننينا ان اتوا  ال نائز  ولم يعزم الينا.

ل ليه معه امر . -‘أصحاب النوس –هللنا فيه نابر: أ -614  فس الح  خالصا

أن نحل. وقال: أحلوا ‘ صوس رابعة مءت من لل الح ة. فلما قدمنا أمرنا النوس ‘ فقدم النوس 

 وأصيووا من النسال.

لما لم يان بيننا وبين ارفة اال -قال نابر: ولم يعزم الينم  ولان أحلنن لنم. فولزه أنا نقول: 

فقال: قد المتم ‘ ن نحل الى نسائنا  فناتس ارفة تقطر م اكيرنا المنس. فقام النوس خمه أمرنا أ

أنس أتقاكم هلل وأبركم وأصدقام  ولوال هديس لحللت كما تحلون فحلوا. فلو استقولت من أمرل ما 

 استدبرت ما أهديت  فحللنا وسمعنا وألعنا.

وقال فس الاالاة: لمن رال  –  المزرب. صلوا قول صال‘: وفيه اودهللا المزنس: قال النوس  -615

 كراهية أن يتخ ها الناا سنة.

 "اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبام ف لا اختلفت فقوموا انه".‘: وفيه نندب: قال النوس  -616

فقال: هلم –وفس الويت رنال فينم امر ابن الخطاب ‘ وفيه ابن اواا: لما حءر النوس  -617

ل لن تءل غلوه الوند  واندكم القرآن  فحسونا كتاب ‘ وا بعده. قال امر: ان النوس أكتب لام كتابا

‘ هللا از ونل. واختلف أهل الويت واختصموا  فمننم من يقول: قربوا  ياتب لام رسول هللا 

ل لن تءلوا بعده. ومننم من يقول ما قال امر. فلما كار اللزط واالختاله اند النوس  قال: ‘ كتابا

 قوموا انس.

الاتاب من ‘ ابن اواا يقول: ان الرزية كل الرزية ما حال بين أن ياتب لنم رسول هللا  فاان

 أنل اختالفنم ولزطنم.

ل لما للب  قلت: رضس هللا انكو قصد بن ه الترنمة التنويه الى أن المخالفة التس وقعت أحيانا

ل ولم يؤثر اننم لل  ك.مننم لم تان ادوالل ان االاتصام ال لم يخالفوا وانوا

وصور المخالفة فنموا فينا ادم العزم الينم وتمايننم من بعض الخير . وه ا فس الحقيقة ليه 

ل  ولانه اختيار لما كان لنم فيه خيار  وان كان العلمال المحققون أناروا انتما  الطلوة  خالفا

ل  وال يوند  وم ل ال سويل اليه رراا ل  وادوا للك تناقءا ن العلمال والخير  ولو كان الطلب ندبا

 من أناز للك  وهو نفه الوخارل. وهللا سوحانه وتعالى أالم.

 

 ]كتاب التوحيد[ -71

 ر باب قوله تعالى: "انس أنا الرزاق لو القو  المتين".1( -359

ما أحد أصور الى ألا سمعه من هللا  يداون له الولد  ثم ‘: فيه أبو موسى: قال النوس  -618

 يعافينم ويرزقنم.

ونه مطابقة الحديث ل ية (ارتمالهر الى صفتس الرزق والقو  أل  هللا انكوقلت: رضس 

 القدر .
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أما الرزاق فواضس بقوله: "ويرزقنم". أما القدر  والقو  فوقوله: "ما أحد أصور الى ألا سمعه 

 من هللا از ونل" ففيه ارار  الى قدر  هللا الى ا حسان الينم مد كفرهم به.

ل   ن ال ل وأما الومر ف نه ال ي ل وكيف يتالف للك رراا قدر الى اإلحسان الى المسسل لوعا

يحمل الى الماافا  والمساراة بالعقوبة خوه الفوت. وهللا سوحانه قا ر أزالل وأبدال  ال يع زه 

 رسل وال يفوته.

 والتالو : سان هللا هو الرزاق لو القو  المتينح.

 

ل بصيرالحر باب قوله تعالى: سوكان هللا سميع2( -360  ا

وقالت اائمة: الحمدهلل ال ل وسد سمعه ا صوات. فانزل هللا تعالى: سقد سمد هللا قول التس 

 ت ا لك فس زونناح ااية.

فس سفر  فانا الا الونا كورنا  فقال: أربعوا الى أنفسام  ‘ فيه أبو موسى: كنا مد النوس  -619

ل بصي ل  تداون سميعا  .-الحديث–رال ف نام ال تداون أصم وال غائوا

المنس  اال أ او به فس صالتس قال: "قل: ‘: : انه قال للنوس -_-وفيه أبو بار الصديق  -620

ل كايرال  وال يزفر ال نوب اال أنت  فاغفر لس مزفر  من اندك  انك  اللنم انس رلمت نفسس رلما

 أنت الزفور الرحيم".

فقال: ان هللا سمد قول قومك وما ر وا ان نوريل نا انس ‘: : قال النوس -~-وفيه اائمة  -621

 اليك.

ا حا يث مطابقة للترنمة اال حديث أبس بار فليه فيه صفتس السمد  قلت: رضس هللا انكو

والوصر  غير أنه قال: "أ او به فس صالتس" ولوال أن سمد هللا سوحانه يتعلق بالسر وأخفى لما 

 أفا  الداال فس الصال  سرال.

 

 ل باسمال هللا وا ستعال  بنار باب السؤا3( -361

الا نال أحدكم فراره فليفءه بصنفة ثوبه ثالث مرات وليقل: ‘ فيه أبو هرير : قال النوس  -622

"باسمك ربس وضعت ننوس  وبك أرفعه  ان أمسات نفسس فاغفر لنا  وان أرسلتنا فاحف،نا بما 

 تحفو به اوا ك الصالحين".

 آوا الى فراره قال: "اللنم باسمك أحيا وأموت".الا ‘ وفيه ح يفة: كان النوس  -623

 والا أصوس قال: "الحمدهلل ال ل أحيانا بعد ما أماتنا واليه النمور".

لو أن أحدهم الا أرا  أن ياتس أهله قال: "باسم هللا اللنم ننونا ‘ وفيه ابن اواا: قال النوس  -624

 ما ولد فس للك لم يءره الميطان.الميطان  وننب الميطان ما رزقتنا". ف نه ان يقدر بينن

فقلت: أرسل كالبس المعلمة؟ فقال: ال أرسلت كالبك المعلمة  ‘ وفيه ادل: سالت النوس  -625

 .-الحديث–ولكرت اسم هللا فامسان فال 

ل حديث اند بمرك ياتون بلحمان ال ندرل  -626 وفيه اائمة: قالوا: يا رسول هللاو ان هنا أقواما

 لينا أم ال؟ قال: الكروا اسم هللا وكلوا.ي كرون اسم هللا ا

 باومين يسمس وياور.‘ وفيه أنه: ضحى النوس  -627
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قال يوم النحر: من لبس قول أن يصلس فلي بس مااننا أخرا. ومن ‘ وفيه نندب: ان النوس  -628

 لم ي بس فلي بس باسم هللا.

ل فليحلف باهلل.ال تحلفوا بآبائام فمن كان ح‘: وفيه ابن امر: قال النوس  -629  الفا

مقصو ه بالترنمة التنويه الى أن االسم هو المسمى  ول لك صحت  قلت: رضس هللا انكو

االستعال  واالستعانة. ورنر للك فس قوله: "باسمك وضعت ننوس وبك أرفعه". فاضاه الوضد 

ل   ال باللفو. الى االسم والرفد الى ال ات  ل الى أن االسم هو ال ات  وبنا يستعان رفعال ووضعا

 

 ر باب قوله تعالى: سويح ركم هللا نفسهح4( -362

 وقوله تعالى: ستعلم ما فس نفسس وال أالم ما فس نفسكح

ما من أحد أغير من هللا. ومن أنل للك حرم الفواح . وما أحد ‘: فيه اودهللا: قال النوس  -630

 أحب اليه المدح من هللا.

وهو ياتب الى نفسه  –ما خلق هللا الخلق كتب فس كتابه ل‘: وفيه أبو هرير : قال النوس  -631

 : "ان رحمتس تزلب غءوس".-وهو وضد انده الى العرش

"يقول هللا: أنا اند رن اودل بس  وأنا معه الا لكرنس  ف ن ‘: فيه أبو هرير : قال النوس  -632

وان تقرب منس لكرنس فس نفسه لكرته فس نفسس  وان لكرنس فس م  لكرته فس م  خير مننم. 

ل. ومن أتانس يممس أتيته هرولة. ل تقربت اليه بااا ل. وان تقرب الس لرااا  رورال تقربت منه لرااا

ترنم الى لكر النفه فس حق الوارل نل نالله  ونميد ما لكره يمتمل  قلت: رضس هللا انكو

 الى للك اال حديث اودهللا الم كور أوالل  فليه للنفه فيه لكر.

أنه صدر الاالم باحد. و"أحد" الواقد فس النفس اوار  ان النفه  -وهللا أالم – فونه مطابقته

الى ونه مخصو   وليه هو أحدال فس قوله تعالى: سقل هو هللا أحدح  ه اك من الوحد  أل 

 الواحد. وه ا كلمة مترنلة فس النفس لونس آ م  ه ا أصله.

فس ا ناسس. ولن ا كان قولنم: "ما فس الدار أحد ف لا قال القائل: "ما فس الويت أحد" لم يفنم اال ن

 اال وتدال" استانال من غير ال نه.

ومقتءى الحديث الالقه الى الحق   نه لوال صحة اإللالق ما انت،م الاالم  كما ال ينت،م فس 

مال قول القائل: "ما أحسن من ثوبس"  ال الاوب ليه من ا حد بين  بخاله "أحد" أالم من 

 يدال من ا حد بيّتن.زيد  ن ز

 

 وقوله: ست رل بااينناح -تز ا–باب قوله تعالى: سولتصند الى اينسح يعنس  -363

–  فقال: ان هللا ال يخفى اليام. ان هللا ليه بااور ‘فيه ابن امر: لكر الدنال اند النوس  -633

   وان المسيس الدنال أاور اين اليمنى.-أرار بيده الى اينه

ما بعث هللا من نوس اال أن ر قومه ا اور الا اب. انه أاور وان ‘: قال النوس وفيه أنه:  -634

 ربام ليه بااور  ماتوب بين اينيه "كافر".

ونه االستدالل الى اثوات العين هلل  ال بمعنى ال ارحة من قوله: "ان هللا  قلت: رضس هللا انكو

ل ا م العين  وضد العور ثووت  العين. فلما نفى ان الحق نل ليه بااور"  أن العور ارفا
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نالله ه ه النقيصة وهس ادم العين لزم ثووت الامال بءدها  وهو ونو  العين  وهو الى 

 التمايل والتقريب للفنم  ال الى معنى اثوات ال ارحة.

 وبين المتالمين خاله فس مقتءى لفو العين ونحوها:

الينا العقل  وك لك الونه واليد فمننم من نعلنا صفات سمعية أثوتنا السمد له  ولم ينتد 

 وال نب.

 ومننم من نعلنا كناية ان صفة الوصر  واليد كناية ان صفة القدر .

ل بالزيب  وفوض فس معناها الى هللا تعالى وهللا أالم.  ومننم من آمن بنا ايمانا

 

 ر باب قوله تعالى: سوكان ارره الى المالح6( -364

 سوهو رب العرش الع،يمح 

لعالية: ساستوت الى السمالح ارتفد: سفسواهنح خلقنن. وقال م اهد: استوا: ]االخ قال أبو ا

الى العرش. وقال ابن اواا: الم يد: الاريم  والو و : الحويب. يقال: حميد م يد  كانه فعيل 

 من ماند  ومحمو  من حميد.

لوا الومرا يا أهل ال ناله وفد من بنس تميم فقال: اقو‘ فيه امران: قال: انس اند النوس  -635

اليمن ال لم يقولنا بنو تميم. فقالوا: قولنا  نئناك لنتفقه فس الدين  ولنسالنك ان أول ه ا ا مر ما 

كان. قال: كان هللا ولم يان رسل قوله وكان ارره الى المال. ثم خلق السماوات وا رض  

 وكتب فس ال كر كل رسل.

يقول: "اتق هللا  وأمسك اليك ‘  عل النوس وفيه أنه: نال زيد بن حارثة يماو  ف -636

]تقولخ: زونان أهاليان  وزوننس هللا من ‘ زونك". وكانت ]زينبخ تفخر الى أزواج النوس 

 فوق سود سماواته.

لما قءى الخلق كتب (اندهر فوق ارره: "ان رنمتس ‘ر: وفيه أبو هرير : قال (النوس  -637

 سوقت غءوس".

من آمن باهلل ورسوله  وأقام الصال   وصام رمءان  ف ن ‘: النوس وفيه أبو هرير : قال  -638

ل الى هللا أن يدخله ال نة. هانر فس سويل هللا أو نله فس أرضه التس ولد فينا.  حقا

قالوا: يا رسول هللاو أفال تنوىل الناا ب لك  قال: ان فس ال نة مائة  رنة أادها هللا تعالى 

ما بيننما كما بين السمال وا رض. ف لا سالتم هللا فاسالوه للم اهدين فس سويله  كل  رنتين 

 الفر وا ف نه أوسط ال نة  وأالى ال نة. وفوقه ارش الرحمن. ومنه تنف ر أننار ال نة.

ناله. فلما غربت الممه قال: يا أبا لرو هل تدرل ‘ وفيه أبو لر:  خلت المس د والنوس  -639

ه أالم. قال: اننا ت هب تستالن فس الس و  فيؤلن لنا. أين ت هب ه ه؟ قال: قلت: هللا ورسول

وكاننا قد قيل لنا: ارنعس من حيث خرنت  فتطلد من مزربنا  ثم قرأ: سللك مستقر لناح. فس 

 قرال  اودهللا. 

وفيه زيد: أرسل الى أبو بار الصديق فتتوعت القرآن حتى وندت آخر السور  التوبة مد  -640

نصارل لم أندها مد غيره: سلقد نالكم رسول من أنفسامح حتى ا  -أو أبس خزيمة–خزيمة 

 خاتمة برال .

 يعنس: سوهو رب العرش الع،يمح.
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يقول اند الارب: ال اله اال هو العليم الحايم  ال اله هللا رب ‘ وفيه ابن اواا: كان النوس  -641

 يم.العرش الع،يم  ال اله اال هللا رب السماوات ورب ا رض  رب العرش الار

قال: الناا يصعقون يوم القيامة  ف لا أنا بموسى آخ  بقائمة ‘ وفيه أبو سعيد: ان النوس  -642

 من قوائم العرش. 

 فاكون أول من يوعث ف لا موسى آخ  بالعرش.‘: وقال أبو هرير : ان النوس 

ترنم الى لكر العرش للتنويه الى أنه مخلوق حا ث مرتسم بسمات  قلت: رضس هللا انكو

حدوث  متصف بصفات اإلماان. وكلما لكره ممتمل الى لكر العرش اال قوله: "قال ابن ال

اواا: الم يد: الاريم. والو و : الحويب  فقال: حميد م يد  كانه فعيل من ماند  ومحمو  من 

حميد" فن ا الفءل ال يتعلق بالعرش  ولانه نوه الى لطيفة وهس أن الم يد فس قوله (لو العرش 

ال يتخيل أننا صفة العرش  وأنه ب لك قديم  بل هس صفة الحق  –"الى قرال  الاسر الم يدر: 

بدليل قرال  الرفد. وبدليل اقتراننا "الو و " وهس صفة الحق  فياون الاسر الى ال وار حينئ . 

 وهللا أالم.

 

 ر باب قوله تعالى: ستعرج المالئاة والروحح7( -365

 وقوله: ساليه يصعد الالم الطيبح

  فقال  خيه: االم لس الم ه ا الرنل ال ل يزام أنه ‘ال ابن اواا: بلغ أبا لر موعث النوس ق

 ياتيه الخور من السمال.

 وقال م اهد: العمل الصالس يرفد الالم الطيب.

 ويقال: لل المعارج: المالئاة تعرج الى هللا.

يل ومالئاة بالننار  وي تمعون قال: يتعاقوون فيام مالئاة بالل‘ فيه أبو هرير : أن النوس  -643

 .-الحديث–فس صال  العصر وصال  الف ر  ثم يعرج ال ين باتوا فيام فيسالنم ربنم 

من تصدق بعدل تمر  من كسب ليب وال يصعد الى السمال ‘: فيه أبو هرير : قال النوس  -644

 اال الطيب.

له اال هللا العليم الحليم (ال اله كان يداو بنن اند الارب: ال ا‘ وفيه ابن اواا: أن النوس  -645

 اال هللار رب العرش الع،يم  ال اله اال هللا رب السماوات ورب العرش الاريم.

اليمن ب هوية فس تربتنا فقسمنا بين أربعة فتزءوت ‘ وفيه أبو سعيد: بعث الس الى النوس  -646

آتالفنم. فاقول رنل غائر قري  وا نصار. وقالوا: يعطس صنا يد أهل ن د  ويدانا. قال: انما 

العينين  ناتىل ال وين  كث اللحية  ممرق الوننتين  محلوق الرأا  فقال: يا محمدو اتق هللا. 

 قال: فمن يطيد هللا الا اصيته. أفيامننس الى أهل ا رض وال تامنونس.

حت ان قوله: سوالممه ت رل لمستقر لناح قال: مستقرها ت‘ وفيه أبو لر: سالت النوس  -647

 العرش.

نميد ما ساقه فس الترنمة مطابق لنا من لكر العروج والصعو  ونحو  قلت: رضس هللا انكو

 للك  اال حديث ابن اواا  فليه فيه اال قوله: "رب العرش الع،يم".

أنه نوه الى بطالن قول من أثوت ال نة والحيز. وفنم من قوله: "لل  -وهللا أالم–فونه مطابقته 

و الفوقس مءاه الى الحق الى راهره. فوين الوخارل أن ال نة التس يصدق المعارج" أن العل
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الينا أننا سمال  والحيز ال ل يصدق اليه أنه ارش  كل للك مخلوق مربوب محدث  وقد كان 

يحيل وصفه بالتحيز  -نل نالله–هللا وال ماان ضرور   فحدثت ه ه ا مانة. وحدوثنا وقدمه 

 ونو ه قول الحيز مال كل متحيز. تعالى هللا ان للك.فينا  نه لو تحيز الستحال 

 

 ر باب قوله تعالى: سان هللا يمسك السماوات وا رض أن تزوالح8( -366

فيه اودهللا بن مسعو : نال حور الى رسول هللا  فقال: يا محمد ان هللا يءد السمال الى اصود  

لق الى اصود  ثم يقول بيده أنا وال وال الى اصود  والم ر وا ننار الى اصود  وسائر الخ

 الملك.

   وقال: "ما قدروا هللا حق قدره".‘فءحك رسول هللا 

وضحاه ر  الى الحور  وليه ك لك فقد تقدم ‘ رن المنلب أن قول النوس  قلت: رضس هللا انكو

ل. ل للحور ولكره مسلم أيءا  فس الحديث أنه ضحك تصديقا

وخارل ه ا الحديث فس تفسير ااية   ن للك يوهم ولما ااتقد المنلب ه ا استمال ايرا  ال

 تصويب قول الحور.

والحق اندنا أن الحديث تفسير ل ية. وا صابد والقوءة واليد فس حقه تعالى اما صفات  واما 

 رانعة الى القدر  الى خاله فس للك. وقد تقدم.

ل وهو ال،اهر.‘ويحتمل أن النوس     صدق الحور مطلقا

 اليه فنمه من ا صابد ال وارح  وحينئ  تال: "وما قدروا هللا حق قدره". ويحتمل أنه أنار

ل. ل فتالو  ااية الى من كيف مطلقا  وان بنينا الى تصديقه مطلقا

 

ر باب قوله تعالى: سكل يوم فس رانح سما ياتينم من لكر منربنم محدثح وقوله 9( -367

 تعالى: سلعل هللا يحدث بعد للك أمرالح

 يموه حدث المخلوقين لقوله: سليه كماله رسل وهو السميد الوصيرح وأن حدثه ال

ان هللا يحدث من أمره ]ما يمال وانخ مما أحدث أن ال تالموا فس ‘: وقال ابن مسعو  ان النوس 

 الصال .

فيه ابن اواا: قال: كيف تسالون أهل الاتاب ان كتونم  واندكم كتاب هللا أقرب الاتب  -649

ل لم يمب. اندال باهلل تقرؤ  نه محءا

 وقال مر : وكتابام ال ل أنزل الى نويام أحدث ا خوار باهلل.

يحتمل بان الوخارل أناز وصف الاالم بانه محدث ال مخلوق  كما زام  قلت: رضس هللا انكو

ل بقوله: سما ياتينم من لكر من الرحمن محدثح ف ن أرا  ه ا فقد بين  بعض أهل ال،اهر  تمساا

ل لاان مال كالم المخلوقين. وكما أن أن اإلحداث هنن ا ليه الخلق واالخترا    نه لو كان مخلوقا

 هللا ليه كماله رسل  فا لك ليه كمال صفاته صفات.

ويحتمل أن يريد الوخارل حمل لفو المحدث الى معنى الحديث. فمعنى قوله: سمن لكر من 

 ربنم محدثح أل متحدث به.

والخلق   ن ‘ نسوة اإلحداث الى انزال المه الى الرسول وال،اهر أنه أرا  ا ول. وتخلص ب

 الومنم محدثة.
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ر باب قوله: سوأسروا قولام أو اننروا به انه اليم ب ات الصدور أال يعلم من خلق 10( -368

 وهو اللطيف الخويرح

 يتخافتون: يتسارون.

مختف بماة  ‘  فيه ابن اواا: فس قوله: سوال ت نر بصالتك وال تخافت بناح نزلت والنوس

فاان الا صلى باصحابه رفد صوته بالقرآن  ف لا سمعه الممركون سووا القرآن ومن أنزله  

ومن نال به. فقال هللا لنويه: سوال ت نر بصالتك وال تخافت بناح ان أصحابك فال تسمعنم: 

 سوابتغ بين للك سوياللح.

 بالقرآن وزا  غيره: ي نر به". "ليه مننا من لم يتزن‘: وفيه أبو هرير : قال النوس  -650

رن المارح أن الوخارل قصد الترنمة الى صفة العلم  وليه ك لك. ولو  قلت: رضس هللا انكو

كان كما رن تقالعت المقاصد فيما ارتملت اليه الترنمة. وأل مناسوة بين العلم وبين قوله: 

 "من لم يتزن بالقرآن فليه منا".

اإلرار  الى الناتة التس كانت سوب محنته حيث قيل انه: انه  -موهللا أال–وانما قصد الوخارل  

قال: "لف،س بالقرآن مخلوق" فارار بالترنمة الى تالو  الخلق تتصف بالسر وال نر. وللك 

كوننا مخلوقة. وفس قوله تعالى: سوأسروا قولام أو اننروا بهح ثم قوله: سأال يعلم من خلقح 

 : سوال ت نر بصالتكح يعنس بقرالتك  ل أننا فعله.تنويه الى أن قولنم مخلوق. وقوله

وقوله: "ومن لم يتزن بالقرآن" فاضاه التزنس اليه  ل الى أن القرال  فعل القارال (وتسمى 

لر.   تزنيا

ل خوه اإلينام  وح رال من  فن ا كله يحقق ما وقد له من للك  وهو الحق ااتقا ال  ال الالقا

الق. وهو ال ل أنار اليه محمد بن يحيى ال هلس حيث قال: من االبتدا  بمخالفة السلف فس اإلل

 قال: القرآن مخلوق فقد كفر  ومن قال: "لف،س بالقرآن مخلوق فقد ابتد ".

ونقل ان الوخارل أنه سئل: هل قال ه ه المقالة؟ فقال: انما سئلت  ما تقول فس لف،ك بالقرآن؟ 

 فقلت: أفعال العوا  كلنا مخلوقة. وهللا أالم.

 كره الخطيب فس "تاريخه".ل

 

"رنل آتاه هللا القرآن فنو يقوم به آنال الليل والننار" ور ل ‘: ر باب قول النوس 11( -369

 يقول: "لو أوتيت مال ما أوتس ه ا فعلت كما يفعل".

فوين أن قيامه بالاتاب هو فعله. وقال: سومن آياته خلق السماوات وا رض واختاله ألسنتام 

 ل: سوألوانامح وقا

 وافعلوا الخير لعلام تفلحونح.

ال حسد اال فس اثنتين: رنل آتاه هللا القرآن فنو يتلوه آنال ‘: وفيه أبو هرير : قال النوس  -651

 الليل والننار. ور ل يقول: لو أوتيت مال ما أوتس ه ا املت فيه مال ما يعمل.

 س قولنا.]قلتخ: قد قارب اإلفصاح فس ه ه الترنمة اما رمز اليه فس الت

 

 الماهر بالقرآن مد الارام الورر . وقال: زينوا القرآن باصواتام‘: ر باب قول النوس 12( -370
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ما ألن هللا لمسل ما ألن لنوس حسن الصوت بالقرآن ي نر ‘: فيه أبو هرير : قال النوس  -652

 به.

أرن أن هللا ينزل فس وفيه اائمة ]حينخ قال لنا أهل اإلفك ما قالوا  قالت: هللاو ما كنت  -653

ل يتلى  ولمانس فس نفسس أحقر من أن يتالم هللا فسَّ بامر يتلى. فانزل هللا تعالى: سان  رانس وحيا

 ال ين نالوا باإلفكح العمر اايات.

ل أو ‘ وفيه الورال: سمعت النوس  -654 يقرأ فس العمال بالتين والزيتون. فما سمعت أحسن صوتا

ل منه.  قرآنا

ل بماة  وكان يرفد صوته بالقرآن. ف لا سمعه ‘ ن اواا: كان النوس وفيه اب -655 متواريا

 الممركون سووا القرأن ومن نال به  فقال هللا لنويه: سوال ت نر بصالتك وال تخافت بناح.

وفيه أبو سعيد: قال البن أبس صعصعة: انس أراك تحب الزنم والوا ية ف لا كنت فس غنمك  -656

صال  فارفد صوتك بالندال  ف نه ال يسمد مد صوت المؤلن انه وال نن  أو با يتك ف لنت بال

 وال رسل اال رند له يوم القيامة.

 ‘.سمعته من النوس 

 يقرأ القرأن  ورأسه فس ح رل وأنا حائض.‘ وفيه اائمة: كان النوس  -657

رن المارح أن غرض الوخارل اثوات نواز قرال  القرآن بتحسين  قلت: رضس هللا انكو

الصوت  وليه ك لك. وانما اإلرار  الى ما تقدم من وصف التالو  بالحسن والتحسين  والرفد 

 والخفض  ومقارنة الحاالت الومرية  كقولنا: "قرأ القرآن فس ح رل وأنا حائض".

فن ا كله يحقق أن القرال  فعل القارال  ومتصفة بما تتصف ا فعال به  ومتعلقة بال،روه 

 أسو  با فعال كلنا. الماانية والزمانية

 

 ر باب قول هللا توارك وتعالى: سولقد يسرنا القرآن لل كر فنل من مدكرح13( -371

 "كل ميسر لما خلق له": منيا.‘: وقال النوس 

 فيه امران: قلت: يا رسول هللاو فيم يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له. -658

 ‘.وروا الس معناه ان النوس 

المارح بعيد ان قصد الوخارل بن ه الترانم. وهو رانس الى ما تقدم من   انكوقلت: رضس هللا

وصف القرال  بالتيسر. وه ا يدل الى أننا فعل  ويمند قوله: "كل ميسر لما خلق له". ومما 

 خلق له التالو . وهللا أالم.

 

بنس آ م ر باب قوله تعالى: سونءد الموازين القسط ليوم القيامةح وأن أامال 14( -372

 وأقوالنم توزن. 

وقال م اهد: القسطاا: العدل بالرومية  ويقال: القسط مصدر المقسط  وهو العا ل  فاما 

 القاسط فنو ال ائر.

كلمتان حويوتان الى الرحمن  خفيفتان الى اللسان  ثقيلتان ‘: فيه أبو هرير : قال النوس  -659

 ،يم".فس الميزان: سوحان هللا وبحمده  سوحان هللا الع

 نمد الوخارل فس ه ه الترنمة بين فوائد: مننا: وصف ا امال بالوزن. قلت: رضس هللا انكو
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ومننا: ا راج الاالم فس ا امال   نه وصف الالمتين بالخفة الى اللسان  والاقل فس الميزان  

  ل أن الاالم امل يوزن.

س وأنه كفار  لما لعله يتفق فس وقد ور  فس الحديث ما يدل الى استحواب ختم الم اله بالتسوي

أثنال الاالم مما ينوزس محوه  وه ا ن،ير كونه بدأ كتابه بحديث: "ا امال بالنيات" فاانه تانب 

 فس فاتحته وخاتمته بآ اب السنة والحق.

فا  ب فس االبتدال اخال  القصد والنية  وفس االنتنال مراقوة الخوالر  ومناقمة النفه الى 

تما   فس تافير ما لعله يحتاج الى تافير بما نعله المر  مافرال للنفوات  الماضس  واالا

ل للحسنات من النزاات الداخلة فس حيز الفوات. وهللا أالم.  مخلصا

 تم الاتاب بحمدهللا واونه وتيسيره ومنّه.

ل الى لااته موصالل الى ننته وكرمه  وأن  ونسال هللا اللطيف بلطفه ورحمته أن ي عله اونا

صلى هللا اليه والى آله  ورضس  –فد به مؤلفه وكاتوه ومستمعه وقارئه بمحمد نويه واترته ين

 هللا ان أصحابه ولريته.

 ووافق الفراي منه يوم االثنين الموارك خامه امرل رنب الفر  سنة ألٍف واحدا وامرين.

 والحمدهلل وحده تم
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